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5 :tkincltetrin 1938 

Ankara Niimune Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Hastanenin kulak, bogaz, burun tubesine muktazi miktar, cinsi 
ve tahmini fiatile eksiltmenin tekli ve muvakkat teminatl ataitda 
yazth alah bbbiye 26 T. Evvel 1936 tarihinden 9 T. Sani 1936 tari· 
hine kadar on bet giin miiddetle eksiltmiye konmuttur. 

~artname ve listeleri Ankarada Niimune Haatanesinde ve lstan • 
bulda Sthhat ve l~timai Muavenet Miidurliigunde goriilebilir. 

Eksiltme 9 tetrinisani 1936 pazartesi giinii saat onda Ankarada 
Niimune Haatanesinde yaptlacakhr. 

~artnamenin A, C, D ve E. ftkralarmda yazth ktymetleri teminat 
olarak vermek istiyenler bunlartn aynen Komisyonca ahnmaal ya • 
sak oldugu cihetle bunlar1 daha evvel bir Malsandtgtna yabrarak 
makbuzunu ibraza mecburdurlar. (2474) 

Lira 
5000 

Miktar1 

313 kalem 

Muvakkat 
teminah 

Lira 
375 

Cinsi 

Kulak, bogaz ve 
burun aletleri 

Antalya Vilayetinden: 

Eksiltme tekli 

Kapah zarf 
usulile 

Antalya Vilayeti Nafta ldaresine gereken yirmi aded ~ad1r 1150 
fira muhammen bedel uzerinden 11/11/936 ~artamba giinii saat 
on bete kadar a~tk ekailtmiye konmuttur. Taliblerin yiizde yedi bu
~uk niabetinde teminatla Antalya Vilayeti Daimi Enciimenine ve 
tartname ile bezin orneiini gormek iatiyenlerin Istanbul Vilayeti Na· 
fla ldaresine miiracaatleri bildirilir. (2528) 

Naf1a Vekaletinden: 
16 birincikanun 936 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Nafta 

Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 60,000 lira mu -
hammen bedelli 35 basit ve 1 lngiliz makasmm kapah zarf uaulile 
eksiltmesi yaptlacakttr. Ekailtme fartnamesi ve teferruab ii~ lira 
mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme miidiirliigiinden alma • 
bilir. 

Muvakkat teminat 4250 liradtr. 
fsteklilerin teklif mektublarml Nafta Vekaletinden ahnmtf mii -

teahhidlik veaikasile birlikte 16 birincikanun 936 ~artamba giinii 
saat 14 e kadar Malzeme Miidiirlugune vermeleri laztmdn. (2567) 

Vak1f Paralar Direktorliigiinden: 
Yiizde ii~ niabetinde almmakta olan Kumusyon miktarmm 

Vaktflar Umum Miidiirliigii ldare Meclisince ittihaz edilen 
kararla, kargir emlak kar,thgmda yaptlacak ikrazlarda yiizde 
bir bu~uga indirilmit oldugu talimatnamenin ikinci maddesi 
uyannca ilan olunur. 

Bu tenzilattan, muarnelelerini yeniletmek sur:e~ile ~irrs.ir em· 
lak ·aahibleri eski miitterilerimiz de istifade edeceklerdir. 

Adres: Istanbul· Dordiincii Vaktf han. Telefon No. 23654 

Kapab zarf usulile eksiltme ilant 

Tunceli Vilayeti Naf1a 
Direktorliigiinden: 

1- Ekailtmeye konulan it: «Dorduncii Umum Miifetti,lik mmta
kasl dahilinde takriben 102 Km. uzunlugundaki Elaziz • Pliir yolu • 
nun tesviyei turabiye, s1nai imalat ve makadam fOSe intaalldtr, 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradtr. 
2- Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardtr: 
A - Eksiltme tartnameai. 
B - Mukavelename projeai. 
C - Baytndtrhk itleri genel tartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye, tose ve kargir intaata dair fenni tartn~Pt • 

me. 
E - Huauai tartname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G- Tat, kum, au grafigi. 
tstiyenler matbu Baymdtrhk ltleri Genel tartnamesi ve fenni tart· 

nameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger tartnameleri ve evrak1 
12,5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Vekaleti ~oseler idaresin· 
den ve Elazizde Tunceli Nafta dairesinden alabilirler. 
3- Vahid fiatlarmda zam yaptlan in,aabn eksiltmesi 10/11/936 

tarihinde aah giinu saat 14 te Elazizde Tunceli Nafta miidiirliigii bi
.qasmda yaptlacakttr. 

4- Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in iateklinin 23,750 lira muvakkat 

feminat vermesi ve bundan batka Ticaret Odasl vesikastnl ve Nafta 
VeJ(aletinden istihsal edilmit yol ve teferruatJ miiteahhidligi ehliyet 
vesikaamt haiz olup gostermesi laztmdtr. 
6- Teklif mektublart yukartda 3 iincii madede yaz1h aaate ka • 

~ar gelmit olmasl ve dtt zarfm miihiir mumile iyice kapablmtf ol • 
mast laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2622» 

istanbul Belgrad Ormanlari 
i~Ietme Direktorliigiinden: 

1 - Belgrad ormanmdan kesilip ormamn muhtelif yerinde b1rak1 • 
Ian 33,000 kental kartftk odun kapah suretle artbrmtya ~tka
rtlmlttlr. Muhammen fiatt 25 kuruf, muvakkat teminat1 619 
liradtr. 

2 - Arttlrmaat Istanbul Orman Direktorliigiinde 6/11/1936 cuma 
giinii aaat 14 te yaptlacakttr. ~artnameyi gormek istiyenlerin 
hergiin Orman Direktorliigiine ve Biiyiikdere Bah~ekoydeki 
Belgrad Orman1 Direktorliigiine ve odunlar1 gormek i~in de ge· 
ne t~letme Direktorliigune miiracaatleri gereklidir. 

3 - Artbrmtya girmek i~in muvakkat teminahm yabrdtgma dair 
makbuzla, 2490 say1h kanunda yazth evsaft haiz oldugunu gos
terir belgelerini tekiif mektubile beraber vermeleri ilan olunur. 

(2373) 

CUMHURIYET 

Aydin Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Aydm tlinde Memleket Hastanesi pavi-

yon intaabdtr. Bu itin ketif bedeli «15,690» lira «45» kuru,tur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak ,unlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Baymduhk i,Ieri genel tartnamesi, 
D - F enni tarlname, 
E- Ketif, metraj cetvelleri, 
F - Projeler. 
lstiyenler bu evrakt Aydm Nafta Miidiirlugiinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 22/10/936 tarihinden 12/11/936 pertembe giinii 

saat on be,te Vilayet Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin «1176» lira «78» ku

rutluk muvakkat teminat vermeai, bundan batka ataitdaki veaika • 
lar1 haiz oldugunu gostermesi liztmdu. 
A- Vekaletten ahnan miiteahhidlik vesikast, 
B- Bu gibi yap1 intaah yaphgma dair ehliyet vesikast. 
C- Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublar1 ii~iincii maddede yazth saatten bir saat 

evveline kadar Enciimene getirilerek makbuz mukabilinde verite -
cektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede 
yazth aaate kadar gelmit olmas1 ve dtt zarfm miihiir mumile iyice ka
pablmtt olmasl laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2623) 

• Be,ikta$ Diki' Yurdu 
Tahsili en yuksek bi~ki diki§ mektebidir. Ayrtca ~apka, ~i · 

~ek ve tezyinat dersleri de vardtr. Diplomalar Kiiltiir Direktor
liigiinden tasdikli olarak verilir. Y eni sene i~in kayrd devam 
ediyor. Program isteyiniz. Akaretler numara 87 Telefon: 43687 

isletmesi , Denizyollari 
Miidiirliigiinden: 

fdaremizce bundan evvel giimriiklii ve giimriiksuz diye iki biiyiik 
grup halinde sahfa ~tkartlmtt iken bedeli laytkt bulunmadtgtndan 
dolayt sablamamtt olan hurda efya, gene giimriiklii ve giimriiksuz 
diye ayrtlmtt olarak, fakat cins cins ve kii~iik gruplar halinde yeni • 
den ve pazarhkla aaltta ~tkanlmttbr. 

Sabt 16, 17, 18 ikincitetrin 1936 giinleri saat on ii~ten on yedi bu
~uga kadar fdaremiz Levaztm ~ubesinde yaptlacakhr. b.tekliler te· 
raiti ogrenmek i~in hergiin Levaztm ~efligine miiracaat etmelidir • 
ler. (2666) 

I Deniz .,!:'vaztm Satmalma Komisyonu ili.nla:l 

Milli Miidafaa Vekaleti Deniz Levaztm Merkez Satmalma 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktart T ahmin bed eli Miinakasa giinii ve aaati 
Ton Lira 

I'Mazut 600 9600 7/11/936 aaat 11 de 
Kardif komiirii 1000 Ill® » » 11,30 da 

1 - T onlarile tahmin bedelleri yukartda yazth mazut ve kardif 
komiiriiniin pazarhkla miinakasas1 hizalarmda yazth giin ve saat • 
Jerde Ankarada Milli Miidafaa Vekaleti binastndaki Komiayonumuz· 
da yaptlacakbr. 

2 - ~artnamesini gormek istiyenlerin hergiin ve miinakasaya it· 
tirak edeceklerin belli giin ve aaatte Komisyon Batkanhgma mura -
caatleri. (2654) 

- I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - ~artnamesi mucibince «800» kilo ~ember raptiyeleri i~in ka
valye pazarhkla aatm ahnacaktu. 

2 - Pazarhk 25/11/936 tarihine rashyan ~artamba giinii saat 
15 te Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komiayo· 
nunda yaptlacakhr. 

3 - ~artname)er paraslZ olarak hergiin sozii ge~en fUbeden ah· 
nabilir. 

4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte aclt ge~en Komiayona gelmeleri Ia • 
ztmdtr. (2693) 

IWW'W 

10.000 metro beyaz yagh kanevi~e 
6.000 » yetil yagh » 

1 - Yukartda cins ve miktarl yaztlt iki kalem malzeme tartna • 
meai mucibince pazarhkla satm almacakhr. 
2- Pazarhk 26/11/9'36 tarihine raahyan pertembe giinii saat 15 

te Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun
da yaptlacakbr . 

3 - ~artnameJer parastz oJarak hergiin aozii g~en fUbeden ah • 
nacakhr. 

4 - lateklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri laz1m • 
dtr. (2692) 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt~rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Ttb Talebe Yurdunda mevcud kohne «35» kalem etya pa
zarhk suretile sablacakbr. 

1 - Arthrma 11/11/936 ~artamba giinii saat «14» te Istanbul 
Sthhat Miidiirliigii binasmda toplanan Koptisyonda yaptlacakhr. 

2 - Muhammen bedeli «83» lira «21» kurustur. 
3 - Muvakkat teminat «6» lira «24» kuruttu'r. 
4 - lstekliler mezkur efyayt ve tartnameyi gormek iizere Fuad

pafa tiirbesi karttsmda Ttb Talebe Yurdu Merkezine gelebilirler. 
5 - lsteklilerin belli giin ve saatte teminat makbuzlarile birlikte 

Komisyona gelmeleri. (2694) 

r-Dr. F AHRl CELAL 

I Sinir hastahklara ve 
kekeleme tedavisi 

Hergiin ii~ten sonra 
Cagaloglu, Halk F~rkas• k ar:~tsJ, 

• Zorlu aparbman No. 2 Tel. 207!!5 • 

Sahtb I)B Ba~muharrlr1: Yunu• Nadi 

Umuml neqr111dl1 !dare eden Yazt l~lerz 

Vudilril: Hihmet Miinil 

cumh.uravet matbaas~ 

0 
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Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilam 
Antalya Naf1a Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: Antalya Liae paviyonu binast kargir 
ve betonarme aksamile ~all akaamt intaabdtr. 

Tahmin edilen bedeli «30,615» lira «75» kuruttur' 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrakt tunlardlr: 
a - Eksiltme tartnameai, 
b - Mukavele projeai, 
c - Baymdtrhk itleri genel tartnameai, 
e - Husuai tartname, 
f - Ketif hulasaa1 cetveli 
g - Projeler. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt: 
Antalya Nafta Miidiirliigiinde tetkik edebilirler. 
3 - Eksiltme 20/10/1936 tarihinden 9/11/1936 giinii aaat «15:t 

te Antalya Nafta Miidiirliiiii daireainde yaptlaeakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in iateklinin 2296 lira 18 kurut mu • 

vakkat leminat vermesi, bundan batka ataitdaki veaikalar1 haiz olup 
getirmesi laztmdtr: 

Nafta Vekaletinden ahnmlf yap1 miiteahhidligi veaikasl ve yapbgl 
itlere aid bonservisler. 

6 - T eklif mektublar1 yukartda «3» iincii maddede yaz~h aaat • 
ten bir saal evveline kadar Antalya Nafta MiidiiFiiigii daireaine ge • 
tirilecek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde veri • 
lecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya • 
zth aaate kadar gelmit olmaa1 ve dtt zarfm muhiir mumile iyice ka • 
pah1mtt olmasl tartbr. Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2419) 

Mugla Vilayetinden : 
Gokova nahiyesinin Merkezi olan Ulada yapbnlacak 13348 lira 

33 kuruf ketif bedelli yatth ilk okul binaa1 intaatl kapah zarf usuli
le eksiltmiye konulmuttur. 

Eksiltme 9 ikincitetrin 936 pazartesi giinii aaat on bette Ubayhk 
makammda toplanacak Vilayet Daimi Enciimeni taraf1ndan yaptla· 
cakbr. Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 

lstekliler eksiltme, fenni ve Bay1nd1rhk itleri gene] tartnameleri 
ve buna miiteferri diier evrakt Mugla Naf1a Miidurliigiinden gore • 
bilirler. 

Ekailtmiye girmek istiyenler bu gibi itleri evvelce yapttklanna dair 
ehliyet vesikaa1 goatereceklerdir. 

Vilayet Nafta Miidiirliigiinden vesika almak istiyenler ihaleden en 
az sekiz gun evvel resmen miiracaat ederek ehliyet veaikaa1 almalar1 
laztmdtr. 

Teklif mektublar1 2490 aaytb kanunun tarifah dairesinde haz1rla. 
nacak ve 9 ikincitetrin 936 pazartesi giinii saat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde Mugla tlbayhgma verilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Mugla Nafta 
miiracaat etmeleri ilan olunur. 

istanbul Beledivesi ilanlart 

Miidiirliigune 
(2472) 

I 
Yayalarm yollarda takib edecekleri istikamete dair olan Belediye 

tenbihine aykm hareket edenlerden bir lira maktu para cezaa1 ah • 
nacag1 Daimi Enciimenin 21/10/1936 tarihli karan iizerine ilan 
olunur. «B.» (2700) 

Sultanahmed 3 iincii Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Davac1 tnhisarlar ldareai Istanbul Batmiidiirliigu tarafmdan Ia • 

tanbulda Topkaptda Fatmasultan mahallesinde Degirmen sokak 1 
numarah evde mukim Ibrahim aleyhine 34/154 yenileme numarah 
dosya ile a~1lan 150 lira 58 kuruf alacak davasmm cari durutma • 
smda miiddeaaleyhin ikametgahmtn me~hul bulunmas1 haaebile 
yirmi gun miiddetle ilanen tebligat icrasma ve muhamekenin 26/ 
11/936 tarihine muaadif pertembe giinii aaat «14» on dorde taliki· 
ne mahkemece karar verilmit oldugundan yevtn ve vakti mezktirda 
bizzat gelmedigi veyahud muaaddak bir vekil gondermediii tak • 
dirde g·tyaben hiikiim ve karar verilecegi ilanen teblii olunur. (2701) 

T.M. K 
BUVU 

~I 

Bir veriraen bm kazanabilirain. Birini kaybedersen paran heba ol· 
mamtfhr. Hem yiizlerce vatandatmJ zengin etmit hem de yurdu · 
nun goklerine birka~ Filo katmtf olursun. Bu yiizlerce zenginden 
birinin de senin olmtyacagJDJ kim iddia edebilir. 
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Haklkf LUMA ampullar• yalntz ktrmtzt orljlnal 
amballjlart i~inde satthr. 

5dakika. f.vvfl./ .. 

Bir Gripin almadan evvel 

lsttrabtn ve agrtntn en 
'lddetllslnl en kolay, 
en qabuk ve en ucuz 
geqirmenin qaresi bir 
ka,e GRIPIN almakttr, 
mideyi bozmaz , bob • 
rekleri ve kalbl yormaz 

Ald1ktan be~ dakika sonra 

Ucuz - Tesirli -

Kitib arantyor 
Giizel San' atlar Aka demisi 

Direktorliigiinden: 
Akademi kaleminde ~ahttmlmak iizere dosya, muhaberat ve ka· 

yid itlerinden anlar, diizgiin ifadeli bir katibe ihtiyac vardu. Ayhk 
iicret 60 liradtr. Bu itte tecriibeli olanlar tercih edilir. En az orta de
recede tahsili bulunanlarm Akademiye miiracaatleri. (2690) 

0 D E 0 N 
Y eni ~tkan plaklar 

Istanbul Radyosu ve Odeon fabrikasmm degerli san'atkart 
BAY AN VEDiA RIZA GiZ 

Nr.270107 Hiizzam f&rkt- Atkmla siiriinsem 
Beste: Selahattin Pmar 

Kiirdili tarkt- Ellerine kimler yakh kmay1 
Beste: Selahattin Pmar 

BAY AN HAMIYET YUCESES 

N 2 70 1 06 Kiirdili tarki- Sonsuz geceler 
r • Beste: lz. Zeki Duygulu 

Muhayyertarki- Yiiriik Ali 
Beste: lz. Zeki Duygulu 

BAYAN MAHMURE 'ENSES 

N 2 7Q} 03 Rumba - Bogazm sari k1z1 r • Beste: Mustafa $iikrii 

Nr. 

Tango - Y etil gozlerde bahar 
Beste: Mustafa $iikrii 

NEZiBLi DELi MEHMED 
2 7 0 114 Aymtap tarktst - Duma~ d~man 

kartikt daglar 
Bksiiz garib - Bir ~i~ek a~tlmlf 

SATI$A ~IKARILMI$TIR. -----

istanbul Defterdarhgtndan: 
Ketif bedeli 1202 lira 70 kuruttan ibaret bulunan Vilayet Hiiki'i • 

met konag1 bah~esinin Soguk~etme kap1s1 yanmda Batvekalet Evrak 
mahzeninin Ebiissuud caddesi iizerindeki ytkiimif istinad duvarmm 
tamiri a~1k eksi!tmiye konulmuttur. lsteklilerin, ketif, farlname ve 
projesini gormek istiyenlerin 12/11/936 pertembe giinii saat on dort
te en az bin lirahk bu ite benzer it yapbklarma dair Nafxa Direk • 
torliigunden alacaklart miiteahhidlik ve Ticaret Odast vesikalart ve 
91 lirahk muvakkat teminat akc;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde 
toplanan Komisyona gelmelttri. «M.» (2548)_ 

CUMHURiYET 5 lkincite§rin 193& 

En mii,kilpesend fen adamlar1n1n 

EN ZORLUKLU DiLEKLERiNi 
LUMA Ampulunun 

F E N N i K U D R E T I T A T M I N E D I Y 0 R. 

Diinyan1n her taraf1nda yap1lan tecriibeler 
Bu iddiamtzln dogrulugunu resml raporlar ve vesikalarla isbat ediyor. 

YeryUzUnUn en mUkemmel ampulu 

1r 
Yaln•z L U M A 
ELEKTRON 

ampullerini kullan1n1z. 
MUESSESATI 

Galat~, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - 62 - Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Kapah 

Naf1a 
Zarf Usulile Eksiltme 

Bakanligindan: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Ankara Merkez Ziraat MiicaCiele Ens

titiisii Fitopataloji laboratuart intaabdtr. Ketif bedeli 14497 lira 63 
kui"Uflur. 

2 - Bu ite aid evrak tunlardir: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Baymduhk itleri genel tartnamesi, 
D - Husus1 f&rtname ve tarifname, 
E- Tahlili fiat cetveli, 
F - Kesif cetveli, . 
G- Proje. 
lstiyenler bu evrak1 72 kuruf bedel mukabilinde Y ~WI ltleri U. 

Miidiirliigiinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 9/11/1936 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da 

Naf1a Vekaletinde Yap1 ltleri Eksiltme Komisyonu odastnda kapah 
zarf usulile yapxlacakttr. . 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 1087 lira 32 kuruf mu· 
vakat temi.nat vermesi ve miiteahhidlik vesikast ibraz etmesi la • 
z1mdu. 

lsteklilerin teklif mektublarmt iic;iincii maddede yazth saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. 

Posta ile goderilecek tekliflerbt dtt zarflarxn miihiir mumile iyice 
kapatdmtt olmas1 laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edil • 
rnez. (2302) 

Gazi Anteb ilbayhg1ndan: 
Gazi Anteb Memleket hastanesi i~in 119 kalemde yazxlt 2113 lira 

ktymeti muhammeneli eczayi ttbbiye satm almacakttr. Talib olanla
rm lisle ve tartnameyi gormek iizere istanbul Saghk Direktorliigiine 
miiracaat eylemeleri ve ihale tarihi olan 19/11/936 pertembe giinii
ne kadar teklif mektublarile 159 lira teminatlarxnt Gazi Anteb ili 
Daimi Enciimenine gondermeleri ilan olunur. «2621» 

SIHHATINIZf 
t<ORUYUNUZ 

kalabaltk eden ve ekseriya tehlikeli olan butun 

mamulah kald.tr"miz! ve yerine ~ohret.kazanmt~ olan 
~ . 

JURAN mamulah koyunuZl! 
!:!.=..:~~ .. :H~ ko~ur..-:-vuhek kalit~li, her ihtiya~ i~in kulla.n•l•i' 

Mina. maden ve camdan m.,amuLbut~yaya goz 

kama~d,roc• bir parlak"k ••"'1' 

.:..:..:::.:..:..;~ Camas•rt!'r, ~endi ~endi~'"Oe 6u!Un I<Url'i"aslari 
pari a~ bir beyazl,~ verir, 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
91 pelerin ve 91 ~ift fotin a~1k eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 

9/11/936 pazartesi giinii saat 15 te Direktorliik binasxnda yaptla • 
cakttr. 

Pelerinlerin muhammen bedeli 682.50 ve muvakkat teminatt 52 
lirad1r. Fotlnlerin muhammen bedeli 364 ve muvakkat teminatl 28 

Iiradtr. Ayr1 ayr1 ihale edilecektir. ~artnameleri hergiin Levaztm 
Dairemizde goriilebilir. (2417) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Kapah zarfla ihalesi 27/11/936 tarihinde yap1lacagt ilan edilen 

Gonyometro tartnamesinin miiddete aid k1smmda tadilat yapd • 
mastna liizum goriildiigiinden timdiye kadar ldareye miiracaat e • 
derek f&rtname almtf olanlarm ellerindeki tartnamelerle beraber 
Merkez Rxhttm hanmdaki Tahlisiye Umum Miidiirliigii Sahnalma 
Komisyonuna miiracaatleri. (2607) 

KI$LIK K0M0RON0Z0 
ALDINIZ Ml? 

~ANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho~ 

meyva usarelerile hazulanm1!i • 

tlr. Haz:nu kolayla~tmr. ink1 • 

baz1 izale eder. Kant temizliyerek 

vticude tazelik ve canhhk bah!ie· 

der. • 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

KomUrUn cinslnden, tart1smm dogruluQundan, fiatmm ucuzluQundan 
EMiN OLMAK iSTERSENiZ 

Ankara Memurlar Kooperatif 
$iRKETiNiN 

halis Alman teshin kokundan ahn1z. 
Adres : Sirkeci, MUhUrdar Zade Han No 32, Telefon : 23074 

Deposu : Kurutte,me, Defterdar caddesi, Alttn f;apa 
Kooperatlf Deposu, Tel. 40456 

DiKKAT: Miktar1 ~ok az kalm1,t1r. 
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BUG UN KADINLAR 
KULOBO ... 

Nez:ihe Muhittinin bu isimli kahkahab 
komedisini bugiin ( KARiKATUR ) 
mecmuasmda okuyunuz. 

. 2 ncl sahi!ede: Slyasj tcmal, Anadolu 
su ltlbarile ~ok zengln bir yerdlr • Dr. Ke
rtm 6mer, 3 iincii sahl!ede: Dll iizerinde 
tetklkler - Dr. M. AU .Agkaya, 5 lnci sahi
fede: Ruzveltin tekrar se~lml miinasebe -
tile - M. Turhan Tan, En e.skl medenlyet 
Tiirkistanda kurulmu!!tur, 6 net sahlfede: 
Miilkiye giderken • Karn!emtr, Av ve avct
ltga dalr, Spor haberlerl. 

ISTANBUL - CAtALOl'iLU ' 1936 Onbirlncl Yll sayJ : 4485 Telgraf ve mektub adrest: Cumburlyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Cuma 6 ikincite~nn 
Es"<i kadmlar birli~i reisinin bu ya

Z:!Stnl ~ok begeneceksiniz ... 
_.) Telefon: Ba§muharrtr ve evl: 22366. rahrlr heyetl: 24298. !dare ve matbaa klsmt 24299 • 24290 \.. 

Balkan Antanti 
Ve Bulgaristan 

Bulgaristan dahil ol • 
madrgr halde Antant 
miiessestir, yiiriiyor ve 
yiiriiyecektir. Bulgaria -
tan dahil olunca ise el
bette daha miikemmel 

olacaktrr. 

(R\ ost ve miittefik Yugoslavyanm 
1.b::!J ktymetli Ba§Vekili M. Milan 

Stoyadinovic; Tiirkiyeye gelir
ken oldugu gibi memleketimizdeki mes
ud misafirliginden avdet ederken de Bul
garistanda itina ve ihtimamla dolu mua
tneleler gordii. Hususile avdet seyahatin
de bu muameleler daha bariz mahiyetler 
arzetmi~ bulundu. Dost Ba§vekil Bulga
ristan Krah Majeste Boris tarafmdan 
kabul edildi ve Bulgar devlet adamla
rile esash olduguna hiikmedilen konu§-

M. Edenin Du~eye cevab1 

«Akdeniz, lngiltere i~in 
bir §ahdamaridir! » 

ingiltere Hariciye Naz1r1 «ingiltere biiyiik ve kuv
vetlidir. Hiikiimet Avrupa sulhunu muhafaza i~in 

kuvvetlerini artJrmaga devam edecektir>> dedi 
Londra 5 (Hu

susl) - Hariciye 
Nazm M. Eden 
Avam Kamarast -
nm bugiinkii top
lanhsmda ingiltere -
nin harici siyaseti 
hakkmda miihim bir 
nutuk soylemi~tir. 
Cemiyeti Akvam. 
Lokarno konferan -
sile Akdeniz ve 
mi.istemlekeler me -

malar yap h. Tam bu samimi ve ciddi selelerine temas e • 
telakilerin vukuu esnasmda da muhtelif den M. Eden ez· 
merkezlerde Bulgaristamn Balkan An- ciimle ~unlan soy . 
tantma girmesi ihtimalinin yeniden mev- lemi~tir: 

hiikfunetler Mil 
letler Cemiyeti dt 
~mda kaldtktan ba~· 
ka bir de iistelik bu 
mi.iessese aleyhine 
c;ah~t!kc;a Milletler 
Cemiyeti arzu edil • 
digi gibi miikemmel 
hale gelemez. Bii -
tiin bunlara ragmen 
lngiltere hiikumeti 
Milletler Cemiyeti • 
ni kuvvetle~tirmek i
c;in c;ah~malanna 
d e v a m edecektir. 
Milletler Cemiyeti • 
nin kollektif mesaisi 
herhangi bir milletin 
menfaatleri aleyhi -
ne degildir ve ola -

M. Eden 

:zuu bahsolmaga ba~ladtgl goriildii. Pari- «- Bazl meha 
se gore Bulgaristanm Balkan Antantma filde Cemiyeti Ak· 
girmesi ic;in en miisaid zaman bu zaman- vam aleyhine soz 
dtr. Biikre~ bu iltihakm adtmt at!lmt~ sa- soyliyenler vardtr. 
ytlabilecegini soylemege kadar ileri git- lngiliz hiikumeti bu fikre hic;bir suretle 

maz. 

mi~tir. Oyle ise sevinelim: Boylelikle en taraftar degildir. Milletler Cemiyetinin Lokarno konferansma gelince; 1ngiliz 
makul ve en tabii bir hadise nihayet ta- halihamdaki vaziyetinin arzu edildigi hiikumeti bu meseleyi hal ic;in alakadar 
hakkuk ederek sulhun hayu ve §erefini §ekilde olmadtgmi kabul ediyoruz. Y al· devletlerle temaslarda bulunmu§tur. Bu 
artlmaga gelecek demektir. Bugiin a- mz §Unu da unutmamak laztmdtr ki, bazJ [Arkasi Sa. 7 3iltun 3 tel 

Lokarno meselesi 
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cekleri biricik dogru i~ sulhun bozulma· 
masma ve bilakis kuvvetlendirilmesine 
yapabilecekleri yardtmdan ibaret bulun· 
dugunda §Uphe yoktur. Harb, evvela onu 
dii~iinenleri ve istiyenleri yakacak olan 
bir ate~tir. 

Balkanlarda sulh mesnedi Antantm 
ilhwa bu itibarla biitiin diin ada ka· 

:z.and1g1 eref, haystyet ve hiirmet mey
dandadtr. Adt Balkan Antantl ve hedefi 

« Herkes silah ba§Ina, 
ya zafer, ya Oliim! » 

beyarzna1nesi 
sulhun muhafazast olan bu kombinezon Hiikumet~iler, 
elbette biitiin Balkanh milletleri kendi 

payitahtJ milliyet~i ordudan kur
bayragt altma toplamt§ olmahydt. Bazt tarmak i~in son 
hissi sebeblerden dolay1 Bulgaristan ~im
diye kadar bu te§ekkiile dahil olama
makla beraber Antanta dahil devletler 
bundan dolayt kendisine asia giiceniklik 
gostermediler. Bilakis Antant misakmda 
sarahaten yazth oldugu ve~hile onun 
istedigi giin kendileri yanmda mevki ala
bilmesi ic;in kap1y1 ardma kadar ac;tk bt· 
rakttlar, ve her zaman cemilekar ifade ve 
hareketlerle onu her zaman gelip Bal
kan Antantmda kendisini bekliyen mevkii 
i§gal etmege davet ve te~vik ettiler. Ar
navudluk dahi ergec; miistakil bir Bal- ~ 

kuvvetlerini sarfediyorlar 

kanh devlet oiarak Antanttaki yerini al· 
maga davetlidir. 

Eger denildigi gibi §imdilik Bul
garistan Balkan Antantmdaki yerini 
almaga gelmek karanm vermek iize
re bulunuyorsa bunu zamanm en 
mes'ud hadiselerinden biri ve belki 
birincisi saymaga haz1r bulunuyo· 
ruz. Y almz biz diger Balkanhlar de
gil, sulhun k1ymetini bilen biitiin 
diinya memleketleri bunu bOyle te
lakki edeceklerdir. 

Antantm ideaii biiyiiktiir. 0 Balkan· 
!arm sulhu ile Balkanhiarm selametini 
tesis ve temin ederken Balkanh milletler 
arasmdaki bu anla§mayt bir nevi karde~
Jik payesine kadar iieri gotiirmenin hem 
imkamm, hem biiyiik menfaatini iyiden 
iyiye kavraml~hr. o~ be~ kan~ topragm 
lihtirasile yamp tutum~aga bedel, biitiin 
Balkanhlann miitekabilen yekdigerleri
nin kalblerinde muhabbetle mevki tutma
larmdd elbette paha bic;ilemiyecek kadar 
biiyiik feyiz ve fazilet vardtr. Bu karde~ 
sarma~dola~mm gozlerden hududlan si
J~cek kadar ileri kayna~masmdaki glizel· 
lige hangi kanh ve kara politika ihtiras1 
iistiin tutulabilir? 

Kaidt ki Balkan Antanh onu te~kil 
edenlerin kalblerindeki bu giizel hislerle 
beraber her ne pahastna olursa ols\m sul-
hu tutmak ve Balkanlann menfaatini ha
rici oyuniann ~errinden korumak husus· 
lannda tamamen realist bir hath hareket 
takibini asia ihmal etmemi~tir, etmemek
tedir ve etmiyecektir. Balkan Antantma 
hakim olan esas fikir, Balkanlann i~i 
Balkanhiann i~i oldugu hakikatine da
yamr. Biiyiik devletlerin bundan sonra 
herhangi bir Balkanh devleti alet diye 
kullanamamasi laztmdtr. Bu fikirden ha
reket eden Antant, biiakis Balkanhlar 
mecmuunun her biiyiik devletle miisavat 
iizere konu~acak tam biiyiik bir devlet 
Jnanzara ve mahiyetinde karar ktlacagt 

Madrid havalisinde siper muharebesi 
Paris 5 (A.A.) - Havas Ajanst «Herkes silah ba~ma, yenmeli veya 

muhabirinden: olmeli.>> 
Nasyonalistler, diin Madrid kaptla - Asilerden miirekkeb gruplar, payitah· 

nnda kain Getafe yakmmda bulunan tm kaptiannda karargah kurmu~lardtr. 
Alcorcon ve Leganes kasabalanm zap - Top sesleri, varo~lardan miikemmel su -
tetmi§lerdir. Marksistlerin Torreion de rette i~itilmektedir. Y eni talimatlara go
Valecco ve Vaidemorodaki mukabil ta· re Madrid, saat 22 den itibaren karan • 
arruzlan piiski.irtiilmii§tiir. General Va - hk ic;inde kaimaktadtr. Yalmz, silahh 
rela ordusunun kuvvei kiilliyesi, ~imdi milisler nobet beklemekte ve devriye gez
payitahta on be§ kilometre mesafede bu- mektedirler. 
lunmaktadtr. Madrid yakmmdaki Cu - Hiikumet, umumi seferberiik ic;in bir 
atro - Vientos tayyare meydam tahliye taktm tedbirler almt§hr. Halkla dolu 
edilmi§ ve orada bulunmakta olan on olan sokaklarda, caddelerde askerleri 
dort hiikumet tayyaresi, mec;hul bir sem- ihtimal cepheye gotiirmekte olan kam
te hareket etmi~tir. yonlann motorlerinin ini.ithi§ giiriiltiileri 

Payitahtm etrafmda kesif duman bu· aksetmektedir. Halk, kat'iyyen asabiyete 
lutlan goriilmektedir. Madride kar§l pek kaptlmamaktadJtr. Panik yoktur. Bin -
yakmda taarruz edilecegi zannolunmak - lerce insan, varo~larda ve hatta Madri -
tadtr. din i~inde istihkamlar, barikadlar viicude 

Madridde hazrrltklar , getirmek i~in ~ah§maktad1rlar. 
Madrid 5 (A.A.) - Matbuat tara- Cenubu ~arkiden payitahta hakim o -

fmdan ortaya attlan davet, ~u ~ekilde • ian Carro Los Angeles tepesi, heniiz hii-
dri: [Arkasi Sa. 7 sii.tun 4 tel 
IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIUIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllflllllltiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

kanaatine varmt§ ve i§te bu giizel dii§iin· 
ceyi hakikat sahasma da ~tkarmt§hr. 

Bulgaristan dahil olmad1g1 halde 
Antant miiessestir, yiiriiyor ve yii· 
riiyecektir. 

Bulgaristan Jahil olunca ise el
bette o daha miikemmel olacak ve 
idealist mahiyetinin azami derece
sini tecelli ettirmi, bulunacaktrr. 

Bulgaristanda Antanb tenkid e
den miinferid dii§iinceler goriildii. 
F akat resmi Bulgaria tan hicrbir za
man Antanta aleyhtar olmad1, yalmz 
ona ni£in giremediginin hissi sebeb-

lerini ileri siirmekle iktifa etti. 
Eger zamanlarm ~etinligi, Bulgar

lar nazarmda dahi, bu hissi sebebleri 
yenecek kadar ciddiyet ve hatta va
hamet arzederek akhn ve manbgm 
galebesini temin edecek merhaleler 
almt§sa nihayet Bulgaristanm da 
Balkan Antantmdaki mevkiini i§gal 
ederek en ba§ta kendilerininki olmak 
iizere sulhun da menfaatlerine ha· 
dim bir yola girecegine inanabiliriz. 
Bunu ciddiyetle, samimiyetle ve e
hemmiyetle temenni etmelidir. 

YUNUS NADl 

Haydarpa,ada Miilki;yelilere, Mudur Mehmed Emin nutuk soylerken 

.. ........... si·~~k ... b~li~~ .............. J Miilkiye Mektebi diin 
Ankaraya ta§Indi ~iflide stbna ve 

tifo basladt 
' 

Buna sebebin sinek ol-~ 
. dugu soylenmektedir -
Son giinlerde §ehrin bazi yerlerinCle 

sttma ve tifo vukuatmm c;ogaldtgl haber 
verilmektedir. Sttmanm bilhassa $i§li 
mmtakasmda, tifonun da Kadtkoy, Os • 
kiidar ile ~i§li mmtakasmda c;ogaldtgt 
tsrarla soylenmektedir. 

Sttma vukuatmm bilhassa sineklerden 
ileri geldigi iddia edilmektedir. ~i§li ta
rafmda hic;bir defa s1tmaya tutulmamt§ 

[ArKaSi Sa. 7 sii.tun 4 te; ............................................................ 
Dr. ~aht iki giine 

kadar · geliyor -
Ankarada hemen mali 
temaslara ba,Ianacak 

son Paris se~•an,at~l~a.e 

almmi§ resimlerinden 

Ankara 5 (T elefonla) - Soylendi
gine gore Alman Devlet Bankast mi.idii
rii doktor Saht iki giine kadar tayyare 
ile Almanyadan 1stanbula gelecektir. 
Kendisine refikasile diger iki zatm refa
kat ettigi bildiriliyor. Doktor Sahttn ls • 

[Arkasi Sa. 7 siltun 1 del 
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Almanyadan sonra 
Avusturya da Habe, ilha

kJnJ resmen tan1d1 
Belgrad 5 (Hususi) - Viyanadan 

buraya veriien bir habere gore Alman -
yadan sonra Avusturya hiikumeti de 1 -
talyanlann Habe§ ilhakmt resmen tam -
m1~ bulunmaktadtr. 

Bu vaziyet iki hiikumet arasmda ce -
reyan eden diplomatik muhaberatta ital
ya Krah Emanuel hakkmda «halya 
Krait ve Habe~istan imparatoru» tabiri
nin kullamlmaga ba~lamasile sabittir. 

Salahiyettar mehafilin teminatma go
re Avusturyanm bu ilhakt tamdtgmt ba~
ka bir §ekilde resmen ilan etmesine Iii • 
zum yoktur. 
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Balkan Erkan1harbiye 
Reislerinin toplantJs1 
Biikre§5 (Hususi) - Balkan Pakh

na i§tirak eden devletlerin erkamharbiye 
reisleri diin Harbiye N azm General 
Angelesku ile Erkamharbiye reisi Gene
ral Samsonovic;i ziyaret etmi~lerdir. 

Balkan devletleri erkamharbiye reis • 
leri ogleden sonra Kral Karol tarafm -
dan kabul edilmi~lerdir. Kral Karol er
kamharbiye reisierini ogle yemegine ah -
koymu§tur. 

'.Arkasz sa. 7 siltun 4 tel 

Talebe gitmezden evvel Taksim abidesine ~elenk 
koydu, Haydarpa,ada te,yi merasimi yap1ld• 
....----------- ---

Genclerimiz Taksim abidesine felenk koyarlarken 
59 senedenberi memleketimizin kiiltiir hir bandosu oldugu halde, abide etrafm

ve idare hayatma birc;ok miimtaz ~ahsi- da tur yapt1ktan sonra kendilerine tah -
yetier yeti§tiren Siyasal Bilgiler okulu sis edilen yerde durmu&tur. Bundan son
(Miilkiye mektebi) di.in Ankaraya nak- ra i.izerinde: 
ledilmi§tir. 

Diin, mektebin leyli talebesi, sabah -
leyin erkenden Ytldtzda toplanm1~, sa -
at sekizde mekteb idaresinin kiraladtgt o
tobiislerle Hamidiye camisi - Be~ikta§ 
tramvay deposu yolunu takib ederek 
Dolmabahc;eye gelmi§ ve ora dan T ak -
sime c;tkmt§ttr. Tale be bur ada on de Se -

S. B. 0. 
1877 

ibaresi yazth mektebin rozeti ornegindeki 
giizel bir c;elenk abideye konmmtur. 

Miiteak•ben ta1ebenin bando ile hep 
bir ag1zdan soyledi~i lstiklal mar~1 din -
lenmi~tir. Merasimde Miiikiye taiebesi 

I Arkasl Sa 7 sutun 1 del 

·························································································································· 
Endiistrile§me yolunda 

• yen1 bir ba~ar1 
---------------------

Bugiin a~tl~akta . olan kagtd fabrika
sile iki ydda yedi fabrika a~m1' oluyoruz 

Tiirk yurdunun 
endiistrile~mesinin ye 
ni bir ba~anst olan 
lzmit kagtd fabri -
kasmm bugun· i§let · 
meye ac;tlma merasi -
mi yaptlmaktadtr. 
izmit kagtd fabri -
kast iie birlikte iki 
sene zarfmda pro -
gram mucibince i§ -
letmeye ac;tlan fab
rikalann adedi ye -
diyi buimaktadtr. 
Bu yedi endiistri 
par~asm1 memleke
tin ekonomik kuru · 
lu~unun kilid ta§ -
Ian telakki edebi -
liriz. Bezini, kagt -
dmt, camm1 dt~a -
ndan getiren mem -
leket, bugiin bunlan 
kendi milli emegile 
kendi yapmaktadu. 
Ekonomik kalkmma· 
m1zm ana hedefi de 
esasen bu milli bii- Cumhuriyetin biiyiik endilstri muvatfakiyetlerinden biri olan 

tiinliik degil midir? Kagtd fabrikasmm muazzam ve muhtc$em makinelertnden btri 

Endiistriyel kurtulu§umuz bizi yeni ih- ihtiyactmtzm yansmdan fazlasmt kar -
tiyaclarla kar§tla§hrdt. Memlekette kiil- §thyan birinci kagtd fabrikasmm yanm· 
tiir ilerleyi~i, endiistri programmm der - da kurulacak olan ikincisi, tam bir kagtd 
pi~ ettigi tesisleri arhk kafi gormiiyor. Bu- istiklaiini hedef tutmaktadu. 
nun i~indir ki izmit kagtd fabrikast i~let· F akat tam bir kagtd istikJalinin manast 
miye ac;thrken onun yanmda ikinci bir yanm kahrdt; eger kagtd ham maddesi 
kagtd fabrikasmm da temeli ahlacakhr. 'Arkast Sa. 7 siltun 2 del 
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Anadolu 
• zengtn 

Topraga gomiilii olan sular i~in tes~sat ve te,kilat 
yap1brsa bozk1rlardan bir cennet yarabl1r 

Anadolu iklim ve toprak balummdan 
biiyiik tiirliiliik gosteren memleketlerden 
biridir. Oyle ki kahn hatlarla 5 - 6 iklim 
mmtakasma aynlan yurdumuzun her bol
gesinde gene bir birinin z1dd! par~alara 
rastlamr. K1~1 uzun, kan, yagmuru bol 
dogu illerinin arasma s1b~ml~ olan lgdu 
pamugu ile me§hurdur. 

Nisbeten suyu az olan orta Anadoluda 
Sakarya kazas1 cenub illerimizi and1 -
nr. Karadenizin dogu sahillerinde Rize 
bo.lgesi muhite nazaran bamba§ka bir 
alemdir. 

Dogusu, batlSI, ortas1, cenubu ve ti -
mali miistakil hirer iklim ht'as1 denecek 
kadar aynlan Anarlolumuzda ha§ta orta 
k!Slmlar olmak iizere su ihtiyacJ bir ~ok 
yerler i~in hayati bir mevzu te§kil eder. 

Anadolu tarihte bir~ok milletlerin sa
va~ alam olmu§tur. Bu sava§lann sebe -
bi bir taraftan bu arazinin Avrupa, Asya 
arasmda bir ki:iprii olmas1 ise diger yon
den burasmm bin;ok tabiat haznelerile 
bezenmi§ olmasmdandJr. Her defasmda 
geni§ sahalar ytblml§, yoksuzla§IDI§, §e
hirler ta§ ta~ iistiine gelmi§, halk1 dag1l -
ffil§, fakat mevcud kiiltiir yok edildigi 
hallerde bile ~ok ge~meden tabiat haz -
nelerinin tiikenmez zenginliklerinden kuv
vet alan insan eli burada yeniden mede
niyetler kurmu§tur. Bu tevali eden hadi
selerin eserleri yurdda modern arkeolog 
i~in hududsuz bir define yatag1 te§kil 
etmektedir. 

Eski kavimlerin hububat amban te -
lakki edildigi giinlerde Anadolunun ik -
limi bun dan ba§ka bir §ekilde miydi? 
Buna meteorolojik malfimat olmamasma 
rp.gmen haylT; diyebiliriz. <;iinkii ins an 
elinin Anadolu topraibm yugurmaga ha§
ladJgl giinden bugiine kadar bir iklim 
degi§ikligi olabilecegini manhk kabul 
etmez. Arada belki bahmSIZhk yiiziin -
den baz1, suyu tanzim edici faktorler tab
rib edilmi§tir. F akat Anadoluda tarihten 
once ve sonra yaratJ!mJ§ olan madeniyet· 
lerin hepsi de su kar§Jsmda bugi.inkii in· 
sanlar kadar mustarib olmu~lard1r. 

