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4 :lkincite~rin l!t36 
'I CUMJIUKID;T 

clar1 Bab~e ALi • den &llDIZ. Re~ete'erin z bQ-

IZI I yiik bir dikkat, ciddi bir 
kaptda istikametle haz1rlan1r. -·Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi Miidiirliigiinden: 

C t N S t <;ogu Azt Muhamme fiatt Coiu tutart Azr tutart tlk teminat lhale larihi Saat 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Harici elbise 78 tak1m 74 takrm 16 1248 1184 
Kaaket (iki b_eyazile) 60 aded 57 aded 2 120 114 
Kaput 18 » 17 ,. 13 234 221 
f\1 tulumu 55 » 50 » 4 220 200 177 15 5/11/936 13 
Ktsa spor pantalonu 18 » 17 » 0 65 11 70 11 OS 
Cemici ceketi 18 ,. 17 ,. 6 108 102 
Cemici pantalonu 60 ,. 57 » 7 420 399 

Fotin 120 ~ift 114 ~1ft 5 600 570 
Terlik 60 » 57 , 1 60 96 92 20 62 10 5/11/936 14 

Lastik spor ayakkabt 60 » 57 » 2 20 132 125 40 

Fi1dekos fanila 300 aded 280 aded 0 60 180 168 
Patiska don 300 ,. 280 ,. 0 55 165 154 
Beyaz firenk gomleii 300 , 280 » 1 25 375 350 

~orap 360 » 336 » 0 20 72 67 20 
Mend it l60 » 336 » 0 09 32 40 30 24 75 OS 5/11/936 15 

Havlu 78 » 74 ,. 0 45 35 10 33 30 
Yiin spor fanilast 18 » 17 » 4 72 68 
Pamuk apor faniliat 18 ,. 17 » 0 50 9 8 50 
K1ravat 120 ,. 114 » 0 50 60 57 

1 - Mektebimiz i~in 1attn ahnacak cins, miktar '\'e fiatlan ve ilk teminatlari yukar1da yazth on dokuz kalem etya ii~ tartname ile 
5/11/936 giiniine rashyan pertembe gilnii aaat on U~ten itibaren ihaleleri yap1lacakttr. 

2 - Eksiltme Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi binastnda toplanacak Sahnalma Komisyonunca yaptlacakttr. 
3 _ A~tk eksiltme ile ihaleleri yatnlacak olan bu etyalara aid paras1z tartnameleri almagt ve gormegi arzu edenler Mekteb Muha-

sebesine miiracaat etmelidirler. , 
4 _ Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayrlt kanunun 2 ve 3 iincii mad~elerinde yazth evsaf ve tartl~~~y~aiz olm~lar1 ve muvakkat te~ma~-

- lartnt Cumhuriyet Gazetesi matbaa11 kartlSlnda Istanbul Yiilksek Mektebler Muhasebecthgl vezneame yabrd1klarln1 gostertr 
makbuzlarlnl veya banka mektublartnl Komisyona ibr&z etmeleri liz1md1r. (2349) 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
26/10/19'36 tarihinde kapah zarf us~lile ~ksiltm~sinin y~p1lacai~ 

ilan edilen harantn Catal~etme .rUneytttde •nta edtlecek b.tr Bu~ag 
tecrid ahmna talib ~lkmadtimdan yeniden kapah zarf uauhle ekailt· 
rneye konulmuttur. 

1 - thale 16/11/1936 pazartesi gunii saat on bette Bursa Baytar 
rnudiirlugu dairesinde yapllacaktxr. 
2- Bu in,aatm ketif bedeli 8247lira 48 kurut olup muvakkat te-

tninat 619 liradtr. 
3 - Bay1nd1rhk 1enel tartnamesi, mali ve fenni fartnamelerle 

plan ve mukavele projeainden miirekkeb bir taktm miinakasa enak1 
ii~ lira mukabilinde Hara Muhasebesinden ve~ilir. 

4 - Bu ekailtmeye girmek iatiyenler 2490 numarah Artttnna 'Ye 
eksiltme kanunu mucibince ibraztna mecbur olduklarr evrak '\'e ve -
aikalarile miiteahhidlik vesikasl ve teklif zarflar1m hlezkur kanu • 
nun tarifabna uygun olarak 16/11/1936 tarihinde pazartesi g\inu 
aat on dorde kadar Bursa Baytar Miidiirliigii dairesindeki kotniay0oo 

na tevdi etmeleri ve miinakasa evraktm gtirmek iatiyenlel'ia • Bursa, 
Istanbul Baytar miidiirliiklerile Hara miidiirliliilne miiracaatleri. 

(2613) 

inhisarlar . istanbul 
T iitiin F abrikas1ndan: 

Tahmini 
Aded Kilo 

3000 Buhar kazant 
'15000 Hurda demir ve •a~ 

6000 Kullan1lmtt tugla 
Yukanda cins ve tahmini miktarlart yaz1h 11karta malzeme 10/ 

11/936 tarihine rashyan aah giinii 1aat 14 te pazarhkl~ ~ablaeakbr. 
lateklilerin mallan gormek iizere hergiin ve pazarhk ~~~ t~k% 15 

Riivenme paralarile birlikte Cibalide lnhisarlar TUtiin a "(2~;;} 
l'lliiracaatleri. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

r- 27/8/936 ve 14/9/936 tarihlerinde eksiltmiye kon~luMp isktekbl! 
1 • d'l . Y"k k Miihendts e te 1 Sdanamasmdan do ayt mtac e 1 emtyen u se , 

hinasl dahilindeki «21115» lira «98» kurut ketif bedelh «B.» kls • 
ttunm bazt maddeleri tadil edilen tartnameye gore intast. 

2 - Bu ite aid ,artname ve evrak •unlardtr: 
A - Eksiltme tarlnamesi ve buna merbut olan intaatin tarifi, 

fenni ve hususi tartnameler. 
B- Mukavele projesi. 
C - BaylndJrhk itleri genel tartnameai 
D- Plan ve projeler. k b'l' 

. lstekliler bu tartnameleri ve evrak1 «110» kurut bedel mu a 1 m-
tle mekteh idaresinden alabilirler. .. .. 

3 - Eksiltme 11/11/936 ~artamba giinii aaat «15» te Gumut • 
i.uYunda Yiiksek Muhendis Mektebi binast i~indeki artbrma ve ek • 
•iltme komisyonunda kapah zarf usulile yapdacakbr. 

4 - Eksiltmiye rirebilmek i~in isteklilerin «1584» lira ~uvak -
kat teminat vermesi, bundan batka &fag1daki veaikalart hatz olup 
.ietirtnesi laz1mdtr: 

A.- Nafla Vekaletinden ahnmtt yapt miiteahhidliii ehliyet ve • 

sikaa1. d'kl' 
B- «10,000» lirahk it yaphgtna dair Nafta VekS.letince tas 1 I 

vesika. 
C - 936 y1hna aid Ticaret Odast vesikast. 
D - lsteklinin miihendis veya mimar olduguna dair diploma ve· 

ya sureti, miihendis veya mimar olmad1g1 takdirde bunlard~n 
birile ortak olarak ~ahtbima dair noterden musaddak veatka. 

S - Teklif mektuhlart yukartda ii~iincu maddede yaztlt saatten 
bir saat evveline kadar Yiiksek Miihendis mektebi binas1 i!rindeki 
Arttu•ma ve Eksiltme Komiayonu Ba,kanhgma makbuz mukabilinde 
:Verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublartn nihayet u!riincii mad
~~de Yazth saate kadar gelmit olmaat ve dtt zarfm muhiir mumile 
Yt~e kapablmtt bulunmast tartbr. Postada olacak gecikmeler kabul 

edtltnez. / - - - - (2343) 

Maliye Vekiletinden : 
150 X 80 140 X 70 120X 65 
portatif yaz1hane yaz1 
yazthane masas1 

175/100/45 
kiitiiphane 

aded aded aded aded Y ekun 
14 94 496 102 706 

1 - Yukar1da miktarlari yaz1h 706 par~a yazthane ve saire pa • 
zarhkla sattn ahnacakttr. 

2 - Tahmin bedeli on alb bin dort yiiz otuz bet lira yirmi kuruf 
ve 2490 numarah kanunun yirminci maddesine gore pazarhia ittirak 
edebilmek i~in verilecek kat'i teminab iki bin dort yiiz altmlf bet 
lira yirmi sekiz kuruttur. 

3 - ~artnamesi Levaztm Miidiirliiiiinde ve Istanbul Dolmabah
~e Maliye Vekileti Evrakt Matbua Ambartnda rorillebilir. 

4 - Pazarhit 10/11/936 salt giinii aaat on bette Le,.aztm Mu • 
durliigiinde toplanan Eksiltme K9mtlyonunda yaptlacakhr. 

·.s, - . -fsteklilerin temin~t makb,uzu veya banka kefalet mektubile 
birlikte o riin ve saatte Levaztm Miidiirliliiindeki Komiayona gel • 
meleri. «1527» (2516) 

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

Vaktflar Umum Mudiirliigii tdare Meclisince ittihaz edilen 
kararla, kargir emli.k kartthgmda yaptlacak i.krazlarda yiizde 
bir hu!ruia indirilmit olduiu talimatnamenin ikinci maddesi 
uyartnca ilan olunur. 

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

Adrea: Istanbul- Dordiincii Vaktf han. Telefon No. 23654 

Kalorifer eksiltmesi. 

Elaziz Halkevi Ba,kanbgJndan: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Elaziz Halkevi kalorifer tesisatidtr. 

Ketif bedeli 13821,10 Iiradrr. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fUnlardtr: 
A - Ekailtme tartnameai. 
B - Mukavele projesi. 
C - Naf1a itleri teraiti umumiyesi. 
D - T eaviyei turabiye, fOSe ve kargir intaata dair fenni f&rtname. 
E - Huausi tartname. 
F - Ketif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt bedelsiz olarak Istanbul Halk 

Partiai Katibliiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 19/10/936 tarihinden itibaren 9/11/936 giinii saat 

bette Elaziz Halkevinde yap1lacaktir. 
4 - Ekailtme kapah zarf uaulile yaptlacakhr. 
5- Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 1036.58 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan batka &f&ildaki veaikalar1 haiz olup 101 -
termeai laz•md1r. 
6- Teklif mektublan yukanda «3» uncii maddede yazth satten 

bir aaat evveline kadar Eliziz Halkevine getirilerek eksiltme ko -
miayonu reisliiine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon· 
derilecek mektublarm nihayet «3» iincil maddede yazdt aaate kadar 
gelmit olmaSI ve drf zarfm miihiir mumile iyice kapattlm1f olmas1 
laz1mdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2626» 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigunden: 
Poata kamyonetleri i~in muhtelif eb'adda 16 sl i~ ve 16 11 dtf 

olmak Uzere ahnacak 32 aded havah lastik a!rtk ekailtmiye konul
tnuttur. Eksiltme 6/11/936 cuma giinii aaat 15 te Galataaarayda 
Istanbul Poata T. T. Batftliidiirliigii Ahm Salim Komiayonunda ya· 
p1lacakbr. Muhammen bedeli 914 lira, muvakkat teminatt 68 lira 
55 kuru,tur. 

Taliblerin tartnamesini gormek ve tnuvakkat teminatlannt ek -
siltme giiniinden evvel yatrrmak iizere ~ahtma giinlerinde Ba,mii • 
diirluk Y azt ltleri kalemine miiracaatleri. (2421) 

11 

• 
I 

Gtip, Nelle, ba s • dit atrJiareaa 
muannid sane•lar1 bir anda ke.er 
Krymetli bir ilae·hr. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme 

Naf1a V ka etin 
ti&m 

• • 
1 Ankara Cebeci Muaiki Muallim mektebine ilinta yapa -

lacak ~ahtma odalar1 'Ye jimnaatikhane int_aab kapah zarl usuH1e 
milnakaaaya konmutlur. 

Ketif bedeli 27125 lira 49 kuru,. 
2 - Bu ite aid f&rtname ve evrak funlardu: 
A - Eksiltme tartnameai. 
B- Mukavele projeai. 
C- Baymdtrhk itleri renel tartnameai. 
D- Huausi tartname (Fenni tartname). 
E - Ketif cetveli. 
F- Proje. 
tatiyenler bu 4artname ve evrakt 136 kurut mukahilinde Y ap1 lt -

leri Umum MiidiirlUiiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapab zarf uaulile "f~ 12/11/1936 tarihine muaa ·• 

dif pertembe giinii aaat 16 da Yap1 ltleri Ekailtme Komisyonu od • 
atnda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklilerin 2034 lira 41 kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme tartnameaindeki evaaf1 haiz 
olmaa1 ve Nafta Vekiletinden ahnmtt yapt miiteahhitliii veaikaa1 
almrt bulunmaat laztmdtr. 

5 - Teklif mektublart yukartda U!rilncii maddede yazth aaatten 
bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reialigine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublar1n nihayet 
ii~uncii maddede yazth saate kadar relmi, ve d1f zarftn miihur mu
mile iyice kapablmtf olmast lbtmdtr. Postada olacak recikmeler 
kabul edilmez. «1523» (2513) 

isleri Umum • Emniyet 
Miidiirliigiinden: 

1 - 936 senesi i!rin zabtta memurlanna yaptmlacak 1700 adeCI 
kaput 20 gun miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konul • 
muttur. 

2 - Kaputlarm ihalesi 5/11/936 pertembe gunu saat 15 te An.
karada Emniyet ltleri Umum Mudiirliiiiinde tetekkiil eden Komia
yon huzurunda yap1lacaktrr. 

3 - Eksiltmiye girecekler kaputlarm muhammen bedeli olan 
23120 liramn % 7,5 nisbetinde 1734 lirahk muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzile 2490 sayth kanunun 2 nci ve 3 iincii madde • 
lerinde yazth belgelerle birlikte teklif mektublartnt ihale 'Yaldin -
den bir aaat evvel Komisyona vermeleri. 

4 - Taiblerin niimune ve tartnamesini gormek ve fazla izahat 
almak iizere hergiin aozii re~en Komisyona miiracaat etmeleri. 

«1449» (2303) 

Teftis • Heyetinden: 
35 lira maath Maliye Miifettit Muavinliii i~in 14 ikittciki.nun 

1937 tarihinde imtihan yap1lacakttr. 

Arantlan tartlar tunlardir: A - Memurin kanununun d8rdilnc:ii 
maddeainde yaz1h evaaf• haiz olmak, B • 1 kanunusani 1937 tarlhin
de yatt otuzdan fazla olmamak, C • Miilkiye mektebinden «Siyasal 
Bilgiler Okulu» Hukuk fakiiltesinden, Yiiksek licaret ve lkt1sad 
mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden 
mezun olmak, D - Y aptlacak tahkikat neticesinde ahli.k ve seeiyeai 
miiaaid bulunmak. 

lmtihana talib olanlar 5 ikincikanun 1937 tarihine kadar Anka , 
rada Maliye Vekaleti Teftit Heyeti Reisligine arzuhalle miiracu.t 
edeceklerdir. Arzuhale fU evraktn raptt lbtmd1r: A - Nufua c(iz -
dam ve adresi, B - Kendi el yaztlarile terciimeihal hulasast «Memu
riyette bulunanlar muddet ve aureti hizmetlerine dair resmi veaika 
raptedeceklerdir» C - Aakerliiini yapttima dair reami vesika «At -
kerlikle alakast kesilmemif olanlar tecil edilmi,lerse itntihana gire
hilirler, kazandtklart takdirde ancak namzed oarak kabul oluna • 
bilirler» D · Mekteb tehadetnamesi veya tasdiknamesi, E • Saglam 
ve yolculuga miitehammil olduklanna dair hiikUmet doktorunun ra
poru. Talibler tahriri ve tifahi olmak iizere imtihana tabi tutula _ 
caklard1r. Tahrirl imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak 
olanlar1n tifahi imtiham Ankarada yaptlacakttr. 

IMTIHAN PROGRAMI 

1-Maliyel· A - Biit~e «ihzart, tatbik1, tasdik ve kontrolu», muha. 
sebei umumiye kanunu, hiikiimleri, B • Verri nazariyeleri ve usul -
leri, vas1tastz ve vasttab vergiler caediillii verailer, veruet ve inti
kal vergileri, istihlak iizerinden ahnan vergiler, Giimriik, lnhiaarlar, 
harclar» Tiirkiyedeki vaattastz ve vas1tab vergiler, C - Maliye Ve • 
kaletinin merkez ve vilayetler tetkilab, I) • lstikraz nazariyeleri, tab
vii, amortisman, Tilrkiye Diiyunu Umumiyesi, 

2 - lkttaad: A • «lstihaal, tedaviil nakid ve itibar, inkisam ve is • 
tihlak bahisleri» 

3 - Mali ve ticari hesab, basit ve miirekkeb faiz, iak,Dta, faizli 
hesabt caril~ . 

4 - Hendese: «Satth ve hadm mesahalart» 
5 - Ticari: Usulii defteri «esaah ve pratik J!lalumab 
6 - Hukuku idare, memurin muhamekat kanunu, ceza muhake· 

meleri usulii kanununun tatbikal uaullerine miiteallik hiikumleri, 
ceza kanununun memur su~larma aid k11m1, kanunu medeni '\'e bore
Jar kanunile ticaret kanunlartnm Maliyeyi alakadar eden hiikiimleri. 

7 - Tiirkiyenin tabii ve iktisadi coirafyast ve tarihi hakktnda 
ma!iimat. 

8 - Ecnebi lisl).nt «Franstzca, almanca veya ingilizceden birb 
lmtiban neticesinde Miifettit Muavinligine ahnanlar ii~ sene soD· 

ra yaptlacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa Maliye MUfet· 
ti~ligine tayin edilecekler v& bir sene staj i!rin Avrupaya da l'onde • 
rileceklerdir. (~) 



l lkincite~rin 1936 

OZLO UN.LARINA YAVRULAR BAYILIYOR 
1- PiRiNC, 2- BUGDAY, 3- PATATES, 4- MISIR, 5- ARPA, 6- T0RL0, 7- BEZELYE~ 

8- YULAF, 9 - MERCiMEK, 10- iRMiK, 11- ~AVDAR, 12 - BADEM. 
Hasan tlzlii Unlart, sthhatte olan insanlarla ihtiyarlara ve basta olanlarla hilhassa hasthktan yeni kalkanlarla !rOcuklara ve yavrulara 

sthhi hir gtdadtr. Vitamini, kalorisi ve gtdai kuvvet ve kudreti, tahiiligi safiyeti ve halisiyeti itibarile hilhassa yavrular mutlak Hasan 
ozlii unlarmm hiitiin !re11itlerinden tam bir surette istifade ederler ve gtdalamrlar. Ve beslenirler. Hayati kudretleri inkitaf eder, cihaz 
haztmlarda ve uzviyette kolayhkla temessiil ettigi is:in kemikleri, adaleleri ve biitiin hayati k111mlart kuvvetlidir. ~abuk netviiniima hu
lurlar. ~ahuk yiiriirler. <;abuk dit S:Ikartrlar. Yanaklart, kan gibi ktrmtzt, neteli, tombul tomhul olurlar. Hasan ozlii unlar1 yalmz tabiatin 
ve kudretin feyiz • kanunlarile yetiten saf hububattan ve hu hubuhahn en iyisinden, en temiz aksammdan, en feyizli cevherinden, en mugad
di ozlerinden fenni vesaitle imal edildigi is:in s:ocuklarmtza, yavrularmtza, ihtiyar ana ve babalartmza, hastahktan yeni kalkanlara his: tereddiit 
etmeden, hi!r diitiinmeden Hasan ozlii unlarmdan bol hoi veriniz. Hasan ozlii unlar1 ishal yapmaz. Midede s:ahuk hazmohu. En nazik 
mid eli olanlara bile iyi gelir. ~itginlik yapmaz. Mid en in ve barsak larm hali tabiide kalmalarma yardtm eder. Sureti istimali - Muhal· 
\ebi gihi pitirmelidir. Siit ile yapmak daha iyidir. Koyu veya hafif yaptlabilir. Steak veya soguk yenehilir. Yalmz tekerli au ile veya az 
tuzla pitirilip s:ocuklara verilir. Yavrulara nastl vermeli: Bir iki ay hk yavrulara hir iki ayhktan itibaren yalmz pirinc vermelidir. Os: 
ayhktan sonra strasile bugday, palates, mlSlr, arpa, tiirlii ve dordiincii, hetinci aylardan sonra strasile bezelye, yulaf, mercimek, irmik 

,. ve sekizinci aylardan sonra s:avdar, badem ~zlii unlarmt ve her s:e tidini vermek muvaftkbr. Birinci ve ikinci aylarda yaln1z bir kahve 
katlgi Hasan Pirinc oziinii bir bardak yart yartya su ile karttlmlmt f ve kaymag1 ahnm•t inek siitile kaynatarak giinde 1 • 2 - 3 de fa mu ntazam fastlalarla vermek laztmdlr. ~ocuk biiyiidiiks:e bu miktart 
artttrmak ve nev'ini deiittirmek muvaftkllr. Ve annesinin siitii hoJ o1anlarm bile bu s:ocuk yemek gtdalarmdan mahrum edilmemeleri laztmdtr. Yartm bardak suyu yartm bardak inek siitile kaynatmak 
ve kaymag1 ahndtktan sonra bir kahve kaftgt Hasan pirinc oziinde n hiraz tekerle kartljhrtlarak tekrar pitirmek ve soguduktan sonra yavruya yedirmek en giizel ve en hayati bir usuldiir. Bir yatmdan 
sonra s:ocuklar bu ozlii unlarla bir miiddet devam etmeleri ve hu m iiddet zarfmda aile erkanmm yedikleri yemek1erin hafifinden bath yarak yavaf yavalj ahttmlmalart tabiidir. Ancak s:ocugu daima 
giirhiiz, daima sthatli ve hastahkstz biiyiimesini temin is:in sinni rii fle vaSil olunctya kadar Hasan ozlii unlarma lakayid btrakmamahd 1r. Hasan t)zlii unlarmm biitiin aile erkamna bahtedecegi gayet 
nefis mahallebi, s:orba, piire ve tathlara hoi bol ittirak ederek ne kadar miimkiinse yiyerek o kadar fazla viicudiinii beslemesi ve aziz viicudlerine hir s:elik azim ve resanetini iktisah etmesi laztmdtr. 
Hasan ozlii unlarmm herhangi bir veya birkas: s:etitten bazt s:ocuk lar seve seve yedikleri halde diger s:e§itlerinden hotlanmtyabilirler. Biitiin unlarm her birerlerinin evsaft olmasma ragmen birbirle
rinden iyi ve ~efis olduklarmdan hirini tercih ile digerlerini istem emekle s:ocuk hirtey kaybetmez. Y eter ki mutlaka hir veya birkas: nev'ini kuvvet ve ittiha ile yesin... Bilhassa pirinc, yulaf, merci
mek ozii unlari vitamin, kalorisi ve mevaddt gtdaiyeleri pek ziya de oldugundan s:ocuklarm netvii niimalart zamapmda bunlardan faz laca yedirmek s:ok iyi hareket olur. ~ocuklar ishal zamanlarmda 
Hasan pirinc oziinii sade suda pitirerek vermek ve eger ishal az is e pirinc, bugday, mtstr, palates ozii unlarmdan siit ve 11ekerle pit ire rek yedirmek muvaf1k olur. ~ocuklarmtza ecnebi reklamlarma aldana
rak doktorlarm1zm tavsiyeleri haricinde terkibi mes:hul unlar yedirmek veyahud kendi yedikleriniz hazmi giis: g1dalarla midelerini hozmak s:ok fena bir hareket olur. Hasan ozlii unlarmdan yiyip te 
tamiiss1hha olarak hiiyiiyen, giirbiiz s:elik kol ve bazulu, demir bile kli s:ocuklar spor ve askerlik sahasmda ve tahsil esnasmda, it hayah nda daima muvaffak olmaktadtr. Bu gibiler daima bu giizel ve 
nefis unlart viicude getiren miistahzaratile me,hur Eczaci HASAN' a letekkiir etmektedirler. HASAN DEPOSU: I S T A N B U L, A N K A R A, B E Y 0 G L U. 

Besikten mezara kadar 
' 

saglam ve beyaz kalan di~ler! 
Di, macunu kullananlar bir~ok 
tecriibelerden sonra neden daima 

RADYOliN 
de karar k1hyorlar? 

9iinkii RAD YO LIN: 
• Dil~lerde (Kiifeki- Tartre) 
husuliine imkan btrakmaz. 
Mevcud olanlan da eritir. 

• Ditleri mine tabakastm s:i- · 
zip htrpalamadan temizler ve 
parlahr. 

• Ag1zdaki mikroplarx %, 
100 kat'iyetle oldiiriir. 
I Dif etlerini healer, dit eti hastahklanna 

mani olur. Aixz kokusunu keser. 

Siz de 

kullan1n1z. 

iN 
S1hhat ve it~imai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum Miidiirliigiinden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerH~ttirilen gos:menler is:in fen

ni tartnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul
muftur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari tartnameler Ankarada lskan U
mum Miidiirliigiinde ve lstanbulda lskan Miidiirliigiinde mevcud o
lup talihler resmi tatil giinleri haric olmak iizere hergiin saat dokuz
dan on yediye kadar hu tartnameleri alahilirler. 

2- PAaza~hkla ihalenin 10/11/936 sah giinii saat 15 bu!rukta Sxh
hat Vekaletmde hususi komisyonda yaptlacagt. «2625» 

r-

157 Herkesin zevkine 
uygun yegane 

aaattir. 

KANZUK-
Oksiiriik ~urubu 

En muannid iiksiiriiklerle broll§it, 
astm ve bo~aca iiksiiriiguniin 
kat'i il§.cJdtr. Giigusleri zayrl o
lanlara vikaye edici tesiri ~ayam 
dikkattir. 

Biitiin eczanelerde vardu. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu, Istanbul 

Y&f&dlglmiZ ekono .. 
mi devrinde size pa
hahya mal edilme-k 
istenen nasihatleri 
filpheli gorUnUz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanm sa· 
at zarfmda o tesirini giis· 
termi~tir, bile. 
Krem Pertev'in yartm a· 
sultk ~ohreti asus1z degil· 
dir. Yiizbinlerce ki§iden 
Krem Pertev hakkmda 
samimi kanaatlerini sora • 
bilirsiniz. 

alman D'" A POSTEL 

ROMATlZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agr1lara T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray1n1z 

Beynelmilel 
Yiizii haki. 
ki hir tiiy 
kadar ok. 
41yan diin
yada nadi
de hra~ bt
~agldtr, 

Bunu kul· firtl!'!!":r~i'I":"""'W't~ 
lanmamak 

adeta hir hatadtr. 

Zayi - 1 inci ilkmektebden 930 -
931 senelerinde ald1gun nakil ilmiiha
berini zayi ettim. Yenisini alacagundan 
hiikmii olmadtjil Han olunur. 

326 numarah Osman oglu Sabri 

P Bayanlar 
Kt§ mevsimi yakla§h, yak1nda kiirk 
manto giyinmege ba~hyaeakam1z : 
BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KURK MAN • 

TOLARI aatmaktad1r. 

Deniz Harb Okulu ve 
Lisesi Komutanligindan~ 

Yiiksek beden terbiyesi kursundan diplomayt haiz bir heden ter • 
biye ogretmeni ahnacakttr. Ocreti «108» liradtr. 

Daba fazla izahat is:in Heybeliadada Okul hirinci fUbesine mii • 
racaat edilmesi. (2297) 

Fl all: 
6&0Kre .. 

an 

Pelikan ~effaf 
dolma kalem 
ile yaztntz. 

Hem yazar ve 
leke yapmaz. 

-
2 ncl 

matbua 
3 iincii 
kik!er ~ 
Kiiltiir 
Yen! te 
rajuun 
haber!e; 

\::j 

r:-
g, 

giimr 
1:1 m 
lerini 
'Ve §e 

'Veren 
liin 
kiye 
:Ye o 
Siz 

tis in 
Ill bi 
illJ.ka1 

A 
ej d 
~eti 1 

tam1 , 
II} as 
ll}j§ 

Zarrn 
diye 
det 
biitii 
Zafe 
ilha 
.l3iz 
olan 
nin 
digi 
etti~ 

ll)eJC 
tesb' 
II} a 
II} a 
a]). 

istj 
l'ok 
!niit 
dan 
de. 
llllJ. 
han 
lsk 
J'u. 
:ru. 

Birinci 
miikifat 

Cep, kol 
ve spor 
saatleri 

.-;:. .. ., K1rtasiye magazalar1ndan tedarik edilebil ir ~: 

kazanm1~br. 

Her hususta 
teminaflldlr. 

Deposu: 
Istanbul Sultan 

Hamam, Havuzlu 
Han No. 1 

ARTIK OKSUQMU 
TABii ~!MDI SIGARAYI DOKTORAPO 
AGIZLIGI iLl: i~[YOilUM! • • • , 

ART! I< HE KADAR ISTERSr.N I~EBILIRSIN. 

Sahtb tJI -Uiwlarrtn: Yunua Nadi 

Umumt ne~rtyatt tdare eden Yazt ltlert 

Milclilril: Hikmet Miinif 

Cumhurtztet matbaa.n 

Anadoludan ayni §eraitle kabul edilir 

BEYKO 
Mahmudpa§a Kiirk~u han i~erisinde 

Telefon i 21685 

Bal1kesir Kor Sat1nalma 
Komisyonundan: 

Piyade Kukmca alaym 206 kiloluk sign eti mukahilinde 16/8/9'36 ta 
tarih ve 73854 - 3 saytda vermit oldugu ayniyat teselliim makbuz\1 
miiteahhidi tarafmdan ziyaa ugrablmtt olmasmdan hiikmii kalma• 
d1g1 ilan olu!_lur. «441~ (2677). 