Sulama i§i bugiinlin icad1 degildir. Bu 
ihtiyac ilkonce, kavyru?U tesi~i kar§Jla
mak iizere giine§in en crok hiikiim siirdii· 
gii §ark memleketlerinde dogmu~tur. En 
eski ve §ayam dikkat sulama tesisah orta· 
asyada ve oradan me§hur kurakhk dola· 
y1sile hicret etmi§ olan Tiirklerin i§gal 
ettikleri Hindistan, Mezopotamya ve 
MISirda goriili.ir. F ena bak1m, Firat ve 
Anadoluda sulama kurulmasm1 bozmu§
tur. 

Bir zamanlar diinyamn en iyi sulanan 
memleketlerinden biri olan MISlr, tesisa· 
tmm fena bakJ!masl yiiziinden hymetini 
kaybetmek i.izere idi. Son birkacr onyll
danberi bu kurum yeniden !e§kilatlan -
mJ§hT. 

Anadolu insan faaliyetine sahne ol -
maga ba§ladJgJ gi.indenberi daima su der
dile kar§Jla§ml§hr. <;ah§an kollar bunu 
viicude getirilmi§ tesisatla telafi etmi§ler
dir. 

T abiatl zengin oldugu nisbette ha§in 
olan orta Anadoluda bi.iyiik zahmetlerle 
temin edilen her§ey, ayni titiz itina gos
terilmezse en yakm yoldan mahvolmaga 
mahkumdur. Ankaradaki §ehri ve civan 
ye§illendirme i§inde bunu hergiin gor -
miiyor muyuz? Dikilen agaca tabiat 
yard1m etmiyor, bilakis onu baltalama • 
ga c;ah§Jyor. Eger bugiin kuru bir step 
ortasmda ye§il bir Ankara doguyorsa 
bunun Tiirkiin yenilmez irade ve azminin 
mahsulii oldugunu unutmamahy1z I Yi.i • 
reklerimize ferahhk veren gi.imrah ~iftlik 
ormanlanndan insan elini ~ekiniz, birka~ 
sene icrinde her§ey eski haline doner. 

Orta Anadolunun insan elinin yaratttg1 

ziraat servetlerini, amlarca devam etmi~ 
ihmalci, iistt-lilc. tahrib edici idareler bu 
hale getirmi~lerdir. 

F akat diinyanm neresinde tabiatle sa
va§ kolay olmu~tur? Avrupa koyliisii. 
g1pta ile gordiigi.imiiz zengin ve ye§il o
valanm kendi emeklerine bor~ludurlar. 
Bizde yagmur azbg1 ne ise, ba~ka mem
leketlerde onun croklugu bir beladu. Biz 
tarlamiZI sulamazsak, onlar giibrelemez
lerse mahsul kaldnamazlar. ~u halde 
di.inyada tabiat ~ah§madan kimsenin kar
mm doyurmuyor. 

A vrupah, topragmm giibre ihtiyacmi 
havadan azot olaralt temin ediyor. Bi
zim bu bak1mdan zengin, fakat suca fa
kir goriinen topragiiDIZI ne ile mahruldar 
k1labiliriz? 

Anadolu susuz degildir. F akat bu su 
da havadan elimize gelmiyecektir. Bunu 
crah§arak temine mecburuz. Anadoluda 
ziraat ve endiistriyi, bugiinkii medeniyet 
seviyesinin en iist ve hatta ondan da i.istiin 
katlara ~1karacak kadar bol su kaynak
lan mevcuddur. Bu kaynaklan ii~e bo
lebiliriz: 

1 - Y eryiizi.inde akan sular. 
2 - Y eryiiziinde toplanml§ olan su

lar. (Goller). 
3 - Yeralh sulan. 
Yurdun orta k1smmda yeral!I sulan, 

yeryiiziinde akan ve toplanml§ olan su -
lara nazaran daha fazlad1r. Bunun boy
le olu§u bir kiilfet degil, bir nimet telak
ki edilmelidir. T abiatte daima kar§I ko
yan kuvveti yenmege matuf bir mukabil 
tedbir vard1r. hte Orta Anadoluda su
lann toprak alhnda toplanmas1, tabia
tm bize bir lutfi.i olarak kabul edilmeli
dir. Orta Anadoluda iklimin senelik su 
tebhir kuvveti ( 1800) milimetredir. Y a· 
ni burada her y1! 180 santim derinhkte 
bir goli.in suyu havaya uc;abilir. Halbuki 
~u mmtakaya senede ancak (30) san • 
hm yagmur yagar. Eger bu suyun bir lus
ml topragm altma sJzmay1p ta hepsi sa
hhta kalmJ§ olsayd1 o zaman birkac; ay 
zarfmda her taraf, hatta bir damla su 
kal~aksJ~l.n, kuruyup kerbelaya donerdi. 
T ab1at yagan yagmuw ve kar suyunun 0-
nemli bir k1sm1m toprak altmda ~a~la ~ 
makla buna kar§l tedbir alml§ demek • 
ti~ . 

Ankarada yap1lm1§ olan denemeler bu 
yeralh suyu servetinin ne kadar bi.iyi.ik 
oldugunu gostermi§tir. Birka~ misalle bu
nu gosterelim: 

Orman Ciftliginin bundan on Yll on· 
ceki manzarasm1 kim hatulamaz. Bu • 
gun yeral!I suyunu Marmara ve Kara
deniz hav~zlanna ?1karan bir iki ~tor 
orman halme gelm!§ olan koca daglan 
sulamaktad1r. Yiiksek Ziraat Enstitii • 
siinde ac;:Jlan bir kuyu yiizlerce doniim a
raziyi sulad1ktan maada, giinde sarfiyah 
yiizlerce ton su olan biitiin Enstitii labo
ratu~. klinik ve talebe dairelerinin su
yunu temin etmektedir. Ankara elektrik 
fabrikas1, Yiini§ mensucat fabrikas1 hep 
kuyulardan ~ekilen sularla i§lemektedir
ler. 

Yurdun diger yerlerinde kurulmu§ o
lan fabrikalan da ornek olarak gostere
biliriz. Biitiin bu misallerden anla§Jh • 
yor ki yeraltmdaki su servetlerimiz ba~ ~ 
hba§ma bir k1ymettir ve bunlardan her 
bakJmdan azami derecede istifade miim
kiindi.ir. 

Yukanda saym1~ oldugum kuyulann 
seviyesi y11lardanberi kuHamlmalanna 
ragmen bir kan§ inmemi§tir. Coriili.iyor 
ki Anadoluda su az degildir. T e§kilat 
yap1hrsa bugi.in herkesin goziine kuru go· 
riinen yurddan yemye§il bir cennet yara· 
hlabilir. 

Dr. Kerim iJmer CACLAR 

Gazetecilere gosterilen giizel bir Rus filmi 

Evvelki gece Sovyet konsoloshanesinde verilen r;ay ziyatetinde oa~konsolos vekili 
M. Varte nutu~ soylerken 

Dost Sovyetlerin Istanbul Ba§konso • Y akmda Istanbul sinemalarmda hal-
los vekili M. Varte evvelki ak§am !s- ka gosterilecek olan bu filim, biiyi.ik bir 
tanbul gazetecilerini konsoloshaneye da - itina ile hallrlanml§ §ayam dikkat bir kor· 
vet ederek «Sirk» admdaki Sovyet filmi- delad1r. Kadm giizelligini te§hir eden 

--- ~4L~~u:.. Arne · an filimlerine mukabil, Sirk fil -

CUMHURtfET 

Babk~dar, kime kar~1 
boykot ettiklerini 

bilmiyorlar 
Di.inkii ak§am gazetelerinden biri is

tanbul bahkc;llarmm bahk fiatlarmm 
dii§kiinliigunden dolay1 aralarmda bir 
boykot yaptlklanm, dun sabahtanberi 
bahk tutmad1klanm ve boykotun 48 sa
at devam edecegini yaz1yordu. 

Bu hususta yaphg1m1z tahkikata na
zaran bu boykot haberi tamamen uy -
durmad1r ve nereden c;Iktlg1 bir ti.irlii 
anla§JlamamJ§tlr. 

Bu hususta kendisile goru§en bir mu
harririmize Bahkc;1lar cemiyeti reisi 
Ahmed demi§tir ki: 

c- Kime kaq1 boykot veya grev yap
IDl_§lZ bir ti.irlii anhyamad1k. Bizim bir 
§irketimiz, blokumuz yok ki, boykotu -
muz olsun. Bahkgll1k bu, bir alamanasi, 
lie; tane adam1 olan denize ac;xhr, kts -
metini arar. 

iplik buhran1 

~ehrimizde bir sokaga 
dost memleket hiikiimda-

• • 
lSIDl verildi rm1n 

,Sehir meclisi ikinci toplantlsim diin 
birinci reis vekili N ecib Serdengec;:tinin 
riyasetinde akdetmi§tir. Diinki.i toplantl· 
da ilk evvela Belediye Mezad idaresinin 
,Sefkat Sand1gma terhin edilen e~yanm 
tephir edilmesi liizlm geldigi takdirde bu 
iicretin kimden ahnm].SI icab edecegine 
dair olan tezkere okunarak Miilkiye en
ci.imenine havale edilmi§tir. 

Son giinlerde torikler c;ok biiyi.ik ge -
liyor, aglar dayanm1yor. Birc;ok aglar 
parc;aland1. $imdi biiylik bahkc;Jlar ag
lanm tamirle me§gul oluyorlar. Eger 
buna boykot ismi veriliyorsa biz de og
renelim ... Vekaletin yerinde bir ka

EV KAFT A rarile ortadan kaldir1hyor 

Y enipostane oniinden Ankara cadde -
sine uzanan caddeye «Sehin~ah Peh • 
levi» ismi verilmesi hakkmdaki enciimen 
mazbatas1 okunmu~ ve herhangi bir en • 
ci.imende tetkikine li.izum hissedilmeden 
teklif ittifakla kabul edilmi~tir. Ayaspa· 
~ada, kapahlarak arsa halinde sahlma • 
sm karar verilen Masrafnazm sokagl 
hakkmda enci.imenden gelen tezkere o • 
kunmu~. azamn ekseriyeti bu sokagm 
kapahlmasmJ muvaf1k gorrnediginden 
mazbata iizerindeki tetkikatm derinle* -
tirilmesi kin Kavanin enci.imenine Fa -
tihten Sultanselime giden cadde;e de 
Kazaskerler caddesi ismi verilmesi hak· 
kmdaki teklif te azadan Manyasizade 
F eridun tarafmdan vaki olan itiraz iize
rine tekrar Miilkiye enci.imenine gonde
rilmi~. Beyaz1ddan Sultanhamamma i • 
nen caddenin de Vas1f Cmar ismile i • 
simlendirilmesine dair olan teklif kabul 
nlilerek toolanhva nihavet verilmistir. 

Evkaf ipotek faizlerini t . . --phk fabnkalarmm yarattlg1 pamuk 
indiriyor 

Vakxf Paralar idaresi, ipotek muame· 
Iesi i.izerindeki faizleri bir nisbet dahi
linde t..;;1zil etmege karar vermi§ ve bu 
hususta bir de talirnatname hazxrlanmi§ 
oldugu ic;in Vak1f Paralar idaresi mi.i
diirii Ankaraya gitmi§tir. Alakadar rna
kamlarla temas ederek talimatname -
nin kat'i §eklini verdirect>ktir. Bu tali
matname kat'i §eklini aldtktan sonra da 
faizlerin ne nisbet dahilinde indirile -
cegi belli olacaktir. 

!Pligi buhrammn oni.ine gec;mek 1c;m 
Iktlsad Vekaletinin hlisni.i suretle ileri 
slirdi.igi.i bliti.in hal §ekilleri - alakadar
larm hiikfunete mi.izaheret etmemesi 
yliziinden - iyi netice vermemi§tir. Bu
nun neticesi olarak s1rf evlerinde kur
duklan bir makine veya tezgahla ek -
megini c;1karan balk, di.ikkamndaki bir 
kac; tezgahile c;ah§an c;orabc1 gibi za -
valhlar biiti.in c;orab, trikotaj ve doku
m~ fabrikalan i§siz kalml§tlr. 

IktJsad Vekaleti, bu vaziyet kar§Ism-

.. 
VI LAYETTE 

lstanbulun yeni Niifus 
miidiirii 

ADLIYEDE da §iddetle hareket etmek Hizumunu 

istanbul Vilayeti yeni Nufus mlidiirii 
Faik vazifesine ba§lami§, eski Ni.ifus 
miidiirii Hilmi diin arkada§larma veda 
ederek i§inden aynlml§hr. 

10 para i~in bilet~iye hakaret 
eden bir kadm mahkum oldu 

Modada oturan Aliye admda bir ka
dm yamnda iki ki§i ile beraber Har -
biye • Aksaray tramvayma binmi§ ve 
lie; tane iic; otuz parahk bilet almi§ ve 11 
kuru§ 10 para verecek yerde yalmz 11 
kuru§ vermi§tir. Biletc;i 10 para daha 
isteyince: cGeriye 30 para veD kl bir 
kuru§ vereyim. Siz zaten boyle para -
nm iistiinii vermernek suretil,e milyo
ner oluyorsunuz• demi§tir. 

Biletc;i bu ithamdan kurtulmak ic;in 
vatmandan tedarik ettigi 10 paraya ken 
disi de 20 para ilave etmi§ ve 30 parayx 
mu§tcriye uzatmca bu sefer de Aliye 
(serseri) kelimesile ba§hyan bir si.irii 
ki.iftir siralami§ ve bunun iizerine bilet
c;·i polise mi.iracaat etmi§tir. 10 para yii
ziinden g1kan bu ihtilaf netice itibarile 
curmi.i me§hud mahkernesine kadar gel
mi§ ve bilet~iye hakaret eden Aliye i.i~ 
glin hapse ve bir lira para cezasma mah 
kum olmu§tur. 

Beyoglu Birinci Noterinin 
muhakemesi 

Hare; pullan lizerinde 3600 lira ac;xk 
vermekten ve belediye pullarmdan da 
27,000 lira ihtilas etmekten rnaznun 
Beyoglu Birinci N oteri Salahaddinin 
Ag1rcezadaki muhakemesine dun de 
devam edilmi§tir. Diinkii celsede iddia 
makam1 belediye pullan hakkmda mah 
kemeye verilmi§ olan rapor miinderi -
catmm yeniden tetkikini istemi§tir. 

Maznun vekili Hamid ;:ievket te, be -
raet edecelkerine kat'iyetle kani bulun
duklanm, binaenaleyh mi.iekkilinin na
hak yere ilanihaye mevkuf tutulmiya
rak tahliye edilmesini istemi§tir. 

Heyeti hakime tahliye talebinin red
dine ve belediye pullan hakkindaki mu 
fetti§lik raporunun muhteviyah hak -
kmda tekrar Belediyeden izahat alm
masma ve muhakemenin aym 19 una 
b1rakllmasma karar vermi§tir. 

7 gun hapse mahkum oldu 
Sarho§ olduktan sonra ti~ bekc;iyi ve 

bir polisi dovmekten maznun pehlivan 
ve boksor Halidin muhakemesine diin 
ci.irmi.i me§hud dordi.incii asliyede ba -
kxlml§ ve Halid yedi giin hapse ve 7 li
ra para cezasma mahkum olmu§tur. -···-Kalp be§ibirlik yapmi§lar 

Arif Hikmet isminde birine kalp bir 
be§ibirligi 48 liraya satmaktan maznun 
olarak diin ibrahim Etem isminde biri 
yakalanmi§tJr. ibrahim, bu kalp paray1 
Hulusi isminde birinden aldxgxm, Hu
IU.si de Pic; Mehmedden aldtgm1 soyle
mi§lerdir. 

Fakat Pic; Mehmed bunu inkar etmi§
tir. Yapllan tahkikat neticesinde bu 
kalp paray1 Hulusinin imal ettigi anla
§Ilml§ ve Hulusi ile ibrahim Etem Ad -
liyeye verilmi§lerdir. 

mi kadm san' atkannm kuvvet oyunla -
rmda ve spordaki meharetini tebariiz et· 
tirmekte ve buna sinemakari maceralar da 
eklemektedir. Bir~ok yeni bulu~lar filme 
hususi bir cazibe vermektedirler. 

Filimden sonra, matbuata bir de ~ay 
ziyafeti verilmi~ ve bu mi.inasebetle sami
mi nutuklar soyknmi~tir. 

duymu§tur. <;ah§kan bir k1s1m balk! 
s1kmtiya maruz b1rakan ve memleket
te bir buhran doguranlarm daha fazla · 
himayesi dogru goriilmemi§, bunun ic;in 
piyasada en c;ok aramlan ve buluna -
m1yan numaralardaki ince ipliklerin 
giimrlik resmini indirerek ihtiyac; nis • 
betinde ithal ve ucuz fiatla tezgah sa -
hiblerine tevziine karar vermi§tir. Bu
n_Oll i,.in haz1rhklar yap1lmaktad1r. 

Bu haber, dun piyasada fevkalade se
vinc; uyamh lfl.~tlr. B11 husustakt.'emrin 
bugiin gelecegi umulmaktad1r. 

TAPU VE KADASTRODA 

Tapu ve Kadastroda yapdan 
tetkikat 

Birka~ giindenberi istanbul Tapu ve 
Kadastrosunda tetkikat yapmakta olan 
Tapu Urn urn , mlidiirlligii Ba§mi.i§aviri 
Halid Ziya, Ankaraya gidecektir. Halid 
Ziya, izmir, Aydm ve istanbulda yap
bgi tetkikat neticesini hirer rapor ha -
Iinde umum mlidiirliige arzedecektir. 

MOTEFERRIK 

Ba§vekilin Turan cemiyeti 
reisine telgraf1 

Turan N e§ri Maarif ve Yard1m cemi
yetinin yxlh~ kongresinde verilen karar 
uzere Ba§vekil ismet inoni.ine c;ekilen 
tazim ve tebrik telgraflarma cevaben 
mu§ariinileyh, cemiyetin ba§kam arka-
da§lmlZ Muharrem Feyzi Togaya ce • 
vab1 bir telgraf ~ekerek iltifatta bulun
mu§lar ve muvaffakiyetler dilemi§ler
dir. Ba§bakan telgrafta! 

cKongrenin duygularma te§ekkiir e
der ve ba~anlar dilerim• demektedirler. 

Kii~iik san' atlar kongresi 
Ankarada bu aym 12 sinde toplanacak 

olan ki.ic;iik san'atlar kongresine Tica • 
ret Odasmca hazulanan rapor yarm 
Ankaraya gonderilecektir. Kongreye i§
tirak edecek murahhaslar da Oni.imliz
deki c;ar§amba glinil Ankaraya gidecek
lerdir. 

Marmaris (;ocuk 

Hilmi 30 seneden fazla hi.ikfunet me
muriyetlerinde bulunmu§, namuskar ve 
mi.itevazi bir idare memuru idi. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Sovyet Ba§konsoloshanesin -

de resmi kabul 
$ehrimizdeki istanbul Sovyetler Ba§

konsoloshanesinde Sovyetler Birliginin 
ikincite~rin inkllabmm 19 uncu YJ.ldi:i -
ni.imti rntinasebetile aym 7 nci curnar -
tesi-Riinu saar 11 den 13 e kadar resmi 
kabul yap1lacakbr. 

SEHIR ISLER/ 
Kara sinekler lstanbulda da 

~ogahyor 
Son giinlerde Cagaloglunda da kara 

sineklerle sivrisinekler gogalmi§hr. Bu 
mi.iz'ic; hayvanlarm Cagaloglunda cad
de lizerinde bulunan bir fmna aid ahir
la baZI esnafm bula§Ik sulanm kanali -
zasyon bacalarma dokmelerinden i.ire
digi anla§1lmaktad1r. Alakadarlarm na
zari dikkatini cekeriz. 

KOLTOR ISLERI 

llk mekteb muallimlerinin 
k1dem zamlar1 veriliyor 

Maarif Vekaleti, ilkmekteb muallim
lerine k1dem zamm1 verilmesini kabul 
ettigi halde bunlarm zamlan son za -
manlara kadar verilemiyerek birikmi§
ti. Maarif idaresinin vilayet nezdinde 
yaptlg1 te§ebbi.isat neticesinde birikmi§ 
olan zamlarm verilmesine muvaffaki -
yet has1l olmu§tur. 

Zam alacak muallimlerin bordrolan 
haztrlanarak Hususi idareye verilmi§ -
t·ir. 

!lk tedrisat mi.ifetti§lerine de zam 
verilmesi takarriir etmi~ olmakla be -
raber bunlarm verilmesi bir miiddet 
daha gecikecektir. 

Maarifte bir tayin 
Saray kazas1 Biiyiik Manika muallim

lerinden Halid Aksan, izmir Karacata§ 
ortamektebi tarih ve cografya muallim
ligine tayin edilmi§tir. 

Esirgeme Kurumu 

Marmaris (;ocuk Esirgeme kurumu taraftndan Cumhurtyet oayrammda 
giydirilen yoksul ~ocuklar 

Marmaris (Hususi) - Bu y1la gelin - Mektebdeki yoksul yavrulara hafta -
ciye kadar, soniik, ismi var, cismi yok nm ii~ gunlinde s1cak yemek vermek -
bir durumda olan il~e <;ocuk Esirgeme tedir. Cumhuriyet bayram1 mi.inasebe -
kurumu, birdenbire faaliyete ahlml§, tile 43 yoksul yavruyu giyindirerek se
insanhk gururumuzu ok§Iyan varhklar vindirmi§tir. Bunlan daha geni§ mik -
yaratnn§tlr. yasta yeni faaliyetleri takib edecktir. 
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Siyasi icmal 
Amerikadaki se~imler ----
K nk sekiz hiikumetin ittihadmdan 

miite§ekkil ,;limali Amerika Bir
liginde ge~en sah urnumi s~im 

yapild1. Va§ingtonda toplanan ve kon • 
gre denilen ,Simali Amerika Miittehid 
Hiikumetlerinin mi.i~terek yani federal 
parlamentosunun 435 azas1 bulunan 
meb'usan meclisinin bi.itiin saylavlan ye
niden se~ildi. Ayni zamanda mi.i§terek 
parlamentonun ayan yani senato meclisi· 
nin 96 ki~iye balig bulunan azasmdan bir 
siiliisii yani 32 ki§i de yeniden intihab e· 
dildi. 

Ayan meclisi daha ziyade d1~ i~lerile 
me§gu] ve devletin harici politikasJ i.ize· 
rinde crok mi.iessir oldugundan ve meb'u· 
san meclisinin de i§lerini tetkik eyledigin
den istikrara muhtacd1r. Bu sebeble her 
se~imde azasmm yalmz i.i~te biri degi§ -
mektedir. Meb'uslann hepsi ve ayanm 
i.i~te biri s~ilirken her iki meclisin yani 
bi.iti.in kongre azalanmn yekununa mua
dil olmak iizere 531 azah ikinci miinte· 
hibler heyeti se~ilir ve bu heyet 48 hi.iku
metin mi.i~terek cumhurreisile cumhurreis 
muavmm1 se~er. 

Amerika kanunu esasisi curnhurreisine 
hi.ikiimdarhkla idare olunan memleket ~ 
lerde imparatorlara ve krallara verilen 
salahiyet ve kuvvetin kat kat fevkinde 
idare ve kontrol haklan vermi~ oldugun· 
dan bu makam1 i§gal edecek za!Jn, efka· 
n umumiyenin §U veya bu mi.italeas1 ve 
cereyanile degil; belki efkan umumiye ~ 
nin derin dii~i.ince ve ihtiyaclanna vakJf 
ve bunlara terciiman olacak aguba§h ve 
tecriibeli hususi miimessillerinin fikir te
atisi ve ince tetkikleri neticesi olarak se • 
~<ilmesine biiyi.ik ehemmiyet vermi~ ve bu
nun i~in bu intihab1, ne reyiama ne de 
meb'uslarm ve ayanm dileklerine blrak· 
maml§hr. 

F akat kanunun vazu tarafmdan dii§ii· 
niilen bu usul, ameli sahada bi.isbiitiin 
aksi neticeler vermektedir. Curnhurreisi 
partilerin degil biiti.in Amerikan mille • 
tinin adam1 olmak laz1m geldigi halde 
otedenberi Amerikay1 mi.inavebe ile ida· 
re eden cumhuriyet~i ve demokrat parti
lerinin adam! oluyor. Dahas1 var: <;:ok 
defa cumhurreisi Amerikan hiikumetleri
nin ekseriyeti degil, ekalliyeti tarafmdan 
se~ilmi~ oluyor. 

ikinci miintehibleri her hiikumet mii -
savat uzere degil, kendi niifusunun nis· 
betine gore sec;:iyor. intihabda ms1ftan 
bir fazla rey ekseriyet sayJlmaktadJr. 
P ensilvany a ve N evyork hiikumetleri gi· 
bi niifusunun ~oklugu itibarile her biri 
elliye yakm ikinci miintehib ~1karan bir 
kac; hi.ikumetten her birinin yan ni.ifusun
dan iki i.i~ ki§i fazla olan ekseriyeti elliye 
yakm mi.intehibi se~ebilir. Mesela, N ev
yorkta on milyon birinci mi.intehib varsa, 
bu on milyonun yansmdan yani he§ mil· 
yondan be§ on ki§i fazlas1, ikinci mi.inte• 
hiblerin hepsini birden sec;:mekte, ekalli
yette kalan diger be~ milyon tek ikinci 
miintehib dahi se~ememektedir. Halbuki 
bu hiikfimetlerin yamba§mdaki az ni.ifus· 
lu bir diizine hiikumet beraberce dahi bu 
kadar mi.intehibi sani c;:Jkaram1yor. Neti· 
cede mesela N evyork hiikumetinin be§ on 
fazla birinci mi.intehib reyi, bu hi.ikume ~ 
tin yan niifusunun dilegini hamalh yap• 
!Jg1 gibi yamha§mdaki on iki hiikumetin 
halklannm ittifakla verecekleri hi.ikmi.i 
dahi -miintehibisaniler heyetinin verdi • 
gi hiiki.imde ekseriyeti haiz olmas1 itiba
rile- iptal edebiliyor. 

N eticede niifusu ~okc;a olan iki iic; 
hi.ikumetteki birinci mi.intehiblerin reyle· 
rinin yandan fazla olan be~ on reyi A
merikan hiikumetlerinin, ve Amerikan 
milletinin kahir ekseriyetini s1f1ra indire ~ 
bilmektedir. Amerikan demokrasisinin 
temeli, bir rey fazladan ibaret olsa bile 
ekseriyeti mutlakaya riayet oldugundan 
crok defa cumhurreisleri milletin ve hi.iku
metlerin ekseriyetini temsil edememekte· 
dir. F akat bu defaki intihab gori.ini.i§e na· 
zaran boyle degildir. Demokrat partisi· 
nm namzedi Mister Ruzvelt pek kahir 
olan bir ekseriyetle ikind miintehibler 
heyeti tarafmdan s~ildi. Mii§ari.inileyh 
1932 senesinde birinci defa Cumhurreisi 
oldugu zaman Amerikada biiti.in banka
lar gi§elerini kapatml§, demiryolu kum • 
panyalan iflas, sanayi miiesseseleri dur· 
mu§tu. Mister Ruzvelt Amerikan kanu • 
nu esasisinin ince teferruatma ve mii§te .. 
rek yani federal hiikumetten ziyade birli· 
gi te§kil eden hi.ikumetlerden her birine 
verdigi salahiyetlere pek ehemmiyet ver· 
meyip mii§terek devleti, bi.itiin mali ikh· 
sadl, sanayi ve ziraat i§lerinde, masma 
gore, hakim yahud hakem yapml§tl. 
Mi.i§terek ali mahkeme. bunlan kanunu 
esasiye mugayir saymc1ya kadar bu cez· 
ri tedbirler Amerikan milletinin halini 
di.izeltmi§ti. Bu defaki se~im, Mister 
Ruzveltin §ahsi ve hususi menfaatleri u-
mumi refah ugrunda ~igniyen cezri usu
li.in devam edip etmemesi hakkmda efkan 
umumiyenin bir karan idi. V erilen hii -
kiim zahirde olsa bile kahir bir ekseriyet
le bu usuli.in devam1 lehinde olmu§tur. 

Muharrem Feyzi TOGAY 



6 tkincite~rin 1936 

SON I-IABE~L.EJ:2 ••• 
'I'EI.EFON TELGilAI' ve 'I'ELSiZI.£ 

Cumhurreisi namzedi 
Landon vali de olamad1 

Meb'us ve ayan intihablar1nda da de
mokratlar biiyiik ekseriyet kazanddar 

Nevyork 5 (A.A.) - Bu sabah sa- ki mecliste de buyuk bir ekseriyete malik 
.at u~teki neticeler: bulunuyorlar. 

Ruzvelt, 46 hiikumet, 523 intihab Y eni Amerikan kabinesi 
dairesi, 23,822,422 rey. Nevyork 5 (A.A.) - M. Ruzveltin 

Landon, 2 hiikumet • Maine ve Ver- 25 milyon rey tophyacagi anla~Ilmakta· 
mont ., 8 intihab dairesi, 14,835,381 d1r. Bu miktar reyin mazide misli yok • 
rey. tur. Demokratlar, gerek ayanda ve ge • 

M. Landon valiligi de kaybetti rek mi.imessiller meclisinde ekseriyetle -
Va§ington 5 (A.A.) - Hic;bir A - rini artirmi~IardJr. Mecliste 308 yerine 

merika Cumhur Ba§kam, bu kadar az 316 demokrat bulunacakttr . .Ayanda 70 
taahhude giri*tigi halde Ruzvelt kadar yerine 71 demokrat bulunacakttr. Siyasi 
kuvvetli bir ekseriyet kazanmami§hr. M. mehafil, kabinenin tadili ihtimalinden 
Ruzvelt sadece umumi olarak liberal si- bahsetmektedir. Bu tadil, bir ikincika • 
yasay1 devam ettirmeyi vadetmi§tir. Bu nunda Posta Nazm M. Farley siyasi 
itibarla M. Ruzvelt hayati meseleler hayattan c;ekildikten sonra tedrici suret· 
mevzuu bahsoldugu vakit en dogru bu- te yapiiacaktJr. Ticaret N azm M. Ro • 
lacag1 yolu tutmak hususunda tam bir perle Bahriye Nazm M. Swanson, 
serbestiye malik olacakhr. Harbiye Nazm M. Voodring, Mesai 

Simdiye kadar saylavlar meclisine Nazm Mis Perkins ve Adliye Nazm 
288 demokrat tayin olunmu~tur. Yiiz • M. Cunmings da istifa edeceklerdir. 
den biraz fazla cumhuriyetc;iye mukabil M. Roper M. Lagouardia halef o • 
daha k1rk kadar demokratm se<;ilecegi )acaktJr. Herhalde bugiin mevzuu bah • 
lahmin olunmaktad1r. solan mesele, M. Ruzveltin kanunu e -

Diger bir tahmine gore, 96 azas1 bu- sasiyi veva ali mahkemeyi tadil edip et
lunan senatoda 75 demokrat yer ala • rniyecegidir. 
cakhr. Y enid en vali tayin eden birc;ok Fran sad a memnuniyet 
'devletlerde de demokratlar muzaffer ol- Paris 5 (A.A.) - M. Ruzveltin ye-
maktadirlar. Demokrat Huxton, Kan • niden Amerika Birle~ik Devletleri reis
sasta M. Landonun yerine gec;m1~hr. ligine sec;ilmesinden bahseden Frans1z 
Simdiye k:.dar Ruzvelt 23,160,365 ve D1~ hleri Bakam M. Delbos demi~tir 
Landon 14,423,773 rey a1mJ~tJr. ki: 

Meb'us ve ayan intihabrnda «- Fransa Ruzveltin kazand1g1 em-
demokratlartn zaferi • salsiz muvaffakiyetten ve bu sec;imlerde 

Nevyork 5 ( A.A.) - Meb'usan tezahiir eden demokratik temayiilden 
meclisi intihabatma aid son neticelere c;ok memnundur ve bunlan kalbden al • 
gore 267 demokrat ve 56 cumhuriyetc;i ki~lamaktadJr. M. Ruzveltin miidafaa 
intihab olunmu§tur. 112 azahk heniiz ettigi prensipler F ransada tamnmt$ olan 
belli degildir. prensiplere mii~abih bulunmaktadir.» 

.Ayan meclisinin ise yalmz iic;te biri Paris Soir gazetesinde ne~rettigi bir 
yenile~ecektir. Son rakamlara gore a . makalede M. Herriot da Ruzveltin met
yanda ~imdi 66 demokrat ve 14 cumhu- hini yapmakta ve Amerika Birle~ik 
riyetc;.i vard1r. 14 azahk ise heni.iz mec;- Devletlerile Fransa arasmda bir yakm
huldiir. Binaenaleyh demokratlar her i- h•ma iimidini izhar etmektedir. 

_ ................... ,,.,,,,ttmllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/IIIIIJIIIJ/IIJIII/IIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllttlltttunum ....................... . 

-·.&·-·:z miidafaa 
haz•rl•klari 

Naz1r amele grevlerinden 
'ika yet ediyor 

Paris 5 (A.A.) - Parlamento ordu 
enciimeni Harbiye N azm Daladierin i • 
zahatmi dinlemi~tir. Bu toplanttdan son· 
ra ne§rolunan tebligde deniliyor ki: 

«Harbiye Nazm bilhassa milli miida
faa ic;in ilmi taharriyatta bulunmak iize· 

AtatUrke gelen t~brik 

t telgraflar1 ~ 
Cumhuriyet bayramt miinasebe· 

tile Bekika Krah Leopold, ltalya 

Krah Emanuel. J aponya fmpara
toru Hirohita, 1spanya Cumhurre
isi M. Azana, Birle~ik Amerika \ 
Cumhuriyetleri Reisi M. Ruzvelt 
Buyi.ik Sef Atatiirke hirer telp;raf 
giindererek hararetle tebrikatta b~
lunmu~lardir. 

re bir enstitii kurulmasr hakkmda bir ta • ~ 
k1m layihalar tevdi olunacagm1 bildir • 
mi§tir ve ordu subay kadrolarmm takvi • 
yesi ic;in icab eden tedbirlerin almacagmt 
soy I emi*tir. 

Atatiirk te bu telgraflara ayni ~e
kilde cevablar vermislerdir. 

~~ 

Siimer Banka 
yapdan yard1m Harbiye Nazm, Alman ordusunun 

vaziyeti hakkmda da tenkidi bir tahlil 
yapml§ ve subay kadrolannm bir sene· 
den evvel tamamlanamiyacagml soyle -
mi§ ve Renin i§galindenberi Alman or • 
dusunun motorlii vaziyeti, yo) in§aah ve 
miidafaa tertibatt hakkmda izahat ver -
mi§tir. 

Paris 5 (A.A.) - Milli Miidafaa 
Nazm M. Daladierin beyanahm tahlil 
eden Echo de Paris gazetesi diyor ki: 

Nazu, 14 milyan ordu, 5 mil • 
yan bahriye, 500 milyonu §imal hu • 
dudu tahkimatma sarfedilecek olan 19 
milyar 500 milyon tahmin ettigi kredi -
lerden basetmi~tir. Bu masraflar istikraz 
suretile kapatJiacaktir. Nazn ayni za • 
manda son grevlerden dolayt ag1r bir ~e
kilde mutazarnr olan harb endiistrisine 
aid meselelerle de me~gul olmu~tur. Mil
li miidafaaya aid malzemenin tesliminde 
iki ayhk bir gecikme vard1r. Bundan do
layidi~ ki ileride hukumet hic;bir ~ekilde 
grev yaptlmasma musaade etmiyecektir. 

Hi.ikumet bunun it;in §imdiden tedbir • 
ler almaktadtr. 

N az1r bun dan sonra ki*Ial arda yapi
lan komiinist propagandasmt ~ok §iddetli 
bir lisanla tenkid etmi*tir. 

Journal gazetesinin bildirdigine gore 
M. Daladier lspanyaya F ranstz silahla
nnm yollanmas1 meselesile me§gul ol -
mu§tur. Bir soruya cevab §eren M. Da
ladier ~unlan soylemi~tir: 
«- Size ~unu temin edebilirim ki 

kendi Nezaretime aid olan hic;.bir fab • 
rika fspanyaya hic;.bir harb malzemesi 
veva vas1tast yollamami§hr.» 

lki kanun aras1nda ahenk 
temini 

Ankara 5 (Telefonla) - Ticaret ka
nunile borclar kanunu arasmda ahengi 
temin ve icab eden tedbirleri tesbit et. 
mek iizere bir komisyon bu aym doku
runda toplanacaktrr. 

Sermayeye 3,5 milyon 
lira ila ve edildi 

Ankara 5 CTelefonla) - Siimer 
Bank sermayesine 42 milyon lira ilave .e· 
dilmi~ti. Bu sermayeye yeniden 3,5 ~u.l
yon lira ekliyen kanun ]ayihasJ Mechsm 
iktJsad encumeninden g~ti. 

T qkil olunan §eker fabrikalan a no -
nim §irkete 7 milyon 330 bin liradan iab
ret olan i§tirak hissesinden 3 milyon se· 

kiz yiiz bin kiisur liras1 Siimer B~n~~a 
odenmi§tir. Miitebakisinin odenmes1 ~~m 
de bu yeni ta!hsisatm kabulii zaruri ol -
mustur. 

Biikre§te dag1hlan garip bir 
beyanname 

Londra 5 (Hususi) - Eski Roman
ya Ba§vekili M. Dukay1 oldiiren «De
wir muhaftz» cemiyeti bugiin Biikre§te 
bir beyanname dagitmi§tlr. Beyanname· 
de, Romanyayt her hangi ~ekilde olursa 

olsun Sovyetlerle te~riki mesai ederek 
diger bir devlete kar~J harbe suriikleye· 
cek Romanya devlet adamlannm idama 

mahkum edilecegi bildirilmektedir. 
Bu beyannameden anla~Jldigma gore, 

M. Dukanm katlinden sonra feshedilen 
bu gizli cemiyet, elan faaliyette devam 
etmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 5 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,28, Nevyork 21,53 1/2, 

Berlin 864, Briiksel 363,75, Madrid -, 
Amsterdam 1157,50, Roma 113,25, Liz
bon 95,70, Cenevre 494,78 1/2, baku 
48 3/4 - 49 1/4, kalay 213,17,6, altm 
142,03, giimii§ 20,5,16, 

CUMHURiYET 

Kad1nlar1m1zln 
askerlik vazifesi 

K1z Liseleri biiyiik bir 
bayram yapacaklar 

Kadmlarm, seferde askeri hizmete 
almmas1 hakkmda Meclise bir ka
nun layihas1 verilmek iizere oldu
gu yazllrnJ§h. Bu husustaki hava
dis §ehrimizdeki k1z liseleri ve k1z 
ortamektebleri arasmda derin bir 
memnuniyet uyandtrmt§hr. Bunun 
i~in krz talebe ile kadm muallim
ler tarafmdan ~ehrimizde biiyiik 
bir miting yaptlmasma. karar veril
mi§tir. Mitingin program1 haZJr -
lanmak iizeredir. Program biter 
bitmez miting i~in laztm gelen mii
saadenin ahnmasma te§ebbiis edi· 
lecektir. 

KadmhgimiZI rencide e
den hayal mahsulii tafsilat 

Ankara 5 (Telefonla) - Tiirk 
kadmmdan askerlik hizmetlerin -
de de istifade edilmesi yolundaki 
cereyamn bir kanun mevzuu bali -
ne gelmekte olduguna dair ilk defa 
gazetemizin verdigi haber etrafm
da gittik~e geni§liyen bir alaka 
vard1r. Buna dair haberimizi yiik
sek bir dille yaptlan bir teb§ir ii -
zerine verrni§ bulunuyorduk. Bu 
sebeblerdir ki haberimiz iizerinde 
yiiriiyerek S1hhiye Vekaleti mem -
balarma atfen bu layihamn guya 
esaslan hakkmda verilmek istenen 
biiti.in tafsilat bu dakika ic;in hatta 
yerinde gi:iriilmiyen tahminlere 
miisteniddir. Muhakkak olan §ey 
Tiirk kadmmdan askerlik hizmet
lerinde faydalamlmas1 hakkmdaki 
prensip ve gene Tiirk kadmmm va
tan miidafaasmda erkegi gibi cesur 
ve ~eci oldugu hakikattir. 

Diinya yiiziinde ilk defa goriile -
cek bu mi.ihim inkrlab arifesinde 
tesbiti iktiza eden tatbikata miite
dair noktalar vardtr ki bunlarm 
da yiiksek tetkiklerde oldugu anla
§thyor. Bizim ogrendigimize gore, 
meseleyi bir cephe gerisi veya cep
he ilerisi ~eklinde tasnif etmek 
Tiirk kadmhgm1 rencide etmektir. 
Tiirk kadmlan arasmda daha §im
diden Sabiha Gi:ikc;en gibi dogru -
dan dogruya cephe iistiinde ~ah§ -
mak iizere asker olarak yeti§en bii
viik istidadlar vardrr. 

Alacahoyiikte 
yap1lan hafriyat 

Mevsim sonu miinasebe
tile muvakkaten 

tatil edildi 
Ankara 5 (A.A.) - Turk Tarih 

Kurumunun Alacahoyiikte yapmakta 
oldugu hafriyat, mevsim sonu dolaytsile 
27 ilkte§rinde muvakkaten tatil edil • 
mi§tir. Bu seneki hafriyat gec;en seneden 
daha uzun siirmii* ve 20 may1stan 27 ilk
te§rine kadar 161 giin devam etmi§tir. 
Bu mevsimde kaz1lan saha ve meydana 
<;Ikanlan kiiltur e~yasr ge~en senekinin 
birkac; mislidir. Hafriyat, verdigi neti • 
celer itibarile Turk tarihi ve biitiin be§er 
tarihi ic;.in fevkalade biiyuk ehemmiyeti 
haiz bulunmaktad1r. 

1sfenskli kapm10 yaniba§mda Eti fm· 

paratorlugu c;agma aid mabed veya sa· Dr. M. ALl ACAKAY 
ray olmasJ muhtemel biiyiik bir yapJdan _r:_-.;,)_B:,l:,r:,ln:,c:_l .:.y-az_t""!'d_u_·n_k_ii_s_a_y_tm_I_z_da_d_tr_. _______________ _ 
ba~ka baktr <;agma aid sekiz, sekiz bu • 
c;.uk metro derinligindeki «tahminen 
5000 • 5500 sene evveline aid hiikiim • 
dar ailesi mezarlarmda yiiksek bir kiil • 
tiiriin ifadesi olan altm, giimii§, bak1r ve 
seramik e*ya bulunmu§tur. Bunlar Ana
dolu baku kultiiriinii orta Asya medeni
yetine baghyan belgelerdir. 

1 0 metrodan 14 metrodaki ana top ra
ga kadar devam eden kalkolitik «Chal • 
kolithik» tabakada yaptlan ara§hrmada 
ise gene ii~ iskeletle seramik eserler 1;1 • 
kanlm1~ttr. 

Hoyiikte bu sene yaprlan mesaiye An· 
kara T arih, Dil ve Cografya fakiiltesi 
antropoloji asistam Bayan Muine de i§· 
tirak etmi~tir. 

Tiirk T arih Kurumu iiyeleri diin bir 
beyet halinde etnografya miizesine gi • 
derek muvakkaten te$hir edilen eserleri 
gormii*ler ve hafriyat direktori.i Hamid 
Ko§aym verdigi izahatJ dinlemi~lerdir. 
Kurum gelecek sene hafriyata daha bii
yuk mikyasta devam edecektir. 

Bir E ti alimi Ankarada 
Ankara 5 (Telefonla) - Eti tarihi a

limi Liverpol Unlversitesi profesorle • 
rinden Barftand, Ankaraya gelmi§ ve 
Tiirk Tarih Enci.imeni toplanbsmda bu
lunmw~tur. 

Profesi:ir, Eti eserleri hakkmda tet -
kikat icra edecektir. 

M. Bekin Londrayi ziyareti 
Var§ova 5 (A.A.) - Hariciye Ba· 

kam Bekin Londray1 ziyaret etmek iize
re yann hareket edecegi haber verilmek
tedir, 

Galatasarayh Mahir 
vefat etti 

Safi Ribbentrop bir lngiliz mep'u
aunun aozleri iizerine 

miiracaatte bulundu 
Istanbul Ford Londra 5 (A.A.) - Almanya bii -

fabrikasmda miifet· yiik el~isi Von Ribbentrop, bugun Dr§ 
ti§ iken sonradan hleri Bakanltgma giderek, Avam kama· 
Ford acenteligin • rasmm per~embe giinkii ic;timamda ko • 
de mudiir olan ve munist Calu§erin Almanyaya kar§t yap· 
merhum Safi Be - hgt §iddetli hiicumlar iizerine lngiliz hii· 
yin oglu; merhum kumetinin nazan dikkatini celbetmi§tir. 
doktor Celal Pa • 

M. Eden, bu taarruzlardan dolayr mii§anm damad1 Ma-
teessif oldugu, fakat bu kabil tenkidleri hir Safi Keskin, tu· 
menetmek salahiyetini haiz olmadigmJ tulmu§ oldugu has· 

tahktan kurtulamiya- elc;iye bildirmi§tir. 

rak, tahtt tedavi- Merhum Mahir Safi Japon meclisi a~dd1 
de bulundugu Cer Tokyo 5 (A.A.) _ Parlamenton~n 
rahpa§a hastanesinde irtihal etmi§tir. yeni toplantJ devresi, 25 milyon sarf1le 

Merhum Mahir Safi, Calatasaraym ve 17 senede in§a edilen yeni sarayda 
yeti§tirdigi ilk k1ymetli sporculardan bi- bugiin merasimle a~Jimi§hr. 
ridir. Mahir, kiirek c;ekmekte, halat mii- __________ ...,...., __ _ 

sabakalarmda, guile kald~rmakta ve o
tomobil kullanmakta mahir bir gencdi. 