BUG UN 
Yedigiin hiV!riik 
tad Hibey' 
minin de 

2 ncl sahlfede: Styast icmal, Londra 
lllatbuatJ Irakta vazlyett 1yt gormiiyor, 
3 iincii sahifede: Tiirk dill tizerlnde tet
kikler - Dr. M. Ali Agakay, 5 lnci sahifede: 
kiiltiir iizerlnde - Salih Murad, ruhiyatta 
Yen! tecriibeler, 6 nc1 sahifede: Qubuk ba. 
raJmm a~111~ merasimine aid reslmler, spor 
haberleri, Kayser! bez fabrlkasmda altl ay-

\:.k lmalat yedl mllyon metroya yakmd1rj 
• • ISTANBUL- CAQALOQLU b 5 'k' It I 1936 OnbtrlnCI Yll sayl : 4484 'I'elgrat ve tnektub adres1: Cwnhurlyet, fstanbul - Posta kutusu: fstali,;U!, No 248 Per~em e I me e~r n 

m temin etti. Bu
giinkii aayumda 
~Jkan hiki.ye ii&ta.
dm en giiul hiki.-

Telefon: Ba.§muharrtr ve ev1: 22366. Tahrlr heyet1: 24298. idare ve matbaa losml 24299 • 24290 

Fransadan istediQimiz 
Sancak i~in taahhiidlerinin 

• yer1ne getirilmesidir 
Fransa bize sormadan bu taahhiid iizerinde kendi bildigine tasarruf 

edemez ve ezciimle onu ba,kasina devir ve ferag 

"" Giizel Antahyacla ve pek yahzncla gormek istecligimiz man:z:ara 

Y ar1m asra yak1n Alzas • 
Loren i~in yananlar1n 
akd ve manbktan bu 
kadar uzakia,mamala-

uriyedeki F rans1z manda idare· 
sinin icraatile Paristeki Fran· 
s1z devlet merkezi dii§i.inceleri 

arasmda a~1k bir ztddiyet bulundugunu 
otedenberi iddia edegeldigimiz malum· 
dur. Haleb ~ar§Jlannda e§klya makulesi 
gUmri.ik ka~ak~1larile kolkola gezen ba· 
Zt manda memurlarmm bu §a§llacak hal
lerini F rans1z devlet merken.inin haysi yet 

_.., ve §erefe lay1k oldugu bi.iyiik ehemmiyeti 
Veren zihniyetile telif etmek nastl miim· 
ki.in olsun? Bunun gibi Antakyada Ti.ir· 
kiye Cumhuriyet bayrammt kutlulad1 di-

n~ Ye ora Ti.irk ktz lisesini kapayan Fran· 
S!z manda memurunun bu hareketini Pa
tisin liberal ve dostlugun k1ymet §artlan· 
llt bilir di.i§i.incelerine uydurmaga nas1l 

ii • irnkan bulunsun? 
e97) Antakyanm Ti.irk ktz lisesi kaba bir 
~ e) darbesile kapattlmak i~in hangi cina· 

:Veti i§lemi§tir? Tiirkiye Cumhuriyet bay· 
tammda uzaktan uzaga sevinc g<isteren 
lnasum yavrulann bu hislerini izhar et· 
lni§ olmalan dostlanmtz F ranstzlar na
Zartnda bir ciiri.im mi.idiir? Oyle ise ne 
diye F ransa yanm asra yakm bir mi.id
det Alzas • Loren diye yand1 tutu~tu, ve 
bi.iti.in diinyanm yardtmile elde edilen bir 
~aferi miiteak1b bu iki eyaleti anavatana 
ilhak etmege miisaraat etmi§ bulundu? 
l3iz bugiin halk1 oldumolastya oz Ti.irk 
olan iskenderun - Antakya ve havalisi
ll~n Turkiyeye ilhakmt istemiyoruz. 1ste
th&imiz bu yerler i~in Fransamn taahhiid 
ettigi muhtariyetin Suriyeye istiklal veril
lnek istenilen §U SlTada hakikl mahiyetile 
tesbit edilmesinden ibarettir. Bu hakiki 
lnahiyetin bu k1t'a i~in Fransa ile - am· 
Ina yalntz Fransa ile - tanzim olunacak 
~lika §artlan dahilinde tam ve kamil bir 
lstikla! olacagmt s<iylemege hacet bile 
l'~~tur, ve F ransa bunu boyle yapmagt 
~Uteahhiddir: Suriyeden evvel, Li.ibnan· 
dan evvel ve elbette onlardan ~ok ziya· 

e. <;i.inkii F ransamn o yerlere kar§l 
hlllumi manda hiikiimleri haricinde her· 
1 kllgi hususi bir taahhiidi.i yoktur. F akat 
~ .. enclerun - Antakya ve havalisinin 
11'~rk . muhtariyeti hakkmda Fransanm 
\> u~1Yeye kar§l ahnml§ taahhiidii vard1r, 

~bili( .. e .ransa bize sormadan bu taahhiid 
\tzennde kendi bildigine tasarruf ede
~ez, ve ezci.imle onu ba§kasma devir ve 
erag eclemez. Hukuki vaziyet budur. 

8/936 
~kbuzl1 
lkalma' 
(2677). 

(I 1-Iakiki vaziyete gelince F rans1z man
't\.51 senelerdir F ransanm 1skenderun -
hiintak;r~ ve h~valisi . hakk~ndaki taah
ha d~~nm tamamtle yenne getmnekten bir 

'Y I uzak kalmakta devam ettikten son
l"a Suriyeye verilmek istenilen istiklal 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sutun 4 te] 

Sancaffzn profesfosu 
Surige fevkalade murahhasz farafzn
dan Milletler Cemiyefine bildirildi 
.Suriye Vatani F1rkaa1 Reisi, Cumhuriyet bayrami 

miinaaebetile Atatiirke bir tehrik telgraf1 ~ekti 

Antakyadaki Fransz:z: idaresi tarahnclan hapatzlan Tiirh Kr:z: Lisesi 
Antakya 3 (Hususl) - Sancagm tam «Ti.irkiye Cumhuriyeti bayram1 her 

muhtar idare isteklerini bildiren pro • y1l oldugu gibi per§embe giini.i §ehrimide 
testo telgraflanmn yi.ice Komiser Kont ve bi.iti.in Sancak §ehir ve kasabalarmda 
Martel tarafmdan Milletler Cemiyetine hararetle kutlulanmi§, evvelce de yazd1· 
bildirilrni§ oldugu anla§ilm1~hr. g1m1z gibi o gun biiti.in ~aT§llar kapah ka-

Hatay Tiirklerinin Cumhuriyet larak halk ak§ama kadar ne§e ic;inde gi.i· 

bayramt liip eglenmi§ ve durumu buland,rabile • 
Antakyada ~tkan Yeni Giin gaetesi cek en kiic;i.ik bir zabtta vak' ast bile ol • 

Hatay Ti.irklerinin Cumhuriye~ bayrarnl fl\ildan bayram sona ermi§tir. 
hakkmda §U tefsilatl vennekted1r: [Arkasl sa. 7 siltun 1 del 
1 •ttlt 1 It 11111 Ill I till Ill II II till II I II II Ill II Ill Ill tltlt Ill Ill llllllllll Ill II II tltlllllllll I I I I II II Ill II I IIIII II ltlfl IIIII 

"Tiirk ordusunu seyret
meye doyantadtm., 

Misafirimiz General Eydeman memleketimizden 
iyi hisler izhar ederek ayrddt ve 
samimi merasimle te,yi edildi 

~ok 

General Eydeman, General Ali Fuadle honusurken 
Cumhuriyet bayrammda Ankarada mandan vekili Generai Ali Fuad, Hava 

bulunmak i.izere memleketimize gelmi§ Kurumu istanbul miimessili ve Piyango 
olan Sovyet Rusya Osoaviyahim te§kilah Mi.idi.irii Fikri, Hava Kurumu istanbul 
reisi General Eydeman ve maiyetindeki §Ubesi mi.idi.iri.i Ismail Hakk1, istanbul 
Sovyet tayyarecilerile para§iit~iileri di.in Sovyet konsolosanesi erkam ve Sovyet 
sabah memleketlerine donrnii§lerdir. kolonisi tarafmdan ugurlanrnt§lardu. Bir 

General Eydeman ve refakatindeki ze- ktt' a asker ihtiram vazifesini if a etmi~ 
vat T ophane nhttmmda lstanbul Ku- [Arkast Sa. 7 sutun 3 tel 

• 
lzmitte ikinci 

kag1d fabrikas1 
Ba,vekil bunun da 
temelatma merasi· 

mini yapacak 
Ankara 4 (Hususi) - Siimer 

Bankm tzmit kag1d ve karton fab
rikasmm ac;llma toreninde buluna
cak heyet, yann (bugiin) saat 19,45 
katarma baglanacak yatakh va -
gonlarla Ankaradan hareket ede -
cektir. 

Ac;lll§ merasirnini aynca iki te
mel atma toreni takib edecektir. 
Bunlardan biri fabrikanm yanmda 
yap1lacak olan ikinci bir kag1d fab
rikasmm temel atma torenidir. 

Bu fabrika sigara kag1d1 da da
hil olmak iizere her ti.irlii kag1d 
imal edebilecektir. Temel atma to
reni yap1lacak ikinci fabrika da 
Selli.iloz fabrikas1d1r. Bunlarm te-

l mel atma merasimini de Ba§vekil 
yapacakhr. 

a· a a a ~ 

ikt1sadi bir zafer 
Eregli komiir~eri de 
hiikumete ge~iyor 
~irketin satin abnmas1 
i~in yak1nda miizake· 

reler ba,byacak 
Ankara 4 (Hususi) - Eregli ko -

miir tirketinin satm almmast yolunda ni· 
hai mlizakerelere bu yakmlarda ba§lana
cakhr. 

Sirket delegeleri M. Buossiya ve M. 
Rua ile bundan evvel temaslar yaptlmt§, 
hatta m.ahal 'nde k1ymet takdir edilmi§, 
tediye f&rtlannda mutab1k kalmrn11, sa-

[Arka.!t Sa. 7 siltun 5 te] 

···························································· 
Avusturya kabinesi 

diin degi,ti 
Y eni kabineyi tekrar M. 

~u,nig. etti 
Viyana 4 {A 

A) - M. Su§nig. 
kabinenin istifas1 -
nt Reisicumhur M. 
Miklasa vermi§ ve 
Reis te kabul etmi§· 
tir. Y eni kabineyi 
gene M. Su§nig te§
kil edecektir. Ken
disi Ba§vekalet ile 
Hariciye ve Milli 
Mi.idafaa Nezaretle- M. $U§n!g 

rini deruhde edecektir. 
[Arkas7. Sa. 7 siltun 6 da] 

···············l····························llltlltlllllllll 

BALKANLARDA ELBiRLiGI 

Antanta Bulgaristani da 
almaga dogru bir adtm 
Bir Rumen gazetesi «Biiyiik Britanya Hiikfun· 
dar1nm Tiirkiye ziyaretinde diplomatik bir 
,aheser yaratbgtnda ittifak vardJr» diyor 

----~ """'~ ... 

lngiltere Kraltntn latanbulcla Atatiirhle beraber altnmtf resimlerinclen 
Biikre§te c;1kan Le Moment gazetesi Dahast var. Biz, bu anla§mayt, Bul • 

Yugoslav Ba§vekili M. Stoyadinovic;in garistam da i~ine alacak olan bir Bal • 
Ankaray1 ziyaretine tahsis ettigi 2 te§· kan paktma dogru ahlrni§ bir adun gibi 
rinisani tarihli ba§makalesinde, bu ziya· goriiyoruz. 
reti miiteaktb Ankarada ne§redilen res· Maamafih, akla bir sua) varid oluyor. 
mi teblig mi.inderecatmdan bahsederek Balkanlarda husule gelen bu ani yakm• 
diyor ki: la§ma, her ani hadise gibi onceden haztr· 

«Bu ekonomik siyasi ve ki.ilti.irel bag· lanmt§, esaslan, agustos i~inde, Majeste 
!ann sikila§tmlmasmdan dolay1 sevinc Kral Sekizinci Edvardm diplomatik yaz 
duyuyoruz; bah usus ki, bu elbirligi, Ro· tatilini bu mmtakada g~irdigi esnada mt 
manyamn da dahil bulundugu Balkan kurulmu§tur? Yoksa, Avrupa itlerinin 
Antanh crer~evesi icrinde yaptlacaktlr. [Arkasl sa. 4 sutun 1 del . 
Ill ••••••••••••••••••••••••••••••••••• llllllltllltl •••••• II •••••• IIIIIMtll ••••••••••••••••••••••••••• 1111111111111111111. 

M. Ruzvelt 
ekseriyetle 

kahir bir 
kazand1 

Ruzvelt 18 milyon · rey ald1. Raldl>i Landonun 
ald1jl rey miktar1 ancak 12,5 milyondur 

Nevyork 4 {Hu
susi) - Cumhurre
isi intihababmn ne
ticesi bugiin saat 2 
de resmen ilan edil
mi§tir. Bu neticeye 
gore, M. Ruzvelt 
bi.iyi.ik bir ekseriyet· 
le yeniclen Cumhur
reisi intihab edilmi§· 
tir. M. Ruzvelt 
21,750,000, rakibi 
Landon ise 13 Yz 
milyon rey alml§· 
lardJT. Bu rakam -
lara gore, M. Ruz
velt 6 milyon fazla 
reyle rakibini yen -
mi§tir. Bu muzaffe-

riyet I 932 de ~· Bu devre i<;in de Amertka Cumhurreisli{Jine se~tilen M. Ruzvelt 

Huver
1
e. kkar§J d v • se~timden evvel propaganda nutuklanndan btrin! s6ylerken 

Ruzve tm azan 1g1 
zaferd~~ daha bi.i!i.ikti.ir. . I bile kaybeden M. Landon yalmz New 

VallSI bulundugu Kansas eyaletmde [Arkast Sa. 7 Biltun 4 tel M f p I K I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

a;. R:~:llerra I Madrid kapdartnda c;ok 
Ankara H1fz1ssthha . 
miiessesesine 280,000 

dolar hediye etti 
Ankara 4 (Hususi) - Rokfeller mi.i· 

essesesi Ankarada yeni ac;1lan HtfztssJh· 
ha miiessesesine 280,000 dolar hediye et
mi~tir. Bundan ba~ka Dr. M. Kolensi de 
mi.iessseseye mi.idi.ir olarak gondermi§tir. 
Mektebin a~lh§t mi.inasebetile M. Ko -
lens demi§tir ki: 

«- Bu mekteb benim indimde Av
[Arka.n Sa. 7 sutun 5 te] 

llllllllllllllllllllllllllllttllllllllllllllllllllllllllllllll 

M. Stoyadinovi~ 
Belgrada vardt 

«Tiirkiye ve Yugoslavya 
muahedelerin yeniden 
tetkikine muhaliftir» 
Belgrad 4 (Hususi) - Ti.irkiyeden 

donen Ba§vekil M. Stoyadinovk maiye· 
tile beraber bu sabah saat 9 da Belgra
da muvasalat etmi§ ve istasyonda hi.iku • 
met azalarile kordiplomatik tarafmdan 
parlak bir suretle kar§Ilanml§ltr. 

[Arkast Sa. 'l siltun 4 tel 

kanh c;arpt~malar oluyor 
ispanyada marksist ve anar,ist 

bir~ok muhtar hiikumetler 

.J 

esaslar iizerinde 
tesekkiil etti 

' 

Her an diifmeai beklenen ve taryyareler taralrnclan bombarcltman 
eclilen Madridin tayyareden alrnmtf bir resmi 

Londra 4 (Hususi) -lspanyadan a- yareler bugiin payitaht i.izerinde u~u~lar 
!man haberlere gore, milliyetperverler yaparak halk1 mukavemet etmemege da· 
Madrid civarmdaki mevkilerini tahkim vet etmi§lerdir. Tayyareler Madrid tay-
etmi§lerdir. Milliyetperverlere aid tay • [Arkast Sa. 'l siltun 1 d~] 



, CUMHURiYET 

Londra ~athuab hakta r~-e~e_h_l_r_v_e~M_e_m_l_e_k __ et~H_a_b_e_rl_e_rl __ ~) 
vaziyeti iyi gOr~iiyor 

-------------------
Kral F aysalla Cafer Nuri ve 

komsumuzda 

inhisarlarda bir 
ydhk tslahat 

Pa~alar gittikten . . . • 
hl.k 1. lsbhsal ve 1mal usullerJn· 

sonra cenub 
bir 

, istikbal te I e 1 d I "l"kl e yap1 an yent 1 er 
istikamet mi ahyor? 

Kral Faysalrn lstanbulu ziyareti esnasrnda altnmt' resimlerinden 

Observer gazetesinin siyasi muharriri [ biiyiik mikyasta bir komedidir. 
yaZlyor: Iraktaki monar§i asll itibarile Emir 

«Bagdaddan gelecek resmi haberlerin F aysal ile Nuri ve Cafer Pa§alar ve re· 
vi.iruduna kadar ingilteredeki mehafil fiklerinin §ahsi prestijleri iizerine istinad 
yeni lrak kabinesinin askeri partinin bir etmekte bulunuyordu. Bu fikir etrafma 
megafonu olup olmadtgt ve §ayed va - lrakm ileri gelen §ahsiyetleri de toplan -
ziyet boyle ~1karsa tebeddUlatm ingil • rn1§lard1. F aysal hayatta olduk~a bu 
tereye kar§l takib olunan siyasette bir de- kuvvetli bir sistem say1labilirdi. Halbuki 
gi§iklik husule getirip getiremiyecegi hak· iili.imi.inden sonra vaziyet degi§mi§tir. 
kmda §imdilik fikir beyan etmekten ~e- hte biiylece yeni lrak ordusu riiesa -
kinmektedirler. smm bariz kuvveti ile meydan okuyu§una 

Hikmet Siileymanm ne§retmi§ oldugu kar§l sivil hiikumete manevi muzaheret 
beyannamede i?~iltere ile d~st~~~ mii - dahi gosterilmem~~ old~gu. mey~ana ·~,k~ 
nasebat idamesmm arzu ed!ld1gl hak - maktad1r. Asken part1 elmdek1 kuvvet1 
kmdaki k1s1m; darbei hiikumetin mf da· son hadiselerde goriildiigii gil-.i istimal • 

· hili k1ymet ifade eden bir hareket oldu- den geri durmaml§tlr. Mevcud tehlike 
gunun muhtemel bir delili addolunmak • ise yeni inki§af etmekte olan serbest rni.i
tad1r. esseselerin daha bidayette muvaffaki -

Maahaza unuttllmamahdtr ki Irak ha- yetsizlige ve hakikat olmadan sonmege 
rekatmm arkasmdaki §ahsiyet ingiltere • mahkumiyetleridir.» 
Irak ittifakma hi~bir zaman taraftarhk M. Eden, Avam Kamarasrnda 
beslememi§ olan General Bekir S1tk1d1r. /rak hadiselerini izah etti 
Bu adam ate§in bir Kurd olup son dere· Londra 4 (Hususi) -- Hariciye Na-
ce milliyetperver ve kullandigi usullerde zm M. Eden Avam Kamarasmm bu • 
de biaman ve zecri hareket eden bir §ah· gi.inkii toplanhsmda Irak hadiseleri hak· 
siyettir. kmda §U beyanatta bulunmu~tur: 

!933 t~~?O~ Asuri hnistiyamn. katli~e «-- Ordu erkanmm te§ebbi.isile lrak
netJcelendigl nvayet olunan sefen tertib ta askeri bir darbei hiikumet yap1lml§hr. 
eden ~du;. Daha sonralan kabilele~. ~~a- lngiliz hiikumeti, samimi bir ingiliz dos • 
smda~I. mzamSIZhklann da gene o onune tu ve kwmetli bir devlet adamt olan Ca
ge~ml§tlr. fer Elaskerinin katlinden ~ok rniiteessir 

lngiltere hi.ikumeti lrak dahilinde ni· olmu~tur. 
zam ve asayi§in muhafazsmdan mes'ul B ~d dd k. 1 · · b 'b' I' hA ag a a 1 e ~tmiZ u g1 1 e 1m a· 
olm~mak_I_a .. berab_er 1927 t_arihli ~uahe- diselerin tekerri.iri.ine meydan verilmeme· 
de tie Buyuk Bntanya har1cden btr te • sini temin i~in lrak hi.ikumeti nezdinde 
cav~z vukuunda Irakm mi.idafaasmdan te§ebbi.islerde bulunrnu§ ve ekalliyetler 
mes ul bulunmaktadir.» hukukuna riayet edilmesi hususunda yeni 

Sunday Times te Irak hakkmda ~u hi.ikumetin nazan dikkatini celbetmi§tir. 
ba§makaley.i ne§retmi§tir: Ald1g1mtz malumata gore, ekalliyetle· 

. «<ra~~akt . as~eri darbei hi.ikumet umu- rin hukukuna riayet edilmektedir ve asa· 
m1yet Ihbanle lngiliz menafiini haleldar yi§ temin edilmi§tir. 
etmiyec_ege benzi~or. <;:iinkii memleketin !ngiliz hiikumeti lraktaki hadiseleri 
refah1 1le s1kt alakas1 dolay1sile bu me- k d !Ak ·1 t k'b t kted'r .. ya m an ve a a a 1 e a 1 e me 1 . 
nafnn h1ffetle telakki edilmiyecegi zan - ingiliz - lrak muahedesi ahkamt rnucibin-
nolunabilir. · Maahaza yeni monar§inin ce, lrak tamamile mi.istakil bir devlettir. 
siiratle bir merkezi Amerika Cumhuri - Son hadiselerde yabanct bir devletin 

yeti §ekil ve mahiyetini iktisab etmekte parmag1 olduguna dair verilen haberler 

oldugu da §iiphesizdir. Esas sebebler ih- hakkmda hi.ikumetimizin malumatt yok

timal ki aynidir. Memleketin se~im §ekli tur.» 

Alman denizcilerinin diinkii gezintileri 

d b 
,/ 

Ayasolya oniin e irbirlerinin resimlerini ~eken 
Emden kruvazorii miirettebatr 

Limanim!Zl ziyaret eden Emden isiJnli Alman mekteb gemisi si.ibay ve tale
beleri diin §ehirde gezintiler yapmt~lardtr. Alman bahriyelileri bu arada istan
bul tarafmdaki tarihi rn iiessesel.Qfi, camileri, miizeleri, <;ar~tyt gezrni~lerdir. 

inhisarlar idaresinde bir sene zarfm
da yaptlan tslahat, te§kilat ve yenilik -
ler hakkmda bir rapor haztrlanmi§hr. 

Bu rapora gore, bu tslahat bir taraf
tan tiitiin mamulatt kalitesinin yiiksel
mesini, diger taraftan da randtmanm 
rasyonel usullerle arttmlmasmt istih -
daf etmektedir. 

!dare, kalitenin tslahma depolardan 
ba§lamak li.izumunu hissetmi§ ve son 
sene zarfmda memleketin rnuhtelif yer
lerinde bol hava ve bol 1~1k alan asri 
tiiti.in baktrnevleri in§a ettirmi§tir. 

Bundan ba§ka, ~emsipa§ada mevcud 
ti.itiin deposu civarmda 2,5 - 3 milyon 
kilo tiitiin alabilecek geni§likte ve tam 
manasile asri bir baktmevi in§asma 
ba§lanmt§tlr. Burada 1000 kadm ve 300 
erkek ameleye mahsus s1hhi §artlan 
haiz yemekhane, sthhi mutfak, soyun
ma yerleri, lavabo, du§ salonu, 50 r;o -
cuk ir;in baktmevi, kum havuzunu havi 
r;ocuk oyun salonu, 14 yatakh bir has
~ane, bir eczane yaptlmi§br. Yakmda 
Izmirde de bu tarzda bir baktmevinin 
in§asma ba§lanacakbr. 

Bu seneden itibaren tiitiini.in amele 
tarafmdan yerde oturarak manipiile e
dilrnesi usulii terkedilmi§, i§r;ilerin i.i
zerinde ti.itiin i§lemeleri -ic;in hus i 
masalar ve i§c;iler ic;in iskemleler yap -
hnlmt§br. 

Makinelerle yapllan tasfiye, tiitiinii 
ic;im ve yanma baktrnmdan esash bir 
surette tslah etmi§, tiiti.iniin kalitesi 
yiikselmi§tir. Harmanda yaptlan mi.i -
him ISlahattan biri de harman rec;ete -
lerine tamamen sadtk kalmmas1 ve ne
vilerin ic;iminde istikran temin edecek 
tedbirler almmastdtr. 

Ankarada, iklim icab1 olarak sigarala 
rm c;abuk kuruyup sertle§tikleri ve bu 
yiizden ic;imlerinin bozuldugu goriilme
si iizerine ges:en agustosta Ankara Ba§
miidiirli.igii binasmda asri terakkilere 
uygun §ekilde (tiitiin klimatizasyon) 
tesisab viicude getirilmi§tir. 

Tuz sahasmda da son sene zarfmda 
gosterilen ba§hca yenilik <;amalh tuz
lasmda, otedenberi metruk bir halde 
bulunan degirmenin i§lemege l;>a§ljUlla
sid,lr. Bu degirmen ince sofra tuzile 
mutfak tuzunu ayn ayn istihsal et -
mektedir. ' 

Gerek tiitiin, gerek ic;ki imaline ya • 
rayan maddelerin mtibayaast hususun
da dogrudan dogruya miistahsille te -
mast prensip ittihaz edinen idare, bu 
sayede piyasada oynadigt nazim roliine 
bu sene de devam ederek mi.istahsilin 
menfaatini azami derecede korumu§tur. 

izmirde yaptlan tecriibelerden mils • 
bet netice almrnast i.izerine ge~en sene 
ve bu sene izmirin Yll.§ iiziimlerinden 
1,000,000 kilo kadar rnubayaatta bulu
nulmu~tur. 

fnhisarlar idaresi, Tiirki.in milU spo
ru olan ni~anctltgt te§vik ic;in Ankara
da ac;ttg1 ab§ poligonuna kar§t gosteri
len ragbeti dikkate alarak bu poligon
da biiyiik bir atl§ mi.isabakast tertib et
mi§, miisabaka ~artlanm bashrd1g1 bro
§iirlerle memleketin her tarafmda ilan 
ederek halkl bu yan§lara i§tirake da -
vet etmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Yunan topra8-J.ndan ge~en 
demiryollar1 

Yunan arazisinden ge~en ~ark De -
miryollarmm 33 kilometroluk ktsmmm 
idari vaz.iyetine aid miizakerelere bir 
mi.iddet sonra §ehrimizde ba§lanacakbr. 

Memurlarm varis tayinleri 
Oliimlerinden sonra validelerinin ken 

dilerine varis addedilerek maa§ bag • 
lanmasmt istiyen devlet ve belediye 
memurlarmm 1682 numarah kanun 
mucibince saghklarmda c ben oli.ince 
birinci derecede anam istihkak sahibi
dir> diye sicillerine kayid dii§ilrmeleri 
laztmdtr. 

Belediye, diin, bi.iti.in alakadar §ube
lere gonderdigi bir tamimde her me • 
murun oli.imiinden sonra kimi birinci 
derecede istihka ksahibi saydrg1 hak -
kmda sicillerine me§ruhat verilmek i.i
zere miiracaatte bulunmalanm bildir-

mi§tir. 

Ehliyetnamesiz miiteahhidler 
Nafla Vekaleti, devlet ve belediyeye 

aid, mi.izayede ve miinakasalara i§tirak 
eden biiti.in miiteahhidlerin ehliyetle -
rini her sene tetkik ederek bunlardan 
muvaftk gordiiklerine hirer vesika ver
mektedir. Vekalet bu i§ hakkmda diin 
Belediyeye gonderdigi bir tarnimde, 
mevcud kanun ve nizamlara ayktn ha· 
reket etmemek ic;in istanbulda c;alt~an 
mi.iteahhidlerin daimi surette kontrol 
edilmesi ve ehliyatnarnesi olmtyanlarm 
miiteahhidlik yaprnalarma miisaade e
dilmemesi bildirilmi§tir. 

MALIYEDE 

Maa§ yoklamalari ba§ladi 
Miitekaidin, eytam ve eramilin ciiz -

dan yoklamalarma diin ba§lanmr§tlr. 

Takas davast 
Diin 3 iincii 
muhakemeye 

Asliyede 
ba,Iandi 

1933 y1lmda yaptlmi§ olan kereste 
takas! suiistimalinin muhakemesine diin 
i.i~iincii asliye ceza mahkemesinde ba§· 
lanrni§tJr. 42 maznunu olan bu dava do
layisile diin asliye ceza mahkemelerinin 
bulundugu koridorlar bir~ok rnerakhlarla 
dolmu§ ve rnaznunlarla vekilleri salon -
da yer bulamadiklan ic;in aynca sandal
yeler ve kanapeler getirilrni§tir. 

Evvela mahkemeye gelmi~ olan 
maznunlann ilk sorgulan yapi!d1. 
Bundan sonra vazifeyi ihmal ve 
suiistimal ile yalan yere beyanat
ta bulunmak suc;lanndan kendileri 
hakkmda verilmi~ olan liizumu mu· 
hakeme fezlekesi okundu ve rnaznunlara 
bu hususta ne diyecekleri soruldu. Maz· 
nunlar hirer hirer fezleke hakkmdaki fj. 
kirlerini k1saca anlatarak, suiistimalle a
lakadar olmadiklanm, ve sm~un isnaddan 
ibaret bulundugunu siiylediler. 

Mi.iddeiumurni rnuavini F eridun gel • 
miyen veya kendilerine tebligat yaptlma· 
IDI§ olan diger rnaznunJann celbile, ol • 
mi.i§ oldugu bildirilen maznunlardan 
Y ahya hakkmda polis tahkikatJ yapila
rak bu iddianm tevsikini istedi. Bundan 
sonra rnaznun vekilleri mi.iekkillerinin i§ 
gi.i~ sahibi bulunmalan dolayisile ve tah
kikat ta evrak iistiinde cereyan edecegi 
cihetle maznunlarm her duru§mada mah
kemeye celbolunmiyarak vekillerinin ha
ztr bulunmasmm kafi goriilmesini taleb 
etmeleri iizerine iddia makarn1 da bu fikre 
i§tirak etti. Neticede heyeti hakime gel· 
miyen maznunlara tekrar tebligat icra -
sma ve duru~madan vareste kilmmalart 
i~in maznunlardan baztlannm isteklerinin 
kabuliine ve muhakemenin bu aym 25 inci 
gi.inii saat 14 e b1rakilmasma karar verdi. 

G0MR0KLERDE 
Giimriik memurlarmm 

terfihi 
2826 sayllt ve 9/10/935 tarihli Gum -

riik ve Inhisarlar Vekilligi te§kilat ve 
vazifeleri hakkmdaki yeni kanunun 
tatbikatma 16/10/936 tarihinden itiba
ren ba§lanm1~tlr. Bu kanun giimriik 
mC'Illurlanmn maa§lanm biitr;enin mii-
~aad,esi nisbetinde arthrml§ ve bu su
retle daha ziyade terfihlerini temin ey- · 
lemi§ bulunmaktadtr. 

Yeni te§kilatm tatbikr her sene tab -
sisat konularak iic; senede bitecektir. 
i lkonce i§lerin ehemmiyeti ve hayat 
pahahl!gr nazari itibara almarak Anka
ra ve Zonguldaktaki yeni te§kilat tat -
bik edilmi~, bu sene ba§mdan -itibaren 
de istanbulda tatbikma ge~ilmi§tir. 

Yeni te§kilat kanununun tatbik1 1937 

senesinde tamamlanmt§ olacakhr. 