Galatasaraym denizcilik §Ubesinin te§
kil ve tesisinde biiyiik himmetleri goriil
mii§tiir. Calatasaraym ilk §ampiyon olan 
ki.irek ve halat tak1mlannda Mahir de 
vard1. Cencliginin kuvvetli zamanlann -
da Mahir, c;eki ta§mt yerden kald1racak 
kadar zorlu bir viicude sahibdi. llk oto
mobil sporu yapan Ti.irklerden oldugu 
i~in, Umumi Harbde, ihtiyat zabiti ol
dugu zaman Harbiye N ezaretindeki o· 
tomobil park! kumandanhgma tayin e • 
dilmi§ti. 

N ecib bir ailenin ~;ocugu olan mer -

hum, hayatmda, kwmeti ve yiikse~. dii· 
riistlugu ile tanmmi§ bir §ahsiyetti. Olii -
mu zayiattandlr. 

Cenazesi bu sabah saat on birde Bag· 
dad caddesinde Celal Pa§a ko§kiinden 
kaldmlarak N amaz1 Erenkoy istasyonu 
camisinde k1lmacak ve Sahraytcedidde 
aile makberesine defnedilecektir. 

Kendisine Cenabthaktan rahmet diler 
ken kederli ailesile, karde§leri Turkofis 
mii§avirlerinden ;lefik Safi, F az1l Safi 
ve As1m Safiye ve merhumun mensub 
oldugu Galatasaray kuliibune samimi ta
ziyetlerimizi sunam. 

HEM NALINA 
MIHINA 

insaf1n o yerde nanu 
yok mu? 

fE5} u, aCl bir hikayedir. Ben de, 
[g} bu mevzua lshrab duyarak 

giriyorum; hem de ii~iincii defa 
olarak ... 

Havalar SJcak gittigi i~in ;li~li mmta· 
kasmda, Madridi almaga ~ah§an !span· 
yol nasyonalistlerinden daha talihli ~~
kan, sineklerden bahsedecek degilim; 
haya mevzuum daha ciddidir. 

T ahkikat I kanunusani 1934 te ba§• 
lami~h. 

20 §ubat 1934 te bitti. 

istanbul Vilayeti idare heyeti temmuz 
1935 te ltizumu muhakeme karan verdi. 

Devlet ;luras1 agustos 1935 te bu ka
rar\. tam 56 yerinden nakzetti. 

Uc; ay sonra, te§rinisani 1935 te tah
kik heyeti tekrar kollanm s1vayarak ye· 
niden tahkikata ba~lad1. Bu defaki tah· 
kikat dort ay siirdii. 

T ahkikat bittikten sonra yeni fezleke 
iki ayda, yani 1936 may1smda lstanbul 
idare heyetine geldi. Heyet, fezlekeyi 
kanuni ~ekilde bulm1yarak iade etti. 

Bunun iizerine, yeni bir fezleke daha 
yapild1, bunun yapilmasJ da iki ay siir· 
dii ve fezleke, istanbul Vilayeti idare 
heyetine temmuz 1936 da geldi. idare 
heyeti bu son fezlekeyi de 1936 eylulii· 
niin sonunda 15 noktadan noksan ve 
miitenak1z bularak ikmali i<;in iade etti. 
;limdi 1936 y1h ikincite§rinindeyiz ve se• 
nenin bitmesine bir ay ii~ hafta kalm1~· 
t1r. 

Tam 22 ayd1r bir tiirlii ikmal edilemi· 
yen bu tahkikat fezlekesi Ziraat Banka· 
smm istanbul §ubesi miidiirii Ahsen ile 
Kredi ;lefi Suade ve Sah~ Amiri Adile 
aiddir. 

Yirmi iki ayd1r bu ii~ memur a~1kta· 
d1rlar. Ellerini kavu§turmu§ maa§slz, 
tahsisats1z haklarmda verilecek muhake· 
me veya men'i muhakeme karar1m bekli· 
yorlar. !§in gidi§ine ve goriinii~iine bak1· 
l1rsa daha bir hayli zaman beklemeleri 
muhakkak ve mukadderdir. 

Bu ne bitmez tahkikathr yarabbi? 
Cerek Ziraat Bankasmm yani devletin 
menfaati, gerek haklannda tahkikat ya· 
p1lan memurlarm vaziyeti bakrmmdan bu 
tahkikahn biran evvel bitirilmesi laz1m· 
ken yirmi iki aydtr, i§ hala yerinde say· 
maktad1r. 

Bello ilk defa 1936 §ubatmda «Biraz 
i.l!safh olmah» diye bir yaz1 yazmt§hm. 
u~ ay sonra, 1936 maylSl sonunda, tek· 
rar ayni mevzua dondiim. Bu defa da 
«benim oglum Bina okur, doner, doner 
gene okur» ba§hkh bir yazimda bu gi· 
di§le iic; ay sonra, bir ii~iincii defa daha 
tekrar bu meseleyi yazmam muhtemel· 
dir.>> demi§tim. Bu ihtimal, ne yazrk ki 
tahakkuk etti; hem de iic; ay sonra de· 
gil ; iki ay daha fazlasile be§ ay sonra ... 

V ukuu iddia edilen bugday yolsuzb-
gu, daha ziyade bir memleket meselesi • 
dir. Aynca ii~ memurun da mai§eti, §e• 
refi ve istikbali mevzuubahistir. Bu i§te 
devletin de ~ah1slann da hakkr vardrr. 
Boyle oldugu halde, aylar, gunler kadar 
ehemmiyetsiz ve kol ay g~mi§tir. T ahki· 
kahn ne vakit bitecegi de heniiz malum 
degildir. Dii§iinmeli ki fezleke yeniden 
yapdacak, ondan sonra, Istanbul Vila· 
yeti idare heyetine ve daha sonra da 
Devlet SU.rasma gidecek. lki senedir sii· 
riiklenen bu i~in sonu, kimbilir, ka~; sene 
sonra almacak? Herhangi bir yolsuzluk 
tahkikatmiD bOyle iki sene uzamas1, ac1· 
nacak bir haldir. 

Tahkikatt bu kadar uzatanlar, kendi 
arkada~lannm 22 aydn neyle gec;indikle
rini hie; di.i~iinmiiyorlar mt? T ahkikat 
bittigi zaman, bu memurlann da bitkin 
bir hale geleceklerini hesab etmiyorlar 
m1? 

insafm, o yerde nam1 yok mu? 

~ 
Bel~ikada askerlik miiddeti 

Briiksel 5 (A.A.) - Van Zeeland, 
parlamento ordu enciimeninde beyanat -
ta bulunarak Bel~ikanm miidafaasr i~in 
18 ayhk askerligin zaruri oldugu noktai 
nazannda 1srar etmi§tir. Komisyon aza
smdan bir~oklan buna muhalefet etmi§ -
lerdir. Van Zeelandm askeri kanunlann 
heyeti umumiyesi hakkmda itimad me -
selesini ileri siirecegi teeyyiid etmektedir. 
Maamafih Ba§bakan bazt tadilah tet • 
kikten imtina etmiyecektir. 

CEMAL NADiR 
Yegane 

karika tiiristimiz 
Cemal Nadir'in 

bugiinkii 

AKBABA 
mecmuasmda iki 

renkli bir 
~aheseri 



[ 
KU~Uk 
hi kAye Tereciye tere l 

Arkada§Im, gozu bugdaydan bahse - remiyecegimi gitgide daha iyi anhyor -
den makaleye ili§ince elindeki gazeteyi dum. F akat bir defa ok yaydan t;Ikmi§tl. 
katlad1, cebine koydu ve bana dedi ki: Ceri donemiyecek bir vaziyetteydim. <;a

- Bugday lafm1 duydugum yerden resiz. ilerlemek mecburiyeti vard1. Y a -
kat;anm. Dunyayi doyuran bu mubarek Va§ yava§ elbet ogrenirim diyordum. ilk 
nesnenin bende hem gulunc hem ac1 bir zamanlarda para kazanamazsam da za· 
hahrasi vard1r. Bak anlatay1m da dinle. ran yoktu. Emniyet Sand1gmdan aldigim 

Harbi Umuminin en civcivli senesiydi. paranm hepsini sarfetmemi§tim. Bir mud
Arhk ekmek yerine kepek, §eker yerine det onunla idare edebilir, meslegin pof 
bu)ama yemek tabii bir ha) o)miya ba§- taraflanm ogreninceye kadar di§imi Sl -
)ami§ti. 0 tarihte ben gene §imdiki gibi kard1m. 
memurdum. Ald1g1m maa§a, aydan aya Ertesi gun, R1zanm yaz1hanesine git
daireden verilen erzak1 da ilave ederek tigim zaman elime bir zarf dolusu bugday 
bir ev halki at;hktan olmemege t;ah§l - numunesi tutu§turdular. arkarru sivad!lar, 
yorduk. <<haydi Allah muvaffakiyet versin» de

Malum ya o devirde herkese bir tica· diler ve beni, bugdaya mu§teri aramak 
ret merak1 gelmi§ti. Millet, yorgamm i<;in yola t;Ikardiiar. Dah.~ yaz1hanemi 
do§egini harac mezad sahp ge<;inmege ug- a<;madan evvel, arama Omerabid ha -
ra§Irken ote tarafta Milovit;in yatagma nmdan get;er, oranm bir zahire borsasl 
banknottan yorgan serenlerin si.irdiigii faaliyeti it;indeki kayna§masml seyreder
debdebe, gozleri falta§l gibi a<;mi§IJ. De· dim. Elime tutu§turulan bugday numune
vair ikinci bir tensikata ugrami§ gibi bo- sine anyacag1m mu§teriyi olsa olsa orada 
§almaga, memurlar kag1d1 kalemi bJra- bulacakhm. 
k1p teraziye ,dirheme sanlmaga ba§ladi. Kendi kanatlanmla ilk U<;U§ tecrube • 
Ben de akluna uyup fazla kazanch ta - sini yapmaga t;Ikan yavru ku§ gibi piya
rafa ahlmak kararile istifayi bashm. samn it;ine sabverildigim o birinci gun, 

Niyetim kumusyonculuk yapmakti. mutlaka muvaffakiyetli bir netice alma -
Harbden evvel yanm pabut;la gezenle - ga, kendimce karar vermi§tim. Birgun ev
rin, kumusyonculuk sayesinde yuz bin - velindenberi kmlan cesaretimi toplamaga, 
lerle lira sahibi olduklanm goruyor ve yuregimdeki halecam dindirmege t;ah§a· 
i§itiyordum. Bunlann it;inde eskiden tam· rak Omerabid hanma, ulu bir kubbe alt1 
d1gim bir iki ki§i de vard1. N e benden gibi gi.im giim oten o zahire eambedine 
daha zeki, ne benden daha becerikli in- adeta hu§ula girdim. Kap!Simn onu bir 
sanlard1. Onlarm yaptigm1 ben de pe- hacet penceresi gibi niyazkar tavHh i§ 
kala yapabilirdim. adamlarile dolu bir yaz1haneyi gozume 

Pat;alan sJvadJm. Her §eyden evvel kestirdim ve dald1m. Camh bir kap1y1 
bir yaz1hane bulmak laz1md1. Erenko • it tim; uzeri, her ti.irli.i zahire numuneleri 
yundeki baba yadigan ko§ku Emniyet dolu zarflann, torbalann agirbgJ altmda 
Sand1gma terhin edip sekiz yuz lira bore ezilmi§ gibi yayvan, geni§ bir yaz1bane • 
para ald1m; Galafada bir yaz1hane tut· nin arkasmda, §i§man bir zat oturuyordu. 
tum, do§edim, dayad1m, hatta bir de te· Pmnk plSink yakla§tlm. Zarf1 yaZJhane
lefon koydurdum. Arhk yaz1hanenin nin ustiine biTakhm ve ezber bir ders o
mi.i§teriden ba§ka bir eksigi kalmamJ§h. kuyan bir talebe gibi mahm1 tarif etme· 
Bunu tedarik etmek it;in de e§e dosta, ya· ge ba§ladim. Adamcag1z beni dikkatle 
ni bizim eski tamd1klardan olan yeni ku- dinledi; fakat bu dikkatin arasmda, goz
musyonculara ba§ vurmak lazimdi. lerinin bi.iyuk bir hayret ve hatta merha· 

Bunlann it;inde en gi.ivendigim, mek • met ifade eder gibi bir hali vard1. Ben 
tebde iken «Andavalh» diye <;agJrdigJmlz lafiml bitirdikten sonra, §i§man zat ya • 
RJZa idi. Halim selim, herkese iyilik et· mndaki koltukta bana yer gosterdi. 
megi sever bir <;ocuktu. R1zamn, o za - - Azizim, dedi. Anlad1g1ma gore 
man, Havyar hanmda bir yaZJhanesi var· siz kumusyonculuga yeni ha§lamt§SiniZ. 
d1. lt;erisi, gunun her saatinde, an ko· Allah mubarek etsin arnma, bana ka -
vam gibi i§lerdi. Oraya gittim, R1zay1 hrsa bu i§ten vaz ge<;seniz. Sakm sozii
buldum. Kumusyonculuga ba§lad!glml me gucenmeyin; sizin iyiliginiz i~in soy· 
soyledim, vaziyetimi anlatt!m. li.iyorum. Bana satmaga geti~diginiz bu 

Rtza, once hie; ses ~IIr.armadan beni bugdaym sahibini biliyor musunuz ~ 
dinledi, sonra, yanmda oturan <;it;ekbo- - Hayn. 
zugu, ktsa boylu bir adama donerek beni - Bu bugday benim mahm. Satil • 

CUMHURiYET 

izmir tiitiinleri 
Mahsul normal. fiatlar 

iyidir 
lzmir (Hususi) - Tutiin piyasasmm 

at;IImast bu sene gayritabii bir §ekil ar • 
zetti. Butun i§t;i firmalann mi.i§tereken 
piyasaya girmeleri beklenirken, baz1 mu· 
esseseler, Akhisar ba§ta olmak uzere, iyi 
mahsul yeti§tiren mmtakalarda digerle • 
rinden evvel miibayaata ba§layiverdiler. 
Mubayaat, bir nizamnameye tabi oldugu 
ic;in, bu faaliyetin muteber say1hp sayt • 
lamtyacagJ bile dii§uniildu, fakat bu 
mmtakalarda mahsul tarrtamile denk ha-

lzmit kig1d fabrikas1 
~ah§miya ba§larken 

Y akin bir istikbalde kagtd ihtiyactmizi 
tamamile dahilde temin edebilecegiz 

line ifrag edildiginden yap1lan muamele · 
. lzmit 5 (Hususl) - Ba. ~vekil, ismet llk kii.gvrd yapan Tiirklerdir 

dogru goruldu. I 
Buna mukabil buyiik kumpanyalar, nonuni.in ugurlu eli, gene lzmitte bir u- llk Ti.irk kag!d fabrikasJ at;Iluken, ka-

son dakikaya kadar t;ok ihtiyath ve mu· gur ve rejim kaynagmm kapiSim a~1yor. g1dm tarihinden de bahsetmeyi faydah 
tereddid davrandilar. Nihayet ayni ihti· Turk kagidmm ilk imal kaynagi olmak buluyorum. Birt;ok medeniyetlerin kay ~ 

b §erefini kazanm1~ olan ye§il izmit, tath nag~I olan Turkler, kag~1dm da mucidi~ yah muhafaza ile eksperlerine mu ayaat ' 
emri verdiler. bir inkdab ri.izgan dolu anlanndan birini dirler. Asyamn ortalannda Semerkand ~ 

Ziraat Bankasmm sermayesi ile te§ek· daha ya§Iyor. de, Horasanda kut;uk ki.it;i.ik degirmen-
kiil· eden Turk Limited §irketi Akhisar· izmit kag1d fabrikast kurulmazdan Jerde ilk kag1d1 imal eden Turk san' at • 

d · h f' d 1 llk evvel izmit ba§ka bir §ehirdi, kag1d fab- karlan, bugunku muazzam eserlerin te ~ a p1yasay1 er Irma an evve a<;tJ. 
fiat 110 kuru§. Bunu diger bazJ muesse- rikas1 kurulduktan sonra bamba§ka bir mellerini miladdan 712 sene sonra kur ~ 
ler (kumpanyalar) takib etti. Bir gun §ehir oldu. ileri goru§lu, s1cak kanh iz ~ mu§ bulunuyorlardi. Bilahare Arablarm 

i~inde 1,200,000 kilo iyi mahsul sattldi. mit <;ocuklan az zaman i<;inde bu §ehri istilasma ugnyan bu memleketlerin i<;in
Fiat 80 - 127 kuru§ uzerinde oynuyordu. tanmmiyacak kadar guzel, modern, de ya§Iyan Tiirkler kag1d imalatJm Se • 
Keza Odemi§, Ku~adas1, Seydikoy, Cu- Cumhuriyete yaki§an bir §ehir yapmaga kizinci amda Bagdada, Tihoma Safa 
rna ovasmda da faaliyete get;ildi. Fiat c;ab§tdar. izmit daima yenile§en bir in ~ ve Y emene getirmi§, daha sonra MISira 
60 - 125 .. ~~lab §ehridir. Eskiligin izmit topraklan dogru ilerliyen kagid sanayii 9 ve 10 un-

Kumpanyalar, kendi aralannda muza- I<;inde hakh ve hayatl yoktur. cu amlarda Kahirede ve daha sonralan 
kerelerde bulunuyorlardi. Nihayet on - Kagid fabrikast kurulduktan sonra d c d k d 

t a .;am a en isini gostermi§tir. Bun ~ 
Jar da l'y1· c1'nsten fazlaca mu"bayaata zmitte iki binden fazla yeni evler yi.ik~ d f . 

an sonra spanyay1 J§gal eden Arablar 
mecbur kald1klanndan, yukanda izah selmi§tir. ,Sehir bir baymdtrhk seferber~ 

I. kag1d sanayiini Avrupaya da sokmu§lar-
ettig~im ihtiyat esasi dahi'linde piyasaya Jgi it;inde <;alkalanmaktadir. d F k b IT. a at gene u sanayide t;ah§an A ~ 
girmege mecbur kadilar. ihtiyattan mak- Selliiloz fabrikasz rablar degil, Turk san'atkarlanyd1. 12 n~ 
sad §U: 1zmitte kagid ve karton fabrikam!Z a- ci asnn sonlannda lspanyanm Val ansi~ 

Fiat! ann daha fazla yukselmesine rna· t;Ihrken, selli.iloz fabrikam!Zln da Ierne] • ya, Zaniva (Sonfilip) §ehirlerinde gene 
ni olmak, miibayaatt agir aglr yapmak.. leri ahlacaktir. Bu sure tie kagid i<;in Ia- Turk san' atkarlan tarafmdan yapllan 

Son dakikada inhisarlar idaresinin de z1m olan maddelerin hepsi yerli olacak kagid degirmenlerinde Avrupa kagidla
mubayaata ba§ladigl haberleri geldi. Va- ve haricden istianeye ihtiyac hissetmiye~ nnm ilk yapraklan yapllml§hT. Gene bu 
ziyeti ~u suretle tel his edebiliriz: cegiz. lzmit kag1d fabrikasi her cinsten 1 

' k tarihlerde spanyamn F as ~ehrinde 400 
Bu y1l mahsul ~tok nefistir. Piyasay1 ag1d imal etmek suretile bir .gosteri§ ~ 

I · k k b 1 ta~hk bi.iyuk bir kag1d deg~irmeni vard1. 
istignadan uzakla§hrmak it;in reko tenm yapma tan uza u unacakt1r. Hertiirlu 
yuksekt;e oldugu §eklinde t;Ikanlan ha - sargihk kagidlar, iyi ve adi cins matbaa Turkler ilk kaibdi pamuk, keten, ke~ 
berler asJlsJZdir. Rekolte normaldir, 22 kagidlan, yaz1 kagtdlan, muhtelif cins nevirden yapmi§lardi. Bu maddeleri ha~ 

k k I k k I k d f b mur halinde su ile eriterek yaprak •eklin-
milyon tutabilir .. Buna mukabil ahc1 <;o - mu avva an <;I arma ta o an ag1 a • ' 

de sert ta§larda doge doge, amidon tut~ 
tur ve yapacaklan mubayaat ta fazladu. rikam1z, bu kag1dlan piyasaya verirken 

kalile kan~hrarak ezmek suretile yap1 • 
ArJ!an fiatlar iyidir. Mustahsil memnun- hit; tereddiid etpliyecektir. <;i.inki.i asnn 1 d I'!k d d y · S 1 -s yor ar 1. evre e unamstan, i iz~ 
dur. Mahsul normal k1ymetinde sahla - son teknik ilerliyi§i uzerine yapi!an yerli ya, ve ispanyamn kullandtgl kagidlar 

cak, memlekete ve miistahsilin eline iyi kagidlanmlz gerek nefaset ve gerek fiat Turk kag1dt idi. 

bir para get;ecektir. baklmmdan, yabanc1 kagJdlardan kat kat Sonralan Avrupanm muhtelif §ehir • 
Fa kat kumpanyalann herhangi bir an· i.istun ve ucuz olacakhr. lerinde kag1d imaline ba§lanmi§hr. ilk 

la§ma yapmalanna imkan vermemek Ia- L:mit kag1d ve karton fabrikasJ mem- kag1d fabrikas1 Almanyada Ranerslugda 
Zlmd1r. le.ketin bir giinde kag1d ihtiyact olan 70 kurulmu§tur. 15 inci amda yap1lan bu 

---------- , 111 1 ton kagtd.m 35 tonunu imal ed~bilmek - .fabrika biitiin diinyaya kagtd ihrac et -

Bir babnda 3 erkek tedir. Bundan dolayl fabrikada yeni mekle §Ohretlidir. Diinyada resmi olarak 

prezante etti ve dedi ki: sm diye piyasaya <;Ikardigim bir bugday-
- Bak Harona<;i Efendi, bu zat be- dtr. Siz tereciye tere satmaga kalki§IYor

nim t;ok eski bir arkada§tmdJr. ~imdi ku- sunuz. Benim mahmt bana teklif edecek ' 
musyonculuga ba§lami§. Sen bu piyasa· kadar acemisi oldugunuz i§ten hayu u • 
nm kurdusun. Y eyi yamna al; sana ver· muyorsamz §a§anm. 

~ocuk dogurdu 
tesisat yap1larak fabrika geni:?letilecek • ilk evrak ftalyada Silizya Krah Rojeye 
tir. 0 vakit, butun ihtiyactmiz temin e - aid bir diploma evrakidir. 

dih:ni§ .ola:a~khr. . .. . lzmit, kag1d fabrikasmm at;Ih§Im can-
lzmit. k~~~1d .~abn~asmm bugun hanc- dan bir tezahuratla kutluluyor. Biitun 

den gehrdigi d1ger b1r madde daha var~ halkm elinde yerli kag1d tomarlan var. 
d1r ki o da goknar odunudur. Haliha ~ T'· k "h d' T" k .. h digim c;orab numunelerini beraber gez • Sanki yaz1hane, sahibile, numunele -

dirin. Hem piyasay1 biraz tamm1~ olur, rile ve bi.itun e§yasile ba§Ima ytkilmt§ti. 
hem kumusyonculuk hakkmda fikir e - Gozlerim karard1, biran kendimden get;· 
dinir. tim. Selam bile vermegi aktl etmeden ka-

Sonra bana dondi.i: ptdan <;tkt1m. 
- Senin bu i§i k1V1racagm1 hit; zan - Zeytinyagt ti.i~carma ipekli <;orab sa· 

netmiyorum, dedi. Ke§ke yaz1haneyi at;· tan Harona~inin dola§hgi yerlerde, bug
madan evvel bana bir defa sorsaydm. day ti.iccanmn dedigi gibi tereciye tere 
Kumusyonculuk, her §eyden evvel adam satmaga kalkan benim gibi sersemin 1§1 
kandumaktir, dil dokmektir, icabmda yoktu. 0 gunden tezi yok yaz1haneyi 
yaltaklanmakt!r. Bilmem sen bunlan ya· devrettim ve eski memuriyetime dondi.im. 
pabilir misin? Maamafih, bugun Haw 0 zamandanberi, bug day laf1 olduk
na<;i ile biraz dola§ ta, ak§ama gene go· t;a bu vak'ayi hattrlar ve kendi kendime 
rii§elim. utamr, k1zarmm. 

Harona~i ile beraber yola <;Ikt!k ve HAMDI VAROGLU 
bir saat sonra, elimizde numunelerini gez· c- anavar ruhlu bir kadln 
dirdigimiz mal sattlm1§ bulunuyordu. Bu 
i§ten bana, sade ders degil, belki ufak 
bir kumusyon hissesi de <;1kmak ihtimali 
vard1. F akat ben, i§in bu zevkli tarafm1 
du§unecek halde degildim. ic;imi bi.iyuk 
bir yeis, sonsuz bir futur kaplami§tl. Ku
musyonculuk, R1zanm dedigi gibi, kat'iy
yen benim harc1m degildi. N as1l olsun 
ki, Harona<;i ile girip <;tktigimiZ manifa
tura ticarethanelerinden adeta kuvulur 
gibi muamele gordiikten sonra, t;orablan, 
bir zeytinyag1 toptanciSina satmi§tlk. Ha
rona~inin bu §aheser muvaffakiyeti ba
na, olta ile ku§ tutmak yahud sa<;ma ile 
uskumru avlamak kadar aykm gorun • 
mu§tii. Kumusyonculuk denilen i~in bir 
sehli miimteni oldugunu o zaman an • 
ladJID. Zeytinyagcmm magazasmdan c;1k· 
tJktan sonra Harona<;i gi.ilerek yuzume 

bakll: 
- N asil, dedi, begendin mi ? 
- Begendin mi ne demek Harona<;i 

Efendi, i§giizarhgma hayran oldum. Kuk 
y1l kalsam ben bunu du§iinemezdim. 

Harona<;i, o zaman, bana §U dersi 

verdi: 
- Kumusyonculukta du§i.inememek, 

ak1l edememek olmaz. £Iinde mal var 
m1? Lltesi kolay. Mal demek para de • 
mektir. Hangi mah istersen getir, mutla· 
ka satanm. Hani bir dilenci hikayesi var· 
d1r ya. hte bizim i§ ona benzer. Nerede 
olursa olsun, kime olursa olsun mahm 
teklif et. Biri almazsa oburu ahr. Bu bir 
§ey mi? Ben t;orabJ nasi] zeytinyagc1ya 
sattJmsa, manifaturac1ya da zeytinyag1 
satmasm1 bilirim. Sen maldan haber ver 
yoksa. 

Haronat;iden aynldtktan sonra yazJha
neme geldim, ba§IIDI ellerimin it;ine al -

--~.u.uw -.u.~....._cYuzun dii i.indum. Bu i~i bece-

lzmir (Hususi)

Kar§tyakanm T u -
ran koyiinde Me -
nemen caddesinde 
120 numarada otu~ 
ran 30 ya§lannda 
,Serife nammda bir 
kadm, bir hafta ev
vel dogurdugu <;o -
cugunu bogarak de· 
niz kenannda kum
luga gomdugu lt;m 
yakalanmi§, adliye· <;ocugunu bogan 

K §ertje 
ye verilmi§tir. a ~ 
dmm ,Sefika nammda bir su<; ortag1 ol~ 
dugu da iddia edilmektedir. J?unlar t;o~ 
cugu gece vakti bogup gommu§ler, fakat 
ba§kalan, hadiseyi gorerek zab1taya ha· 

her vermi~lerdir. 
~erife, ilk ifadesinde, bu t;ocugun 

Konyah Mustafa admda birile temasm
dan dogdugunu soylemi§; 

- Deniz kenanndan get;erken saner 
IandJm, dogurdum ve t;ocugu bogdum. 

Demi§, bilahare c;ocugu sahilde degil, 
evde bogdugu ve arkada~l ~efika tara • 
fmdan sahile gomuldi.igiinu ilave etmi§
tir. ~erifenin mevzuu bahsettigi isimde 
bir adam bulunamamJ§tlr. 

,Serife, tahkikat hakimliginde ifadesi
ni degi§tirerek bu defa da, t;ocugun alii 
dogdugunu soylemi§tir. <;;ocugun kum -
lar it;inde gomuldugi.inii ilk goren 12 - 14 
ya§mdaki §ahid <;ocuklar da ifadelerini 
tebdil ile bu hadiseyi gormediklerini bil
dirmi§lerdir. <;ocuklarm tesir altmda ka
larak ilk ifadelerini bozduklan anla§Il • 
IDI§hr. Y ap1lan otopsi neticesinde, t;ocu
gun nefes borulannm sikildigl ve bu su·1 
ret)e oJdi.iriildi.igii an)a§J!IDI§IJT. 

'ocuklar ve 
lzmir (Hususi) - Kar§Iyakada A • 

laybeyinde oturan Abdul zevcesi 30 
ya§larmda Afitab nammdaki kadm, 
Memleket hastanesinde bir batinda 3 ta· 
ne erkek yavru di.inyaya getirmi~tir. Do
gumda c;ocuklar biraz zayif gi:irulmu~, 
fakat hastanedeki iyi bak1m sayesinde 
bir hafta ic;inde gurbuz t;ocuklar haline 
gelmi§lerdir. Fa kat ~u var ki, kadmca • 
g1z c;ok fakirdir. Zevci i§sizdir. Halbuki 
hekimler, bu kadmm iyi bir bak1ma muh
tac oldugunu, c;ocuklanm ancak bu su ~ 
retle ge<;indirebilecegini soylemektedir ~ 
ler. Herhangi bir te$ekki.ilun veya var -
hkh bir vatanda§m yard1m etmesini dile~ 
nz. 

b S 
. . ur mu en IS, ur mute ass1s ve 

z1rda u odun ovyet Rusyadan getml~ T" k · · · · )' d k )' kA~ d 
k d . S 1 k'kl .. ur I§<;Ismm e m en <;I an yer 1 ag1 -

me te 1r. on yap! an tet 1 er goster ~ .. .. .. ~ .. .. .. .. . 
mi•tir ki yurdumuzda goknar • b I lar, her T urkun gogsunu buyuk b1r gu-

' ' agacJ 0 · f 'h h · I 'I d ld 
bol yeti§mektedir. Bilhassa Artvinle Si- rur v:~ I h ar IS en e o uruyor. 
]ifke, Bolu, Ermenak ve Seydi§ehir ta • Kag1d bayramimiz kutlu olsun. 

raflannda goknar agact t;oktur. Bunlann Cevdet Yakub 
kiit;i.ik bir himmetle <;ogaltilmalan Ia ~ ---

zimdir. Bu ak11am ••••~a 
izmit kagid fabrikasmm yardimCI un- TURAN Tiyatrosu 

surlan arasmda en muhim yeri su kapla- Na~id, Halide, Fahri 
maktadir. F abrikanm bir dakikadaki su Y 
ihtiyaci be§ bin litredir. izmit fabrikas1 
Kilez deresinde muazzam bir su tesisah 
yapml§hr. Selli.iloz fabrikasile ikinci ka~ 
g1d fabrikasm1n kurulu§u munasebetile 
Kilez deresindeki tesisatm kifayetsizligin
den bahsedilmektedir. Bununla beraber 
bol su kaynaklarile dolu olan lzmitte bu, 
bir mesele teskil etmiyecektir. 

Dstad besteklr 
· uhlis '-abahaddin 
Operet blrlet;I§J 
Birinci defa olarak 

HATIRIM iCiN 
Operet 3 perde. Buyiik Orkestrll • 

OSKODAR HALE SiNEMASI 
Anna Karenin: Greta Garbo 

HIC UNUTULMIY ACAK RENKLI V ALSLEK 

MAVi VALSLER 
Y0ZLERCE G0ZEL ,SAHANE KIZLAR 

Bugunden itibaren A S R i s i N E M A da gala haftas1 
Senenin iki bUyUk filmi birden : 

:.R~~~!~LM~~O~u~un ~~~an I M~CE~H2A~ 
yJldJZlan tarahndan oynanm1~ iNKijiNOFF tarafmdan 

mel}hur muzikal film. oynanmi!J biiyiik macera filmi 

DUhuliye daima 15 kuru!~ 

EHLi SALiB MUHAREBELERi 
TORK~E SOZLO 

harikalar filmi 

i PEK Sinemas1nda yaln•z daha 3 giin gosterilerek 

pazartesi matinelerde yeni filme ba,lanacakt•r. 

Bu ak~am T U R K sinemas1nda 
En gUzel bir Frans1z operetj olan 

$AHANE VAI .. SLER 
Musikl, dans ve ne!le fllminin ilk bUyUk iraesidir. Ba!l rollerde 

HENRY GARAT - RENE SEN SiR 
- Bu filmin biitun §ark1lanm herkes terenniim edecektir. Y erlerinlzi evvelden aldmmz. Telefon : 40690 
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RADYO 
( Bu ak$8.mki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla hafif miizlk - 13,25 muh .. 
telif plak ne~rlyatt - 18,30 caz: plakla • 
19,30 spor musahabeleri: E~ref f?efik tara • 
fmdan - 20 Tiirk muslkl heyeti • 20,30 Ve• 
dia Rtza ve arkada§lan tarafmdan Tiirk 
musikisl ve halk §arkilan - 21 Bayan El • 
sestangel tarafmdan piyano solo - 21,30 
orkestra - 22,30 ajans havadislerl - 23 son. 

VIYANA: 
18,10 t;ocuklara oyuncaklar - 18,35 kon• 

ser • 19,10 spor - 19,25 seyahat - 19,40 gra• 
mofon - 20,05 saat, haberler, hava rapo ~ 
ru ve saire - 20,25 ~arkllar - 21,05 e~lenceli 
yaym - 23,15 haberler, hava raporu - 23,35 
bar numaralan • 24,35 haberler - 24,45 
gramofon. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 18,35 konu§ma - 18,55 

Sihhi konu§ma - 19,05 musikl - 20,05 ge • 
lecek haftanm program! - 20 ,25 gramofon. 
20,50 giiniin akl.sleri - 21,05 haberler - 21,15 
orkestra konserl - 23,05 hava raporu, ha
vadis, spor - 23,35 e~lencell konser, 
BUDAPE~TE: 
18,05 konferans • 18,35 orkestra konserl .. 

19 spor - 19,35 konferans - 20,05 muslkl • 
20,35 opera blnasmdan naklen opera ya .. 
ymt - 23,30 haberler - 23,35 cazband ta • 
kimi - 24,05 ing1llzce haberler - 24,10 sa • 
Ion orkestrasi - 1,10 haberler. 
BUKRE~: 
18,05 konferans .18,20 orkestra konserl -

19,05 saat, hava raporu, konser • 20,05 kon
ferans - 20,40 opera yaymi, l.stlrahat esna
smda haberler, spor - 23 ,50 franstzca ve 
almanca haberler - 24 son haberler. 

BELGRAD: 
18,05 konferans • 18,25 keman konseri .. 

19,05 halk ~arkllan - 19,25 orkestra kon .. 
serl - 20 ,35 milletlerin zamam - 21,05 pl .. 
yes • 23,05 haberler • 23,25 halk §arkilari, 

PARIS [P, T. T.]: 
18,05 k1raat - 18,20 §ark1Iar - 18,35 koro 

konseri - 19,05 oda muslkisl, konu§ma -
20,05 oda musikisi ve ~an - 20,35 havadl.s • 
21,40 oda musikl.sl - 22,05 musiki konu~ • 
mast - 22,35 facia: Marie Tudor - 24,35 ha· 
berler, hava raporu. 

ROMA: 
18 haberler • 18,20 dans musikisl, hava. 

raporu - 19,55 fa§lzm haberlerl - 20,05 
gramofon, turizm haberleri, yabanm dll -
Jerde konu~malar - 21 ,10 saat, hava rapo
ru, haberler - 21,35 f~izm haberleri • 21,45 
operet part;alan, sonra dans muslkl.si • 
24,05 haberler - 24 ,20 dans muslkis!. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobe~i alan eczaneler §unlar • 

drr : 
istanbul clhetlndekiler: 
Aksarayda. (Sarim), Alemdarda (E§ref 

Ne~etl, Bakirktiyde (Merkez), Beyazidda 
(Esadl, Eminoniinde (Be~ir Kemal, Ce -
vad), Fenerde (Emilyadl), Karagiimriikte 
(Suad), Kilc;tikpazarda (Hasan Hulusl), 
Samatya Kocamustafapa~ada (Rldvan) 
~hremlnincte CNaz1ml , ~hzadeba9mda 
(Ismail Hakki) . 
Beyo~lu cihetlndekiler: 
Galatada (Hti.seyin Hi.isnii), Haskoyde 

(Barbut), Kasunpa§ada (Vasif), Merkez 
nahiyede (Dellasuda), ( Ginyoli), ~i§llde 

(Narlglleclyan), Taksimde (Llmonciyan). 
Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (§!nasi), Heybelide (Ta • 

na~), Kad1koy Eskilskele caddeslnde (Sot!. 
rakil, Yelde~irmeninde (Ut;ler), Uskiidar 
Sellmiyede (Sellmiye). 

( YENi ESERLER ) 
Okumanm tatbik edilmit 

psikolojisi 
Amerikada hareket noktasm1 William 

Jamesten alan ilmi usuliin okumaya tat -
blkmdan dogan bu eserin dlllmize gevrll
mesl tedris hayatlmizm en esasli bit lhtl -
yacmi karl!Ilamaktadir. cOkumamn ta tbik 
edilml§ pslkolojlsb ferdler arasmdaki ge
nl~ aynhklara ra~men s1mfm dort duva
n lc;erislnde aynl umuml, de~i§miyen usu
le tabi yavrulanmiza yen! bir ufuk ac;;1yor. 
Okuma metodolojlsi iizerlnde yirmi bel} 
senedenberi toplanan malzemeyi biiyiik blr 
hiinerle izah ve tatbik eden bu eseri ted
ri..sle alakadar muallim, miifetti§, ana. ve 
babalar okumak mecburiyetlndedlrler. 

Sahasmda bir llder olan profesor 
Brookun bu degerli eserini dilimize <;evir -
mekle de Rahmi Kaleok terblye ne~riyati· 
mizda. iizerinde miitemadlyen durulan bu 
miihim metodolojl meselesinin halllne 
dgru atiian ad1mlara tinemll blr yardim· 
da bulunmu§ oluyor. 

Ogretmen bilgisi 
Sinan Bas1m ve YaYim Evl tarafmdan 

on be§ giinde blr ne§redllmekte olan 6~ -
retmen Bilgl.sl adl! mecmuanm lkincl sa.
YISI da • faydal! yaz1lan ve giizel reslmlerl 
ihtiva ederek - c;;Ikmi~tJr. Mualllmler ve 
talebe lc;in pek istlfadell gtirdiigiimiiz mec
muayi tavsiye ederiz. 

tdari taksimat gosteren giizel 
bir kitab 

Dahlliye Vekaleti, idari taksimati goste. 
ren blr kltab ne~retmi11tlr. Bu kitabda. 
memleketteki koylerin, nahiyelerle kaza -
!arm ba~li bulunduklarJ te~kilat gosterll • 
mektedlr. 

VEFAT 
Bay ve Bayan Barsamyan ve c;ocuk • 

Ian Sonya, derin bir ac1 ile karde~leri 

V AHAM BARSAMY ANm 
oldi.igi.ini.i bildirirler. 

Cenaze merasimi 7 te~rinisani cumar
tesi gi.inli saat 2 de Yedikule Ermeni 
hastanesinde icra edilerek cesedi Ba • 
hkh kabristanma defnedilecektir. 

Taziye kilise avlusunda. 

M iiessif irtihal 
Pilevne mlidafii ve kahramam Gazi 

Osman Pa~a merhumun e~ ve Kocaeli 
meb'usu Salahaddin Yargmm halas1 
Bayan Fatma dun gece rahmeti hakka 
kavu~mu~tur. Cenazesi bugi.in saat on 
buc;:ukta Goztepede istasyon caddesin -
deki ko~klinden kaldmlarak Goztepe 
camisinde namaZI kllmd1ktan sonra Ka
racaahmeddeki aile makberesine def • 
nedilecektir. Allah rahmet eyliye . 

• 
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Ruzveltin tekrar seG:mi munasebetile 
~- Amerika Birle§ik 
Cumhuriyeti. tarihi 

istiklal ydlar1n1n ba~1nda niifusu 4 milyondan ibaret 
olan miittehid devletlerin yekunu bugiin 45 e 
~tkmt~br ve 110 mil yon kitti barindtrmaktadtr 

-1-
0nuncu am i~¥inde Leif Ericton adh bir 

Norv~linin Amerika topraklannda ii • 
ziim yedigi ve adm1 bilmedigi bu yerle
re «Vinland - Baglar memleketi» ismini 
verdijji rivayet olunur. Fa kat ,eski iskan
dinavya §arkilanndan birine mevzu te§
kil eden- bu rivayet tarihi bir hiiccet sa
YJlamaz ve yeni diinyayi eski di.inyahJa, 
rm 1492 ylhndan once tammadiklan in
Hr olunamaz. 0 y1l, Kristof Kolomb 
Amerikay1 -fakat Asyanm mef¥hul ada
lanndan biri sanarak, tesadiifen ziyaret 
etti. Sonra Cabst, Corte Real, Verrazo
no, Penzon, Cabral, Juan Diaz -birbiri
nin izi iizerinde yiiriiyerek- yeni diinya
ya gitti ve meyhul alemin hirer yam on " 
!arm himmetile tanmd1. Ancak yeni diin
yanm adt heniiz konmaml§tl. Bu eksigi 
1497 de oraya giden Ameriko V espuci
nin Avrupaya yollad!gJ mektublan olw
yan W aldsee Miiller adh bir muallim 
tamamladt. Demek ki Amerikayr ilk 
ketfeden Kristof Kolombdur, o ktt' amn 
Asya ile miina~ebeti ve alakast olmadt
gtnl en evvel anhyan ve Avrupaya anla
tan Ameriko Vespucidir ve ketfolunan 
aleme yeni admr veren de muallim Miil
lerdir. 

Amerika, eski diinya ~in servetler va
deden bir mehcer haline geldikten wnra 

simasm1 tamamile degittirdi, siirekli ~~
lere kucagmt ~arak yepyeni bir hiiviyet 

aldt, Avrupa milletlerinden birf¥ogunun 

kant orada garib bir tstlfa g~iriyor ve 

bamba§ka bir cemiyel te,ekkul etmege 

ba§hyordu. Ger~i Amerika ·ekseriyet iti· 

barile· fngilizlerin, Franstzlann, !span • 

yollann elinde idi ve ktt'ayt da bu miller

lerin mensub oldugu devletler idare edi· 

yordu. Lakin bir Amerikah neail ve A

merikah cemiyet vi.icude gelmi§ti, A vru· 
pa hakimiyeti bu yeni insan ziimresine ar
tik aitr ge}iyordu. 

Yeni Aiiien al1 r ~~;iDae liili •1 • 
m en parlak aurette izhar edip Avrupa 
hakimiyetine ilk isyan bayragmt kaldtran 
§imdiki Simali BirleJik hiikumetler halkr
dtr. Bu halktn oturdugu topraklar, ln· 
giltereye baglt idi. Bir ~¥Qk par~alara ay· 
nlmJ§ olan ve her biri bir miistemleke sa· 
ytlan ,Simall Amerikada evvela on ii~ 
mmtaka, lngiltere aleyhine ayaklanm~ -
tt. Bu mmtakalar halkt -yerlilere kar§t 
korunmak bahanesile· 1640 ta birle~ • 
bilm~lerdi. V ergilerin a~rhimr vesile tu
tarak hakim devlet aleyhine yeni bir bir
le•me yap1p ayaklanmalan 1765 tedir. 
fakat siya&i ve esash ittil:tad -askeri tqki· 
latla beraber· 1774 te tahakkuk etti. Bu 
sebeble Simali Amerika Birl~ik hiiku , 
metier cumhuriyetinin tarihi o y1ldan 
ba~lar. 

1~iltere bu zengin iilkeyi elden ~tkar· 
mamak i~in biitiin kuvvetile ve bi.itiin az
mile ~;ah~t. Fa kat F ransa, Amerika • 
da ve cenubi Asyada lngiliz rekabetio • 
den bu vesile ile kurtulmak i~;in Amerika 
ib ilalcilerinin tarafm1 iltizam ederek ora· 
ya goniilli.i askerler, cepane ve bir hayli 
de bmandan yollad1. Sonunda ingil • 
tere maglubiyetini kabul etti. bir tak1m 
Fransa miistemlekelerini zaptebnek sure
tile temin ettigi tavizi kafi gorerek $imali 
Amerikadan -Versayda imzalad1gt mu
ahede mucibince· elini ~ekti (I 783). 