Ticaret Odas1 
meclisi topland1 

Diin kongreye gidecek 
sanayiciler se~ildi 

Ticaret Odast meclisi, di.in reis vekil
lerinden Ziyaeddinin riyaseti altmda 
yaptlgt bir toplanhda evvela Ticaret 
Borsasmm agustos 936 mizam kabul e
dildikten sonra Kii~i.ikpazar §Ubesinin 
bir sualine verilecek cevab tasdik edil
mi§tir. 

Kiic;iikpazar Maliye §Ubesinin suali
ne cevaben perakende sovan satanlar -
dan bakkallara ktyasen yiizde 20 ve 
parke ta§l satanlardan yi.izde 25 kazanc 
vergisi ahnmas1 muvaf1k olacagmm 
bildirilmesine karar verildi. 

Bundan sonra aym 12 sinde Ankara
da toplanacak olan kiic;i.ik san'atlar kon
gresine gidecek olan murahhaslar se -
c;ilmi§ ve kabul olunmu§tur. 

Bu murahhaslar §ekercilerden Ka -
z1m, dokumactlardan Yahya, terziler -
den Mustafa Salim, yorganc1lardan Ha
san, ftrmcllardan Emin Rtza, ayakka -
btcllardan Vahdi, marangozlardan Ala
eddin, sarac;lardan Vahid, dericilerden 
Ahmed, lastikc;ilerden Hayreddin, ma
deni e§yadan Mustafa, kuyumculardan 
Ahmed Celaleddin, btc;akgrlardan Muk
bil, miicellidlerden Ali Rtza ve i§leme
cilerden Mustafadtr. 

Bunlara 75 er lira yol masraft veri! • 
mesine karar verildikten sonra meclis 
nihayet bulmu~tur. 

SEHIR 1$LERI 

Konservatuarm ilk konseri 
Konservatuar, bu seneki ilk konse -

rini aym 17 sinde verecektir. 

Sineklerin ~ogalmamas1 i~in 
Belediyece sinek derdinin onune ge-

c;ilmek iizere baz1 tedbirler almmaga 
ba§land1gm1 yazmt§tlk. 

Sthhiye miidiirli.igii de bu i~le ayr1ca 
me§gul olmaga ba§lamt§hr. Bu arada 
iizeri toprakla orti.ilen c;op istasyonla -
rmda sinek surfelerinin ne§viinema 
bulrnamast ic;in S1hhiye miidi.irli.igi.ince 
koporot mahluli.i doki.ilmesi takarriir 
etrni~tir. 

VNIVERSITEDE 

Olgunluk imtihanmda bir 
gruptan kalanlar 

Olgunluk imtihanlarmda bir gruptan 
kalan talebelerin Universiteye kabul e
dileceklerini yazmt§hk. Vekalet bu hu
sustaki emri diin 'O'niversiteye teblig 
etmi~tir. 'O'niversite Rektorliigii keyfi
yeti fakiiltelere bildirmi§tir. Bugiinden 
itibaren bu kabil talebelerin 'O'niversi • 
teye kaydine ba§lamlacakttr. 

Ba,pehlivan i~in yapdan merasim 

Tekirdaglt Hiiseyinin beline Ba,pehlivanltk kemeri takrlrrken 
Eminiini.i Halkevi tarafmdan T aksim I Demi§ ve ki.irsi.ide Ti.irk bayragt i.ize

stadyomunda tertib edilen Tiirkiye ser· rinde duran on diirt par~a altm daireden 
best gi.ire§ §arnpiyonlugu miisabakala • ibaret olan ve tokasmda «C. H. P. Emi
nnda Ba§pehlivanhgl kazanan T ekirdag· niinii Halkevi fed ere olm1yan pehlivan· 
h Hiiseyin i~in diin Eminiini.i Halkevin- lar serbest gi.ire§ §ampnyonlugu §eref ke
de bir toplanh yapilrnt§ ve kendisine me- meri 1936» ve dairelerden birinde de 
rasimle Ba§pehlivanhk kemeri taktlmw <<936 §ampiyonu T ekirdagh Hiiseyin» 
tir. ibareleri yaz1h bulunan §eref kemerini 

Merasime ~ay ziyafetinden sonra ba§- gi.irbi.iz pehlivanm beline takmt§ ve yal
lanmt§tir. Eminoni.i Halkevi reisi bu mii· d1zh yazt ile yaZiiml§ ve iisti.inde peh -
nasebetle siiyledigi nutukta ezciimle de - livamn resmi bulunan berah da eline 
rn i§tir ki: vermi§tir. 

«- Tiirk gencligini sporun her saha· T ekirdagh Hi.iseyin dakikalarca a! • 
smda mi.ikemmel bir halde yeti§tirmek kl§iandtktan sonra kirmtzl beyaz bir kor
en birinci gayemizdir. dela ile iisti.inde Partinin sembolii bulu· 

Bugi.in federe edilmemi§lerle ciddi su- nan bronz bir giire§ madalyasJ boynuna 
rette rne§guliiz. Ancak daha geni§ bir takJimi§hr. 
ki.itle bu te§kilatm haricinde kalmaktadtr. Gene pehlivan, bu suada eski Ba§ • 
Bugi.in sporun profesyonel giire§ k1smm1 pehlivanlardan Cemal ve Suyolcu Meh
da mi.ikemmel bir hale sokmu§ bulunu - med pehlivanlann elini iipmi.i§ ve duala
yoruz. Bu suretle memleket namm1 le • rm1 alrnt§tlr. 
keleyen ve memleket haricinde ben Ti.ir· Ba§pehlivan bundan sonra ortaya ge· 
kiye Ba~pehlivamy1m diye ~antaj yap1p lerek bir nutuk siiylemi§ ve sonunda de
Tiirk pehlivanlarmm namm1 lekeleyen mi§tir ki: 
bu i§e son vermi§ bulunuyoruz.» «-- Bu sevincli gi.ini.imde Atatiirkii, 

Bundan sonra pehlivanlara hitab eden memleket biiyi.iklerini ve bu merasimde 
Halkevi reisi, T ekirdagh Hiiseyne do - bulunmak ic;in gel en vatanda§lanml say· 
nerek: gt ile selamlanm.» 

«-- Sana Ti.irkiye Ba§pehlivanhk w Ba§pehlivamn bu sozleri de alki§lan· 
ref kemerini tak1yor ve bu mi.isabakada mi§ ve merasime boylece nihayet veril • 
kazand1gm §ohretin beratm1 -veriyorum.» mi§tir. 

5 :tkincite~rin 1936 

Siyasi icmal 
Devletler ve A vrupan1n 

yeni vaziyeti 

M osyo Musolininin ftalyanin 
Almanya ile anla§tJktan sonra 
kararla§hrdigi yeni politikaYl 

a~Ik bir surette bi.iti.in Avrupaya ve di.in
yaya anlatmak tizere Milanoda soyledigi 
nutuk son zamanlann en bi.iyiik siyasi 
hadisesi oldugundan cihan efkanm i§gal• 
de devam ediyor. <;:iinki.i, her devlet, 
Berlinde iki biiytik fa§ist devlet arasmda 
gerek kendi aralarmdaki rneselelerin hal• 
li, gerekse beynelmilel meselelere kar§I 
iki devletin mii§terek tavtr ve hareket al· 
malan ve gerekse rejim ve i~timai nizam 
hakkmda tedbirler ittihazr i~in meydana 
gelen tam bir mutabakat kar§tsmda, Av· 
rupanm bugi.inki.i ~iyasi vaziyetinin degi• 
§ecegini takdir ederek yeni bir vaziyel 
almak mecburiyeti kar§Ismda bulunu • 
yor. 

Gelecek pazar, ftalya Dl§ BakamniD 
Viyanaya gelecegi ve Roma protokolu· 
na dahil ftalya, Macaristan ve Avustur· 
ya Hariciye NaZirlarmm ilk defa ftalya 
topraklan haricinde bir konferans ak • 
dederek Milano nutkunda izah olunan 
yeni hath hareketi takib i~in Almanya • 
nm da i§tirakile pratik kararlar verilece· 
gi cihetle ftalyamn yeni politikasma kar
§1 devletler vaziyet almag1 geciktirmiye• 
ceklerdir. 

Vaziyet almmas1 icab eden rneseleler· 
den biri de Milletler Cemiyetine aid • 
dir. M. Musolini, Cemiyetin yeni ahva· 
le tetabuk edernediginden can c;eki§en 
bir miiessese oldugunu beyan etml§hr. 
Almanya, bu hiikmii ~oktan vererek Ce
miyetten bi.isbiitiin ~ekilmi§ti. $imdi de 
italyamn tamarnile ~ekilmesi rnuhtemel .. 
dir. Filvaki ltalya Milletler Cemiyetine 
verdigi aidatJ heni.iz kesmemi§tir. F akat 
bi.iyi.ik ve ki.i~iik meclisleri ve biitiin ko • 
misyonlarile her ti.irli.i miinasebeti ve i~
tiraki kesmi~ bulunuyor. Almanya ile 1-
talya, Milletler Cemiyeti yeni ba&tan ye• 
ni esaslar iizerine kurulm,?-dlk~a bu mii• 
esseseyi hesaba katmamaga karar ver .. 
mi§lerdir. Eger bu dilekler is' af edilmi· 
yecek olursa gelecek aym yedisinde top• 
lanacak olan Milletler Cemiyetini 1slah 
komisyonunun bir i§ gormesine imkan bu
lunmtyacakhr. 

,Simdi devletlerin yeniden vaziyet al.
magJ dii§iinecekleri meselelerden biri de 
di.inya korni.inizmi i§idir. M. Musolini 
nutkunda bu mesele iizerinde her i~ten 
ziyade durmu§ ve «korni.inizm aleyhtar • 
hgt bayragm1 kaldJrahm. Zaten bu bay• 
rak yeni bir§ey degildir, fa§izm bunun 
altJnda dogup biiyi.imi.i§ti.ir. Bu bayrak 
ugrunda diivi.i§ti.ik ve kamm1zla tarsin 
ettik. Komi.inizm bugi.in en bi.iyiik must
bet olmu~tur:>> demi§tir. 

M. Musolininin bu ag1r sozlerine, son 
telgraflarda bildirildigi v~hile, ltalyan 
matbuah daha ag1rlanm ilave etmi§ler • 
dir. Bunlar Milletler Cemiyetini bile, 
tahribkar diye tavsif ettikleri komiinizrni 
tekrar taarruza ge~mege te~i etmekle 
itham ediyorlar. Sovyet Rusyay1 bir Av• 
rupah devlet degil; Avrupa ihtilalinin 
merkezi saymaktad1rlar. $imdiye kadar 
bol~eviklik ve Sovyetler aleyhine ac;1k o• 
larak yalmz Almanya vaziyet alrni§h. 
Simdi ltalya dahi bu aleyhtarhgt benim• 
semi~tir. Habe§ meselesinin en son saf .. 
hasmda yani Habe~ murahhaslanmn 
Milletler Cerniyetine girmesi i§inde Sov -
yetlerin ltalyan davas1 aleyhine vaziyet 
alm1~ olmalan, italyayr Alrnanyaya ya• 
kmla&t!rmi~hr. 

$u kadar var ki Sovyetler meselesin• 
de, Kiic;iik ltilaf, son Prag konferansm· 
da vaziyetini daha evvel kararla&hrmi~ 
bulunuyor. T elgraflarda bildirildigi vee;• 
hile Romanya ve Yugoslavya ve <;e
koslovakyadan her birinin Sovyetlere 
kar~J lehte ve aleyhte istedigi surette va· 
ziyet almakta serbest olrnast esas1 iize .. 
rinde mutabakat hast! olmu§tur. Binae
naleyh <;:ekoslovakyanm Sovyetlerle it .. 
tifab Romanya ve Yugoslavya tarahn " 
dan kendi siyasi te~ebbi.is ve hareketle "' 
rinde hi~ hesaba katiimiyacakhr. 

M. Musolininin nutkunda Fransada 
ve diger memleketlerde en ziyade dikka· 
ti celbeden nokta, ftalyamn Yugoslavya 
ile miinasebahnm iyile~tigini bildiren 
ciimlelerdir. Bi.iti.in Yugoslavya rnatbua• 
h bu noktay1 ehemmiyetle kaydetrnekte 
ve bunu Ba&vekil doktor Stoyadinovkin 
&ahsi bir rnuvaffakiyeti saymaktad1r. 

M. Musolininin rnilli hududlar hari " 
cinde kalan diirt milyon Macann ana • 
vatanlanna ilhakmt miidafaa eden soz· 
Jeri, muahedelerin tadili lehinde Versay 
muahedesinin akdindenberi ilk siiylenen 
a~1k soz ve miidafaa olarak kar~1lanmw 
hr. <;:ekoslovaltya gazeteleri bile, Maca• 
ristanm sulh muahedesinin tadili clava • 
sma kar§l Kii~i.ik ltilafm menfi vaziyet• 
te devam edemiyecegini yaZJyorlar. 
Hulasa, bi.itiin devletler vaziyetlerini ye• 
niden tetkik etmek li.izumunu hissetmek• 
tedirler. 

Muharrem Fey:z;i TOGAY. 
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·SON J..IABEI<LEJ:2 ••• [ Tiirk Dili iizerinde HEM NALINA 
MIHINA . 'IELEFON TELGR·AJ' ve TELSiZLE ·-T E T K i K L E R _ _______,..,; 

Bir Sovyet 
Almanlara 

• gazetes1 
~at1yor 

«Hitler ve Musolini fikirlerinin ispanyada 
tnuzaffer olmas1 hakikatte ingiltere ve Fransa 

siyasetierinin iflast olacakhr» ------
Moskova 4 (A.A.) - Journal de samaha ve zaf siyasasmm iflas1 kar§l· 

Moscou, ba§makalesinde !talyan - AI- smda bulunmaktay1z. 
man gorU§melerini mevzuu bahsederek Londra ve Paris, di.inki.i siyasalartm~ 
ve garbi Avrupa diplomasisinin son iki hazin neticelerinden laz1m gele_n derslen 
!enelik bilanc;.osunu yaparak diyor ki: alabilecekler midir? 

F ransa ve !talya, mi.itearnza yapttklart «Alman - italyan anla~mas1mn ehem- d' k 
yard1m ve mUsamahay1 kuvvetlen 1rere • tniyet ve vi.is' ati hakkmda muhtelif ka- 1 ) 
ve prensiplerle dostlart ayak a tma a a-naatler beslenebilir. Fa kat bu anla~ma • d kl 
rak, eski siyasalanna devam e ece er 

nm saglamhgmdan §i.iphe etmek pek hakh midir? y ahud, 3 ~ubat 1936 F rans1z -
bir hareket olur. Suna emin olunabilir ki fngiliz anla~masl yoluna girecek ve sui-
Hitler ve Musolini, kendi menfaatleri d 

hun tanzimine c;.ah§acaklar m1 u? 
bunu emredince, birbirlerini aldatmak ve d k' 

Baz1 i~aretler gostermekte ir 1, ge -
birbirlerine hiyanet etmekten zevk ala • rek Pariste, gerekse Ki.ic;.i.ik Antant ve 
caklard1r. Fa kat bi.iti.in bunlarm arka - diger memleketler hi.ikumet merkezlerin
Sinda gayrikabili inkar bir hadise vard1r: de, birinci yolun yanh~hgl ve ikincisinin 
0 da, 1 talyamn bilhassa Fran sa ile ala- dogrulugu hakkmda sarih bir fikir edin
kadar bulunan k1s1mlannda Hitler si - meii;e ba~lamlml~tlr. 
Yasasma yaphgwl yardtmdlr. D f F 1 'It · iger tara tan, ransa ve ngt erenm 

Musolini yakmla~ma hususunda yap • fspanyol meselesindeki tarzl hareketi, 
hg1 te§ebbi.islerde F ransa, Hit! ere yakm- daha korkunc;. neticelere varacak olan es
la§mak ic;.in fngiltemnin yapml§ oldugu ki yanh~ siyasetin devamt hakkmda kor
te§ebbi.isler kadar ademi muvaffakiyete ku uyand1racak mahiyettedir. 
Ugramt§hr. Bu ~artlar ic;.inde, ancak Hit- Hitlerin ve Musolininin fikirlerinin ls
lerci matbuat ile ba§ka memleketlerdeki panyada muzaffer olmast, ne Moskova 
hu matbuatm emrinde bulunan gazeteler ve Milletler Cemiyetinin, ne de kollektif 
kollektif emniyet fikrinin ve Milletler emniyetin, fakat fngiltere ve Fransa si
Cemiyetinin iflas ettigini soyliyebilir. Ha- yasasmm if!ast olacakttr. Bu iflasm neti
kikatte Milletler Cemiyetini ve kollektif celeri pek tabii olarak bizzat bu memle
emniyeti baltalama ve taarruza kar§t mii- ketler icin daha mahsus olacakttr.>> 

.................. ..,,.,,.,.,.,.,,,,,,nllllllllllll/11/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloonnoooou ......................... . 

Musolininin nutku 
\Te Viyana kongresi 
Bu nutkun, kongrenin 
bir mukaddemesi ad
dedilmemesi isteniyor 

Denizaltt harbinin 
insanile~tirilmesi 

' 
Bu gayeyi temin maksa

dile biiyiik bir deniz 
toplanbst yapthyor 

Viyana 4 (A.A.) - Ogrenildigine Londra 4 (A.A.) - Ogrenildigine go-
Bore diplomasi mehafili, yakmda Viya- re, bu cuma giinii Dt§ i§leri Bakanhgm
llada akdedilecek olan konferansta Ma - da, Biiyiik Britanya, Dominyonlar, A-

mcrika Birie~;ik devlctlcri, Fransa, ital
caristanm vaziyeti meselesinin ortaya a- ya ve Japonya delegeleri arasmda, Lon-
hlmasmt arzu etmemektedir. Hariciye dra deniz muahedesine zeyl olmak uze
Mi.iste§art M. Guido Schmidt, gazeteci- re bir protokol imza olunacakhr. Bu 
I ere beyanatta bulunarak Tuna havza • protokol, denizaltl harbinin insanile§ -
smdaki devletlerin bu mesele hakkmda tirilmesine aiddir. 

bir uzla~ma zemini bulmalanm arzu et- Basin Birlig'"' i nizamnamesi 
tnekte oldugunu ve bu meselenin Viyana 
konferansmdan sonra diplomasi yolile ya- tetkik edildi 
Ptlacak miizakerelere mevzu te§kil ede - Ankara 4 (Hususi) - TUrk basm 
Cegini soy lemi~tir. birligi nizamnamesi bugiin Dahiliye Ye· 

Umumi inllba, M. Musolininin soy - kili ve F1rka gene! sekreteri -5iikrii Ka -
lemi~ oldugu nutkun tamamen ftalyaya yanm ba§kanhgmda toplanan bir heyet 
tniiteallik siyasi bir ni.imayi~ olarak tela~- tarafmdan tetkik edildi. Bu heyete mat
ki edilmesi ve Viyana konferansmm blr buat umum mi.idi.irU ve mU~avirlerile, An
tnukaddemesi addedilmemesi laztm gel- karada bulunan istanbul gazeteleri mUn-
di~i merkezindedir. tesibleri de bu toplanltya i~tirak etmi~ler-

Riga - Tokyo hava seferi dtr. Toplanttda arkada§tmtz Peyami Sa
Konya 4 (Hususi) - Riga - Tokyo fa da haztr bulunmu§tur. 

hava scfcrini yaparken havanm bozuk- N eticede gazetelerin resmi zevatla te· 
lugundan dolayt burada yere inmck masma ve merasimlerde gorecekleri tes
tnecburiyetinde kalan Litvanyah tay • hilata dair bir talimatname hamlanmast 
Yareci Herbenst, bu sa bah sa at 7,35 te kararla§tmlmTshr. 
Adanaya muteveccihen hareket etmi§- Sovyet Hava Generalinin 
tir. 

-Ankaraya bir Macar kompo- Turk Hava Kurumu 
zitoru geliyor Reisine ~ektigi telgraf 

Ankara 4 (Hususi) - Ankara Halke- Ankara 4 (A.A.) - Sovyetler Bir-
\rinin Macaristandan davet ettigi maruf )igi Osoaviahim ba~kam Kargen~.ral Ey
kornpozitorlerden Dola Bartok, Ankara- deman, fstanbuldan aynltrken Turk Ha
da 3 konferans verecektir. va Kurumu Ba~kam F uad Bulcaya a§ a-

ilk konferansmm mevzuu balk §ar - gJdaki tel graft gonde~mi~.tir: 
k1lan, diger mevzular da bunlarm ne «Tiirkiye Cumhunyetmden aynhrken, 
su.retle toplandiklan, kompoze edildik- bana kar•t gosterilen hi.isnU .kab. ul.den. do
lerj ve balk melodilerinin nasll derlen- ' I b ld k 

layt size samimi te§ekki.ir er1m1 1 trme. digidir. 1 b 
bola Bartok ilk konfcransm1 bu cu- isterim. Sahs1, Uzerimde unutu maz tr 

})).a giimi ak§amuzeri saat 6,30 da ve - tesir buakan Ti.irk milletinin Biiyiik Se
l:ecektir. fi Kamal Atati.irke derin minnettarhk 

Bundan ba~ka Riyaseticumhur or - duygulanmt bir kere daha arzetmenizi ri
kestrasmda solist olarak konserler de ca ederek size saghk ve parlak bir kiya -
\rerecektir. setle idare ettiginiz Ti.irk Hava Kuru -

l<ompozitor konscrlcrinden ilkini Mu- muna biivi.ik muvaffakiyetler diler, yi.ik-
Siki Muallim mektebinde verecektir. ~ek savg1lanmt sunanm.» 

Bir tayin lngilterede siyasi iiniforma-
Ankara 4 {Hususi) - Ac;1k bulunan lar menediliyor 

~iimri.ik Yekaleti miifetti§ligine, mi.ifet· Londra 4 (A.A.) - Hiikumetin par-
lt~ muavinlerinden Enis tayin edildi. lamento tarafmdan suratle tasvibini is-
Bazl devletler daha Habe§ tedigi umumi nizam hakkmdaki kanun 

ilhakmt tamyorlar projesi siyasal uniformalaru~ ~en'i hak 
Londra 4 (Hususi) _ Dcyli Telgraf kmda ahkam ihtiva etmektedtt. 

g~zetcsinin aldtgt bir habere gore bu - Adis-Ababadaki sefirlikler 
lro.nlerde diger baz1 devletler daha ital- konsul generaihklara tahvil 
Yan1n Habe§istam ilhakm1 resmen ta - ediliyor 
111lllak iizeredirler. H 1 
I(·· Londra 4 (A.A.) - Deyli era d ga-U~i.ik san'atlar kongresine zatesi: italyan _ Habe§ harbi esnasmda 

haz1rhk Adis-Ababada bulunmu§ olan tngiliz 
Edirne 4 (A.A.) - Ankarada topla - sefiri arhk Habe§istana donmiyecektir. 

lla.?ak olan kiic;iik san'atlar kongresi Filvaki, tngiltere ve Fransa hiikumet -
lllunasebetile bugiin Ticaret Odasmda leri arasmda son giinlerde yaptlan mii
~a reisi Rifatm ba~kanhgmda bir top- ~averelerden Adis-Ababadaki sefirlik -
anti yap1lmt§ ve kuc;iik san'ahn ihtiya- lerin kaldmlarak konsul generalltklar 

Ct Ve dilekleri uzerincle uzunboylu ko- ihdas edilecegi ve bu suretle muz'ic; 
ti.U§u ve esnaf itimadname meselesine hitam verile -

T rablus ~amda orfi « p .. k"" •. .. .. k "" Profesyonel pehlivanlar 

d d.ld. su I» sozunun aynagi ~ minonU Halkevi tarafmdan son i are iJan e I I ~ defa tertib edilen profesyonel 

Miisliimanlar Liibnan ile 
Suriyenin birle,mesi i~in 
niimayi~ler vaptyorlar 
Kudi.is 4 (Hususi) - Trablus -5am

dan bildirildigine gore 3 olii ve 12 ya • 
ralile neticelenen arbedelerden sonra 
Li.ibnan otoritesi Trablus -5amda orfi i
dare ilan etmi§tir. 

Mi.isliimanlar Li.ibnan ve Suriyenin 
birle~mesi ic;.in ni.imayi~ yapmakta devam 
ediyorlar. Frans1z Hariciye Nezaretine 
c;ekilen protesto telgraflan Franstz man
dasmdaki memleketlerde asabiyete bir 
deli! addedilmektedir. Samda vaziyet 
vahamet kesbediyor. Berut - Sam treni 
:eteler tarafmdan soyulmu~tur. 

Tiitiin fiatlart 110 
ile 125 kurus 

' 
izmir tiitiinleri bu sene 

iyi fiatlarla sabhyor 

T erminolojide yer alan sozlerden Gori.ili.iyor ki bu tablolarda «ruh» serbest ve yaglt gUre§ler, tam 
biri de (Psiik - Psik) temidir. Bu anlamile ge<;en bi.iti.in sozler, hep bir intizam ic;inde cereyan etmemekle 
tern psikoloji, psikanaliz, psikopat «soguk» ve «ruzgar» mefhumlarma beraber fena da olmadt. Hie; bir ka
ve saire gibi terimlerin yap1lmasma mi.iteallik kelimelerden geli§mi§ bu • yid ve §arta tabi olm1yan profesyo
yanyor. Bu da, ki.ilti.ir dillerine grek- lunuyor. B.u h~l, _i.iz~rinde. durulacak nel pehlivanlan ah§liklan bir disip-o 
c;e yolu ile ge'tmi§tir. Astl kelimenin bir semanttk hadtsesi ~e§kii eder. . linle -elde bu disiplini temin ve te• 
eski soyleni§i -aspire (k) ile- (Psii- Manevi bir varhk, hir kuvvet dtye yid edecek bir kuvvet ve vastta da ol· 
ki) olup «ruh» manasmadu ve «ha- tamlan ruhun hep sogugu ;e ~i.izga- mad1b;a- tabi tutmanm pek kolay bir 
yatl kuvvet», «cismin Zlddi>>, «insa- rJ anJatan sozlerJe ifade edtJmt§ o} - j§ oJmadtgl dii§i.iniiJiirse, gUre§Jerden 
nm egosu» diye izah ediliyor. Eski mast ic;in hi't bir tabiig veya fiziyolo- organizasyon itibarile de c;okluk §ikayet 
grek~ede ayni terkibde (psiikos) so- jik saik di.i§iini.ilemiyeceginden, her edilemez. 
guk, (psi.iko) da i.iflemek demektir. iki manasile geni§ bir istiare hadisesi Bu giire~lerin iyi bir tara£1, birkac; kty
Oc; ayn mefhumu ifade eden bu ke- kar§Ismda bulundu~umuz anla§th - metli pehlivam meydana c;tkarml§ olma· 
limelere orijin olarak Sanskrit<;e, iif- yor. s1d1r. Mi.isabakalara, yalntz yakm yer· 
Iemek anla~ma (spu) sozii ~osteri- Belli ki ri.izgan isimlendirmek ic;in l~rden ve memleketin binnisbe mahdud 
liyor. (Lextkon Homerikon, I. Pan- «soguk>> anlamma bir taktm keli • b1r kismmdan i§tirak edilmi§ olmasma 
tazidu.) meier kullanan herhangi bir cemiyet, ragmen,. birkac; di.izine asian gibi deli

Soguk, iiflemek ve ruh mefhum- yeni yarattJg1 <<ruh>> mefhumunu da kanhyt Istanbula toplamak imkam hast! 
Ian arasmda boylece semantik bir il· a§agt yukan ayni kelimelerle ifade olmu~tur. Ben, birbirlerile kapt§an c;iftle
gi gosteren delil yalmz bu i.ic; kelime- etmi§, sonra bu abstre ve orijinal ri seyrederken profesyonel giire§ te§ki
nin te§kil ettigi kategoriye inhisar et- mefhumun mi.imessilleri, konkre o- latlandmldtih takdirde binlerle demir bi· 
miyor. Su a§agtdaki tablolara bir goz monimlerile beraber, ktsmen diger lekli delikanh kazanacagimiZJ di.i§i.inii• 
gezdirelim: dillere de gec;mi§... yordum. Bun! arm profesyonel olmalan, 

T ablo 1. F ormiil: .g + .d/ t + .n Filhakika soguktan ri.izgara ve o- memleketin evlad1 olmalanna mani de-
Ti.irk~ede: 1 - Don, ton = ci.i- radan ruh anlamma gec;mek kolay - gildir. Esasen sporda profesyonellik ay1b 

mut (K. T., <;ul.) hkla anla§thr bir mana geni§lemesin- degildir; c;.irkin olan amatorliik ic;inde 
Tiirk<;ede: 1 - Donmi,ik = inci- den ba§ka bir§ey degildir. Ri.izgann profesyonelliktir. 

mad etmek kendini en c;ok soguklugunun yard1 • Daha evvel !stanbulun o me~hur knk 
izmir 4 (A.A.) - Bu ytl tiitun uru - Ti.irk'tede II - tin = nefha (B. mile hissettirmesi onun, mesela giin k1rk gece eglenceleri arasmda yap!• 

nuniin c;ok ve amelenin az olmas1 yii- r ~ ) k 1 k 1 .. 1 .. b ') d 
T. L. «~ag.» (ton) sozi.ine ya m o rna iizere an gure§ mac;. an munase eli e yaz tgun ziinden bolgenin bir iki yerinde denkle- II f b' d 1 d 

Ti.irkc;ede - tm = ne es (tin) ismini almast irin kafi bir se - 1r yaz1 a, ~i:iy e emi§tim: me gecikmi§ ve tiitun piyasasmm a<;1l- Y 