T arihe dog an yeni devlet. dedigimiz 
~ibi, on ii<; hi.ikumetten te~kki.il ediyor • 

Amerikanrn bani1i General 
Vtl,fington 

du, Alegani daglan ve kJSmen Ohyu 
nehri yeni devletin garb hududunu te§kil 
etmekte idi. Bunun arkasmda Misisipiye 
kadar uzanan Far Vvvest arazisi vardr. 
lngiltere, verimsiz buldugu i~in burayt 
kendiliginden MUttehid devlete terket -
mitti. 1787 de Birle§ik hiikumetler, Far· 
vvest mmtakastm aralarmda payla,ttlar. 
Y aptian taksimde her cumhuriyete dii • 
ten par~amn hududu timalden cenuba 
ve prktan game dogru ~¥izilen amudi 
hatlarla gosterilmi§ti ve muhacirlere &f¥Jk 

bulundurulacak olan bu miifrez par<;a • 

lardan her birinin niifusu altmt§ bin ki§i

ye balig olunca miistakil bir hiikumet sa· 
y1larak birle§ik hiikumetler meyanma 
girmesi kararla~mt§h. Bu suretle ve 1791-
1795 ytllan arasmda birle§ik hiikU!netle
re ii~ yeni hiikumet daha kattld1. 

On be~ ytl kadar sonra Miittehid hii -
kU!netler cumhuriyeti F ransadan Luiz • 
yana ktt'asml satin aldt. 0 Strada lngi • 
lizlerle amans1z bir miicadeleye giri§mi§ 
olan N apolyon -denizlerdeki kudretsizli
gini ve bu uzak iilkeyi lngilizlere kar't 
mttdafaa eclemiyeeeiiai diqUnerelt bo,.le 
bir el~abuklu8u yapnuttl. Art1k yeni 
Birle§ik Cumhuriyetin hududu Misisipiyi 
a§ml§, Ro§Oz dagl eteklerine ve Biiyiik 
Okyanusa ula§mt~h. 

Birle§ik Hiikumetler Cumhuriyeti 
18 I 9 da FiloridayJ, 1845 te T eksast, 
I 846 da Ur~uayt, 1848 de yeni Mek
sikaYt ald1. Bunlardan Filorida ispanya· 
dan, Uruguay da lngiltereden para ile 
satm almmt~ ve digerleri Meksikaya aid 
oldugu halde halkmtn Birle§ik HiikU -
wmetler Cumhuriyetine kendiliklerinden 
iltihak ebnelerile elde edilmi§ti. Fa kat 
Meksika, bu iltihak.t kabul etmediginden 
harb ilan olundu. hte ~imali Amerika 
Birlepk Hiikumetler Cumhuriyetinin, is
tiklal harbinden sonra, yapbg1 ilk harb 
budur ve 1846 maylSlnda ba~lay1p 
1 848 kanuousanisinde -~imallilerin gale
besile- bitmi§tir. Harbde maglub olan 
Meksika T eksasla, yeni Meksik~yt. ve 
Kaliforniyayt terketmelc mecbunyetmde 
kaldtgmdan ~imali mi.ittehid hukumetle-

rin sayJsi otuza f¥lkh. .. .• 
T oprak~;a vukua gel en bu bUyume 51" 

rasmda miittehid hiikumelterin niifusu da 
~ogaliyordu. 1790 da, yani isti.klal ytl.~a
nnm ba•mda topu topu dort nnlyon nu

1 
• 

• H'k'' et er fusa malik olan Birle~ik u u~l 
Cumhuriyeti 1850 de yirmi ~ mJ yon 

insan besliyordu. B~ ~ogalm~ muhalar~ 
yolile olmu~tur. tlkm -Amenkamn Y1 
kile tanmmamas1, nakil vasttalanntn az· 

Cumhurlyetln l<:tlmat roman•: 24 Yazan: Hilmi Ziya 

Biitiin kazand1klamu veriyor ve dur • 
madan kaybediyordu. a&~l oldu bil " 
mem, gene ayni zamanda kalabahg1o a· 
rasmda HaQ T oranm mtlan gibi am • 
tan yiiziinii farkettim. «F akat bu re • 
zalettir I herhalde kalmahyun, mut • 
laka mani olmahytm» diye di.i~iiniirken 
hiddetimden di lerim zanglrdtyordu. 

Hakikaten, o kendini gi>srermeden, 
yapraklann arasma sokulan bir ytlan gibi 

c;ocuga yakla~t~b. Hem.en yambap • 
da, ayakta duruyordu. Kagidl.ar topla
Dirken benzinin kiile donmesinden, cebin

deki son parayt verdigi anla~tltyordu. 
GOzleri buland1, bir noktaya dikilerek o· 
rada mJhlamp kald1. Bir .arahk kalkmak 
i~¥in yaphg1 bir ka~ zaytf harekete rag • 
men, elleri titriyerek dermans1z bir hal
de ~oktii, etrafma hakm!fordu. Manyeb. 
ze olmu§ gibi yahuz ortada at;tlan, kapa· 
nan, yiikselip alf¥alan kaiJd kiimesine 
bak1yor; ve artJk bir ses dalgasile ~evrili, 

bu oyun sarho§lan i<;inde gozleri a~tk a
lii gibi duruyordu. 

Oteki, f1~ah kac;trmadan omuzuna do
kundu; ve egilerek kulag1na bir ~yler fa, 
s1ldadt. Delikanh, ilkonce sanki hi.<;bir 
~ey duymam1~ gibi ayni hal de kald1. Fa
kat az sonra can Iandi, kimtldad'; yiizii 

pembele~erek, gozleri parhyarJk hemen 

ona dogru dondii. Otek~ gozleri yerde, 

miitevazi hir eski dost gibi ag1r ag1r elini 

ciizdanma gotiiriirken, kendimi daha faz· 
Ia tutamadun. Hiddetimden ktpkumtzl 
olmu§, yerimden hrlaytp yakasma sanl
dtm: 

- ArtJk yeter, bu kadan cidden re
zalet I diye bag1rdnn. Bu beklenmedik 
hareketin kar~mda ilkonce biitiin oda 
donup kalml§h. Olduklan yerde, kurul· 
damadan hize baktyorlardt. F akat ben 
Jsrar ediyordum: 

- Bu hif¥areyi kurtarmak istiyordun 
degil mi? dedim. (Ona mani olmak ~in 

.CUMHUKiYET 

( ............ Tiirll larihiaa .............. ~ ( Tiirk tababet tarihinden ) 
1 ge~memi~ vak'alar~ En eski medeniyet Tiir~ 

Napolyonun katliam 

teklifi kistanda kurulmu§tur 
ispanyada katliarn oluyor. Diinya stz

laytp aghyor. ihtilaller, ktyamlar, in
kilablar katliarn1 davet eder. Fransa 
da Komiin hadisesi, Rusyada ~arhk 
devrilmesi hep katliamla oldu. 

Bir katliam da Tiirkiyede olacaktt. 
Rum fetvetinde her yer ocak ocak tu
tu§mU§ yamyordu. Mahmudu Adl1 cfer
manlar ne§rederim. Tiirkiyede nekadar 
Rum varsa katliam ettiririm• tehdidin
de bulundu. Fakat tehdidini ika etme
di. Yani yerine getirmedi. kimsenin 
burnunu kanatmadt. 

Mahmudu Adlinin bu tehdidine sebeb 
kim oldu bilir rnisiniz? 

Birinci Napolyon ... 
Abdurrahim Muhib Efendi, Selimi 

Salis zamamnda Birinci N a pol yon nez
dine fevkalade muvakkat el~i gonderil
di. 0 zaman daha Pariste daimi Tiirk 
sefareti a~Ilmamt§, kurulmam1~h. 

Abdurrahim Muhib Efendi uzun 
miiddet, senelerce Fransada kaldt. Na
polyonun bitmez, tiikenmez seferleri -
nin arkast almmasma intizar etti. Fakat 
hi~bir netice elde edemedi. Taleyran ve 
Napolyon hi~bir vaidlerini tutmadtlar. 
Tiirk el~tisini de, !ran el~tisini de atlat
hlar. tlstelik olarak Tiirklere bir de 
katliam yapbrtacaklar, biitiin Rum te· 
baayt kthcdan g~irteceklerdi. 

N apolyon katliam teklifini nas1l yap
h biliyor rnusunuz? 

Sag elini kaldmp ii<; defa salhyarak .. 
Abdurrahim Muhib Efendi huzurda 

idi. Rum fetvetinden bahis ve §ikB.yet 
ediyordu. Napolyon taht gibi yiiksek 
bir yerde oturuyordu. Elini ve kolunu 
kaldirdl. Avcunu a~tJ. tT-; defa yukari
dan a§ag1ya indirdi. Lisani halle: 

- Kesiniz! Klltcdan g~iriniz! 
Dedi. 
Abdurrahim Muhib Efendi, Napol • 

yonun bu vaz1 ve tavnm hurufu mu -
kattaa ile Babiilliye bildirdi. Hurufu 
mukattaa Tiirklerin §ifre makammda 
kulland1klan bir yazt idi. 

Cevdet Pa§a tarihinde Abdurrahim 
Muhib Efendinin seyahatnamesinden 
uzun uzun bahseder. Fakat katliam tek· 
lifini yazmaz. 

Abdurrahim Muhib Efendi hattrala
nm biiyuk bir deftere yazdirml§; klr • 
m1z1 rniirekkeble tashih etmi.§tir. Ha • 
dise o defterde sarahaten yazthdtr. 

Abdurrahman AJil EREN 

Tramvay • Otobua 
musademesi 

Edirnakap1 - Sirkeci ha1tmda i§liyen 
611 numarah vatmarun idaresindeki 38 
numarah tramvay, §Ofor Zahirin idare
sindeki kamyonla Sirkecide c;arpl§ffil~
ttr. ~arpt~mada insanca eksiklik ol • 
mami§ttr. Ya1mz her iki taraf ta hasara 
u{{rami§tlr. 

hgt, Avrupa a niifus f¥Ogalmasmm nor • 
mal bulunmast g~bi sebeblerle- pek at bir 
miktarc!a ve mesela otuz y1lda iki yuz bin 
gibi bir derecede olan muhacir akmt, 
lrlanda k1th1dan (1846 - 1847), Kali
forniya altm madenlerinin ke~folunmast, 
deniz vas1talanmn f¥Ogalmasi, Almanya 
ve logilterede niifusun hJZla f¥Ogalmaga 
ba~lamast yuziinden co~unla$tl, elli be§ 
y1l ~inde altt milyonu lrlandah. be~ mil
yonu Alman. iki milyonu lngiliz ve iist 
tarah fskandinavyah, Kanadah, Fran ' 
srz. ltalyan, Slav ve Japon olmak iizere 
-5imali Amerika Birletik hiikCunetler ara· 
zisine yirmi ~ mityon muhacir geldi. 
Hiikumetin niifusu bu biiyiik g~ler yii
zunden 1905 te seksen milyona ve Miit
tehid hiikumetlerin saytst da ktrk be¥ 
<;rkmJ~tl. Bugijn o topraklard.a -ki 
7,839,000 murabba kilometrodur· tam 
yiiz on milyon niif~ bannmalttad1r. 

M. TURBAN TAN 

hala yakast elimcle duruyordu). Fakat 
bu sefer yapam1yacaksm! 

Kocaman etli elleri ve iri govdesile be
ni itip ge~ebilir; herhalde kar~l koyabi • 
lirdi. Fa kat yerinden ktpudamad!. G<.iz
lerimin i<;ine dik dik bakarak: 

- Deli misin, git kendi i§ine! dedi. 
$iiphe yok orada, biitiin oda halkt be
ni hakS1z buluyor ve aytbhyordu. Cali • 
ba bir ktsmt ayaga kalkm1~, etraftmlzt 

alm1§lardi. Bununla beraber o mada hi~¥· 
bir §ey beni durduramazd1. Yumrugumu 
masaya vurarak ve bagtrarak: 

- Ben seni f¥Ok iyi tamnm, Toran 
oglu! dedim.Arbk yeter bu faiz dolabmt 
~evirdigin I Koyliiden tarlasrru ~hp sii
riindiirdugiin! Halkr borca &<>kup mah
kemelere d~iirdiigiin yeterl 

Boylece, ben onu a~1k~ tahkir e • 
diyordum. F akat o, kalm ensesi ve ko
ca karoile krprrdamadan duruyor. Bir 
bana, bir etraftm1zda gitti~ artan, asa
bile~n lcalabahga baloyordu. Yiiksek 
sesle konu~uyor, klZlyor, ve herhalde be
ni tenkid ediyorlardt. Bi.itiin bunlara rai, 
men hiddetimi bir tiirlii yenemiyerek ye
niden ba~lamak istedigim halde, o tav
nm hi~; bozmadan beni gozetliyor, hatta 
• J&§llacak ¥Y I • giiliiyor, elini omuzwna 

Eski Tiirklerin kimya ilmine vaktf olduklart ve 
kimya sanayiinde ~ok ileri gittikleri muhakkakbr 

Cin tarihlerinde, Tiirklerdeki kimya 
i§leri hakkmda bir~ok ki.i~;iik ki.i~iik 
ciimlelere tesadi.if ederiz. Buna arkeolo
iinin ke~ifleri de ba~ka ba~ka hususlan 
ilave eder. Dini tetkikler de bu hususlar
da pek fazla yard1mlarda bulunmakta
dirlar. T arihi tesbit hususunda dini tet
kiklerin pek biiyiik roller oynadiklan, 
bugiin inkar edilemiyecek hakikatler 
meyanma girmi~tir. 

Bunlan Slfasile gosterelim: 
I - (Semerkand Kalhgl gayet giizel 

§arab !ftkartir, miikemmel §eker istihsal 
ederdi, bunlardan ilaclar yaparlardt.) 
«Souei-~u GXXXIII». Gene bu kralhk 
Cin imparatoruna 600 tarihlerinde luis
talden kupalar, akikten ,i§eler ve birc;ok 
cam e§yalarla ilaclar gondermi§ti. ( Pei 
che; XCVII, p. 13) 

II - «Khotan kralhgi bu tarihte ve 
bundan evvelki tarihlerde Cin lmpara • 
toruna gayet san' atkarane i,lenmi§ cam 
e§ya)art gondermi§ti. Bunlar altm renkli 
farelerden bile istifade ediyorlar, sana· 
yide bunlara bir<rok renkler veriyorlar • 
d1.» (T ang~u; CCXXI. p. 1 0) 

Ill - «Ki pin Kralhgi bir defa da 
gayet k1ymettar cam ve kristal e~yalar 
gondermi~ti.» (T an-§u; CCXXI. p. 12) 

IV - «Ka§gar Kralhgmm ipekler ii
zerine yaptJklan boyalar. C:::inde hayretle 
goriilen pek makbul §eylerdi.» (Tang
§U; CCXXI, p. 9) 

V - «Kokantn ince yiin kuma~lart 
pek me§hurdu. Bu inceligi kimyevi mad
deleri ilave etmekle yaparlardt.» (Tang
~u; CCXXI, p. 8) 

VI - «Turfan Kralhg1 bir nevi c;i· 
~kten, bez, kuma~ dokumas1m da bili
yordu. F aka t bu sihirli bir i~ti. • Y ani 
kimyah -» (Tang-~u: CCXXI, p. 4) 

VII - «Semerkand ve havalisinden 
Altmc1 amda Cine bir san' atkar heyeti 
gitmi§ti. Bu heyet Cin lmparatoruna mii
racaatle daglardan bazt maddeleri top
lamalanna miisaade etmelerini, bu mad
deleri eriterek bunlardan cam yapacak· 
lanm soylemi§lerdi. Bunlann memleket· 
lerinden ayr1lmaTarma sebeb, oralarda 
bu gibi i§lerle i§tigal edenlerin f¥ok olma
Sl ve kendilerine i§liyecek bir zemin kal
mamas!ych. Bunlar Cin daglannda altJ 
yedi ay taharriyatta bulunduktan sonra, 
elde ettikleri maddeleri eritmi§ler, bun • 
dan cama ve porselene aid oyle giizel 
§eyler viicude getirmi§lerdi ki bunlan ilk 
defa goren C:::inliler, i~¥lerinde .$eytan 
vardu diye ellerini siirmemi~ler, uzaktan 
hayretle seyretmi§lerdi. hte bunlardan 
bir k1smi, lmparatorun emrile Cinde kal
mJ§Iar ve <;inlilere bu san'atl, yani por • 
selenciligi ogretmi§lerdi.» (Abel Re -
musatnut Ma-tu-an-linden tercume ettigi, 
Khotan ~ehri tarihine bakmiZ.) 

Diger taraftan Bizans sefi.ri Zemar • 
que garb Ti.irkleri Hakarumn ~admnda 
gordugii ipek kwna§lar iizerindeki renk
leri tarif etmelde bitiremez. (Men-; 
andre; fragm. hist. graee cild IV, sahi
fe 228). Bundan barka fU esere de ba· 
kin•z: (Thc!ophylacte Simocatta Ill. sa· 
hife 6). 

VI II - «Gene Kapisa Kralhgmm, 
Cin 1mparatoruna 619 tarihinde giinder
digi hediyeler meyanmda kristaller, ha· 
mlZI inab §eklinde cam e~yalan vardJ.» 
(Tang1u; CCXXI. 12). 

isle tarihin bize anlatttgt hikayeler ki 
bunlann adedleri pek <;oktur. Fa kat bi.i
tiin bu i§leri yapabilmek kimya ilmine 
vaktf olmaga miitevakkiftlr. Bir renk 

koyup <«;ok sinirlisin Cerna! Bey, ken· 
dine bakm1yorsun» diyerek beni koru, 
mak ister gibi bir hal ahyordu. Aglzlan
nm tadmt ka~:;udJm diye §iiphesiz fena 
halde ofkeleoiyorlard1. Bir ahbah1m, 

hidisenin daha fazla biiyi.imesine mey • 

dan vermemek ic;in koluma girip odadan 

<r•kard1. Fa kat orada kalsayd1m, hie;· 

bir §ey degi~miyecekti. Belki ben daha 

aiu ~yler royliyecektim, onlar i§leri bo
zulduiu ic;:in daha c;ok k1zacaklardt. Fa

kat o, hi<; tavrm1 bozmadan, gi.ilerek m
ttma vuracak, beni bir hasta gibi kar~1h· 
yacaktll 

Cemal hikayesini kapmm oniinde hi· 
tirdi: 

- ~ kald1m, Allaha 1smarlad1k! 
diyerek Demirden aynldt. 

Demir eve rirdigi zaman, Ali Sabir 
ba~ye !flkm!fh. Sanki onu gormiiyor ve 
hayalet gibi yiiriiyordu. Biran durup, 
onunla konu~mak istedi. Fa kat yanmdan 
o kadar c;abuk uzakla§ml§tl ki. tekrar bu 
ilk arzunun kuvvetini k~ndinde duyama· 
dt. lstemeksizin yukan f¥Ikb. 
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Birkac; gi.in sonra yolda Bekir Beyle 

kar§lla§tl: Yiizii ona ilk gordiijU11den 

vermek, herhangi bir maddeyi eritip on· 
dan ba§ka bir madde istihaal etmek, de· 
miri bakirla kan~tmp ondan tun~ vi.icu
de getirmek belliba§h bir tak1m vukuf -
lann ve onu meslek edinenlerin i§idir. 
Bunlar hic;bir vakitte bir tesadlif degil • 
dir. Y ani tarih §ukadalCik bir flsJltJsile, 
bize Tiirklerin kimyada pek ileri gilmi§ 
bir halk olduklanm soylemektedir. 

Bugiin kat'i ve a§ikar olan bir§eY var
sa, bir yerde yiiksek sanayi gorebilmek, 
oradaki kimya ilminin yiiksekligine va • 
bestedir. 

Halbuki biz yiiksek sanayie, miladi 
ilk amlarda ve daha ondan evvelki za· 
manlarda Asyayivustada tesadiif ettigi • 
miz gibi ilk (Han) lar zamantndaki 
(Ceo) Tiirk imparatorlugu zamanmda 
da tesadiif ediyoruz. 

Orta Asyada Khotan, Semerkand, 
F ergane ve ilah... biitiin bunlar hirer sa· 
nayi merkezleriydiler. Bu hakikati Arab 
tarihleri bile itiraf etmek mecburiyetinde 
kalmi§lardtr. (Mukaddesi) der ki «T'ur
kistan, fskenderikebirin i~galinden evvel 
de <;;:in ve han medeniyetinden ayn, 
ba§hba§ma mustakil bir medeniyete sa· 
hibdi.» 

Mukaddesinin hu soziinii (i!tihari) 

tekid etmektedir. 0 da der ki: «Tiirkis· 
tan haricden bi~ey ithal etmeden kendi 
ihtiyaclannt temine muktedir bir vaziyet
teydi. F ergane silahlarile me~hurdu. Tir

miz sabun ~1kanr; sabun imal ederdi. 
Buhara bak1r ~yalarile, yaglarile, ytin· 

lerile, kum~larile, at ve eyer takJmla • 
rile §ohret bulmu§tu. Semerkand giimii' 
e§ya]an Ve j~)emeJeri)e, ozengileri, gem

JeriJe, biLhassa kagtdlarile maruftu. 

Hatta kadeh gibi cam e§yasl pek mak· 

buldii.» 
Bunlar yalmz burada degil, Turk 

halklarmm tavattun ettikleri her yerde 
vard1. (Ceo) !mparatorlugunun Baykal 
civannda imal ettigi kaiidlar, Cinde en 
makbul olan kagtdlardi. {Histoire georg
raphique de Ia seizes Royaumes.) • <;in
ceden terciimedir. -

Garb Ti.irklerinin hll§metli hiiki.imdan 
lstami Han, Bizans lmparatoru }iistin • 
yene yazd1g1 mektubunu ipekten yaprl -
mi§ kag1d iizerine yazm!fli. 

Chih-i-ki kitablnlD be§ind faslmda, 
Nili Tiirklerinin kablelmil.ad 193 tari • 
hinde Cin lmparatoru Hiao-Houeie se· 
firler gonderdikleri yaztlmaktadJr. Bu 
sefirler, kendi iilkelerinde biiytik bir e • 
debiyata sahib olduklanm ve yazilml§ 
birc;ok kitablan bulunduklannt naldet • 
m~lerdi. (Gustave Schlegel; les peuples 
etrangers chez les historiens chinois). 