Tiirkrede II - tmmak = nefes beb olabilt'r. Sonra, ki.iriik mikyasta «Ben, profesyonel TUrk gi.ire~ini Bur• mast geriye kalmt§br. DUn gece saba - Y Y "~ 

ha kar§l mevzii bir hareket olarak Ak- almak (Rad. «Uyg., Alt., Ku. v. s.) bir riizgar, bir hava cereyam alan sa ovasmdaki Nili.ifer c;aymm eski haline, 
hisarda baz1 mustahsillerle tutiin ahc1- Ti.irk~ede III - tin, tin = rub (B. nefesin canhhga delaleti dolaytsile mecrast di.izeltilmeden evvelki vaziyetine 
lan arasmda iyi kalite mallar lizerin • T. L. «(:ag.»; Mi.ih. Ed.; T. D.; bu canhhgm kaynagt olarak tasav - benzettim. Bu c;ay yatagt diizeltilmeden, 
den 110 la 225 kuru~ arasmda ah~veri§ Der: Ankara) (Rad. III. «<;ag.; Alt., vur edilen bir kuvvete ayni ismin ve- kanallar ac;tlmadan evvel, ikide birde ta• 
yaptlmt§hr. Ahc1 ve mii§terileri goren Tel., Kaz.» Mi.ih.) rilmi§ olmasl kadar izaht kolay bir §ar ve o mi.imbit ovaya sadece zarar ve• 
miistahsiller piyasa kalitesi daha a§agt Tiirkc;ede: III - hmtmak = can- §ey olamaz. Goriiliiyor ki bu i.ic; mef- rirdi. $imdi, mecras1 temizlendi, tanzim 
tiitiinler de getirmi§ olduklarmdan fi- landumak (Rad. III. «Tel., Alt.») hum arasmda, ayni isim altmda top- edildi, Niliifer c;.ayt bir feyiz ve bereket 
atlarda hastl olan temevvuc neticesin - Ti.irk<;ede: III - tun - nefs lanacak kadar, mi.inasebet vardir. kaynagl oldu. Ti.irk profesyonel pehli-
de 80 - 90 kuru~ arasmda sah§lar da ol- 1 d b b · · b' h 1 

(Tub.) Mevzuumuz olan (psiiki) kelime- van 1g1 a, a§J 0 § ve mhzams1z 1r a· 
muilur. Tablo 2. Formi.il: .g + .b/p + .s/z sini mana baktmtndan alakadar e • de oldugu ic;in, ta§an ve kendi kendine Bu ah§vcri~i Turk Limited §irketile b' k 

1 k T + ... den bu noktalar bo"ylece aydtnlan- zarar veren 1r uvvet c;aghyam halinde· Yer i Mahsuller §ir eti ve iirk tuccar-
lan yapmt§hr. Yalmz Gavurkoyiinde Tiirkc;:ede: I - Buz dtktan sonra, onun dayandtgt (psii - dir.» 
iyi kalite mallar uzerinden 110 kuru§ - Grekc;ede : I - Psiikos = soguk kos) soziini.i Giine§ • Oil metodile 0 yaztmtn sonunda, profesyonel gii• 
tan yaptlan mubayaada Olston tiitiin Grekc;ede : II - psiiko = i.ifle • tahlil edebiliriz. Kelimenin etimolo- re§in te§kilatlandmlmasl ve c;orak bir sa• 
kumpanyast da bulunmu§tur. Ege bol- mek jik §ekli §Udur: hada bo§una ak1p giden profeysyonel 
gcsinde bu yllm ttitiin rekoltesi 30 mil- Tr. II - bezik, bizkek - ra§e pehlivanltga bir nizam ve intizam veril· 
yon kilo tahmin olunmaktad1r. Rekolte (D L T) (1) ( 2) (3) (4) (5) mes

1
' fikrini ileri si.inni.i~, bu i•i de Hal-

. ' • ugw + up + U& + iik + OS .. ' kalite itibarile <;ok iyi koversiyal kabi - T r. 11 _ pls = nefes (Rad. IV. kevleri spor' §ubelerinin deruhde etmesi 
liyeti olan bir uriin oldugundan iyi sa- «Ku.») I) Oi: anakok, gi.ine§in sicakhgt lazlm geldigini soylemi§tim. 
hlacagt kuvvetle iimid ediliyor. Tr. II_ iifiisme = intifah (Ah.) anlammadtr. Eminonii Halkevinin spor kolu, tak-

MuglaJa tiitiin piyasasr a~rlJr Tr. III_ opoz = nefs (Kur. 1.) 2) Op: anakok mefhumunu ken- dir ve te~ekkiire deger bir himmetle 
Mugla 4 (Hususi) - Mugla tiitun pi- Gr. III _ psiiki = ruh dinde temessiil ettiren prensipal kok. bu i§e ba~ladl. Son gi.ire§ler, bu yolda 

yasasi bugtin a,.Ilmi~hr. Fiatlar 
70 

-
85 

Tabla 3. F ormiil: .g + .t + .nl +·.. 3) Os: anakok mehumunun ol - yaptlmt~ ilk bir tecri.ibedir ve i.imid veri· kuru§ arasmdadtr. Ah§veri§ hararetli - l 
dir. Tr. I- Dumlu = barid ( d.)U dukc;a gekni§b bir sahafya d yaybtldtgmt

1 
ci bir mahiyettedir. Halkevleri memleke· 

H II Tr. I- Tumligw = burudet ( yg. gost~rere urada ne ye ici ir ro tin her tarafma dalbudak sarmt§ bir te• a va yo ar1m1z i~in yeni 
I I «Ind.•>; D. L. T.) oymy,en ektir. Stcakhgm menfi §ekli ~ekki.il olduguna gore, spor kollarile pro· 

tayyare er a 1n1yor Latincede: II - tempus = J.,ava, soguk olduguna gore (iigiipiis = ii· fesyonel pehlivanlart en iyi idare edebile-
Ankara 4 (Hususi) - Devlet hava ri.izgar piis = piis) terkibinin de bu fikri cek bir vaziyettedir. !lk i§ olarak bir m• 

yollan i!;in satm almacak yeni tayya - Frans1zcada II - tempete = full- vermesi icab eder. zamname yapmak ve profesyonel gUre~-
reler hakkmda bir 1ngiliz §irketile ya - na Ti.irk~ede herkesin bildigi kelime c;ileri bu nizamname dairesinde harekete 
p1lmakta olan muzakereler bitmek ii- h 1 k (b ) k )' · b 1 h 

Gr. Ill - thiimos = ru o rna iiere uz e tmesJ var. mec ur etmek gerektir. Profesyone pe • zeredir. 
Almacak tayyareler dort mo\orlii ola- Tablo 4. Formi.il: .g + .b/p/f + (Pi.is) i.in diger bir varyantJ (pts) !ivan, §imdi, hic;bir kay1d ve §arta tabi 

cakhr. r + ... ti.irk<;ede, bir kademeli bir anlam ge· degildir. Canmm istedigini yapmakta 
izmir hava seferlerine oniimiizdeki Lat. I - frigus = soguk - ni§lemesile, «nefes» manasma gelir. serbesttir. fsterse gUre§ir isterse giire§· 

bahar ba§lanacaktJr. 0 zamana kadar Arabcada: I - herd (Rad. IV. «Ku.») mez. Bir mi.isabakada giire§megi kabul 
izmir hava istasyonu modern bir §ekil- Tr. II - Bora, boragar 4) Ok: bundan evvelki ii't unsu • ettikten sonra, me~ru bir mazereti alma-
de in§a edilmi§ olacakhr. Gr. II - friks = ra§e run meydana getirdigi mutlak mana- dan kac;.anlan, pehlivanhga yara§mtyan 

Son istatistikler hava sefcrlerine rag- T r. II - i.ifi.iriik, efirti yt muayyen bir fikir halinde tamam• bu c;.e§id hareketlerden, ancak bir mUd-
betin gittikc;e artmakta oldugunu gos - Gr. II - zei.iron =bah esintisi hyan bir ektir. (Pusiik) dilimizde det ic;.in gi.ire~ten menetmek gibi, cezai 
termektedir. Son ayda Ankaradan ts- Lat. 11 _ spirare = i.ifi.irmek (bezik) §eklinde bu~!-lnur, ra§e de • tedbirlerle yola getirmek kabildir. 
tanhula 80 yolcu nakledilmi§tir. Lat. Ill_ spiritus= ruh mektir. (D. L. T.) Urperme ile so - Profesyonel giire§ler, Halkevleri ta• 

Turk • Yugoslav ticaret Tabla 5. Formi.il: .g + .r + ... gugun alakast malumdur. rafmdan hazulanacak bir nizamname ile 
mukavelesi Tr. II- i.irmek = i.ifi.irmek (Kur. 5) Os: bilindigi gibi {og) dan gel- idare edildigi takdirde, gUre§in memle-

Ankara 4 (Hususi) _ Yugoslav tica- B., l.; ld.) mi§ isimlendirici ektir. Boylece (pii- kette daha ~ok inki§af edecegi ve bin-
ret muahcdesi yarm mer'iyete giriyor. Ar. II _rib = yel siikog = psi.ikos) sogugun ismi o - lerle pehlivan yeti§ecegi muhakkaklir. 
Bugiin muahedenin metni giimriiklere Ar. III _ ruh lur. Sporu, kuvvetli ve giirbi.iz nesiller yeti§· 
teblig edildi. Tr. Ill _ iiriik, ori.ik = manevi Tiirkc;ede (psi.ikos) kelimesile e - tirmek ic;.in yapligtmtza gore, profesyonel 

Maruf bir Eti tarihi alimi kuvvet, seciye (Rad. I. «Kaz.») sas mana ve ses unsurlan baktmm - pehlivanhg1 da nizam ve intizama sok. 
Ankarada Tablo 6. Formi.il: .g + .n + .f/m dan tam uygunluk halinde ve i.irper· mak elzemdir. Bizim, kac; tane amator 

h. + me anlamma (bizkek) sozi.i var. pehlivan yeti~tirip kac; tanesini malum §e• Ankara 4 (A.A.) - Onli.i Eti tari I ... 

r · L .. 1 Ar. II - nefh. nefha (D. L. T.) killerde besliyebilecegimiz meydandad1r. 
a tmt iverpoo] Universitesi profesor e • Ar. II _ nefes Bizkek = ig + ib + iz + ik + ek h. sade amatorlere dayamrsa, gi.ire~ile-
rinden Garstang ve refikasJ Ankaraya Psi.ikos = iigw + iip + iis + iik + rimiz daima mahdud bt'r m'Iktarda kala-gelmi§ ve bugiin saat 18 de Ti.irk Tarih Gr. II- anemos = ye) 
K A r. III - nefs og caklard1r. Binaenaleyh, profesyonel peit. urumunu ziyaret etmi§tir. "'AKAY ] 

t Lat. III - anima = ruh Dr. M. ALl A~ livan an da bir disiplin altmda ~h§ttr• c;.tima hal in de bulunan T arih Kurumu k k d 
I ma tan zarar yo fayda vard1r. Bunu a iiye eri, profesorle bir saat kadar go - - • • I k I 

rU~mii~lerdir. Konu§malar bilhassa Alaca y artm asra yaktn Alzas-Loren I~In yanan arin a 1 Halkevlerinden bekliyoruz. 

HUyi.ik hafriyatt i.izerine cereyan etmi§, ve manttktan uzakla~mamalartnl temenni ederiz ~ 
kendisine hafriyat hakkmda izahat veri!- Y 

mi§tir. Profesor, Ti.irkiyede gordi.igi.i in
kllab ve tarih hareketlerinden hayranhk
la bah~Ptmi~tir. 

Go~menlere pulluk · 
dag1bhyor 

Ankara 4 (Hususi) - Orta Anadolu 
vilayetlerine yerle§tirilen g~menl:re 
tevzi edilmek iizere iskan Umum mu -
diirliigii tarafmdan ilk parti olarak 5000 
pulluk d;~i'r1t1lmaktadtr. 

Milli kume meselesi 
Ankara 4 (Hususi) - Turk Spor ku -

rurnu umumi merkezi yarm milli ku -
me meselesini gorii~mek uzere bir top
lanh yapacaktir. Bundan sonra mil!i 
kiime mac;larmm ne suretle yap1lacagt 
hakkmda umumi hatlar belli olacakhr. 

Tiran maslahatguzarhgi orta 
el~ilik oidu 

Ankara 4 (Hususi) - Tiran mas
lahatgi.izarhgmm yeniden orta el<;ilige 
tahvili takarriir etmi§tir. Orta elc;.ilige 
Hariciye umum mi.idi.irlerinden Ali tayin 

LBa$makaleden devaml oz Suriyeli olan Trablus§amt Suriye ha
mi.izakerelerinde de binnefis F ransanm ricin de btrakml§lar, ve orasmm Li.ibnan 
iskenderun - Antakya ve havalisinde hi- mi.istakil devletine ilhabm muvaf1k bul
ze kar~1 olan taahhi.idiini.i ihmale mUte- mu~lar. Demek ki Pariste yedi ay si.iren 
mayil bir vaziyet almt§ bulunduguna ahi- uzun mi.izakereler perde arkasmda bir 
ren bu miizakereler mahsulii olmak Ia- siirii insanlann hukuku i.izerinde geli§igi.i
Zlm gel en F ransa - Suriye ittifak muahe- zel oymyan bu tiirli.i pazarhklarla gec;
desinin ne~rolunan metnini okuduktan mi§ J F ransa nihayet bOyle hareket et
sonra mutt ali olduk. Or ada su~lu vazi- mekte beis gormiyebilir. Fa kat bilahare 
yetin tesirleri o kadar a§ikar ki bu mu- Suriye efkan umumiyesine hesab ver
ahedeyi mi.izakere edenler fskenderun - mekle mi.ikellef olan Suriye murahhaslan 
Antakya ve havalisinin zaten mi.isellem bu kadar c;iiri.ik pazarhklan nastl kabul 
ve mevcud muhtariyetini dile almaga bile edebilmi§lerdir? Suriye efkan istiklalden 
cesaret gosterememi§ler. lskenderun ve ba§ka her§eye benziyen bu kadar garib 
Antakyamn hususi bir idareye malik ol- ve manas1z bir vaziyeti nas1l hi.isni.i telak
dugu Cebeli DUrUze verilmek istenilen ki edebilir, buras! hie; dii~i.ini.ilmemi§ mi
yeni bir idareye omek tutu! mast del ale- dir? 
tile, yani uzaktan uzaga anla~1hyor. Ha- Bu halile Suriye istiklal ve ittifak mu-
ni F ransamn bize kar§t taahhi.idleri? .. ahedenamesini hatta F ranstz efkanmn 

Soz mas1 gelmi~ken ~u Suriye istik- dahi hi.isnii telakki edebilmesine biz asia 

Miilkiye mektebi bugiin 
Ankaraya ta~unacak 

Miilkiye mektebi bugun Ankaraya 
nakledilecektir. Mektebin 150 talebesi 
sabah saat 9 da Taksimdeki Cumhuri ~ 
yet abidesine merasimle bir ~elenk ko· 
yacakttr. 

Mulkiye mektebi talebelerini, Mual· 
lim mektebi, Hahdarpa§a li.sesi ve Ka· 
dtkoy ikinci ortamektebi talebelerile 
Maarif erkam te§yi edeceklerdir. 

Mekteb, Ankaradaki yeni binasmrla 
tedrisata aym 15 inde ba~hyacaktlr. 

!ali muahedesinin diger garabetlerinden ihtimal venneyiz. 
de bahsedelim: Halkt oz Turk olan !s- Antakyadaki k1z 
kenderun - Antakya ve havalisini Suriye- tan mahalli manda 

tevbih ve muahaze gi:ircegini timid etmek 
isteriz. Nihayet y1llard1r devam eden bu 
sakat hareketlerin ergec;. ortadan kalka· 
caklan muhakkak oldugu ic;in biz bun· 
dan dolay1 tela§ ve endi~enin en ufak de
recesine bile yer bulunmadtgmt ac;.Jk 
soyliyerek salim, saglam ve iyi miinase· 

Turk lisesini kapa- betler nam ve hesabma ba~kalanmn aktl 
memurlannm hare- ve mant1ktan ta bu kadar uzaklasmama

tlerm Pansten lanm temenni ederiz. YUNUS NADI • 0 .. -1'--



[ 
KUr;Uk 
hikiye Kin 

Eski bir jandarma kumandanmm dul 
karlSI Madam Heurtier, ~ocuklanna ya
km bir yerde, Bac sokagmm kii~iik bir 
aparhmanmda oturuyordu. 

iriyan, somurtkan ve sessiz, ihtiyar ve 
emektar bir ah~1, sade ve se~ilmi~ ye -
meklerin haz1rlanmasma goriinmez hare
ketlerle nezaret ediyordu. F akat oda hiz
met~isi her ii~ ayda bir degi§iyordu. Bu 
vaziyetin birka<; senedenberi bOyle de -
vam ettigini gorenler kabahatin yalmz 
hizmet~ilerde olmad•g• neticesine vard1 • 
lar. 

Ve bununla beraber Madam Heur • 
tier, kendisini tamyanlar iizerinde, mii • 
layim tabiatli ve herkesle iyi ge<;inir bir 
kadm oldugu hissini buakmi§h. Bugiin 
ornegine pek raslanmiyan, pembe <;ehreli, 
beyaz sa<;h, goriir gormez insanda niha
yetsiz bir hiirmet hissi uyanduan sevimli 
ihtiyar kadmlardand1. ~ocuklugunun 
berrak kahkahas1m muhafaza etmi§ti ve 
genclerin miinaka~alarma a§ina bir alaka 
ile kulak kabariJyordu. 

Hayat1, en ciddi tezahiirlerinden en 
vahi tezahiirlerine kadar biitiin tecelli
lerile seviyordu. Ister vahim i~timai, ikh
sadi, siyasi meselelerden, ister danstan 
veya modadan bahsedilsin, hepsini ayn1 
,!aka ve ayni zevkle dinliyordu. Bazan 
k.onu~ulan mevzuu iyi takib edemedigi 
ve etrafmda giildiiklerini duydugu za • 
man: «N e soylendi ?» diye sordugu olu
yordu. V e bunu kii~iik bir k1z tecessii • 
aile o kadar masumane soruyordu ki ar
:r.usu hemen yerine getiriliyordu. 0 da 
herkes gibi fUnu bunu zemmetmesini se • 
viyordu. F akat sadece vakit ge<;irmek, 
eglenmek i~in, yoksa fena bir niyetle de
gil. F akat oda hizmet~isinden ba§ka kim
seyi tam bir kanaatle zemmetmiyordu. 

Bununla beraber ilk iki ve lie; hafta 
oda hizmet~isini metetmekle i~e ba~hyor 

bu methiye gittik<;e hafif!iyordu. Ev -
vela, yeni gelen hizmetc;inin meziyetleri 
kar~IS!nda hayran kahyor, sonra nedense 
i§ degi~iyor, zem devresi ba§hyordu. 

Gec;en sene dort oda hizmet<;isi, birbir
lerini miiteak1b Madam Heurtiernin hiz
metine girdiler ve dordii de bonservis al
rnl~ olduklan halde, Madam Heurtier • 
nin hizmetinde tutunamadiiar, onu ter • 
kettiler. 

Madam Heurtiernin, onlann namusla
nna, hath hareketlerine, fedakarhk ve 
sadakatlerine bir diyecegi yoktu. F akat.. 

S1ra Jeannine Bourreye gelmi§ti. Gen<: 
kadm, hizmete ba§ladJgJ ilk giin, ha -
niiDJ tarafmdan son derece begenildi ve 
takdir edildi, zira Madam Heurtier ka
fasma koydugunu -iyi veya kotii- soyle
mek ic;in dakika fevtetmiyordu. Ve ba
km bu i§i nas•l yap1yordu? 

Her gelen oda hizmetc;isi, kendisi ic;in, 
en zengin, en muhte~ern kuma§larla giy • 
dirdigi -~iiphesiz hayalinde- bir man • 

-----

mektebi 
Tristan Bernard'dan 
kendi. Fa kat oda hizmetc;isi ho§una git • 
medigi andan itibaren onu biitiin bu elbi
selerden soymasm1 da gayet iyi biliyor· 
du. Bu. Madam Heurtierce, mii§ahede 
melekelerini i§letmek demekti. 

Bunun ic;in Jeannine Bourreye de, di
gerlerine yapt1g1 gibi, evvela en hariku
lade meziyetleri atfetti. Gelinlerinden bi
rine diyordu ki: 

- Bu koylii kiZinm nekadar ince ruh
lu, anlayi§h, insamn arzusunu baki§In • 
dan, duru~undan, k1mildam~mdan seze -
cek kadar zeki oldugunu bilseydin l 

Maamafih Madam Heurtiernin biz • 
me~isi hakkmda si:iylediklerine inanma· 
mak bir adet haline gelmi~ti. Bu k1zdan 
bir zaman sonra soguyacagm1, kat'iyetle 
biliyorlard1. Maamafih annelerindeki bu 
degi§menin hakiki sebebini ne c;ocuklan, 
ne de gelinleri biliyordu. 

Bu sebeb neydi biliyor musunuz? Be
zik. 

Madam Heurtier her ak~am saat on
da yatJyordu. Fa kat yemekten sonra bir 
bezik partisi kendisi i<;in zaruri bir ihti
yac haline gelmi~ti. Oda hizmet~ileri ilk 
geldikleri zaman bu oyunu bilmiyorlar
di. Madam Heurtier her yeni gelen hiz
metc;iye bezik agretiyordu. Hizmet~isine 
gore, c;uakhk devresi iki ila iic; hafta sii.
riiyordu. Parasma oynamlmamakla be
raber, Madam Heurtier yenilmege hi~ 
tahammiil edemiyordu. Bir ay gec;tikten 
sonra, talebe hocas1m yenmege ba~hyor
du. Madam Heurtier c;ok dalgm oldu -
gu i<;in, damlan ve valeleri rasgele oynu
yor, kuvvetli kag1dlan sona saklamasmJ 
unutuyor, ve tabii hizmetc;i oyunu kazan· 
maga ba~hyordu. Hizmet<;i kazanmaga 
ba§ladikc;a Madam Heurtiernin muhab· 
beti nefrete donii.yordu. Bu sefer, dart 
be~ hafta evvel metettigi Jeannine Bour
re i~in, gelinine: 

- Bilmezsin, diyordu, ne ki.istah, ne 
mi.inasebetsiz bir k1zd•r! 

V e sonra, oda hizmet~isinin bi.itiin 
meziyetleri otomatik bir surette kusura 
doniiyordu. Zavalh oda hizmetc;isinin 
arhk her hareketi saygiSlzhk addediliyor, 
her sozi.i suitefsir ediliyordu. 

Refah ic;inde gec;en hayatmda, Ma • 
dam Heurtier kimse ile kavga etmemi§, 
danlmarm~, herkesle iyi ge<;inmi§ti. Bii • 
tun omriince iyiligini tam olarak muha
faza etmi~ti. Fakat biitiin kin melekeleri 
ancak 66 ya§mda, bezik oynamaga ba§· 
ladJgl andan itibaren uyanml§h. Brie; oy
myanlar Madam Heurtieryi ~ok iyi an· 
hyacaklard1r, zira kartlann <;ekili§inde 
ba~ka cephelere aynldiklan zaman, c;o • 
cukluk arkada~Jna, ihtiyar babaya ve ya· 
hud sevgilisine nas1l kin §im§eklerile ~a -
kan gozlerle babld•gm1 pekala bilirler. 

<;eviren: 
CEVAD SADIK 

Balkanlarda elbirligi 
[B(lftaraft 1 fnci sahttede] 

kumanda manivelalarmt, onun mukad -
d-erah hakkmda, sozde <<ki.ic;iik» devlet· 
lerin gJyabmda ve kabili temyiz olma • 
mak ii.zere karar verecek dort biiyiik dev· 
letin eline btrakmak maksadile garbda 
yap1lan faaliyetin tabii bir tesiri ve neti· 
cesi midir? 

T abiidir ki, fngiliz hiikiimdannm zi • 
yaret ettigi memleketlerin birbirine yak
la§mak ve birbirine baglanmak isteme -
Jeri alelade bir tesadiiften ibaret olamaz. 
F akat, bir Balkan pakh imzalamak mak· 

sadile mi.izakeratm tesri edilmi~ olmast 
keyfiyeti de, garbda o kadar giiriiltii ko· 
paran ve o kadar azimle tekrar ele ah· 

nan dart tarafh pakt ile hie; ~iiphesiz, a
lakadar addedilmelidir. 

Sa Majeste Sekizinci Edvardm Bal· 
kanlara yapttgl seyahatin siyasi ic;yiizii· 

ne ve bunun beynelmilel manasma ge -
Iince, Krahn ziyaretini miiteak1b SHit 
§ehri, Adriyatik denizinde bir lngiliz ka-

lesi haline gelmi§ ve burada nabet bek· 
liyen miikemmel Yugoslav ordusu, Vic· 

kers tarafmdan Yugoslavyada tesis edi
len silah fabrikalarile takviye edilmi§tir. 

Vickersin meclisi idaresi ba§mda, Fran
sadaki 1ngiliz k1taatmm eski erkamhar -
biye reisi bir general bulunmaktadiT. 

Biiyiik Britanya hiikiimdanmn Tiir -
kiyeyi ziyaretine gelince, mii§ariinileyhin, 

M A z 

orada, ufak mikyasta diplomatik bir §a· 
heser yaratttgl miittefikan soylenmekte -
dir. Ger~i. islam aleminde bir yakmhk 
tesisi i~in iktJza eden zemin de Montrode 
meharetle hazirlanmJ§tJ. 

Unutm1yahm ki, Kral Edvard, ii~i.inci.i 
Boris ile de miizakere etmi§tir ve iki hii
kiimdar, Bulgaristanln Balkan antanhna 
girmesi ihtimalinden bahsetmi§lerdi. 

Baz1 kimselerin, ilk anda, haliham • 
daki yiiksek ehemmiyetini kavnyama • 
dtklan bu miiteaddid gorii§melerin neti -
cesi bugi.in meydana ~·kmi§tJT. 

istanbul ve Ankara gazeteleri, Bal • 
kan Antantmm himayesinde bulunan, 
garbda Yugoslavya, ve §arkta Tiirkiye
nin te§kil ettigi bu sulh c;emberinden bah· 
setmege ba§lamJ§Iardir. 

Sulhun muayyen claire ic;ine kapatJima· 
st miimkiin olmad•gma gore, Balkanlar
da, bir miidafaa ve vahdet yap1s1, bir sulh 
muhaf1zt olacak bir paktm kasdedildigi 
meydandad1r. 

Yugoslavyanm enerjik Ba§vekili, Bat· 
kan Avrupasmm yeni yasasm1 hamilen 
dondiigii Ankara seyahatinin neticesile, 
§imdiden iftihar edebilir.» 

lngiliz Kralr Hindistana 
tayyare ile gidecek 

Londra 4 (Hususi) - Gelecek sene 
Hindistana gidecek olan S. M. Kral 
Edvardm tayyare ile seyahat edecegi ha· 
her verilmektedir. 

u R K A 
POLA NEGRi 

~~---HARRY B AU R' un 
DANJELLE DARRIEUX ve JEAN P\ERRE AUMONT 

ile beraber temsil ettikleri 

TARAS BULBA 
emsalsiz film in in gordugii muvaffakiyet iizerine 

s 0 MER SiNEMASI 
bir ka~ giin daha gotennege karar vermi,tir. 

~-- Ce~ kalanlar1n istif~deye ko,malan. Tel. 42851 --
........ -'-------

CUMHURiYET 5 ikincite~rin 1936 

Mezara kadar ask 
' 

Avusturya Ar~idiikiiniin 

eski kar1s1 Viyanada . . .. .. 
surunuyor 

Birka~ giin evvel, Yar§ova gazeteleri, 
A vusturya Ar§idi.ikii Leopold F erdinan
dm eski kansmm oldiigiinii haber vermi§· 
lerdi. Bir F rans1z gazetesi, bu haberin 
dogru olmad•gmt soyliiyor ve Ar§idii • 
kiin kansile Viyanada yapllg1 bir mula
kat! §U §ekilde anlatJyor: 

Viyanada, Simmemig mahallesinde, 
biiyiik bir amele evinde oturuyor. Bir tek 
pencereden I§Jk alan basit bir oda. Du • 
varda, siis namma, bir tek resim var; 
gogsii ni§anlarla siislii bir zabit resmi. 
Hiisniihatta c;alt§an bir c;ocuk elite yazJl
mi§ hissini veren iri harflerle resmin iis
tiinde ~u ciimle okunuyor: «Mezara ka
dar a§k. Leopoldun.» 

Avusturya - Macar Kral hanedammn 
eski simalanm tamyanlar, bu resmin, izdi· 
vact, harbden evvelki devrin en giizel 
a§k macerasm1 te§kil eden Ar§idiik Leo
pold-F erdinandm fotograf1 oldugunu bi· 
liyorlar. 

Onun, «mezara kadar a§k» vadettigi 
kadm, macerast biitiin bir k1-' tekmil Av
rupayJ mi.itehassis eden giizel Madam 
Walfling §imdi bu fakir odasmda, tekba
§Jna ya§~maktadu. . 

ihtiyar kadm, kar~JSJndakitere §i.iphelt 
~iipheli bakan ufac1k gazteri, sert hare • 
ketleri ve cevab yapl§hrmaga hazn gibi 
duran incecik dudaklarile bize bak1yor ve 
resmi gostererek anlatJyor: 

«- A§b aliime kadar devam etmedi! 
Fa kat ben, Habsburglann T oskan ail est 
aleyhinde bir clava a~1yorum. Bu davayi 
kazanacag1m. (:iinkii, 60 ya§ma geldigim 
zaman namuskarane ya§amak iizere bana 
nafaka baglanacagma clair elimde taah· 

hiidleri var ... » 
Ve Madam Wolfling, hatnalanm 

geli§igiizel malamaga ba~hyor: 
«Bohemyada, Brunn kasabastmn bir 

kahvehanesinde bir kasadar kadm vard1. 
Bu kadm o kadar giizeldi ki, garnizon 
zabitleri her ak§am kahvehaneye gelip 
onunla kur yaparlardt. Hatta bilhassa o· 
nu garmek ic;in Pragdan gelenler olur • 
du. Fakat kasadar kadm giizet oldugu 
kadar da namuskar oldugu ic;in, vilayetin 
en giizel delikanhlan ve en zengin erkek
leri bile onu kand1rmaga muvaffak ola • 
m1yordu. 

0 strada, Brunndaki garnizon kuman
danhgma, Ar§idiik Leopold tayin edildi. 

Arkada§tan kendisini fevkalade me • 
rasimle kar§JladJ!ar ve ~ehrin goriilmege 
deger yerlerini tamamen gezdirdiler ve 
bu meyanda, biitiin memleketin a§Jk ol • 
dugu giizet kasadan da gostermegi bit
tabi unutmad•lar. 

Ar§idiik giizel kasadan evine davet 
etti; sonra bu davetler tevali etti ve Le
opold • Ferdinand, yava~ yava§ Madam 
Wolflinge kar§I beslemege ba§ladJgt §id
detli a§k neticesinde giiniin birinde kadJ
nm parmagma ni§an halkasm1 ge~iriver • 
di. 

F aka t i§e saray miidahale etti. lmpa -
rator F ran~ois Joseph hiddetlendi, Leo· 
pold Ferdinand uzak garnizonlara tayin 
edildi. Lakin her gittigi yere giizel kasa
dan da beraber gotiiriiyordu. Baden • 
Badende bulunduklan mada, saraydan 
gelen bir memuru mahsus, Ar§idi.ikten ay
nlmas• ic;in kadma 50000 florin para tek
lif etti fakat redle kar§IIandi. Nihayet, 
Ar§idiikle giizel kasadar, bir giin hudu
du gizlice a§arak Cenevre civannda bir 
kasabanm kii~iik kilisesinde nikahlandt -
lar. Biitiin Avrupada bu a§k macerasmm 
hikayesi dola~Jyordu. 

Bundan sonra, bu maceranm kahra • 
manlanm isvic;rede buluyoruz. Leopold 
Ferdinand biitiin haklarmdan, riitbele • 
rinden vazge~mi§ ve M. Volfling ismile 
ya§amaga ba§lamJ~!tr. Dart sene mes'ud 
bir hayat gec;iriyorlar. Sonra birdenbire 
miinaka§alar, acJ sozler, kavgalar ba§h
yor. 1916 senesinde, Madam Volflingin 
«Sebze Yiyenler» cemiyetine aza kay -
deditmesi iizerine kocas1 hiddetleniyor, 
yalmz sebze yiyip su i<;tigi i<;in kansma 
~Iki§IYOr. Kadm, kendi prensipleri dahi
linde ya§amasma miidahale ettiginden 
dolayl kocastna ofke ile mukabele ediyor. 
Kavgalardan, davii§lerden sonra aynh
yorlar. 

Yirmi sene sonra, Madam Volfling, 
bu amele evinin fakir odasmda sebze yi
yecek parayl bile tedarik etmekten aciz 
oldugu halde, Habsburglarla h1s1m ol • 
dugunu hatJrlamaktan geri durmuyor ve: 

- Hakbm olan ve muhtac butundu
gum nafaka parasmt verirler sanmm, di
yor. Amma iimidim bo~a c;•karsa, gene 
boyle yuvarlamr giderim ... 1n§allah pek 
fazla omriim kalmamJ~br. 

Ticaret anla§masmda bir 
anlatamamazhk 

Turk - in.giliz takas anla~masmda 
<;1khg1 goriilen bir anla§amamazhk yu
ztinden kepek ve ku§yemlerimiz el'an 
takas yolile ingiltereye girememekte • 
dir. Bu husustaki anla§amamazhgm 
halline c;ah§llrnaktadlr, 

Htrstzlara nefes aldtrmtyan teskilat 
' 

Paris zab1tas1, senelerdenberi tele -
fon ve radyodan azami surette 

1

istifade 
etmektedir. Caddelerde, polis merkez
lerine raptedilmi§ telefonlar bi.iti.in Pa
ris zab1tasm1 bir anda habe;dar ederek 
Emniyet mi.idi.irliigi.ini.in emrine c;agira
cak tesisat, her abone olamn bir diig -
meye basmak suretile Emniyet miidiir
li.igi.ine her hangi bir tehlikeden malu • 
mat vermesini temin eden ve S. 0. S. 
de~ilen usul gibi umumi emniyete ta
alliik eden tertibattan ba§ka, son za -
manlarda yepyeni bir imdad i§areti 
enstalasyonu daha yapilrni§br. 

frak, abonenin aparbmanma, magaza -
sma, muessesesine konulmu§ olan ciha
zm, en ufak bir temasla harekete gele
rek bir gramofon plag1m c;evirmesi ve 
donen bu plagm, hattm bagh bulundu-
gu polis merkezine, o abonenin sarih 
adresini bildirmesidir. 

Bu enstalasyon, esas itibarile S. 0. S. 
tertibabmn ayni olup, aralarmdaki 

0 suretle ki, bir binaya giren h1rs1z, 
mesela en k•ymetli e§yanm bulundugu 
odamn kap1 e~igine, yahut kasaya veya 
her hangi bir yere yerle§tirilen cihaza 
farkmda olmadan dokunur dokunmaz 
gramofon plagmm harekete gec;iverme
si sayesinde vaziyetten haberdar olan 
polis tarafmdan yaklanmaktadtr. 

Bu ak~m SARAY • smemas1 
Gayet cazib ve giizel filimlere ba~hyor: 

ViYANA •••• SENi SEViYORUM 
(WIEN... WIEN... nur Du ALLEJN) 

Bir giizellik hulyast... Bir musiki incisi... Adma lay1k 
olan bu emsalsiz ve zengin mu.siki filminde 

Tath ve muhrik sesile biitiin diinyay1 gafyeden tenor 
RICHARD TAUBER 
Schumann'm en nefis melodilerini ve bir~ok biiyiik 

opera ,arktlarmt taganni edecektir. 
tlaveten: B E R L I N 0 L I M P I Y A D L A R I 

FOX JURNADE: Madrid etrafmda, Kont Ciano Berlinde, 
Paris - Saigon tayyare postast vesaire ... 

KADINLAR KULOBO-
Gen~lik, a,k, saadet, zevk, ne~e ve hayat ta,Jran ( 140 ' gen~ k1zm ba

'•ndan sonuna kadar hiimrnah bir faaliyet i~inde ge~en bir 11aheser 

MiLL i ve AZAK 
her iki sinemada biiviik muvaffakiyet erie devam ediyor. 

Ayrtca ilave olarak 
M I L L l ' de J . A Z A K ' da 

--~~i~~~A!l~~!Nde~r~~U -L ~o~ ~ar~f'un~~s~-J-

MELEK 
sinemaamda 

KLARK GABLE 

JEAN HARLOV 

MYRNA LOY 
tarafmdan FRANSIZCA StlZLO olarak yarahlan nefis bir film 

" 

Karzsz vE Daklilosu 
Herkesin begenecegi - Herkesin sevecegi ve 

herkeain bahsedecegi bir mevzu. 
Ayr1ca: Paramount gazetesi: Miihim havadisler arasmda: 

tspanya asileri Madrid oniinde - ltalyan Hariciye Vekili Berlinde, 
son kiirk modalart vesaire ... 

Numarah biletlerinizi erkenden aldmn. Tel. 40868 

BiiyQk filimler kendilerine 1ay1k olan mevkii tutmabdtrlar l •• 

l'te, kahkahalar kralr 
C H A R L I E C H A P L I N ' in 

ASRi ZAMANLAR 
Fllmlni bunun iQin s A K A R Y A ( Eski Elhamra) 

!line mast bir. ka~ giin daha Y ALN1Z OLARAK tutmaga karar vermi~tir. 
Ge~ kahp bu .. e~lenceler, kahkahalar filmlnl goremiyenler bir ka~ ~iinden istifade edinizl 

Butun kederlerinizi unutur ve ne~e i~inde evlerlnlze donersiniz. 

Prorrama iliveten: Renkli canh resimler ve yeni Paramount diinva havadisler1 
Bu film i~in talebelere 25 kurufi. 

~ADYO 
( Bu ak~amki program ) 

iSTANBUL; 
12,30 plakla Tfuk mus!kl.si • 12,50 hava• 

dl.s - 13,05 plakla hafif mtizik - 13,25 muh· 
telif plak ne§rlya t1 • 18,30 caz: Plakla -
19,30 Monolog! Bay Haz1m tarafmdan • 
19,30 Rifat ve arkada~lan tarafmdan TUrk 
muslklsi ve balk §ark1lan • 20,30 Safiye 
ve arkadal)lan tarafmdan Ttirk muslklsl 
ve balk ~ark1lan - 21,00 plakla sololar -
21 ,30 orkestra - 22,30 Ajans havadl.slerl .. 
23,00 son. 

ViYANA: 
18,05 konu~ma, memleket fotograflart -

18,35 keman konseri, san'at baberlerl-19,20 
tlyatro haberlerl, konu11ma, saat, haberler, 
hava raporu • 20,20 eglenceli konser - 22,05 
plyes - 23,15 haberler, hava raporu - 23,25 
plyano konseri - 24,05 haberler - 24,15 dans 

BERLiN: 
18,05 ktigtik konser - 18,35 ~n konserl -

19,05 gramofonla konser • 20,05 spor-20,20 
keman konserl - 20,50 gtintin aklsleri, ha • 
berler - 21,15 dans havalan - 23,05 hava ra• 
poru, haberler , spor - 23,35 dans havalan. 

BUDAPEI]TE: 
18,05 konferans • 18,35 gramofonla dans 

havalan - 19,45 konferans - 20,15 Bulgar 
§ark1lar1 - 20,45 konU§ma - 21,15 konser -
22,15 haberler - 22,35 Arjantin tango orkes. 
tras1 - 23,15 hava raporu - 23,50 orkestra 
konseri - 24,05 frans1zca ve ltalyanca ha
berler - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 orkestra konserl - 19,05 saat, bava 

raporu, haberler, konferans - 20,25 gra
mofon, kitablara dair - 21,05 §an konseri -
21,30 orkestra konserl - 22,35 saat, hava ra· 
poru, haberler, spor • 22 ,50 konser - 23,50 
frans1zca ve almanca. haberler - 24 son ha· 
berler. 

BELGRAD: 
18,05 mekteblilerin zam~nt • 19,05 halk 

1/ark.Jlan - 19,35 ing!llzce \ers - 20,35 m11-
letlerin zamam • 20,55 gramofon - 21,05 
konser - 21,55 §arkllar - 22,25 orkestra kon
seri - 23 ,05 haberler - 23,25 gramofon. 

PARiS [Radio]; 
18,05 gramofon - 19,05 piyes: Riiyl.'llar • 

19,50 konferans, gramofon - 21 ,35 haftamn 
resmigegidl - 21,45 k1raat - 22,05 l,larkllar, 
haberler - 22,50 orkestra konseri - 24,50 
dans havalan • 1,20 hafif muslkl. 

MiLANO: 
18,05 haberler - 18,20 §an konserl, ba -

berler - 19 konu§ma, fa§lzm baberlerl, ya
banct dillerde konu~;;ma - 21,10 saat, ha • 
berler, bava raporu • 21,35 Habel,listan bar
b! - 21,45 eglencel! yaym, koro konserl • 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobetgi olan eczaneler liUnlar<ilr: 
istanbul cihetlndekiler: 
Ak.sarayda (§eref), Alemdarda (E.sad), 

Baktrki:iyde (Hilal), Beyaztdda <Asador 
Vabram), Emlnontinde (Sallh Necatll, Fe
nerde (Hiisameddin), Karagtimrtikte (Ke
mal), Kiicttikpazarda (Neca.tll, Samatyada 
(Teofllosl, l;lehremlninde (A. Hamdll, ~eh· 
zadeba~mda (Hamdl). 

Be o lu cihe lndekiler: 
Galatada <is met ), Haskoyde (Nesim A. 

seol, KasJmpal,lada (Miieyyedl, Merkez na
hiyede (Kanzuk), (Parunakyanl, (Itlmadl, 
§l~;llde (Necdetl. Taks!mde (TakslmJ. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiytikadada (l;linas!l, Heybellde (Ta -

na§l, Kad1kiiy, Muvakkithanede (Saadet), 
Kadtkoy, Sogiidlti.<;el,lmede (Osman Hulu -
s!l, Us.kiidar, Qar$Jboyunda (Ittibad). 

Romanyaya komiir sabyoruz 
Biikre§ Havagazi ~irketinin a~hg1 

miinakasada gerek yliksek vastflan, ge
rek ucuz fiatlan yliziinden Ti.irk ko -
miirleri kazanmi§hr. !Ik parti olaralt 
Romanyaya 1,200 ton komiir sahlmt§ • 
hr. 

Romanyada diger bir havagazi §irke
tine bu mi.inakasadan ayn olarak kiil .. 
liyetli miktarda ki:imi.ir satilmak ilze • 
redir. 

( ___ Y_EN_i _E_S_ER_L_ER __ ) 
Sinir Hastabklan 

Doktor profesi:ir Mazhar Osman Uz
man, Sinir Hastahklan isimli biiyiik e
serinin ikinci cildini ne~retmi§tir. 450 
sahifelik olan bu k1ymetli eserin fiatt 
dort liradtr. 

Sinir hastahklan hakkmda esash tet
kikleri ihtiva eden eseri kabmdaki it -
haf ve tavsiyeye tevfikan cHekimlik 
ogrenenlere ve pratik hekimlere. tav
siye ederiz. 

Profesor Mazhar Osman, bu yeni e
serile bb kiltiibhanemize glizel bir eser 
daha hediye edilmi~ oluyor. Kendisini 
tebrik ederiz. 

Tiirk Maarif Cemiyeti Ytlhft 
TUrk Maar!f Cemlyeti Ankara ilk ve or: 

ta okullan !«;in Cemlyet tarafmdan blr Yll· 
hk n~l,lredllmi§tir. 

Nefis bir surette tabedllen bu Yllhkta 
Cemlyete mensub elan mektebler!n vazl4 

yeti hakkmda lzahat verllmekte, mekteb· 
Jerln, talebelerln resimlerl bulunmakt.adtr. 

Yllhkta aynca talebelerin bazt yaz1lar1 
da ne~redilml§tlr. 

6 ik nci tesr.in cuma ak~amt 

TURAN Tiyatrosu 
Na~id, Halide, Fahri 

Qstad bestekAr 
uhlis ~abahaddin 

Operet blrle,IOI 
Blrlncl defa olarak 

HATIRIM iQiN 
Operet 3 perde. Biiyiik Orkestra 

-------------------·----------------------~~ i P E K sinemas1 actldtgtndan bugiine kadar I 
4 sene i~inde REKOR - HASILA TT A REKOR 

• 

EHLi SALiB MUHAREBEL Ri 
Seanslar saat 2 · 4,15 - 6,30 ve 9 da 

TORK~E StlZLO 
FlLMINDEDtR. 
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Kiiltiir iizerinde Sun'i kau~uk 
Almanlar, sun'i kau~ugu 

tabiatten iyi yaptdar 

• 
Ilk mektebler 

Yazan : Profesor Salih Murad Diinyanm i.i~ bi.iyi.ik sanayi memleketi 

Cumhuriyet siitunlannda ki.iltiir ve 
terbiye meselesine clair ne§rolunan on iki 
makalenin ha§langicmda maksadimm 
kiiltiir meselesinin gene! cephesile Avru
padaki §ekillerini hulasa ettikten sonra 
kendimize aid di.i§iinceleri yazmaktan 
ibaret oldugunu soylemi§tim. 

Muhtelif sebebler yiiziinden, maale -
sef, bu makaleler aralan a~;tldi, adeta te
madiyet kayboldu. Simdi iki ii~; makale
de bunlan toparlaytp bir n~tiee ~;tkarma

olan Almanya, Amerika ve Rusyada, 
da bunlardan ancak on, on be~ bininin §U mada, sun'i kau~uk imali hakkmda 
orta devreye aynlmasi ihtimali dii~iinii - gittikc;e artan bir faaliyetle tetkikatta bu
liirse akademik bakimmdan ilkmekteb • )unulmaktadlr. Bu tetkikati yapmakta 0 • 

Jerden beklenen vasati randiman yiizde Ian alimler ve mi.ihendisler, i§i iki cephe-
1 0, 15 i ge<;mez ki hu da her zaman ve den ele alm1~lardir. Kauc;uk yerine kul -
kolayca temin edilebilir. Gen;i hiiyiik §e· lamlabilecek, asidlere, yagh maddelere 
hirlerde bu nisbet artarsa da §ehir ~ocuk- ve s:ca.Ya mukavemet itibarile ondan da
lanm yeti§tirmek te daha kolay olsa ge- ha saglam bir madde bulmak ve bir harb 
rektir. veya bir abluka vukuunda memleketi, 

ilkmekteb hocalan daima aibr bir yiik kendi ihtiyactm temin edebilecek bir va
altmdadlr. Ham bir ~ocugu -hele aile ziyete koyabilmek. 
terbiyesi biraz geri ise- okur yazar bir E sasen, sun'i ka~uk meselesi pek yeni *** ~ekle sokmak yani adam etmek meselesi bir§ey degildir. Ondokuzuncu am so • 
kolay olmasa gerek. Bunda <;ok bilgiden d H 

ga ~ah§acagim 

Anla~Ild1g~ma gore bizde mecburi nun a, arris, kau~ugun uzvi bir mii-
~ ziyade saba ve metod laz1m. Ba§ka kk 

tahsil kanunu epeyce eski zamanlarda, re eb cisim olan «isoprene» den Iijute-
memleketlerde pedagoglar tarafmdan kk 

hatta, lngiltereden daha evvel kabul e- §e il oldugunu mi.i§ahede etmi§ti. 1909 
ortaya konmu§ ve tecri.ibe edilmi~ bir ta-

dilmi~tir. lstatistiklere gore memleketimiz senesinde, kimyager Hofman kauc;uga 
~ kim metodlar var. Bunlar bize kolayca b 

de yanm milyondan fazla vatan c;ocugu enzer bir madde yapmaga muvaffak ol-
adapte edilip hocalara ogretilebilir. d F 

ilkmekteblerde okuyor. Cumhuriyet dev- u. akat Harbi Umumi patlaymca, 
Programlara gelince, yukanda soyledi- AI 

rinde gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet manlar, heni.iz laboratuar sahasmda 
gim gibi, maddi ve manevi bilgileri mii· k 1 

itibarile belki en ziyade inki~af eden a mas1 icab eden bu ke•fi derhal bi.iyi.ik 
~ tevazin kilmakhr. ~ 

mektebler de bunlardtr. llkmekteblerden endi.istriye tatbik ettiler ve kau<;uk teda-
beklenen gayelerin gazete okumasmi bi- Anla~IIdlgma gore bazi arkada§lar ilk rikinde aciz olan Almanya, hemen kau-
len, hayatta ge~en ol<;iiJeri kullanabiJen, mektebJerde Sinif adedinin a)hya <;tkanJ• <;Ugun «ersatz» Jnl imaJ ediverdi. 
vatan seven, az c;ok terbiye edilmi§ <;O • mastm istiyorlar. Hoca ve para mesele • Leverkuser fabrikalarmda yap1lan bu 
cuk yeti§tirmek olduguna bak1hrsa ilk sinden dolayi bunu yapmak imkan hari- kau<;uk, daha ziyade koseleye benziyor
mektebler miifredat programlan itiba - cinde oldugu gibi hence buna liizum yok- du. Siirtiinmiye mukavemet edemiyor, 
rile pek zorluk arzetmez. Diger taraftan tur. 1Ikmektebleri alhya <;Ikarmaktan ise <;abuk ytpramyordu ve elastikiyeti azdi. 
ilkmektebler orta ve yiiksek mekteblere programlan iyice tanzim edip mektebler· Harb biter bitmez istihsalat durdu, fakat 
nazaran devlete daha ucuza mal olur ve den <;tkanlan sih bir se«ime tabi tutarak Alman kimyagerleri c;ah§maktan vazge<;
kurulmasi nisbeten kolaydir. ilkmekteh- fikrt hbiliyeti geri olanlan orta devreye rnediler, 1926 da memleket muvazenesini 
Jerde ba§IK:a zorluk tabii mekteb adedi - sokmamak daha faydahdtr. Yalmz bu tekrar bulunca, yeni bir enerjile tekrar 
nin c;oklugudur. Y ani bu i§te keyfiyetten mekteb mezunlan ic;in i~ mektebleri a~- i§e koyuldular. 
ziyade kemiyet rol oynar. mak zaruridir. Sun'i kau~;ugun esas maddeleri kire<; 

Biitiin memleket halkmm ilk tahsili llkmekteblerde stmf adedini alhya <;I· Ve komiirdi.ir. Bu iki madde bir arada 
yaptJgmi, biran i~in, farzedelim. Gerc;i karmakla hoca adedindeki tezayi.id mik- elektrik fmmna konulunca birle§erek 
bu keyfiyet kiic;iik bir~ey ifade etmezse tan yi.izde 20 yi ge<;er. 1Ikmekteb hoca~ karbiir de kalsyom haline gelmekterir. 
de pek te bobiirlenecek bir j~ te degildir. lanmn zaten ma.hmul olduguna bakihrsa Bundan once asetilen, sonra biitadyen 
1Ieri giden memleketler okuma ve yazma bu miktar hocamn tedariki gayrimiimkiin <;Ikanlmakta, bundan sonra, muhterilerin 
bilenler adedile ]uyas edilmiyor. N astl oldugu gibi imkan dahiline sokmaga c;a- gizli tuttuklan bir taktm usullerle, poli • 
akilh adam kendi i~ini kendi goriirse ile- h§Sak pek pahahya mal olur. Mechuri merizasyon denilen birc;ok hi.iceyrelerin 
ri gitmi~ memleketler de, her i§lerini ken- tahsil miiddetini -Avustralya gibi- alhya bir hiiceyre halinde birle§mesi ameliyesi 
dileri goriirler. Bir otomobil kullanmak ve hatta yediye c;1karan memleketler var- tahakkuk ettirilmektedir. 
bir marifetse de motoriinii iyi bilerek, Iii- sa da oralardaki §eraiti gozoni.inde tut • Sun'i kauc;uk imali inhisan, haliham
zumunda tamir edebilmek iizere kullan- mak lazJmdtr. 1ngilterede oldugu gibi da, me§hur 1. G. Farbenindustre miiesse
mak daha biiyiik marifettir. Binaena- ilkmelc.tebleri -bilhassa bi.iyi.ik ~ehirlerde- sesindedir. Almanlar, bugi.in yapilan 
leyh, di.inyanin her tarafmda oldugu gi- 4 ve 7 senelik yapmak meselesi akla ge- sun'i kauc;ugun bir ersatz degil, tabii ka
bi, ilkmekteb mezunlan biiyiik bir ~ok- lirse de bunun iizerinde uzunuzadiya u~uga faik ve onun yerine kullamlahilen 
)ugu te§kil ederse de bilecekleri §eyler dii§iinmek lazimdir. Bence maarif siste- bir madde oldugu kanaatidedirler. Soy -
pek mahduddur. minde as1l zorluk membai orta tahsil dev- lenildigine gore, sun'i kauc;uk, tabiisinin 

Bir senede ilkmektebe devam edenle- residir. Bunu gelecek makaleye biraktyo- haiz olmad1g1 bir tak1m evsafa, ezciimle 
rin adedi yanm milyonu -ve bu mekteh- rum. sfutiinme neticesinde kolay kolay y1 an-
1eri bitirenlerin a<le<li yiiz bini- gec;iyorsa mamalc hassasma maliktir. F abrikamn 
~~~~----.;...-=~~------...-----..,....-=~..,....--=~= Buna- N markasmdan itibaren mu e}if 

i~aretlerle piyasaya ~Ikard1g1 bu kau~;uk
lann diger bir meziyeti de benzin ve yag 
nev'inden maddelerle temas halinde, ta
bil kauc;uk gibi kabarh hastl etmemesidir. 

Bedii cerrahinin 
~Bedii cerrahh, cerrahl fenninin in

san viicudlanrun aytblanru, kusurlan
ru, tamir eden ve giizelle§tiren tababe
tin bu bran§i, son zamanlarda biiyiik 
terakki eserleri gostermege ba~lami§tlr. 

Bedil cerrahinin, birka!f senedenberi 
diinyarun her tarafmda mebzulen tesis 
edilen giizellik, miiesseselerile hi'<bir 
alakaSl yoktur. <;iinkii bu miiesseseler
de tatbik edilen usuller, fenni esaslara 
istinad etmedikten ba§ka, nihayet bu -
tU§Uk diizeltmek kabilinden masaj1mS1 
tedbirlerdir. Halbuki bedii cerrahi, yu
kanda da soyledigimiz gibi, tibbm bir 
§Ubesidir ve tabiatin esash noksanlarm1 
telafi eder. Resmimizde goriilen ~ekilde 
son derece ~llonbh burunlar, fazla §i§ 
ve sark1k goz altlan, ba§tan ayn gibi 
duran kulaklar, dl~an dogru f1rlam1§ 
c.<ene ve derin yiiz ~izgilerile sarlok yiiz 
derileri, bedil cerrahi fenninin birer 
harikas1 deneeek §ekilde diizeltilmekte
dir. Bu kusurlu uzuvlarda yapllan ame
liyatm hi«.<bir iz ve bir leke b1rakmadan 
azami muvaffakiyetle neticelenmesi de 
bedil cerrahinin nekadar terakki ettigi
ni ve nekadar salahiyetle tatbik edildi
gini gosterir. 

Bu bb §Ubesinin yaratbg1 harikalarm 
yalmz resmimizde goriilen uzuvlara in-

harikalar 

hisar etmedigini soylemek zaiddir. in : 
san viicudiiniin en nazik ve en 1oymeth 
uvzu olan gozlerde bile cerrahi usuller
le fevkaHide ehemmiyetli operasyonlar 
yaprlmakta ve ayni muvaffakiyet elde 
edilmektedir. 

Cumhuriyetin i~timai roman•: 23 Yazan: Hilmi Ziya 

- Hay1r, insan za£1 ... 
- Sa§tyorurn! diye Demir devam et-

ti. Her§eyi inkar ederken Allaha nastl i
nanabiliyorsun? 

- Dogru 1.. Her~eyi inkar ederken 
nasi! o]up ta inanabiliyorum? F akat bi
liyor musun ki, her~eyi yikabilmek i<;in 
yalmz ona dayamyorum. Ibrahim, biitiin 
putlan ktrmak ic;in en biiyiik pula sigm
madJ mi? Allah namii tenahidir, hudud
suzdur. Bilinemiyen, tarif edilemiyen 
§eydir. Ben de ona stgmarak biitiin tarif 
edilen putlan kmyorum. Eger Allah var
sa, aciz oldugum i<;in mutlaka beni 0 ya
ratml~hr. Eger Allah yoksa, aczimden 
dolayi onu ben yaratmaga mecburum. 
Ne o! Hayret mi ediyor sun? Sozlerim 
galiba birbirini tutmuyor. iyi amma, ta
biat te tenakuz ic;inde .. «Allah z1dlari 
yaratarak, hakk1 meydana «;Ikard!» der
ler. Karanhk ve aydmhk, ~eytan ve me
l~k. mazi ve istikbal birle~erek giinii, za
rnam, uhrevi alemi meydana getirmiyor 

mu? Ni~in, en kohne fikirlerle en a§lrl 
dii§iinceler birle§ip insam viicude getir • 
mesin? 

Cerna! bugi.in heyeeanh konu§uyoJdu. 
Geceyi uyamk ge<;irmi§ olmahydi. Demtr 
bir arahk katib Niyazi Efendiyi sordugu 
ic;in rahat rahat on a Hac! T uran hak • 
kmda izahat vermege fmat bulmu~ta. 
Bununla beraber ~imdi <;ay sofrast, ne • 
dense <;ekilmez bir hal almi~tl. Riizgilr 
birdenbire durmu§, firtma i~areti gibi do
la§an giirultiiler kesilmi~ti. Ortahkta a • 
gir, tehlikeli siikunet vardi: Kur~uni h
Im bir c;ar~af halinde diimdiiz, hareket· 
siz bulut kiitlesi kaplami~h. 

Cehenneml bir ocagm iizerinde kay
namak ic;in her tarafmdan siktca kapan· 
ffil§ kazan gibi ortiilen §ebir, bunaltiel bir 
hararet ic;inde yamyordu. Cerna! birden
bire yerinden firhyarak: 

- <;tkahm! dedi. Bu havada imkan 
yok durulamaz. Y agmurlugunu almaya 
davrand1gi mada onu kolundan c;ekip 

Birle~ik Amerika ile Rusyamn da, k.a
~ugun maddei asliyesi olan Heveaya 
arzi iftikar etmemek ic;in sun'i kauc;uk 
imaline c;ah§bklanm yukanda soylemi~
tik. Bu iki memleketin tuttuklan yol, 
heveadan daha c;abuk biiyiiyen baz1 ne
batlan, hevea gibi usarelerini almak su • 
retile degil; ezerek i§lemek usuli.idiir. 
Sovyetler, 193 7 senesinde, muhtelif ne -
batlardan 10,000 ton sun'i kau~;uk imal 
etmi~ olacaklan iddiasmdadular. 

Amerikada da, hevea evsafm1 haiz 
gibi gori.inen guayule isimli bir fidan kul
lmlmaktadtr. 

Her iki memlekette de, Almanyadaki 
sistemin tatbik1 suretile aynea sun'i ka
m;;uk imal ediliyor. 

Afyon lnhisar idaresi 
ta§Imyor 

Uyu§turucu Maddeler inhisan onii
miizdeki ay sonunda Dordiineii Valof 
hamndan Sahpazarmdaki yeni bina -
sma ta§macakhr. inhisarm §imdild bi
nasmm zemin katmda bulunan stok af
yonlanmn ta§mmasma §imdiden ba§ -
lanml§hr. 

a§agi Imyor; 

- Bu. memlekette ihtiyatm manas1 
yoktur. Fuuze gibi rakid bir havada ts
la~mak .ve boyle giinde ak~ama kadar el
len cebmde gezmek miimkiin I diye soy-
leniyordu. · 

Hakikaten hogueu steak vard1. Sokak
ta dalgm ve agJT adimlarla gec;en bir
kac; adamdan ba§ka kimseye raslamadi
Iar. Yiiksek bir yere <;tkmak ve hava al
mak ihtiyacile T ophane meydanma yii
ri.idiiler. Biitiin Bursa ovas1 goriiniiyor· 
du. Eski kahvenin parmakhg1 kenannda 
biraz serinlediler. Ve oradan, goz aia· 
bildigine her tarafa dogru yemye~il uza
nan, hic;bir insan emegi katilmaksiZln yer 
altmdan kendi kendine ft~kmyormu~ his
si veren bereketli ve canh ovay1 seyretti· 
ler. 

Fakat sokaklar homho§, ve ova Allaha 
terkedilmi§ bir giizel levha gibi i~lenme
mi& duruyordu. Burada tabiat o kadar 
feyizli, insan o kadar hareketsizdi ki, Ce
rna! gayriihtiyari: 

- Y az1k! .. diye bagudt: 
(:Ikrtklar j§}emiyor, kozahaneler obek 

obek insanla dolmuyor, dere kenarlan 
kayna§mtyor, haJk, ogle vakti evinden <;I· 
kip kahve ko§elerine stgmiyor, ve ak§am-

Ruhiyatta yeni tecriibeler 

lnsan oldiikten sonra 
ruhu ya§ar m1? 

Pe,tede bir gene ktz ag1r bir hastabktan 
kurtulduktan sonra kendi dilini unuttu ve hi~ 
bilmedigi halde ispanyolca konu~maga ba,IadJ 
Bir<;ok kimseler vardtr ki §U veya bu 

mahalde, §U veya bu halde ya~adtkla -
Tin! hatJrlar gibi olduk]anm soylerJer. 
Ve daha evvel mevcud olduklanm iddia 
ederler. hte cidden nazan dikkati celbe 
deger bir vak'a: 

Bu. on senelik bir meseledir. Gene bir 
avukat evlenir, hal ayi seyahatini de, 
o zamana kadar hi~; gitmedigi, bilmedigi 
ve gormedigi Tuna nehri havalisinde ge· 
r;.irmege karar verir. Kansi da bu hava· 
liye asia gitmemi§ ve omriinde Paristen 
di§aTI <;tkmam!§tlr. 

Bununla beraber, seyahat esnasmda 
gordiigii manzaralardan bir<;oklanna ya· 
bane! o)mad!glOI soyJer, hatta evveJden, 
biraz sonra vastl olacaklan yerleri tarif 
eder. Bu hal, zevcini hayrette buaktr. 
Gene kadm, kuc;iik bir koyden gec;erken 
hastalamr. Davet olunan doktor, iki gi.in
liik bir istirahat tavsiye eder. F akat, gene 
kadm bagirarak: «Oimaz! Olmaz! ... 
Bu yeri biran evvel gormek isterim. Ci
varda bir §alo vard1r. ;limdi pek iyi hatw 
hyorum. Hemen oraya gitmek isterim ... » 
der. Yola 1;1karlar . .)una ve buna sorar 

lar; eivarda harah bir §ato gosterirler. 
Bir rehber kendilerini gezdirmek teldi -
fin de bulunur. Gene kadm heyecanla: 

- Biliyorum, biliyorum, der. Sato 
sahibleri burada ibrnet ederlerdi. 

Ve sonra kapah bir kapiyt i§aretle ila· 
ver eder: 

- A<;mlz, bu kaptyi! .•• 

;latonun bek~;isi cevab verir. 
- Kabil degi[, madam ... Bu kapmm 

anahtan ~oktan kaybolmu~tur. 

- Merdivenin alt ba§mda, kenarda 
bir deste anahtar olacak. Onlarm i~;inde
dir. 

Bekc;i gider, madamm gosterdigi yerde 
bir deste anahtar bulur. Gene kadm, des
teden bir anahtar sec;er, kilidin deligine 
sokarken titrek bir ses)e §U sozleri s()y)er; 

- Burada iki eesed olacak .•• 
Kap1, gicirdiyarak a<;Ibr. Hep birden 

bagmrlar. Odada hakikaten iki ~kelet 
var. Birisi yatakta, digeri yerde, yanm· 
da da kocaman hir hanc;er ..• 

Gene kadm, deh§et i~;inde: 
- hte, beni bur ada oldiirmii§lerdi!.. 
Diye bagmr ve di.i§er, bay1hr. 
Bunun, (Reenkarnasyon) faraziyele • 

rini miisbet bir vak' a gibi telakki etmez
den evvel bir (riiyeti nafize) hadisesi ol-

Egede tiitiin piyasas1 I 
Gelen malumata gore, bu senenin ilk 

tiitiin piyasas1 Akhisarda ac;llmt~tlr. Ak 
hisarda ilk ahe1 Kavalah Hiiseyin fir
mas! olmu~tur. ilk fiat ba~ tiitiine 128 
kuru§tan verilmi§ ve o giin bu fiattan 
50 kurll§a kadar muhtelif cins tiitiinler 
sablmi§br. 

l;iimdi Ege mmtakasmda ac;1lm1§ olan 
tiitiin piyasasmm Gordiiste fiatlan 
35 - 85, Manisada 45 - 95, K~rkagacda 
45 - 100, Odemi§te 50 - 90, Karaburun
da 45 - 85 ve Gavurkoyde 55 - 120 kurU§ 
arasmdadir. --···-Hamallar cemiyeti idare 

heyeti se~imi 
Hamallar cemiyeti yeni idare heyeti 

se9imi diin ba~laml§br. Bu sec.<imde ida
re heyetinin istifa etmi~ olan yan azaSl 
se9ilmektedir. Se«.<im bugiin de seyyar 
olarak devam edecektir. 

Ian miinzevi ko§elerde hareketsiz, dalgm 
durmaktan ba ka bir §ey yapmiyor. Hii
zi.in huranm en mahrem dostu ve i~ki o
nun strndir. 
Ak§am oldu, gene de bash kareler! ... 

N akarah uzak bahc;elerde, havuziarm 
kenanna kurulmu~ gramofonlardan olgiin 
bir §ikayet gibi §ehrin damarlanna yayi
hr. 

- Yaz1k!. .. Bu giizelim memleket 
israf ediliyor. 

Uzakta, terkedilmi§ ve harab olmu§ 
binalari gosterip: 

- Bunlar, eski kozahaneler. Bu taraf 
~ski tarlalar.. dedi. Demir, asabiyetle 
yumrugunu parmakhga vurarak: 

- T enbellik! dedi. 

Hakikatte bu facia, y1ktlan eski tez
gahlarm faeiastydt. Makine, dev adtm
larile silahlanm memleketin i~;erilerine 
gonderirken tezgahlar ktm1ldamyor, i<;i
ne kapamp ilahilerini okuyarak mukave
mete kalbyor ve nihayet didinerek, dep
re~erek ylkihp gidiyordu. 

Bu sokaklardaki korku veren sessiz -
lik, bu kahvelerin bic;are inzivas1, bu bom
bo~ tarlalar ve hareketsiz <;tknklarm fa
cias!, yalmz huradan geliyordu. 

Cerna! ve Demir, bunu tahlil etmege 

mad1gma emin olmak laztmdu. Hakika
ten, vuzuh ile goren basiret sahibi bazt 
e§hasm gec;mi§, - nadiren de geleeek ha
diseleri - gorii§ kabiliyetleri kuvvetlidir. 

Ne olursa olsun, bu hadiselere naza • 
ran, insanm ruhun oteki alemde bir miid
det dola§tJktan sonra yeni dogacak bir 
viicude girdigine ve bazan da ona, eski 
mevcudiyetini hahrlatttgma inanacagt ge· 
liyor. 

Bir diger vak'a da (Budape§te) de 
ge~mi§ ve ilim diinyasmda biiyi.ik akisler 
husule getirmi§tir. K1saca anlatahm: 

(iris Kruzadi) isminde, 17 yaelannda 
gene bir ktz (Enfliianza) ya tutulmu~tu. 
5 agustos 1933 gecesi o kadar agula~h 
ki biitiin iimidler kesildi ve bir arahk ol
diigiine hi.ikmolundu, fakat, biraz sonra 
nefes almaga, kendine gelmege ve o da
kikadan itibaren, evvelce bir kelime bil
medigi, ispanyol lisanile konu~maga ve 

pek p;iizel bildigi almanca ve franstzcaYJ 
anlamamaga ba&ladi. Hastahktan evvel
ki mevcudiyetini tamamile unutmu§tu. 
Ne ailesini, ne de karde§lerini tamyordu. 
Celbolunan bir ispan)'tllca muallimi, gene 
klZ!n {Madrid) ~ivesile ve pek giizel is
panyolca konu§lugunu soyledi. 

Gene k1z, anasma ve bahasma mosyo 
ve madam diye hitab ediyor ve kendisine 
sua! soranlara: 

«- Benim ismim (Lusiya Altarez do 
Salo) dur. M adridde dogdum. Zevcim
le beraber (Kale Oskora sokagt) nda, 1 
numarab kiic;iik apartnnanda oturuyor -
dum. Zevcim bir fabrikada <;ah§ryordu. 
Elan da oradadir. Ondan dort c;ocugum 
oldu. (isimlerini de soylemi§). Ben, ve
rem hastahgma miiptela idim. Oldugiim 
zaman tamam 40 ya§mdaydtm. B'giin
kii gibi hahnmda, zevcim evde bulunma
dtgt bir giin son nefesimi verdim ... ~ 

Diyor, sonra lspanyol milli §arkiianru 
soyliiyzr, (Madrid) i, kiliselerini anlah
yordu. Y aptian tahkikat neticesinde bii -
tiin bu soyledikleri dogru !;lkmtltlr. 

(lris Kruzadi) ye gelince: Babasi 
miihendis olan bu k1z asia ispanyolca hil
miyordu ve omriinde hpanyaya gitme -
mi~ti. 

Bu sene sonlanna dogru (Oslo) da 
toplanacak olan beynelmilel 5 inci tet • 
kikatt ruhiye kongre!i bu hadiseleri mii· 
zakere ve miinaka§a edecektir. 

* * * 
Alman konsoloshanesinde 

verilen ziyafet 
Diin gece saat 8 de, Alman konsolos

hanesinde Emden kruvazorii siivarisile 
zabitam §erefine bir ziyafet verilmi§tir. 
istanbul Valisi, !stanbul Kumandanile 
istanbuldald Alman kolonisi ziyafete 
davet edilmi~lerdir. 

Hamal iicretleri ucuzlabldt 
Giimriikten Liman idaresi eline ge -

r;en hamallarm bir k1sm1 ihtiyarhklan, 
hastahklan ve sicillerinin vaziyetleri 
dolaytsile tasfiyeye tabi tutulmu§larch. 
Bu tasfiye netieesinde Iimanm ihtiyac
lanna gore c.<ok geni§ olan hamal kadro
su makul bir hadde indirilmi§tir. 

Liman idaresi, hamallar azalmca, mas 
raf ta azalmi§ oldugundan e§ya hamal 
iicretlerinde ton ba§rna 50 kuru§ bir 
tenzilat yapmaga imkan bulmll§ ve bu
nu derhal yaprnl§tlr. 

li.izum gordiiler mi bilmiyorum. Su ka
dar var ki, sonbahann bunaltlct stcagm • 
dan biraz kurtulduklan ic;in memnun, gii
lerek ~hre doniiyorlarru. 

Cerna!, yolda biraz once nefr.etlc bah
settigi Hae1 T urana aid, yan kalan hi
kayesini anlatmaga ba§ladt: 

«Bir giin, kagtd oymyanlarm toplanh
smdaydim. Orada, bir kenara ~;ekilmi§, 
gozleri oyundan ziyade oyuneularm i.i
zerinde dola§arak, pusuda bekliyordu. 
Onu ~ok iyi tamdigimi bildigi i~in hir 
tiirlii bana bakam1yor, gozgoze gelmek
ten c;ekindigi halde gene kendisini gozet
ledigimi farketmi~ olacak ki di§lerini SI· 
karak sakin goriinmege ~ah§1yor; bir te
viye avmt ara~tmyordu. 

Bir arahk yaruma yakla§ti. CUlerek 
omuzuma dokundu. F akat bu sahte yiiz 
arkasmda gizlenen mtlam, her neye mal 
olsa, meydana ~Ikarmak istedigimden 
korktugu ic;in benimle konu~maga cesaret 
edemedi. <;ok durmadan uzakla~tp ka
labaltga kan~h. 0 geee, herkesin i~i yo
lundaydJ. Kaybedenlerin de kazananlar 
kadar yiizii gi.ili.iyor, odada benim gibi 
bo~ durup halkt gozden ge~irmelde me~
gul bir iki ki~iden balika herkes masa ba

§mda hararetli bir yan§a girmi~ bulunu-
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ressam 
7F\tni.inde gamh gamh dii§iindiigiim 
~ilk resim F eurbachtan kii~;iiltii· 

lerek istinsah edilmi, bir tablo
dur. Bunu Ke~ecizade rahmetli Re§ad 

F uadm koleksiyonunda gormii§tiim. Al

man ressam, Sirazh ~air HafiZm meyli, 

sakili hir eglencesini ve o eglence arasm· 

?aki derin di.i§iincesini tasvir ediyordu. 
Iran, Hafiz, ve Almanyah ressam. Ben 

bunlan san' atm nurlu kucagmda ve bir 

fm;amn elyafJ arasmda birle§mi§ gor· 
mekten ~a§JTffii§tlm. 

Rahmetli Re§ad F uad, hayretimi c;o

galtmak i~in, bana bir c;ok resimler daha 
gosterdi. l~;lerinde Geromun Ti.irk kasa

bl, cami ic;i, horoz dovii§ii gibi memleketi

mize aid nefis tablolarm fotografileri var• 

d1 ve bizi biz den once san' ahn engin met' 

herinde tecessi.im ettiren bu resimler i~;i
me garib bir iiziintii veriyordu. 

Sonra Tiirk san' atkarlann resimlerini 
gormekle de bahtiyar oldum. Hamdi Be
yin, Halil Pa§amn, $evketin ve yeni bir 

yolda yiiriiyen <;alh ibrahimin tahlolan· 

m hazla, iftiharla seyretmek firsatma bol 

bol erdim. Bu tema~alar bende eski de
virlerdeki Ti.irk ressamlan ara~tiJ1IIak 

merakmt uyandudi, Lokmamn Hiiner • 

namesini nefis resimlerle si.isliyen tistad 

Osman, Onyedinci astrda lstanbulun bii
yi.ik. san' atkarlan diye tam ian Solakoglu 
Miskali, Tiryaki Osman Celebi, T a&baz 

Ali, Hoca Mehmed Celebi gibi i.istadla

nn hayattm elimden geldigi kadar ara§· 
brdtm. V ard1glffi netice, eski ve yeni 
ressamlarimJZID, minyati.irci.ilerimizin -bi.i
tiin alimlerimiz, §airlerimiz, edihlerimiz 
gibi- muhitin musamehasile giire§e gi.ir~ 
ve yiizleree mii~kiilii yene yene yeti§tilde
rini ogrenmekten iharet kalru. Sotuet. on· 
!arm hepsini ihtiyarhklannda ziyaret et
mi ti: Mezara te§yi etmek i~in ! .. 

* * * 
T urgud Cansever adlt bir c;oeugun ls~ 

tanbul Halkevinde knk be§ tablo te~hir 
ettigini duyunca bir di.i§iinceye kap1ldtm. 
Heniiz on be§ ya§mda bulundugu soyle

nilen bu mektebli c;ocuk, k.udretli bir isti· 
dadm bizde de pek ~buk inki af edece
gini nas1l bir ~ giivenile iddiaya te~ebbiis 
etmi§tir ve bu iddia ne dereeeye kadar 
ciddidir? 

Bu di.i§iinceden -miispet veya menfi 
bir kanaat edinerek- kurtulabilmek il;in 

Halkevine gitmek lazimru. Gittim ve 
kii<;iik ressamla eserlerini gordi.irn. Riya· 
stz bir tehaliikle hemen 50y)iyeyim ki 
bende bir Sato Briyan salahiyeti olsaydt 
ve T urgud Can sever de oniime hf'<a ile 
yarathgi eserfer ayarmda yaztlar koy
saydt ona «ulvi c;ocuk» demekte tered· 
di.id etmezdim. Sato Briyamn Hiigo ic;in 

soyledigi bu lakab ta§Idtgi ressamltk ka
biliyeti itibarile, T urgud Cansevere de 
cidden yak1~1r. F akat onu gene san' atka
ra tevcih etmek hakkmi iistad ressamlara 
b1rakJyorum ve hen sadece onda bir V an• 
dik, bir Rafael, hir Mikel Anj degilse 

bile bir F abrienne, bir Latour, bir Fio• 
sole istidadt buldugumu -samimi bir se• 
vincle ilan ediyorum. 

Halkevine gidip te kiic;iik ressamm 
sergisini ziyaret edecek olanlar k•rk be§ 
nefis tablonun beni parlak bir belagatle 
tasdik ettigini goreceklerdir. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Qamhcada Qetin Giirsoya: 
Herhangt bir giin saat ii!;te matbaaya. 

gelirsenlz gramerler ve lugatler hakkmda 
konu§ab!ll,•!z. M. T. T. 

yordu. «Bu ak am talihi yok !» diye dii

§iindiim. 0 mada esmer, ter hiyikh, ince 

bir delikanh kalabaltgm arasma sokula -

rak yer istedi. MasaYI geni~lettiler. Bu 

bizim gencligimizde, roman kahramam 

diye dii§i.indi.igi.imi.iz zarif, olduk~a u· 

tangac; ve hulyah genclerden biriyai Gi
yini~i ve tavrile muhiti yadtrgiyan bir hali 
vard1. Evvela azdan ba§hyarak gittikc;e 
1§1 biiyi.ilttiigiine, talihi ac;tldtk<;a gozleri 
parlaytp masaya daha fazla sokuldugu
na hakihrsa, eglenceden ziyade kazan -
mak ic;in oynad1g1 anla§Ihyordu. Bu §iip
hesiz heniiz meslek tutamami~. belki de 
mekteb <;agm1 bitirmemi& oldugu i<;in ba
basmm veya amcasmm eline bakan bir 
<;ocuktu. Buraya kimbilir kimin te§vikile 
ve nas1l sokulabilmi~ti! Ak&am yemegin
den sonra beni zorla getirenlere ic;imden 
lanet ederek, biitiin ne~· emi kaybetmi§, 
zavalh <;ocuga bak1yordum. Ona ihtar 
etmek. menhus masac:lan kurtarmaga <;a· 
II§mak beyhude idi. Bu azab verici hale 
bir nihayet vermek i<;in biran evvel c;tklp 

~itme~i d.iisiiniiyordum. 0 mada ~ocu· 
::>un birden saranp soguk terler dokmegt' 
basladtgmi gordiim. 

[Arktm varJ 
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Lik ma~lan gene 
~orbaya dOniiyor 

Futbol ajanbgt, miisabakalari tam bir 
~tkmaza sokacak yeni bir usul ~tkardt 
. Bu s:~e lik ~ac;lan~da .. he~ nedense / alm1~ olan · lik mac;lanm biisbiitiin ~or

brr akstllk var. I§ler brr turlu yoluna baya c;evirecektir. 
girmiyor. Yaptlacak i§, pazardan evvel bu yan-

Sovyet Rusya seyahati dolaytsile esa- h§ karan diizeltmek ve lik mac;lanm 
sen gee; :t.almt§ olan lik mac;lan klime i§in iginden gtktlmaz yanh§ bir yola sap 
ihtilaflan yiizlinden bir hayli zaman maktan kurtarmaktlr. 
daha siiriincemede kaldt. Nihayet gii - ~imdilik bu kadar! 
riiltli patudt_ile n:~rrl~a ba§landl. Lik ma~lar1 hakemleri 

Tam oh dtyecegumz Sir ada yeni bir d "'• • 
ihtilaf daha ba§gostermi§ oluyor. egifh 
~imdiye kadar lik mac;larmda takib Oniimiizdeki hafta lik mac;larmda 

edilen bir usule gore, her hangi bir se- Vefa • istanbul spor mac;m1 idare ede
bebden dolayt tehir edilen miisabaka - cek olan hakem, Kastmpa§ah Nuri, is
Jar, devre sonuna btrakthrd1. Fakat bu tanbulspor kuliibiine intisab ettiginden 
usul her nedense Futbol ajanhgmm bir bu mac;1 idare edemiyecek ve bunun ye
kararile degi§tirilmi§tir. rine Fenerbahc;e - Eylib mac;mda ha -

Eminonii Halkevi tarafmdan tertib kemlik yapacakhr. 
edilen serbest giire§, Tlirkiye Ba§pehli- Vefa - 1stanbulspor mac;mda da Sadtk 
vanhg1 mtisabakalart dolay1sile Taksim Hiiseyin hakemlik yapacakttr. 
stadmda geri btraktlan lik mac;lan, es- Galatasaray kuliibiini.in 
kisi gibi mtisabakalarm sonuna btrakt- murakabe heyeti 
lacag1 halde bu hafta oynahlmak, bu 
hafta yaptlmast laztm gelen mac;larda Galatasaray kuliibii yiiksek muraka-
ileriki haftalara dogru geri itilmek §ek- be heyeti onlimlizdeki cumartesi giinii 
Iinde tehir edilmek isteniyor. kulliblin Beyoglu merkezinde bir top -

Halbuki tarihleri daha evvelden tes- lanh yapacakhr. 
bit ve ilan edilmi§ olan musabakalarm Alelade olarak her alh ayda bir defa 
muayyen haftalarda oynahlmamast za- toplanmas1 laztm olan yiiksek muraka
rarmdan ba§ka, bu §ekilde hareket e- be heyetinin bu toplanhsmda, muhtelif 
dilmenin, bir taklmm ayni giinde iki raporlar okunduktan sonra Giine§ ku
stadda ayn ayrt taklmlarla c;arpt§mak li.ibile birle§me miizakereleri izah edi-

lecek, her hangi bir sebeble kuliibden 
mecburiyetinde btrakllmast gibi, ikinci 
biiyiik bir mahzuru daha vardtr. ayrtlan arkada§larm afflm heyeti idare 

Vaziyeti izah edelim. Mesela fikstlir kararla§hrmt§ oldugu ic;in kuliibe. av -
mucibince Beykoz taktmt bu hafta Tak- dete karar verenlerin tercih salahiyeti

, sim stadlnda Galatasarayla ve gelecek nin idare heyetine verilmesi goril§lile • 
cektir. 

bafta da ~ere£ stadmda Be§ikta§la oy-
namak mecburiyetinde bulunsun ve her Yiiksek murakabe heyeti saat 15 te 
hangi bir sebebden dolayt bu bafta Ga- toplanacaktlr. 
latasaray - Beykoz mac;1 tehir edilmi§ Arsenal gene maglub oldu 
olsun. Bu takdirde gelecek hafta Bey - !ngiltere lik mac;larmm yedi hafta 
koz, hem tehir edilmi§ alan Galatasa - sonra ilk devresi nihayetlenmi§ ola -
ray, hem de Be§ikta§ mac;m1 yapmak cakbr. 
mecburiyetinde kahr ki bunun da im
kanstzhgt agtkc;a gorilnliyor. 

Lik oyunlarmda takrmmm vaziyetini 
bir tiirlii tophyamtyan me§hur Arsenal 
on ikinci mac;tm Liverpulle yapmt§ ve 
2 - 1 gibi bir netice ile maglub olmu§ -
tur. ilk devreyi 2 - 1 kaybeden Arsenal 
ikinci devrede bi.itiin gayretine ragmen 
beraberligi temin edememi§tir. 

Ayni vaziyetin bir miiddet sonra bir 
takrm1 bir giinde iic; taktmla c;arpt§hr -
mak mecburiyetinde btrakmast ihtimali 
de vardtr. 

1htelik boyle hareket, lik mac;lan 
fikstilriinil karmakan§tk ve i§in ic;inden 
c;tktlmaz bir vaziyete sokmak igin bire
bir bir c;aredir. 

Elhastl bu misalden de anla§tldt~ gi
bi lik mac;lan iizerinde hic; dii§iiniilme
den hareket edilmektedir. 

Yeni bir usul ortaya ahhrken bunun 

Liverpul takrmt on di:irdiincli, Arse
nal tak1m1 ise on yedinci vaziyettedir. 

Bu miihim mac;ta 45,000 seyirci haztr 
bulunmu§tur. 

Bu sene 22 di.inya rokoru 
k1rlldt 

her noktas1 iizerinde dii§iinmek, fayda On birinci Berlin olimpiyadt vesile -
ve mahzurlanm inceden inceye tetkik sile biiyi.ik bir atletizm senesi olarak 
etmek ve evvelki usulden daha faydalt kaydedilen 1936 m~siminde 22 diinya 
oldugu kat'i §ekilde tebeyyiin ettikten rokoru kmlmt§tlr. 
sonra tatbik etmek laztmdlr. Spar i§ - Bu rokorlarm milhim bir ktsmt Ber
lerini laalettayin, dli§tinmeden, uluorta lin olimpiyadmda elde edilmi§, diger 
kararlarla idare etmek daima bu §ekil- bir ktsmt da olimpiyaddan sonra muh
de giigliikler ortaya gtkarabilir. telif atletizm miisabakalarmda yap1l -

Bu yeni karar, esasen tats1z bir hal mt§hr. 
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SusJgirhkta bir futbol ma~I 

SuSlgtrltkta ldman Yurdu 
Cumhuriyet Bayram1 miinasebetile ldmanyurdile Alay gencleri arasmda yapt· 

Ian mar; r;ok heyecanh olmu§tur. ldmanyurdu, faik bir oyundan sonra iki s1f1r 
galib gelmi§tir. 

Pendikteki beyaz ev 
!ab1ta roman1m1z: 7t 

Kenan hayret etti. Bununla beraber latlyordu. Kutsi, Kenanm agzmdan onu 
merak1 galebe r;ald1. Hemen yandaki o- teseliyeye c;ah§tl: 
daya gec;erek telefona ko§tu. Ald1gl ce· - Ben, dedi. Sizin Nermine yazd1 -
vab Kutsinin tahminini dogru r;1karml~tl. gm1z mektubu almadan evvel de c;ok 
Bir lahza zab1ta memurunun zekas1m, miiteyakk1zd1m. Bizi her an bir tehlike
tahminlerindeki isabetini takdirden ken- nin tehdid edebilecegini dii~iinmii~tiim. 
dini alam1yarak tereddiidsiiz telefonu o- Hatta iki zab1ta memuru bundan dolay1 
na uzattl. Bu mad a bir saniye bo§ kalan geceyi biz de gec;irdiler. Fa kat hepsi bey-
telefonda zavalh ihtiyar: hude ... 

- Allo, alio ... Siz misiniz Kenan lhtiyar kendi ac1sml unutarak bir an 
Bey} N eden cevab vermiyorsunuz} Ken am teseliyeye c;ah§tl. Sonra: 

Diye soruyordu. Kutsi telefonu ahr - Sabrediniz, dedi. Onlar N ermini 
almaz: oldiirmek istemezler. Maksadlan beni 

- Benim! cevabmt verdi. Cok heye- bulmak ve beni ortaya c;1karmakhr. Ben 
canlinm, mazur goriiniiz. Torununuzun Nermini kurtarmak ic;in kendimi onlara 
ba~ma gel en felaket... teslim edecegim. Bu katil benim de ka-

Bu eksik ciimle telefonun obiir ba~m- n1m1 ic;sin. 
da nas1l bir sarsmh viicude getirmi~ o - Kutsi telefonda i§ittigi bu sozlerden 
lacakt1 ki Kutsi derin bir inilti duydu. gizli bir memnuniyet duydu: 
Soziine devam edemedi. Bir hH;kmk, - Hayir, dedi. siz olmiyeceksiniz ve 
karanhk mazisini o!dugu kadar bu rna- biz iyi bir tabiye ile hem sizi hem Nermi
ziyi unutturan yirmi senelik IStlrablanm ni kurtaracag1z, hem de dii~manlanmz1 
da bilen Kutsiye ihtiyarm agladiSthl an· . tuzaga dii§iirecegiz. 
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Kayseri Bez 
fabrikastnda 

Alb aybk imalat yedi 
milyon metreye yak1nd1r 

Kayseri-Pamuklu endiistrimiz sahasm
da bir seneyi a§an bir miiddettenberi bii
yiik bir muvaffakiyetle r;ah§makta olan 
Siimer Bankm Kayseri bez fabrikasJ, 
daimi bir inki§af ic;inde iyi bir randiman
la faaliyetine devam etmektedir. 

F abrika, kendi ihtiyaclar1 ic;in bu se
nenin ilk ala ay1 zarfmda yekunu 829 
bin kiloyu bulan yerli ham pamuk satm 
almi§tlr. En yiiksek ahm 296.542 kilo 
ile haziran aymda yapilml§tlr. F abrika
mn ayni miiddet zarfmdaki pamuk istih~ 
laki, bu miktardan fazlad1r ve mevcud 
ham madde stoklanndan temin edilmi§
tir. Filhakika sene ba§mdan itibaren ha
ziran ay1 sonuna kadar fabrikamn istih
lak ettigi pamuk yekunu 1 ,211 ,229 ki • 
loyu bulmg§tur. ,Subat, mart ve nisan ay
larmda nisbeten dii§i.ik alan istihlak ma
yista 205,041 kiloya ve haziranda 
283,000 kiloya r;1kmi§hr. 

Ayni miiddet zarfmda fabrika 
1,099,018 kilo pamuk ipligi imal etmi§
tir. fplik imalat! da tedricen yiikselmi§ 
mart aymda 145,865 kilo iken, nisanda 
152,023, may1sta 181,243 ve haziranda 
260,008 kiloyu bulmu§tur. En fazla i
mal edilen iplikler 12 ve 16 numarah o
lanlardir ki 12 numarah iplik umum ima
latm % 56 sm1 ve 16 numaral!Sl da % 
41, 70 ini te§kil etmi§tir. Hususi fabri
kalarmda piyasada kasden ihdas ettikleri 
iplik buhram yiiziinden fabrikamn piya
saya iplik c;1karmasile imalatm haziram 
takib eden aylarda daha fazla yiikselmi§ 
oldugu muhakkak~1r. 

1936 yilmm ilk alt1 ay1 zarfmda fab
rikanm imal ettigi bez miktan 6,844,495 
metrodur. 1malatm en yiiksek oldugu ay
lar §unlardJr: ,Subat 1,276,442, mart 
1,138,55 7 ve haziran 1 ,4 77,405 metro. 
fmalatm en fazla mevki i§gal eden bez 
nevileri §erting ve drildir. Filhakika §er
ting umum imalatm % 44 linii ve dril 
de % 36,20 sini !e§kil etmektedir. Bun
lardan sonra imalatta ehemmiyetli bir 
yer tutan bezler diyagonal, karamandol 
ve kazalinad1r. t 

F abrikada bilfiil c;ah§an i§r;i say!Sl da 
tedricen yiikselmi§tir. Kanunusanide c;a -
h§an i§r;ilerin yekunu 2147 iken §ubatta 
2334, martta 2367 ve haziranda 2,438 
olmu§tur. 

1~c;ilerin biiyiik bir ekseriyetini koylii 
kadm ve c;ocuklar te§kil ettigi ve bunla
rm koylerindeki i§leri dolay1sile s1k s1k 
i§lerini terkettikleri goriildiigiinden i§c;ile
rini daha sabitle§tirmek ve bu suretle ka • 
lifiye i§c;i yeti§tirmek ic;in pansiyoner ola
rak ba§ka vilayetlerden i~i tedarik et • 
mek ic;in tedbirler alml§hr. Bu tedbirler 
net,icesinde i§c;i miktar ve kalitesinin git
gide inki§afa dogru gdecegi ve ktsa bir 
zaman zarfmda fabrikanm ozledigi miis
takar ve mi.itehasSIS el emegine kavu§a· 
cag1 muhakkaktir. 

Kayseri fabrikasi istihlak ve imalatt
mn biiytik miktarlarile pamuk ham ve 
mamul madde piyasalannda ehemmiyetli 
bir rol oynad1ktan ba§ka Kayserinin mu
hiti, ik l!sadi ve ic;timai seviyesi iizerinde 
miiessir bir yiiksel tici vazife gormekte • 
dir. 

Bu en biiyiik fabrikam1zm tamamile 
Tiirk alan idarecilerin, teknik elemanla
rm ve i§c;ilerin elinde muvaffakiyetli c;a
h§malarml zevkle ve iimidle seyretmeme· 
ge imkan var m1d1r? 

Brezilya ile ticaret anla§masi 
uzatdd1 

Pariste uzahlmasma karar verilmi§ 
olan Tiirkiye - Brezilya ticaret anla§ . 
masmm i.ic; ay uzatllmas1 Vekiller He -
yetince tasdik edilmi§tir. Uzatllma ba§
langict 1 ikincite§rin ba§tdu. 

Bundan sonra Kenan sand1g1 Kutsi -
nin ricasm1 ihtiyar Hayrullah kabul et -
mekte bir saniye tereddiid etti ve isteni -
len randevuyu verdi. 

~ifte takib 
Firuzagadan Cihangire giden c;amur· 

lu yolda ah&ab bir evin altmdaki bas1k 
tavanh ve daha giine§ batmadan ic;erisinP. 
bir gece karanhg1 c;oken kahvede dart 
be§ i§siz tavla ve iskambil oynuyorlard1. 

Dl§anda §iddetli bir kar fJTtmasl var
d!. Camurlu yol adeta yiiriinemiyecek bir 
hal alml§, donmu~tu. Y aldan iic; be§ ki
§i ger;iyor, evlerine gidiyorlard1. 

T emizpak k1yafetli, matru§, iistiiba§l 
diizgiin, bir askeri miitekaide benziyen ve 
boynu kabn bir atkt ile sanh ya§hca bir 
adam belli ki ilk defa olarak bu bhve
ye giriyordu. Ciinkii ic;eride hepsi birbi
rini tamyan mii§terilerden hic;biri onu ta
myamaml§II. Y abanct yabanc1 yiiziine 
bakiyorlard!. 

Bir c;ay istedi. Soguk havada biraz 
!Slnmak niyetinde oldugu anla§Ihyordu. 
Bardag1 elinden ayirmiyarak ve c;ay1 yu· 
dum, yudum i<;ine c;ekerek ic;ti. Etrafm
dakilerle hie; me§gul olmuyor, arada bir 
pencereden d1§anya bakarak bu suguk· 

c;uhuk barajinin a~Il·~ • resm1 

Diin Ba1vekil tarafmdan a~rldtgmt yazdtgtmtz ~ubuk barajma aid manzaralar 

ta gec;ecegi yolu dii§iiniiyormu§ gibi go· 
riiniiyordu. 

Halbuki iskambil oymyanlardan birisi 
vard1 ki kap1dan girerken hie; dikkatine 
c;arpmami§ken yava§ yava§ onunla me§· 
gul o!m1ya ve gizli bak!Slarla onu iskan -
dil etmeye ba§lamJ§tJ. Bu uzunca boylu 
zayif kemikli yi.iziinde cehalet ve inad 
okunan bir adamd1. 

Ya§hca mii~teri ayaga kalkt1. Parasm1 
verdi. Kap1dan di§ari c;Ikh. Bir iki da -
kika gec;ti. Uzun boylu kumarbaz yerin
den kim!ldamiyarak onun gittigi istika -
meti ve gerisini kahvenin cammdan gozet· 
ledi. Gelen giden yoktu ve ihtiyar da so· 
kag1 sapml§, gozden kaybolmu§tu. 

Uzun boylu kumarbaz, arkasmdan: 

- Ulan F erid kimi dikiz ediyorsun?. 
Otursana kar§Irna be .. 

Diye seslenen arkada§ma aldm§ et -
medi. Ceri doniip kahveciye bir §eyler 
flsiidad1ktan sonra: 

- Celiyorum ~imdi .. 
Diye kap1dan c;1kh. Boynu atk1h ih

tiyann gittigi yolu, kay1p tekerlenmek
ten zerre kadar c;ekinmeksizin ko§arak 
gec;ti, sokaga saph ve uzaktan iki ki§inin 
arkasmdan giden ihtiyan gordii. Bir lah
za tereddiid etti. Sonra iki ki§inin ta -

mamen yabanc1 olduklanm anlaymca 
h1zland1. Tam hamamm ko§esinde on a 
yakla§II. 

Bu yakla§ma sanki onu bir de arkasm· 
dan tetkik etmek, yamhp yamlmad1gmi 
anlamak ic;indi. Bu tetkiki kafi gormii§ 
olacak ki iki ii<;. ad1m sonra durdu. 

Zaten Suterazi sokag~ giiniin bu saa· 
tinde kii<;iik bir cadde kadar kalabahk
l!r. Onun ic;in nazan dikkati celbetmek -
ten korkmaksiZln uzun boylu adam geri 
bile dondii ve tekrar takibe koyuldu. 

Atk1h ihtiyar, tam caddeye c;1kacagl 
mada bir kalabahk gordii. Y olun tam 
ortasm1 kapbyan bu kalababk yerde bi
risine babyor, <;ocuklar biiyiiklerin ba -
caklan arasmda bir§eyler anyorlard1. 
ihtiyar da bu merakh kalabahga kan§II. 

Bir karamelac!, kii<;iik sepetini devir· 
mi~, ayaklan kayarak bir c;amur y1g1 • 
mna dii~mii~tii. Komik olmaktan ziyade 
ac1kh olan bu sahne mahalle c;ocuklan -
nm alaym1, baz1 ihtiyarlann da merha -
metini tah1ik etmi§ti. <;ocuklar kenara ko
§eye yay1lan karamelalardan bir ikisini 
a§JTmak niyetinde idiler. 

KaramelacJ kiifi.irler ediyor, ayaga 
kalkm1ya c;alt§IIkc;a daha c;ok <;amura bu

lanarak: 

- Allah belasm1 versin, iic; be§ kuru§ 
ar1Ird1m; be§ on §ekerle bir sermaye dii
zeyim, dedim. Onu da c;amurlara bula§· 
tJrd1m. 

Diyordu. Boynu atbh ihtiyar kimsenin 
yard1m etmedigi bu zavalhya dogru iler· 
ledi. Onu kolundan tuttu; kald1rd1. Son· 
ra bir kenara, kaldmmm iisti.ine oturta • 
rak: 

- Merak etme, dedi. ~imdi hepsini 
toplarsm!. .. 

Fa kat kaldmma oturan karamelact 
iisti.inii ba~ml temizliyen ihtiyann i§ite • 
bilecegi bir sesle: 

- Hayrullah Efendi, dedi. Muavini 
arkandan geliyor. Arkana hie; bakma ve 
dedigim gibi Mekteb sokagmdan T aria• 
ba~ma c;1k. Dedigim eve gir, arka kap1· 
dan savu§. 

Bunu si:iyliyen Kutsi idi. Zeki ve faal 
ba§komiser Hayrullaht bulmu§, onu De
li Omerin ve hempalannm muhitine gi:in· 
dererek arad1klarmdan birinin izini elde 
etmi§ti. 

Hahrullah dogruldu. Etrafma hi~,; 
bakmaksiZln ve art1k zavalh karamelac1 
ile me~gul olmaya liizum gormeksizin 
yiiriidii. i stiW.l caddesini gec;ti: kar§lki 
sokaga saptl. 

lArkaat var) 
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Fransadan istedigimiz 
taahhiidlerinin • • 

I~ID Sancak 

yer1ne getirilmesidir • 

tBa$tara!t 1 tnci sahttedeJ 
Bayram sabah saat 8 de yap1lan 

bayramla~ma resmi ile ba~Iaml§, binler
ce kadm; erkek koylu ve ~ehirli eve gele
rek gn'.-:> biiyuklerine tebriklerde bulun -
mu§lard1r. Saat 12 ye kadar dort saat 
suren bayramla§ma buyuk bir sukun ve 
intizam i~;erisinde devam etmi§, ktz ve 
erkek liseliler, ilkmekteb k1zlanndan klr
ffiiZI beyaz elbiseli bir grup evde milli 
mar§lar soyliyerek bu guzel gune can 
vermi~lerdir. 

Bayramla§Illa merastmini miiteak1b 
koylu karde§lerimiz ~erefine evde mukel
lef bir §olen verilmi~, 600 koyli.i karde§ 
20 bi.iyuk sofrada ma ile yemek yemi§ -
lerdir. 

Halk heyetleri, esnaf birlikleri reisleri 
ve idare azalan, koyiUler ve yuzlerce 
vata111da§ tarafmdan Turk Cumhur Ba~
kam Atati.irke, Buyuk Millet Meclisine 
ve ismet inonune hararetli kutlulama tel
yazllan c;ekilmi~. Hatayblann tazimleri 
bildirilmi~tir. 

Bayram ayni ve9hile Sancagm buti.in 
§ehir ve kasabalarmda ve koylerinde de 
hararetle kutlulanmt§; davullar 9almarak 
eglenilmi§; keza her tarafta buyuk bir 
sukun ve vakarla nihayetlenmi§tir. 

iskenderun, Beylan, K1rkhan, Rey -
haniye, Ordu ve Bayu Bucaktan gelen 
heyetler de evde grup mfunessillerine 
tebrikatta bulunmu~lard1r. 

Bu bayramln buyuk ve sevindirici bir 
hususiyebini de; koylu karde§lerimizin 
§apkah olarak ve milli k1yafetlerile §ehre 
gelmeleri ve torenlere i§tirak etmeleri te§· 
kil etmi§tir. Heni.iz §apka bulup giyeme
mi§ alan koylulere de o gun butun c;ar§l· 
!ann kapah olmasma ragmen §apkact di.ik 
kanlan a<;tmlarak §apka tedarik edilmi§ 
ve bu bayram toplantiSl da gostermi~tir, 
ki, §apka giyimi yiizde seksen nisbetini 
bulmu§tur. 

Bayramm ikinci bir hususiyeti de ba· 
yanlanrmzm evdeki torene i§tirak etrne
leri ye burada kendiJerinin de sOZ soyJe
meJeri olmu§tur. F atma Bedevi adh bir 
bayan yuzundeki pe<;eyi atarak ortaya 
~1km1§ ve kendi yazd1g1 bir ~iiri okuyarak 
alkt~lanmt§tlr. Bu saym bayan pec;esini 
bir daha yuzune takmaiDit '\'c a~1k gez~; 
mege batlamt~hr. 

¥~~ 

Bayram, bu YJl Sancak ve bilhassa 
~ehrimiz Alevileri tarafmdan da torenle 
kutlulanm1~, Affan ve Dortayakta mera· 
8im yap1lrm§. Alevi buyuklerinden mu • 
te§ekkil heyetler eve gelerek tebrikatatta 
bulurunu§lar ve kendilerine mahallele • 
rinde ziyaretleri iade edilmi,tir. Eve ge· 
len heyetler arasmda Rum ve Ermeni 
vatanda~lanm1z da bulunmu~tur.» 

Muahededen evvel ekmek 
istiyorlar! 

Beyruttan gelen haberlere gore Su • 
riye • Fran sa muahedesile lagvedilecek 
olan ,Samdaki C:erkez alayile Keldani ve 
Asurilerden miite§ekkil olan k1t' alar 
Lubnana nakledilerek F ransa hesabma 
burada btraktlacaklardtr. Li.ibnan huku • 
meti buna itiraz etmektedir. Beyrutta 
Liibnan muahede8i etrafmda munaka~a
lar devam ederken bir taraftan da ~ehir
de bir taktm beyannameler dag1ttlmak • 

tadtr. Bu beyannamelerde §U cumleler 
yaz1hdtr: 

«Muahededen evvel ekmek isteriz.» 
Haricdeki Ermeniler de 

Tiirk tezile birlik 
lskenderun ve Antakyadaki Ermeni • 

lerin Hatay Turklerile elbirligi ettikleri· 
ne dair gelen haberler lstanbuldaki Er • 
meni mehafilinde umumi bir sevinc uyan
dtrmt§llr. Maziye aid baz1 hadiseler yii
zi.inden memleket haricine <;tkm1~ olan bu 
eski vatanda§lanmtzm aradan uzun sene
ler ge<;tigi halde Tiirklerle Turkiyeye 
kar~1 perverde ettikleri samimi hissiyatm 
delili addedilen Sancak Ermenilerinin 
hath hareketi F ransada ve diger memle
ketlerde bulunan Ermeniler tarafmdan 
da takdir edilmektedir. .. 

Ermeni Ramgavar f1rkasmm na~m 
efkan olan Pariste munte~ir Arakaz ga· 
zetesi 22 te~rinievvel tarihli niishasmda 
bu mesele hakkmda a§ag1daki §ayam 
dikkat makaleyi ne§rel:mi§tir: 

<<Suriye gazetelerinin ne§riyatma rag
men iskenderun ve Antakya meselesinin 
Ti.irkiye ve Tiirkler lehine halledilecegi 
muhakkakttr. Esasen Turk • Frans1z 
muahedesi ahkamt mucibince Suriyeden 
aynlrnl§ olan Sancak yann istiklaline ka
vu§acakttr. Bu takdirde, Sancak halkt 
mahalli hiikumetin kanunlanna tabi ola· 
caktlr. Sancak Ermenileri meb'usan inti
habatma i§tirak etmemege karar vermek
le pek isabetli hareket etmi§lerdir. Erme· 
nilerin bu duriistli.igi.inu tenkid eden Suri· 
yeliler yann hi~bir §ekilde Sancak Erme
nilerini miidafaa edemiyeceklerini kabul 
etmelidirler. 

Diger memleketlerdeki Ermenilere ge
lince; onlar da mazideki muessif hadise
lerin tesirile Sancak Ermenilerinin tut • 
tugu dogru yolu tenkid etmemelidirler. 
Bilakis onlara her hususta muzaheret et· 
meliclirler. 

Sancak Ermenileri, Arablara §Unu 
soyliyebilirler: 

«- Sizden gordugumiiz misafirperver· 
ligi inkar etmiyoruz. Fa kat hi<;-bir Z?.rnan 
~u hakikati de unutmuyoruz ki gerek bu 
topraklarda, gerek Ti.irk hududlan da
hilinde kalan topraklarda ecdadtmtz a· 
strlarca Tiirklerle karde~ hayah ya~a • 
mJ§tJr. Bu sebeble, baz vaztyet!efiit fca
bt olarak bugiin yabanct idaresi altmda 
bulunan Sancagt her§eyden evvel kendi 
oz memleketi addettiklerinden, Tiirkler -
den aynlamazlar.» 
Atatiirkle Suriye Vatani fu-

kasi reisi arasmda teati 
edilen telgraflar 

Ankara 4 (A.A.) - Cumhuriyet 
bayramt miinasebetile Samda Suriye va
tani f1rkas1 reisi F ahri Elbarudi Reisi· 
cumhur Ataturke a§agtdaki telgra£1 gon· 
dermi§tir: 

«Arab aleminin hassas daman Suriye 
biiyuk eserinizi tebrik ederken kendisine 
kar§t yuksek teveccuhlerinizi diler.» 

Reisicumhur Atati.irk, kendisine a§agl
daki cevab1 vermi~tir: 

<<Samimi tebrikinize te§ekki.ir ederim. 
Suriyeye kar~l hissiyat1m1z halisane ve 
dostanedir. Suriye halkmm mes'ud ve 
miireffeh olmasmi dilerim.» 

Madrid kapdarmda ~ok kanb ~arpt~malar oluyor 
[Ba$taraf& 1 fnct sahf ede] 

yare karargahmt Hmilen tahrib etmi~ • 
lerdir. 

Cenub cephesinde hukumet kuvvetleri 
bu sabah yeni bir taarruza ba§laml§lar • 
d1r. Madrid kap1lannda <;ok kanh bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

Lizbondan gelen haberler Madridin 
hafta sonundan evvel milliyetperverlerin 
eline qu~ecegini bildirmektedirler. 

lapanyaya giden goniilliiler 
Roma 4 (Hususi) - Fransadan ah

nan haberlere gore, lspanyol hi.ikumeti -
ne y:mhm etmek gayesile hareket eden 
400 Rus Frans1z - !spanyol hududuna 
vast! olmu~tur. Rus gonulliileri otomobil 
ve motosikletlerle lspanyaya hareket et
mi§lerdir. 

Diger taraftan Bel~ikada da Madrid 
hiikumeti kuvvetlerine iltihak etmek uze
re goniillii kaydedilmekte oldugu haber 
verilmektedir. 

/1panyada te1is eden sol 
hiikumetler 

Paris 4 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinin kaydettigine gore marksistle
rin i~gali alhnda bulunan lspanyol top
raldanndaki muhtar hiikumetler ~unlar • 
dtr: 

Madrid hukumeti, marhist komuni.st, 
Barselon hiikumeti ( anartist • komi.inist), 
Bujabaloz hiikumeti (anar~ist koyli.i), 
Santander hukumeti ( anar§ist-marksist), 
Valance hiikumeti (anartist - marksist), 
Bilbao hiikumeti (marksist separatist), 
ve komiinist Malaga hiikumeti. 

Di.in ~ehrimize gelen Sunday Express 
gazetesinin yazd1gma gore Portsmouth 
limanma avdet eden «London>> harb ge
misi zabitleri sivil harb ba§ladl ba§hyah 
lspanyadan ingiliz harb gemileri tarafm
dan kurtanlan muhacirlerin altt bini bul-
dugunu soylemi~lerdir. . . 

ispanyol muhacirlerini kurtarmak I§Ine 
yirmi altt ingiliz harb gemisi i§tirak et -
mi§tir. Kurtanlan alh bin firari 56 mil • 
Jete mensubdurlar. Ve bu i§ i<;in 18 muh
rib Barselona ile Marsilya arasmda en 
a§ag1 500 sefer yapmt~hr. 

llk ka<;ak kafilesinin k1sm1 azamm1 ln
gilizler te§kil etmekte idiler. Bunlardan 
sonra diger ecnebiler ve daha sonra da 
ispanyol as1lzadeleri firara ba§lamt§lar • 
dt. Londraya gelen lspanyol a8tlzade -
Ierinin bir<;ogu ~apkastz, i.istleri ba§lan 
ytrhk bir halde idi. Aralannda C<Ok zen· 
ginleri de vard1. Baz1 kadmlar butun mi.i· 
cevherlerini kurtarabilmi§lerdi. 

Bunlar beraberlerinde getirdilderi mii· 
cevherleri lngiliz zabitlerine teslim edi -
yorlar ve ingiliz harb gemilerine yollu • 
yorlard1. Bu itibarla fspanyol gumruk 
memurlan iizerlerinde hi<;bir §eY bulaml· 
yorlard1. Her biri miithi§ hirer servet 
te~ltil eden bro,lar, igneler ve sair mu • 
cevherler boylece yagma01larm elinden 
kurtanlm1' oluyordu. 

Firar edenlere lngiliz bahriyelileri son 
derece mu~fik muamelelerde bulunuyor
lardJ. Rahibelere ve kadmlara kar~1 gos
terilen 1efkat ve bak1m bi.itiin firarilerce 
dillere destan olmu~tur. 

Son ay zarfmdaki tahliyeler <;ok fena 

CUMHURiYET 

<<Tiirk ordusunu 
Seyretmege 
Doyamadim>> 

M. Ruzvelt 
ekseriyetle 

kahir bir 
kazand1 

CBa$taratt 1 tnct :sahttedel M. Ruzvelt, §U cevab1 venni§tir: 
£Ba$tara!t 1 fncf sahtfedel England mmtakasmda kazanmt~hr. <<Butun Amerikahlann memleketin 

ve bando Sovyet ve Turk mar§larmt <;al· Sec;im mucadelesi miinasebetile M. mii§terek hayu ve menfaati namma bir 
mt§hr. Ruzvelte kar§l ~iddetli hucumlar yapan araya toplanacaklanna itimad1m vardtr.» 

Muhterem misafirimiz Genebral Eyde- me§hur gazete krah Hirst bundan sonra Reyler, heni.iz tasnif edilmemi§se de 
md an tiirkc;e olarak: «Merha
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1
sker» M. Ruzvelte muzaheret etmegi ken cline M. Ruzvelt, buti.in hukumetlerde ba§ta 

emi§ ve buna askerlerimiz « ago » di- bore bildigini resmen beyan etmi§tir. gelmektedir. Y almz Maine ile Ver· 
ye bagtrmak suretile cevab vermi~lerdir. M. Ruzveltl'n mensub oldug~u demok - h d 
G mont ve Nev-Hemps ire mustesna IT, 

eneral Eydeman bun dan sonra gene rat ftrkast meb' us an ve ayan meclislerin- N ev-Y ark Herald, M. Ruzveltin mu· 
turk<;e olarak: de de kah1'r b1'r ekseri'yet kazanm1•t1r. d • vaffakiyetinden bahseden yaz1sm a §oy-

«- Ya§asm Atatiirk, Y a§asm Celik Dort sene daha Am erika Birle§ik Ie diyor: 
Turk ordusu !» diye bagurnl§hr. Cumhuriyetlerinin mukadderatmt elinde «Bu muvaffakiyet, M. Ruzveltin ka-

Dost Sovyet generalinin bu <;ok sami- tutacak olan M. Ruzveltin Amerika ka- zanmJ~ oldugu parlak bir §ahsi zaferdir 
mi hareketi ugurlamaga gelenlerin de nunu esasisinde baz1 muhim tadilat ya - ve memleketin gerek kendisine ve gerek 
guzel hareketlerine vesile olmu§tur. pacag1 zannedilmektedir. sivasetine itimadm1 gosterir.» 

General Eydeman, hareketinden ev ~ M. Ruzveltin kazanmas1 haberi Lon- M. Ruzveltin takib edecegi siyaset 
vel, kendisile goru§en bir muharririmize drada, Ramada ve Pariste mi.isaid tesir- Va§ington 4 (A.A.) _ Siyasal mah· 
demi~tir ki: ler husule getirmi§tir. Y almz Almanya filler, M. Ruzveltin se<;im muvaffakiye· 

«- Dost Tiirkiye topraklarmdan ayn- neticeden memnun degildir. tinden sonra siyasasma arhk gelecek se -
Iuken, burada bulundugumuz muddet Rahibi M. Ruzvelti tebrik etti c;im mucadelesini gozonune almaksJZln 
zarfmda Turk Hava Kurumu tarafm- Nevyork 4 (A.A.) - Biitiin mahal- devam edecegini bildiriyorlar. C:unki.i, 
dan hakktm1zda gosterilen istisnai misa· lelerde halk, M. Ruzveltin muzafferi- mevcud an'aneye gore bir Reisicumhu • 
firperverlikten dolayt gerek kendi namt- yetini gece ge<; vakte kadar tes'id etmi§· run ii<;iincii defa sec;ilmesi varid degildir. 
rna ve gerekse bana refakat etmekte olan tir. M. Ruzvelt sosyal reform programm1 ve 
arkada~lanm namma Turk Hava Ku- Gazete binalanmn onunde bir milyon- endiistri ve ziraat kontrol tedbirlerini e • 
rumu Ba§kam Bay Fuad Bulcaya te§ek- dan fazla insan toplanmi§h. M. Ruzvel- nerjik bir surette tatbika devam edecek· 
kiirlerimi sunmagt vecibe addederim. te binlerce tebrik telgrafi gonderilmi~tir. tir. M. Ruzvelt ayni zamanda beynel -

Osoaviyahim heyetine kar§t gosterilen Bunlarm arasmda M. Landonun telgrah mile! ticaretin ihyas1, giimruk engelleri • 
hararetli istikbal ve samimi kabulden do- da vard1r. M. Landon telgrafmda diyor nin azalttlmasJ ve paralarm istikran sa ~ 
layt Ti.irki:we Cumhuriyeti hukumetine ki: hasmda daha faa] bir hath hareket ta • 
ve Turk ordusu kumandan heyetine en «Millet, soziinu soyledi. Butiin Arne- kib edecektir. Keza, beynelmilel bir si • 
derin te§ekkurlerimi arzetmegi de vazife rikahlar, onun verdigi hiikmii kabul ede- lahSIZianma anla§masmt tahakkuk ettir· 
telakki ederim. ceklerdir. Mu§terek dava i~in, memleke- mek ic;in de c;ah§acak ve fakat bu hu • 

Turkiye Cumhuriyetinin 13 uncu yilt tin haylr ve menfaati ic;in ~ab§acagiZ. Sa· susta, Avrupadaki vaziyet aydmlamn -
kutlulandtgl gi.in mu~ahede ettigimiz grup mimi tebriklerimi kabul ediniz.» ctya kadar, ihtiyath davranar.aktlr. 
halinde para§utle atlamalar gerek beni ==~~~==~===~~ ....... =~..;;_--....;..-~===-"""!!!===!!!!! 
ve gerekse arkada§lanm Sovyet para§ii- M. Stoyadinovi~ Maruf Petrol Krab 
tism mi.itehass1slanndan Nikolayeva, Mi· 
nov ve Vmiti pek mutehassis etmi§tir. Bil- Belgrada vardJ M. Rokfeller 
hassa hava §artlan bu gibi grup halinde LBa$tara!t 1 tnct sahf!ede] [B~tarat& 1 tnci &ahf!ede) 
atlamalara h~ te miisaid bulunmad1g1 Pravda gazetesinin Istanbul muhabiri rupa ve Amerika i~in ornek olabilir. 
halde bahsettigim bu ini~lerin gayet par- M. Stoyadinovic;in Turkiye ziyareti hak- Mektebimizin faaliyet sahas1 arasmda 
lak bir §ekilde cereyan etmi§ olmasi bu kmda §U malumatJ vermektedir: hekim, hem§ire ve s1hhat memurlarmm te· 
ihtisastmtzl daha ziyade arttrmt§hr. «M. Stoyadinovi<;in llurkiyede yedi kamuliine c;ah§mak ta vard1r. Sthbat ida· 

Cumhuriyet bayrammlZI gormek be- giinli.ik ikameti esnasmda iki memleket a- resinin taazziiv ve inki§afma yard1m et
nim j~in pek faydah ve haz verici oldu. rasmda mevcud dostluk ve tesanud teyid mek, istatistik ve ilim ara§hnnalan yap· 
Cok giizel talim ve terbiye edilmi§ <;elik edilmi§tir. Bundan ba§ka Balkan statu • mak, s1hhat muhendisligi, sulann tasfiye· 
Turk ordusunu seyretmege doyamadJm, kosunun muhafazasma ve muahedelerin si ve kanalizasyonlarm s1hht kontrolu da 
Bayramda Ankarada yaptlan mera~im yeniden tetkikine muhalefet edilmesine mektebin tetkik edecegi mevzular ara· 
fevkalade gi.izel oldu. Bilhassa gencle • dair kararlar verilmi§tir. smdad1r. 
riniz <;ok nazan dikkatimi <;ekti. izci Avrupanm iki muhas1m cepheye ay • Bu son iki §ey de biribirinden aynl-
Turk gencleri askerlik kabiliyeti itibarile nld1g1 ~u gunlerde Turkiye ile Yugos· maz vaziyettedir. Birisinin muvaffakiyeti 
kendilerinden biraz evvel ge<;en asker a- lavya arasmda mevcud tedafiii ve miis • digerinin muvaffakiyeti demektir. Veka· 
gabeylerin.den hi<; te a§ag1 kalm1yor- ¥hane dostluk umumt 8ulhun temini ic;in !etten gordugiimuz yard1mlarla yeni do
lard1. fevkalade ehemmiyeti haizdir. Ankarada gan mektebimizi yakmda tam bir teka· 

Ben ve arkada~lanm asri Tiirkiyenin yap1lan temaslar neticesinde, beynelmilel mli) seyrine sokacagiZ. 
klilti.ir ve ekon9mi sahalanndaki muvaf· butun hadiseler hakkmda Ti.irkiye ile Mektebin bu devresi 4 ay surecek ve 
fakiyetlerini ve Turk milletinin bihakkm Yugoslavya arasmda tam bir tetabuku eylulde ikinci kurs a~1lacak ve her sene 
iftihar edebilecegi yuksek mudafaa kud· efkar mevcud oldugu bir defa daha sa- iki kurs a<;1lmak suretile tedrisat yapt· 
retini memnuniyetle mi.i§ahade ettik. He- bit olmu~tur.» lacaktJr. Ilk devreye 15 sthhat mudiirile 
nuz uzak olmtyan bir mazide hemen he· Yugoslav Ba~vekilile lsmet lnonii 5 hiikumet tabibi i§tirak etmi~tir. Mi.ite· 
men kurak bir sahadan ibaret olan bir ve Tevlik Riistii Aras arastnda aktb kurslara bi.itiin slhhat miidurlerile 
yerde bir 9i~ek gibi inki~af eden Anka· teati edilen telgrallar hiikum:t tab~lfil~eceklerdir. 
ray! ve Tiirkiyenin Kayseri, Kmkkal_e Ankara 4 (A A) - Yugosla Ikttsadi bir zafer 
ve Eski§ehir gibi siiratle ve si.irekli b1r Ba•bakant v D. 't I . B k d kvtya 

k'ld · k' f k I I · · .. y e I§ § en a am o or CBa$taratJ 1 tnct sahtfedeJ 
~~-~ e m l§a etme te 0 an yer enm gor- S~oyadinovi<;, Ti.ir.kiyed~n aynhrken E- dece fiat hususunda delegeler ~irketlerile 

u · . . .. ..~.. .. d1rneden Ba~vekil Ismet lnonune a§ag1da- temas etmek luzumunu gormi.i§lerdi. Og· 

b 
MedmleAketJ~IZke 'bd.onb~~~~kmub7 zo~mdan, ki telgraft gondermi§tir: rendigime gore §irket murahhaslan bu 

a§m a tatur gl 1 uyu 1r n er D .. f'k 1 k · hususta talimat alm1•lardn. Kendilerinin 
b J T" k' C h · · d lde « ost ve mutte 1 mem e eh terke • , 

u unan ur 1Ye urn unyetm e e d k T" k' · h f d b bugiinlerde Ankaraya gelmelerl' beklen· 
d.l ff k' l · · er en, ur tyenm er tara m a ana 

e 1 en muazzam muva a 1yet en, aztm· k .. .1 b d h l mektedir. 
kA 'l T" k 'II t' · b d ~ t ar§t gosten en u erece araret j hiis-

a{k;e a~ 'II u~ .mt e mm ~§a~ tgl t nii kabulden mi.itevellid derin minnettar· Kromlartmtz ifin yeni bir 
ra 1yat1 mt ehmtze memnumyet e an a· Ilk h' I . . k b 1.. .. k lA d •r'rket kuruldu 
t ~ 1s enmm a u unu e se anstmz an " 
acaglz. . d . Ek lA R . . A k 4 (H •) H l d Sovyetler B' r~· 'II tl 'l Turk n~a e enm. se ans etstcumhur nez· n ara usust - u eman a· 

tr JgJ mt e en e dmd k b" "k d k · .. 1 ki zengin krom madenlerini i,letmek uze· 
miiieti aras1ndaki dostluk saglam ve kar· e <;o uyu sa a ahme tercuman o • 
§thkh hiirmete istinad etmektedir. Bu n_tanlZI, ~kselans ve aziz dostum, sizden re Eti Bank tarafmdan 350,000 lira ser-

d tl ~ h 'k' I k . k nca edenm. Dost ve muttefik memleket- mayeli bir §irket tesis edildi. Nizamna • 
os ugun, er 1 1 mem e etm en aran- 1 . . . . . . ~ • "k k d'k · 'l 1 k .. 1 · d d y I b d" enmtzr btrbmne baghyan sarstlmaz dost- mesJ yu se tas I ten ge~ml§ ve tes<;J 1 gun enn e ogmu§ o mas! unun u- ] y b · .. h d · 'II 1 · · muamelesi yaptlmJ• alan •irketin ,·sm1' 

ru .. st a 'I t' b' d tl k ld yunu ugun u yem mu~a e es1, m1 et enm1 • y • , 51 ve me m 1r os u o ug · f h .. . .. . !;.1 k K J T" t. A · '1. • k 'd' isb t kAf'd' Zm re a 1 1c;m en emm garantty1 te~kJ] et- .,.,ar rom an uu. nomm ..-1r eh 1r. 
a a a 1 Jr.» k d' T" k 'II · · · d EJ'aant' b k1r · k t' h t' · · A · · f' · · k lk ~ 1 me te tr. ur m1 etJ 1<;m, can an, re· •c a ~IT e 1 eye 1 umum1yes1 

ZIZ mtsa mm1z, vapurun a acag • f h d d'l · B 1· I' .. de topland1 ve Almanlara a1'd olan h1'sse· 
k k h . k · a ve 8aa et 1 enm. ayan smet no-

na ya m te rar n tlma mere resml se- .. h kk d k' h" kA · l ler satm ahnm1• oldug~ undan mecl1's•' 1'dare· 
]A 'f d k · h nu a m a 1 unnet ar taz1matJm a ' am1 1 a e en as erm atmm sormu~ ve b' 1. . . · kA 'I T" kl d k'l d'ld' c:· 
butun "b l ll . . k t Ge 1r 1kte en dostane htss1yattm1 kabul bu- s1 amt en ur er en te§ 1 e 1 1. .,.,w 

su ay ann e enm s1 mt~ Jr. • y · d ketin alttda bir hissesi 1· Bankas1n1n mu"· 
J h k . .. d urunuz, aztz ostum.» , 

nera vapurun are etmden sonra goz en B k'l 1 I. tebaki hisseler kamilen Eti Bankmd1r. 
kaybolunc1ya kadar da kendisfni te~yi a§Ve I smet OO~U ~§agidakj teJ • 
edenler. !·A I t grafla doktor StoyadmovJ~e cevab ver· ,Sirketin sermayesi de ~ogaltt!mt§hr. 

1 se am am1s 1r. . t' 
mt§ 1r: Halkevi reiainin iyi bir 

hava §artlan altmda cereyan et,mekte i
di. Kadmlann birc;ogunu deniz tutuyor 
ve bu itibarla da tahliye <;ok gii<;le~iyor
du. Firar eden kadmlann ijzerine !span
yo! kadm ukerlerinin ate§ ac;ml§ olma • 
Ian da ba~hba,ma bir facia te§kil etmi§
tir. 

Bugiin <<Landon» sefinesinin ingiltere
ye avdetile lngilterenin lspanyol firarileri
ne gostermekte oldugu yardtm sona ermit 
degildir. Muhribler hala vazifelerine de
vam etmektedirler. 

lspanyamn Berlin l,giideri bir 
taarruza ugratlr 

Berlin 4 (A.A.) - lspanya i~giide· 
ri M. Rovira, di.in ak§am evine doner
ken iki lspanyol muhacirinin taarruzuna 
ugramt§ ve yaralanm1~hr. Mutearnzlar 
i~giiderin evrak <;anta8tnt alarak ka<;maga 
muvffak olmu~lardtr. 

DJ§ BakanhgJ, bu menfur taarruzdan 
dolayt teessurlerini bildirmi, ve polis te 
miitearnzlan te§his ic;in ~iddetli takibata 
giri§mi~tir. 

Sekiz bin ton bomba 
Paris 4 (A.A.) - Bayondan havas 

ajansma verilen bir habere gore, son gun· 
ler i<;inde marksist k1taat i~in sekiz bin ton 
bomba karaya <;lhnlmJ§hr. 

«Eksel?.,nsm1zm telgraf1, Turk • Yu· hareketi 
goslav dostlugunun ve ittifakmm, bunlan 
akde.den iki biiyuk milletin kalbinde ol • Eminonu Halkevi reisi Aga}l Slm Le-
d vend, miisabakalara i§tirak etmi~ olan 

ugu gibi bizim kalblerimizde de ne de- ve mali vaziyetleri iyi olm1yan bazJ 
rece buyuk bir yeri oldugunu bir kere pehlivanlan miidiir oldugu !stiklal li • 
daha bana gosterdi. Turkiyede size gos- sesine hademe olarak almi§ ve bu su • 
terilen hiisni.i kabul, aziz Ba~bakamm ve retle biiyiik istikballeri olan peh
dostum, ziyaretinizin daha ziyade alev- livanlardan baz1lanm nisbeten rahat 
lendirdigi derin hi8siyattan dogmu~tur. bir hale getirmi~tir. 
Memleketinize selametle avdet hakkm • Halkevi reisinin bu hareketi takdir 
daki temenniyattm1 arzederken, bu fmat- edilmege deger. 

tan bilistifade, §ahsi temas1m1zdan ne de- kabul buyurmanrzt rica ederim, ekselans 
rece mes'ud oldugumu ve bu temas1 tek- ve aziz dostum.» 
rarlamamn benim i<;in ne kadar ~a yam Doktor T evfik Ru§tii Aras, Doktor 
memnunivet olacagm1 bildiririm. Refikam Stoyadinovi~e a§agtdaki telgrafla cevap 
ve ben, Bayan Stoyadinovic;e hiirmetkar vermi§tir: 
ve <;ok dostane hissiyahmJZJ arzederiz.» «Sizin burada bulunu§unuzdan miite-

M. Stoyadinovic;, Tiirkiyeden ayn • vellit biiyiik zevki yenilemi~ olan telgra· 
hrken Edirneden Hariciye Vekili Dr. fmtz, bende ifadesinden aciz bulundu -
T evfik Rii~tii Arasa a~agtdaki tel graft gum bir memnuniyet uyandtrrnl§hr. Mem• 
gondermi~tir: leketlerimiz arasmda dostluk ve ittifakm 

«Giize! vatammzt terketmeden evvel, tam ifadesi olan §ahsi dostlugumuza da· 
Tiirkiyede bana kar~1 gosterilen hararet• ima sad1k olarak, ekselansmtzdan Yugos· 
li husnu kabulden dolayt ekselanstmza te- lavyaya ~elametle donmeniz hakkmdaki 
§ekkiir etmek isterim. Bayan Stoyadi- en har temenniyahm1 kabul buyurmam· 
novi<; ve ben, bu seyahati hi<;bir zaman ZJ rica ederim. Refikam ve ben, sizin i<;in 
unutmtyacagtz. Bayan Ru~tu Arasa kar- §ahsi muvaffakiyetler ve ~ok zarif dostu· 
~~ olan l)urmetkar tazimatJmla birlikt~ muz bayan Stoyadinovic; i<;in de saadetler 
size kar§I olan 9ok dostane hissiyahml dileriz.» 
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1 Istanbul Borsas1 kapan1§' 
! fiatleri 4-11 -1936 , 

PARALAR --·~ 6&~18. 1 SteriJ.D u14. 
1 Dolar 122. 126. 

20 FraDSIZ Fr. 113, 117, I 
20 Llret 125, 130, 
20 Belclka Fr. bO, 85, 
20 Drahm1 20, 23, 
20 tsvicre Fr. o65, o7o. 
20 Leva 21. 21. 

1 Florln 63, 66, 
, 20 Cek kronu 70. 76. 

1 A vusturva SL :10, 22. 
1 Mark 24, 26. 
1 ZlotJ 19. 20.5v 
1 PeniZU :11. :13, 

20 Leva U, 14, 
20 Dinar 47. flO. 
Ruble 
1 isve~ kuronu so, 31, 

1 Tiirk altm1 978, 980. 
1 Banknot os B. 240, 24!, 

~EKLER --A~lll$ Kapan.LO 
Londra 616, 615. 

1 
Nev Yok 0,7952 o.79So 

·Paris 17.094.3 17.0943 
Milano Hi,ll 15,11 
Briiksel 4,71 4. 7l 
Atlna 89.2682 89.2682 
Cenevre 5.46 0,46 
sorva 65,04 65,(,-! 
Amsterdam 1.47 1.4710 
Prall 22,4682 29.468~ 
Vivana 4,2470 4.2470 

I Madrid 7.382u 7.5820 
Berlin 1.9768 1,9764: 
Varsava 4,2875 4.237() 
Budaoeste 4.3090 4,,3090 
Biikres 108.6175 108.6175 
Bel!Zra.d 84.7154. 84.7lfi4 
Yokohama 2.7!:114 2.78U 
Mo.skova 24.7o 24..76 
Stokholm 3.1536 3.1:i36 

I ESHAM 
I ,Mlllt KapaiU§ I Asian c1nlento 13,75 13,75 
Merkez BankasJ K'.50 8~.50 

I_ lSTlKRAZLAR 

1
Mll.13 

Tiirk borcu 
» • n vadeli 21.6o 

Ernn1 96.50 

Kapa.Dlf 

2165 I 

!!6 50 i 

G0N0N BULMACASI 
1 2 a 4 r; 11 7 s 9 to 

T I IIIII ITl ~ 1~1 +-1 +1 -t--!1;.;:::;:•+-1 +I -+1--"lt--!f 
~' I I I I 1•1 1•1 I 
4 I 1•1 I I I I I I I 
5 1•1 1•1 I I 1•1 I 
6 I I 1•1 I 1•1 1•1• 
1 I I I 1•1 I I I I 
s •I 1•1 I I 1•1 I I 
9 1 I I I I I• 1•1 I ,, 

10 I I I 1•1 I l_l I 
~~~~~~=-=-~~·----. 

Soldan sa.ga: 
1 - Ankara.da ~an baraj, .sula.maktan 

emir. 2 - Asurlstanda oturan, hamJZ. 3 • 
Arabca «harbden muzafter diinenlen, a· 
rabca UU». 4 • Koyu kll'mJZI renk, hilik. 
5 - italyada bir nehlr, bazan d§te» kel1me· 
sinin evvel1ne gelen tablr. 6 - Eskiden b* 
ortii ve yemen1lerin etrarma yaprlan siis, 
emmekten emir. 7 • Anl&YJ§h, viicudiin et 
k1snu. 8 - Viicudde dola§an kmruzi su, bol1 
Hl.k1rd1. 9 - Cesur adam, kuzunun ~Ikar
dlgl ses. 10 - Kiiplle me~hur bir kasabamJZ, 
kereste. 

YukarJdan ll.lJag,.ya: 
1 - Daima yanyana. glden blr su hay • 

vam, yemekten emir. 2 - Metod, soziiniin 
do~ru oldugunu tekld i<;in edilen §eY. 3 -
DonmUIJ su, tokatm <;Ikaniigr .ses, al!abede 
bir harfin okunufiu, 4 - Belediye, birlikte 
dogan iki <;ocuk. 5 - Bir <;algi aleti, bir bl
nek hayvam. 6 - Uzun hlkaye. 7 • Kuru 
ot, nota. 8 - Aktl, efiya.. 9 - Gemilerln 31 • 
~md1g1 yer, Tlbetlilertn papaz1. 10 - Cenub 
vUayetlerim!Zden birl, izmir civarmda kiY
mettar harabelerden biri. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

I 2 S 4 ~ ~ T 8 t 10 

I E I M~~ D:::-;l~E'7"1 N--:1-•-:-f H·-:-1-A-1 R-1 B~' 
2 NIE •lzloiLIOITI t I• 
3 T!ZTAIMI•IAILIE vlt 
4 ~lEIB EIKI•I•IHIAIZ 
5 T •lA • I K A •IY A 
6 E SINIES iiLI•E L 
1 •IAIB ZIAIRIAI• T E 
8 K AI B A DIA Y 11• • 
9 lli.!..LAIN • • • SIAIL 

1o ~LI~EIZIAJ•lFJ J 

Avusturya kabinesi 
diin degi'ti 

LBa$tarat1 1 tncl sahlfede 1 

Yeni kabine 
Viyana 4 (A.A.) - Hiikumet 

geceyansmdan sonra I de §U tebligi ne§· 
retmi§tir: 

Ba§bi\kan Su~nig salt giinu hiikumet 
ve miiste§arlann istifasm1 federal ba§ka· 
na takdim etmi§tir. Bu istifay1 kabul e· 
den ba~kan M. Sutnigi yeniden Ba,ba· 
kan tayin etmittir. 

M. Su§nigin teklifi iizerine ba,kan, 
cephe milisleri gene! kumandant Mare· 
§a] Ludwig Hulgerthi Ba§bakan mua -
vini tayin etmi§tir. Y eni kabine §U §ekil· 
de tertib edilmi§tir : 

Adliye Bakam: Adolphe Pils, Ma -
arif: Bertuer, Ziraat: Peter Mandor -
fer, Ticaret ve Munakalat: Tancher, 
D1, hleri: Guido Schmid, Milli Miida· 
faa: General Wilhelm Zehner, lc; !~leri: 
Horstenau, Emniyeti Umumiye: Stur • 
ner. 

Pertner, Mandorfer ve Horstenau 
bundan evvelki kabinede de yer alm1§ 
bulunmakta idiler. Y eni Bakanlardan 
Stumer, Heimvher birligi mensublann • 

dand1r. 
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HASAN 
KUVVET 3URUBU 
Zaaf1 umumi, kanstzhk ve 

kemik hastahklarma ,ifai te -
sirleri ~oktur. 

Cocuklar, gender, gene ktz
lar ve ihtiyarlar her ya,ta is -
timal edehilirler. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul. Ankara, Beyoglu 

19 36- 1937 ba~mahsulii 

NORVEC MORiNA 
BALIK VAGI 

Halis Morina bahgmm ci ~ 

gerlerinden ~tkarllmtlfbr. I~ -
mesi kolav ve nefistir, mideyi 
hozmaz. Gayet temiz ve mu • 
akkam ve yeni Hasan markah 
,i,elerde sahhr. Taklidlerin -
den aaktmmz. 

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

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu " , 

CUMHURIYET 

ELEKTRON MOESSESATI TELGR~F : ELEKTRON 

TELEFON : &1&110 

GALATA VOVVODA CADDESi No. 58-60-62 
POST~ KUTUSU : n&• 

Canakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Yaptlack i, Muvakakt T. 
Memleket hastanesi kalorifer 
ve steak au tesisah. 11443 L. 34 858 L. 25 
1 - Bu i,in eksiltmesi kapah zarf usulile 9/11/936 pazartesi gu • 

nii saat «15» te Daimi Enciimende yaptlacakbr. 
2 - 1stekliler ke,if, proje ve fartnameleri Istanbul, Ankara, Ca • 

nakkale Naf1a Miidiirliiklerinde gorebilirler. 
3 - Muracaatler 2490 sayth kanuna uygun olmahdtr. (2510) 

I !Jevlel Oemirv~llaro vP. limanlart islelme U. idaresi ilinlanl 

Muhammen bedeli 700 lira olan 500 kg. karbon miirekkebi 16/ 
11/936 pazartesi giinu aaat 10 da Haydarpa,ada gar binast dahilin • 

deki Birinci t,letme Komisyonu tarafmdan satm ahnacakhr. lstek· 

lilerin 52 lira 50 kuru' muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi 

vesikalart ve kanunun dordiincii maddesi mucibince i'e girmege 

manii kanuni bulunmadxgma dair beyanname vermeleri lazxmdxr. 

Bu i'e aid tartname Haydarpatada Birinci l,letme Komisyonu ta· 
rafmdan parastz olarak verilmektedir. (2578) 

8 E K LEY • N ·z J Biitiin daglan, . 1rmaklar•, golleri ile \ok · I I miikemmel yap1lnu~ bir Turkiye haritas1 : 
•Ill almak isterseniz 20 ikincite~rini bekle~ • 

yiniz. Bu harita 68X IOO·boyunda oldugu halde 15 kuru~a sablacakhr. 
Ogretmen Fuad Gilc:iiyener • Anadolu Tiirk Kitab depo11u. · 

istanbul Levaz1m Amirligl 
Sahnalma Komisyonu ilanlart 

Maltepe Askeri Lisesinde es
kiye aynlan 514 ~ift dahili ve 
785 c;ift harici fotin ile 75 ~ift e
rat kundurast 6/11/936 cuma 
giinii saat 15 te Tophanede Sa • 
tmalma Komisyonunda pazar • 
hkla sahlacakhr. 
' Tahmin bedeli 167 lira 13 ku
ru,tur. Teminah 25 lira 7 ku • 
ru,tur. 

F otinler lisede gorulebilir. ls
teklilerin ihale saatinde Komia • 
vonda bulunmalart. 

«176» 
~¥¥-

n 
(2396) 

Askeri Baytar Okulu i~in bin 
kilo yatakhk yiin Tophanede 
Satmalma Komisyonunda 6/11/ 
936 cuma giinu aaat 15,30 da pa
zarhkla ahnacakbr. Tahmin be
deli . 850 lirad1r. Ilk teminah 63 
lira 75 kuru,tur. ~artname ve nii
munesi Komisyonda gc1riilebi • 
lir. lsteklilerin belli aaatte Ko • 
misyona gelmeleri. 

«194» (2676) 

I istanbul Komutanhg1 I 
Satmalma Komisyonu ilanlart ••••••••••••••••••••••••••••••~ 

istanbul Harici Askeri KttaatJ ilanlari 1stanbul Komutanhgt Birlik -
Jeri ihtiyact i~in 2000 kilo beyaz Cinsi Miktart Tahmin fiah Teminatt lhale tarihi Saati ~ekli 

Kilo Kuruf San. Lira 

iyi bir miljde I 
Beyoglunda 

TOKATLI 
Miies ;esesi, Istanbulun en iyi pas
taeJsmm nezareti albnda olarak 
eskisinden daha miikemmel bir 
tarzda 

PASTAHANESiNi 
yeniden a~ml§hr. 

Alaturka ve Alafranga lokanta, 
emsalsiz ve itinah hizmet. 

Yar1ndan itibaren blr 

BAlAlAYKA ORKESTRASI 
icray1 terenniim edecektir. Hepiniz 

T okath Pastahanesine 
gidiniz. 

Memnun kalacakstmz. 

ol~ii 
Fenni Kastk Baglan 
Mide, barsak, bobrek 

kiinliigiine 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
ol~U tvrifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

izmir sokagt 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

aklidcilerden 
sakmmtz 

' Operator ' 
RIZA UNVER 
Dofium ve kad1n hastallklarl 

mDteHaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmanlye caddes 

No. 22, Mavi yap1 

5 tkincite~rin 1936 

Gayrllllenkul mallarm a~:tk arttuma 
ilam 

<;orlu icra memurlugundan: 
A~llc arthrma ile paraya ~evrilecek 

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

Gayrimenkuliin bulundugu mevkii, 
mahallesi, sokagt numarasx: <;orlunun 
Ergene suyu kenarmda. 

Takdir olunan k1ymet: Sahhga ~lka• 
rtlan ii.;te iki hisseye altt bin altt yiiz 
lira ktymet konmu§tur. 

Arthrmanm yapilacag1 yer, giin, sa• 
at: <;orlu icra dairesinde 30/11/936 pa· 
zartesi saat 14 - 16. 

1 - i§bU gayrimenkuliin arthrma 
§artnamesi 15/10/936 tarihinden itiba· 
ren 36/23 numara ile herkesin gorebil· 
mesi i<;in a.;llctu. iHinda yazth olanlar• 
dan fazla malftmat almak istiyenler, 
i!jbu ~artnameye ve 936/23 dosya nu • 
marasile memuriyetimize miiracaat et• 
melidir. 

2 - Arthrmtya i§tirak i!;in yukartda 
yazth k1ymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanm tcminat mek· 
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ve irtifak hakkt sahible • 
rinin gayrimenkul iizerindeki haklan • 
m hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialanm i§bu ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin i!;inde evrakt miisbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icab eder. Aksi halde haklar1 tapu si· 
cillile sabit olmad1k~a satt~ bedelinin 
payla~masmdan haric kahrlar. 

4 - Gostcrilen giinde arthrmtya i§• 
tirak edenler arttuma §Brtnamesini O• 

kumu§ ve liizumlu malumat alml'§ ve 
bunlar1 tamamen kabul etmi~ ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen• 
kul ii~: defa bagtrddtktan sonra en !;Ok 
arthrana ihale edilir. Ancak artttrma 
bedeli muhammen kxymetin yiizde yet· 
mi§ be~ini bulmazsa en ~ok arthranm 
taahhiidti baki kalmak iizcre arthrma 
on be§ giin daha temdid ve 15/12/936 
sah giinii ayni saatte yapdacak arthr • 
mada gene tahmin edilen k1ymetin 
% 75 ini bulmak §artile en !;Ok artttra· 

peynir 6/11/1936 cuma gunu sa· 

at 16 da a~1k eksiltme ile alma· 

cakbr. Tahmin bedeli 800 lira 

olup ilk teminah 60 liradtr. Ev • 

saf ve ,artnamesi hergiin Komia~ 

yonda goriilebilir. lsteklilerin 

ilk teminat makbuzlarile birlikte 

Un 332000 14 50 3611 12/11/936 15 Kapah zarf 

T ophane fmntnda birikmif o -
Ian 2000 kilo sonmu, komur 11 I 
11/936 lrar,amba gunii saat 14 
te Tophanede Satmalma Komis
yonunda pazarhkla sahlacakhr. 
Tahmin bedeli 20 liradtr. Temi
nab ii!; liradtr. fsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. ' T eleton 22683 • - na ihale edilir. Boyle bir bedel elde 

akti muayyeninde Komiayonda 

bulunmalart. (2379) 

* * * 
Gulhane hastanesi i~in 68 ka-

lem alat a~tk eksiltme ile 13/11/ 
936 cuma giinu saat 15 te ihaleai 
yaptlacakbr. Muhammen tutart 
1097 lira 70 kuru,tur. ~artna • 
mesi Komisyonumuzda gorule • 
bilir. lsteklilerin 82 lira 33 ku • 
ru,Iuk ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraher Ftndtkh • 
da Komutanhk Satmalma Ko • 
misyonuna gelmeleri. (2502) 

*** 
Istanbul Komutanltgtna bagh 

birlikler ihtiyact olan 51360 kilo 
ptrasa, 34240 kilo lahana ile 
17120 kilo tspanak kapah zarfla 
10/11/936 sah giinu aaat 16,15 
te ihalesi yaptlacakhr. Muham -
men tutarlart ptrasamn 2568, la
hananm 1540 lira 80 kuru' ve u
panak 1284 ki hepsi 5392 lira 
80 kuruflur. 

~artnamesi Komisyonumuzda 
gorulehilir. lsteklilerin ptrasa i • 
~in 193, lahana icin 116, upanak 
i~in 96 ki hepsi 405 lirahk ilk te~ 
minat makbuzu veya mektubu ve 
2490 sayth kanunun 2 nci ve 3 un
cu madelerindeki vesaikle he -
raber ihaleden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektublarmt 
Fmd1khda Komutanhk Sahnal· 
ma Komisyonuna vermeleri. 

(2504) 

Catalca Miistahkem mevki Ko
mutanhgt ihtiyact olan 150 ton 
kok komurunun ihalesine talib 
~tkmadtgmdan ihalesi 15 gun 
uzatJlarak 11/11/1936 ~ar,am • 
ba gunii saat 14 te a~tk eksiltme 
ile almacakbr. Muhammen tu • 
tart 2300 liradtr. ~artnamesi Ko
misyonumuzda gorulehilir. Ia • 
teklilerin 248 lirahk ilk teminat 
makhuz veya mektubile beraher 
Fmdtkhda Komutanhk Sahnal -
ma Komiayonuna gelmeleri. 

(2655) 

*** 
Istanbul Komutanhgt garnizo

nu i~inde bulunan motorlu bir • 
likler ihtiyact olan 11 ~e,id ma • 
kine yagt ihalesi 15/11/1936 
sah gunil saat 14 te a~tk ekaUt-

» 123000 14 50 1338 13/11/936 11 » » 
» 306000 14 50 3328 13/11/936 15 )) » 
» 581000 14 50 5463 14/11/936 10 » » 
Canakkale Miistahkem Mevki Kttaab i~in ekmeklik un yukartda 

yaz1h tarihlerde kapah zarfla ~anakkale Mustahkem Mevki Satm· 
atm Kornlsyonunda ahnacakhr. lstekliler kanunun 2, 3 uncu mad
delerinde yazth vesaikle teminat ve teklif 'mektublarmt ihale sa • 
atinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ~artnameleri Istanbul 
Levaz1m Amirligi ve Caakkale Satmalma Komisyonla:rmda gorii -
lehilir. «419» (2466) 

9100 metro mavi renkte ka • 
putluk kuma,a talib ~tkmadt • 
gmdan yeniden kapah zarfla 
ekailtmeye konulmu,tur. Tah -
min edilen bedeli 26,845 lira o
lup ilk teminat parast 2013 lira 
38 kuru,tur. thalesi 17 ikincite,
rin 936 sah saat 15 tedir. ~art • 
namesini almak ve niimunesini 
gormek istiyenlerin 135 kuru' 

mukabilinde M. M. V. Satmal -

rna Kolt";syonundan ahmr. Mu • 

habere ile ,artname gonderile • 

mez. Eksiltmeye gireceklerin 

kanunun ·istedigi vesaikle birlik

te teklif ve teminat mektublarmt 
en ge~ ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Sahnalma Komisyonu
na vermeleri. «43~» «2618» 

* * * 
1 - Vize alaymm 30,000 kilo 

stgtreti, Pmarhisarm 294,000 
kilo kuru otu. 

2 - lkisi de pazarhk suretile 
yaptlacakhr. 

3 - Stgtr etinin tahmin be -
deli 7500 lira, kuru otun tahmin 
bedeli 8820 liradtr. 

4 - Otun ilk teminah 662, 
stgtr etinin 563 liradtr. 

5 - fkisinin ihalesi 10 ikinci
te,rin 936 sah giinu saat 15, 16 
da Vizede yaptlacakbr. 

6 - ~artname evvelki gibidir. 
latiyenler hergun Vize Sahnal
ma Komisyonunda gorebilirler. 

«443» (2673) 
~¥-If. 

1 - Demirkoyun 33900, AI • 
pullunun 18700, Vizenin 20900, 
Ptnarhisarm 37200 kilo ktfhk 
sehzesi. 

2 - Eksiltmeler a!;tk olarak 
Vizede vaptlacakbr. 

3 - Hepsinin ihalesi 17 ikin
citesrin 936 sah giinu saat 15, 
16 da yamlacakhr. 

4 - Demirkoyiin sehze mu -
hammen bedeli 1367, Aloullu • 
nun 491 lira 40 kuruf, Vizenin 
548 lira 50 kuruf, Pmarhisartn 
861 lira 80 kuru,tur. 

5 - Demirkoylin ilk teminab 
108. Aloullunun 60, Pmarhisa • 
rm 65, Vizenin 42 liradtr. 

6 - Sartname hergun Vize 
Sahnalma Komisyonunda gorii -
lebilir. «444» (2674) 

S1hhat ve it~imai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliiiliinden: -

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle,tirilen go!;menler i~in fen· 
ni ,artnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul
mu,tur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari fartnameler Ankarada lskan U
mum Miidiirliigunde ve lstanbulda lskan Mudiirliigunde mevcud o
lup talibler resmi tatil giinleri haric olmak uzere hergun saat dokuz
dan on yediye kadar bu fartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 10/11/936 aah gunii saat 15 bu~ukta Sth· 
hat Vekaletinde hutmsi komisyonda yaptlacagt. «2625» 

Eli PALAS 
ANKARA 

Eski Lozan Palas oteli, Eti Pa· 
las nam1 altmda ve yeni bir idare 
ile a~llml~llr . Temizlik ve ciddiyet 
itibarile memleketimizin en yiik· 

~ek otellerindendir 

me ile yaptlacaktu. Muhammen 
tutart 1058 lira 75 kuru,tur. 
~artnamesi hergun Komisyonu
muzda goriilebilir. lsteklilerin 
80 lirahk ilk teminat makhuz 
veya mektublarile beraber Fm -
dtkltda Komutanhk Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. (2656) 

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

«195» (2695) 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

Istiklal eaddesi 140 No. 
Siireyyapa:ja aparhmam No. 4 

Telefon: 44436 
(FranSI'z Tivatrosu pasaj1nda' 

Miihim bir tavsiye 
Yashk. yorgan ve ,iltelerinizi ku~ 

Uiviinden yap1mz. Yatmas1 rahat, 
klftn 111cak, yazm serindir. Kilo 

su 75 kuru~tan ba~¥lar, Fabrika ve 
sahf deposu Istanbul, <;akmak~l

larda Ku~tiiyii fabrikas1. Tel: 23027 
Ankara sat•§ veri: Yerli MaHar 

Pazan 

lkbsad Vekaleti ~~ Ticaret Umum Miidiirltigiinden: 

30 ikincite~rin 1330 tarihli kanun hiiktimleri dairesinde i~ yapmagoa izinli 
bulunan ecnebi vapur ~irketlerinden (Doy~e Levant Linye • Deutsch Le • 
vante Linie) ~irketinin Tiirkiye umumi vekili Karsten Mevesin haiz oldugu 

saHihiyete binaen bu kere mtiracaatle §irketin Istanbul ve havalisi acentah • 

gm1 yapmakta olan (Laster Silberman ve ~iirekast §irketi) yerine §irket na· 

mma yapaca, i§lerden dogacak davalarda biitiin mahkeemlerde dava eden, 

edilen ve iir;iincii §ahxs slfatile kendisinin haztr bulunac'agmi bildirmi§tir. 

Keyfiyet kanuni hiikiimlere uygun goriilmii§ olmakla ilan olunur. 

KUMBARA 

edilmezse ihale yapilamaz 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 kararJ 
fesholunarak kendisinden evvel en yii • 
sek teklifte bulunan kimse arzetmi§ ol· 
dugu bedelle almaga razt olursa ona, 
razt olmaz veya bulunmazsa hemen on 
he§ giin miiddetle arthrm1ya !;tkarlhp 
en ~ok arthrana ihale edilir. :bd ihale 
arasmdaki fark ve ge!;en giinler i~in 

% 5 ten hesab olunacak faiz ve diger 
zararlar ayrtca hiikme hacet kalmakst• 
zm memuriyetimizce ahc1dan tahsil o• 
lunr. (27073) 

Zayi - Galatasaray Iisesinden 911 
senesinde ald1gxm tasdiknamemi kay• 
bettim. Yenisini ~1karacag1mdan hiik • 
mii yoktur. 

Ismail Hakk1 Okhiin 
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