Hi~ ~iiphesiz ki bu kitablar, agac ij • 
zerinde veya deri iisti.inde bunlarm iddia 
ettikleri gibi hirc;ok adedler huaule ge -
tiremezlerdi. Kai•da ihtiyac vardJ. 
Sonra bu Tiirkler, garb ilimlerinin bir 
k1smmm Meksika, bir k1smmm da Saha
lin adas1 zannettilderi F tHang iilkesinin 
~arkmda ya~amakta idiler. Yani Baykal 
goliiniin ~imali ~arkisinde tavattun etmi~
lerdi. Bunlar ilk defa <;ine kab!elmilad 
193 tarihinde gelmemi§lerdi. file geldik
leri zaman kablelmilad 1113 senesi idi. 
hte bu sefer sefirler, kendi agtzlarile 
geldikleri yerin Sahalin adas1 olmadigml 
anlatm~lardt. Sefirler d~lerdi ki 
memleketlerini terltettikleri dakikadan i
tibaren biiyiik daglardan tahtelarz tii • 
nellerden ge~mi41erdi. V e bir de geni~ 
bir su a$tlktan sonra, Ci~ hududuna 

daha durgun, gozleri daha •oniik geldi. 
0 ziicii bir miina~an yeni t;tkmtt gibi 
bulutlu hali vardJ. Bununla beraber onu 
goriir gormez gene hararetle elini srktt ve 
obiiri.inii de iizerine koyup bir miiddet 
boylece kald1. Demir fuphesiz bu daki
ka, evlerinde gordiiiu dos~ kahulti, o 
munis la*ra alemini. aralarma ilk defa 
girdigi halde yabancthk duymadJjj1 in • 
sanlan habrhyordu. eDen vermemi is • 
temi~ti! » diye dii~undii. Bu veya ba§ka 
vesile ile onlan tekrar gormek arzusunu 
her an besledigi halde, bu k.adar ku;a za
manda gosterilen itimadt sarsmadan ~;e
kinerek buna kendiliginden cesaret ede

miyor, hatta - garibdir! - bin tiirlii endi
§e ile evde, yalmz hll§m& kald1klan za· 
man Cemale bile soyliyemiyordu. Biitiin 
bu dU.iinceler filim h1zile zihninden ge • 
lip geyerken, elleri kavu§tDU§ oldugu hal
de, bir dakika durdular. 

- Neredesiniz? Hani tekrar gelece
ginize soz verdinizdi? diye tekrar elini 
sarsarak bu iizlicu siikutu k1rdi. 

- Bilseniz! i§lerim .. 
- 1§lerinizi biliyorum. Ne yapsamz 

bundan h1zh yiiriimez! Geliniz onlan da 
birlikte dii~iinelim. Sizden ya~hy1m; ,u 
halde sizden c;ok tecriibem var demek • 
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tk bir bayand1, salma salina 
geldi, pencerenin oni.ine yay! • 
hr gibi oturdu ve sanki etine 

bir igne batm1~ gibi hemen st~rad!, narin 
pen~esinden umulmaz bir kuvvetle pash 
yaylan esnete esnete camt a<rtl. Simdi ba· 
§tho, bir ruzgar, bu aytlan fiirceden c;tl
gm bir aki§la i~;eri doluyor ve ko§a ko§a 
vapura yeti§ebilenlerin bu muvaffakiyet 
kar3thg1 olarak belkemiklerinde dizi dizi 
toplanan terleri buza ~evirip bir~ok ~eh· 
rede ek§ilikler yaratlyordu. F akat bayan 
memnundu, gogsiinii riizgara vermi§ti, 
6erin serin yelpazeleniyordu. 

Ben de belkemigine titreme itlenen 
yolculardandtQ'!, fakat eve vanr varmaz 
birka~ aspirin yutarak, bir iki bardak 
ta tslamur ic;erek §U tammadtgJm bayan 
yiiziinden sthhatime musallat olacagint 
tahmin ettigim anzalan kar~tlamayt dii
~iiniip sesimi c;tkarmJyordum. O§i.imek, 
hatta hasta olmak bir bayandan papara 
yemekten ~;ok · daha hafiftir. Y amba§Im· 
da oturanlar da ayni kanaatte olacaklar 
ki susuyorlard1. L&kin riizgar, vapurun 
hareketi iizerine, sertle§ince ihtiyar bir 
bay, oksiire oksiire, kalkh, nazik bir te• 
bessiimle: «Pardon I» dedikten sonra ca .. 
nu indirdi ve doniip yerine oturdu. 

Bayan ilkin hareketsiz kald1, mlitea • 
k1ben sinirlenme emareleri gi:isterdi ve 
yerinden nrhyarak pencereyi tekrar a~ • 
h. lhtiyar bay da hi~ tereddiid etmedi, 
giile gi.ile kalkti, giile giile yiiriidii, giile 
gi.ile: «Pardon>> dedi ve cam1 indirdi. 

Biz ii~iidi.igiimiizii unutup, hatta titre• 
mekten te kurtulup ya,lt bir bayla gene 
bir bayan arumda g~en pandomimaya 
bak1yorduk. Acaba bayan, s1hhat endi • 
~ile tela§a dii~n §U ihtiyara aayg~ gos· 
terip mevsimsiz ve yersiz havalanma he· 
vesinden feragat edecek miydi? Y oksa 
umumi mua,eret ve hertiirlii nezaket ka .. 
idelerini sjvri ok~elerile ~tigneyip pence • 
reyi a~makta mar gosterecek miydi? ... 
0, hepimizin tereddiidi.inu gidermekte 
gecikmedi ve k1zll bir infial i~inde pence· 
reyi a<rti, sitem bulutlarile dolu siirmeli 
gozlerini • meydan okur gibi • ihtiyara 
<;evirdi. Lakin hayatm bir hayli f~rtma • 
s1m saVU§turmu, olan pi§kin ihtiyar, az • 
minden donmedi, yahud donemedi, eama 
!ndirmek i~in tekrar ayaga kalkb. Simdi. 
pandomima kapamyor, wzlii komedi bat
hyordu. Bayan htr~m sesile bu fash a~ 
tt: 

Ben, dedi, boyuna a~1yorum, siz 
boyuna kap1yorsunuz. Benimle alay rnl 
edivorsunuz? 

fhtiyar, bir yandan canu indiriyor ve 
bir yandan cevab veriyordu: 

- Bu vapurlar ii~ kathchr muhterem 
bayan. Hem havadan, hem tiitiindea ka· 
<flnanlar alt salonda, ii~mek istemeyip te 
tiiti.in kullananlar bu salonda, sizin gibi 
yele i§1k olanlar iist salonda otururlar. 

Ve ilave etti: 

- Burasmm eviniz olmadtgmt unut· 
rnaVJDIZ. 

hte opiilecek agtzlardan biri! ... 

M. TURHAN TA.N 

girmitlerdi. 
itte bu geni~ uzun su, Baykal goliiydii. 

Bu husus Li-tai-ki-ssenien-piano kita • 
bmda da vardtr ki frans1zcaya Stanislas 
]iilyen tarafmdan terci.ime edilmi§tir. Bu 
kitabda bunlarm iilkelerinde &emalara 
kadar yiikselen biiyiik dailann mevcud 
oldugu roylenir. 

Pek tabii olarak bunlar burada bir 
kag1da aahibdiler, ve bunu pek eski za • 
manlardanberi kullamyorlardt. COriilii • 
yor ki, tarihe nazaran, netice itibarile bir 
kimya ilmi mevcuddu. 

tir. Doya doya konu§maya ftrsat olma• 
dan, §Oyle bir goriindiiniiz. Oyle ~luk 
c;ocugun yanmda degil! Sizinle kafa ka
faya verip ha~bihal etmeliyiz. 

- Cemale soyliyeyim de ... 
- Aman efendim, Cemal oglum ye· 

rimdedir. B a basi mekteb arkctla§tm! 
Hakk1 P~a da stmfm birincisiydi. 0 • 
nunla rekabet ederdik. Allah rahmet et• 
sin, Pa,a birinciliii almak i~¥iD sabahlara 
kadar uyumaz, geceyi giindiize katardr! 
Dogrusunu soyliyeyim, ben o kadar ~¥&· 
l~mazd1m. F ormalan imtihana yalun 
kestigimi bugiin gi~i hahrlanm. Kendimi 

methetmi§ olmaytm amma, haf1zam cid
den parlaktt. Ben anlatndim, onlar din· 
lerdi. Hilmi Paia merhumun da baZJ 
yerlere akh yatmaz, ve bu yiizden .. 

- Hangi Hilmi Pa§a, Viyana sefiri 

mi?. 
- Ha! Evet, yamldtm. Arif Pap. .• 

Ta kendisi! Onu tammazsmtz. Daha 
diinkii f¥ocuksunuz. Zaten nereden ta • 
myacaksm1z efendim ... Btraktn bunlan, 
ac1 hahralar!. Hepsi masal oldu. Koca 
bir saltanat ta onunla beraber ytkddi. 
Ah. ben hep soylerdim. Bir tiirlii dinle -
temedim. 
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Vurmay1 degil, vurma
maYI tecriibe eden avc1 ! 
Silah patladt. Y ere dokiilen onunla 

.. aramaga ba,Iadtk. Kopeklerim oraSIDI 
bulamtyordu harmanbyor, fakat bir,ey 

Saytn okuyucularrmm biri tarafmdan 
ald1g1m mektubda, av ve avc1hga yeni 
heves ve merak etmege ba§lad1gmdan 
bahisle nereden, hangi marka, ne sis -
tem ve kac; kalibra tiifek almak, kar -
tu§lari hangi fabrika mamulatmdan in
tihabla nas1l doldurmak, hangi avdan, 
nerelerde ava ba§lamak lazun gelece -
gini soruyor. 

Bu heveskar sorgusunun, o kadar dal, 
budak saran, c;ok su gotiiren miihim 
yerleri vard1r ki, buna hakkile cevab 
verebilmek ic;in, §U sahifeler iizerinde 
iki§er siitunluk be§, alh makaleyi yal
ruz buna hasretmek icab eder. Buna ise 
§imdilik imkan yoktur. Alelhusus pek 
giizel bir reklam mahiyeti alacak olan 
bir silah fabrikas1m, bir tiifekc;i diikka
mru ise bir vakit tavsiye edemem. 

Ben, bu meseleyi, en ince teferriiah -
na vannCiya kadar biitiin dakik nokta
larml birgok sene evvelki yaZllarrmda 
uzun uzad1ya tarif ve tasvir etmi§, tii
fek intihabmda, kol, boyun uzunlugu -
nu, gogus geni§ligini ve saireyi gayet 
giizel ol~mek, bir elbise provasl gibi bir 
kacr tecriibe ve hesabdan sonra, muva -
:flk gelirse tufege oyle para vermek la
zrm gelecegini soylemi§tim. Bunlan 
§imdilik burada tekrara bittabi liizum 
gormiiyorum. 

Ancak, ava ve avc1hga heves eden her 
miiptedinin, her §eyden evvel, !stan -
bulda te~ekkiil eden ve her ikisinin mer 
kezi de Bahc;ekap1smda, Eminoniinde 
olan avcllar birlik ve derneklerinden 
birini intihabla hemen oraya kayid ve 
intisab etmesini tavsiyeye liizum gorii
riim. 

Bu kabil te§ekkiiller, Ankara, !zmir, 
Edirne ve saire gibi memleketimizin 
birc;ok yerlerinde mevcuddur ki, biitiin 
avcllar1n bu merkezlerde birle§melerini 
pek muva:flk goriir ve bunun gene Ioen
di menfaatleri iktizasmdan oldugunu 
zannederim. 

Delikli demirin hep:?i de vurur, der • 
ler. Bana da boyle gibi gelir. <;iinkU, 
bir tiifegin miikemmeliyet ve loymeti, 
ikinci, belki de daha a§agl derecelerde 
kal.lr. Meselenin ruhu, ·inceligi ve gii~
liigii, avm cinsine gore kartu§ doldur -
mak keyfiyetindedir. 

Benim, i:itedenberi sars1lm1yan bir 
kanaatim var: 

Avc1hga heniiz ba~hyan yeni bir he
veskar degil, bugiin en eski ve tecrubeli 
avCilardan pek c;ogu bile, bir kartu§Un 
hakkile doldurulmas1 §eraitini heniiz 
i:igrenememi§lerdir. Bir kartu§, aklen 
degil, fennen imla edilir. Ve bu mesele 
ise hem uzun, hem dakiktir. 

Gerek siyah, gerek dumans1z barut
!arm cinsine ve tanelerinin ufakh~na, 
iriligine, sac;rna numaralanmn biiyiik • 
liik ve kiic;ukliigune gore i§, tamamile 
degi§ir. 

Siyah barutlarm, ince ve kalm ta -
nell olmak iizere bir~ok envai var. Tii
fekc;i diikkanlanndan alman, yahut a
tllml§ ve kesilm~ bo§ bir kartu§tan ve 
bu kabil bir nesneden yapllan ve barut, 
sac;maya mikyas ittihaz edilen bir olc;u 
ile bu barutlar1, sonra, on bir, on iki 
numarah blld1rcm sac;mas1m, be~ nu
marall ordek ve keklik sac;malarmdan 
aytrmlyarak, bu olc;iiniin ayni derece -
sile silo yapan, f~ek dolduranlara ~k 
tesadiif ettim. 

Bu §ekilde ve boyle bir olc;ii ile yap -
tl~ fi§ege itimaden ava cr1kan ve neti
cede muvaffakiyetsizligi §iiphesiz olan 
bir avc1, bunu kendi meharetsizligine, 
yahut tiifeginin loymetsizligine, fena -
hgma hamlederse asl} hataya i§te o va
kit dii§mii§ olur. 

Bu muvaffakiyetsiz~i te§kil eden 
hatayt, ne §Unda ve ne de bunda, yal
nlz yukar1da dedigim gibi f~eklerin 
doldurulmas1 §ekil ve usuliinde arama
hdrr. 

S1ras1 gelir ve icab ederse bunlardan 
azun uzad1ya bahsedecegim tabii ise de 
ben §imdilik biitiin amator avda§lar1 -

rna, !nhisar idaresi tarafmdan bihak • 
km ve fennen imla edilip kartu§, barut, 
sac;ma, tapa fiatma sahlmakta olan fi
§ekleri tavsiye ederim. Bu fi§ekler, isa
bet ve miikemmeliyet noktasmdan ah§ 
meselesini sigorta etmi~ olur. 

$u fi§ek doldurmak bahsinde bizzat 
§ahidi oldugum miiptedi bir avcmm, 
her iki manasile sac;ma ah§ml hatirla
dlm. Blld1rcmm, mebzulen avland1~ 
bir giinde tarla ortasmda uzaktan gor -
diigiim bir agacm gi:ilgesinde dinlenmek 
iizere yolumu degi§tirerek o tarafa yii
riidiim. Ve agaca bir iyi yiiz metro ka
dar yakla§hg1m s1rada hedefim olan bu 
noktaya bir ba§ka avcmm daha gitmek
te oldugunu gordiim. 

Yabanc1 bir yerde tamlm1yan biri bile 
olsa, her avc1, bir arkada§, bir avda§ 
demektir. Binaenaleyh, hedefimden in
hirafa ve yolumu degi§tirmiye Hlzum 
gormedim, ve yiiriidiim. Yalmz uzt.ktan 

dikkatimi celbeden acayib bir vaziyet
le kar§Ila§tlm. 

Bu m~hul avc1, tiifegini omuzuna 
dayaml§, ni§an iizerinde siiriine siiriine 
ve bazan da emekliye emekliye agaca 
sokulm1ya c;ah§tyordu. 

Blldtrcm avmda, hem de en c;ok ku§ 
tutan bir mevkide bu zavalh ne yap1 -
yor, neden boyle yamn yumru vaziyet
ler ahyordu? Aradan c;ok zaman gee; -
meden i§i anlad1m. Hedefi olan agacda 
miihimce, p1trak gibi bir serc;e kiimesi 
vard1. 

Buradaki bildircm mebzuliyetine he
del, serc;e avma 91kan, her halde bir 
miiptedi idi. Bu acemilikle sa~ru, solu
nu gozetliyemiyen birinin yamna bila
perva sokulmak dogru degildi. Bu hare
ketim, gi:iz gore gore bir tehlikeye ahl
mak, goriiniir kazaya kendi ayag1mla 
gitmek demek ise de §U garib vaziyet, 
hem giiliincr, hem de ho§ ve eglenceli 
idi. 

Arkasx, bana doniik oldugu ic;in beni 
goremiyordu. Bir arahk durdu. Sag di
zini yere dayadt, solunu kald1rd1. Tii -
fek dipcrigini omuza dayaml§, ni§an ii
zerinde bir miiddet bekledi. Demek, ar
hk tiifek atacak sac;ma menziline yak -
la§mt§tl. Filhakika birden tiifek te pat
lad!. Giimbiirtiiyii i§iten kopeklerim, 
silah at!lan tarafa ba§lanru c;evirdiler. 
Diidiik c;ald1m, yamma geldiler. 

Tiifegi patlatmakla beraber avc1 da 
ko§arak agacm dibine yeti§ti. 0 s1rada 
aramxzdaki mesafe, yirmi, yirmi be§ 
metroya kadar inmi§ ve azalmi§h. Ses· 
lendim: 

- Rasgele arkada§! 
Bilumum avc1larm selamx, sabah1, 

hahr sormast birbirine i§te bu: eRas -
gele!~ hitab ve ciimlesinden ibarettir. 
0, mukabele etti: 

- Rasgele! 
Derken ba§mt arkaya c;evirdi. Beni 

goriince !ia§lrdl. Ve kipktrmlZl kesildi. 
Ben, farkmda olmxyarak: 

- Siirii, deh§etliydi, dedim, Her hal
de seksen, yiiz tanesini yere serdiniz. 
Ugrad1~ mahc;ubiyet ve §a§kmh~, 

bOyle b1ld1rcm tarlasmda serc;e avla • 
maktaki sekamet ve miinasebetsizligini 
gordiigiime ve kendisini tayib edecegi
me hamlettigi zehabile: 

- Bunlarm, bu serc;elerin en yagh 
zamarudxr, diye ilave ettim. tic;ii bir hll
drrcm yerini tutar. As1l aVI, siz yaptt
nlZ. Haydi beraber tophyahm, dedim 
ve agacm altma dii§en serc;eleri ara -
m1ya ba§lad1m. 

0 da agacm etrafmda bir iki dondii 
ve durdu. Ben de bir iki dola§tim. Ko -
peklerim ise, bizden evvel orasmt Yl· 
lan gibi harmanlay1p duruyorlar, bir 
§eY bulanuyorlard1. 

Bu, §a§Ilacak §eydi. Kendi kendime: 
- Acaba, diyordum. Zavalh, fi~egine 

barut koydu da sac;ma koymayt m1 u
nuttu? 

Bunu sorm1ya haz1rlamrken, o, hay
ret ve §a§kmllg1m1 gorerek: 

- Nafile aramaytn, dedi. 
- Neden? Neden bu, boyle oldu? Hie; 

bir tane dil§memi§. Bu kadar bi.iyiik bir 
kiime ic;inden ... Nas1l olur? 

Giilerek cevab verdi: 
- Ben, vurmak ic;in atmad1m ki. .. 
- Ya? .. 
- $u siiriiniin ic;inden hic;birine do -

Irundurmadan aralanndan sac;malariml 
gec;irebilecek miyim? diye tecriibe et -
tim ve goriiyorsunuz ki muvaffak ta 
oldum. · 

- •••••••••...... ? 
Bedri Ziya AKTUN A 

Ekmek bi~aiile yaralami§ 
Fatihte Alinin fmnmda c;ah§an Aziz, 

diin i§inden <;1kacagmdan bahisle fmn 
sahibinden alacag1 olan be§ lirayt iste
mi§, fakat Ali bu parayt vermiyecegini 
soyleyince kavga etmege ba§lami§tir. 

Kavgada Aziz fmnm tezgah1 iizerin
de duran ekmek b1<;agile Aliyi tehlikeli 
surette yaralami§hr. Yarah tedavi altl
na ahnmi§, suc;lu yaklanmi§hr. 

_._ 
Ankaraya giden Bursah 

paratiit~iiler 
Bursa (Hususi) - Ankarada atlayl§· 

lar yapan k1z ve erkek para§iitc;iilerimiz 
§ehrimize dondliler. Kendilerini Turk 
Hava Kurumu idare heyetile aileleri 
Kestelden otomobillerle kar§llad1lar. 
Para§iitc;iilerimiz §erefine burada yeni 
ac;1lan Tayyare kuliibiinde bir c;ay ziya
feti verildi. Gayda genclerin ebeveyin
leri de bulundu. 

Ayr1ca Sovyet Rusyadan memleke • 
timize donen ve inonii kampmda Tiir -
kiye rokorunu yapan Bursal! Ali Yild!Z 
da §ehrimize geldi. Ali Y1ld1z burada 
sekiz bin ortamekteb talebesine pla • 
norciiliik ve para§iitqiiliik hakkmda 
konferanslar verecektir. 
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Milli kiime 

Mtntaka ajanslar1 ,ehri
mize davet edildi 

Futbol Federasyonu tarafmdan yapl
Ian bir te§ebbiis iizerine mevkii tatbika 
konulan milli kiime i~i esash bir §ekil 
almak iizeredir. 

Futbol Federasyonu tarafmdan ha -
Zlrlanan milli kiime i§i istanbul, An -
kara ve izmir futbol ajanlarmm istan
bulda yapacaklan bir toplantida derli 
toplu bir §ekilde izah edilerek kat'i §ek
lini alml§ olacaktlr. 

Umumi merkez tarafmdan yapllacak 
bu davet iizerine tic; mmtakanm futbol 
ajam 14 te§rinisanide !stanbulda top • 
lanacaktir. 

F utbol hakemleri ~ah§Iyor 
Futbol Federasyonu emrinde ~all§ -

makta olan hakem Kadri kapah salon 
idmanlan ic;in diinden itibaren Galata
saray kuliibii salonunda l)all~maga ba~
laml§hr. 

Hakemler her hafta per§embe giin -
leri salon idmanlan yapacaklard1r. Fut
bol hakemleri bir gun nazari u.ers yapa
caklar, bir giin de beden harekatl yapa
rak haz1rlanacaklardir. 

Kayseride Cumhuriyet kupa-
&Im Y Ilmazspor kazand1 

Kayseri 5 (Hususi) - Kayseri Hal -
kevi spor komitesinin 1936 yll1 Cumhu
riyet kupasm1 finallerine, Y1lmaz spor
Demirspor tak1mlan arasmda per~em
be giinii Siimer stadyomunda saat 15,30 
da hakem eski sporculardan binba§l 
Bay Cevadm idaresinde ba~land1. 

Haftalardanberi Kayseri halk1 tara -
fmdan biiyiik bir sabirs1zhkla bekle • 
nen final maq1 Siimer stadyomuna be~ 
bin gibi kalabahk bir seyirci kiitlesi 
toplam1~tl • 

Oyun ilk dakikalarda Y1lmazsporun 
hakimiyetinde oynand1. Demirliler bir 
kaq defa miihim akm yaptJlarsa da bu 
akmlar Y1Imazm enerjik miidafaasi 
kar§lsmda kesildi. Sonra Yllmazhlar 
seri birka~ akm yaptJlar. <;ok s1k1§an 
Demir mudafii topu harice atmakla 
bu akmlann online gec;ebildi ve boyle
likle birinci haftaym 0 - 0 beraberlik
le nihayetlendi. 

ikinci haftaymde de kaq1hkh akm
lar yaplld1. Fakat bir §ey elde edileme
di. :t:lemirliler gittik<;e favullii oyun oy
namaga ba§hyorlard.I. Fakat Y1lmaz ta-

lami bali tabiisini muhafaza ediyordu. 
Hakem, Demirspor tak1mmdan iki ki
§iyi oyundan <;1kard1. 

Fakat Demirsporlular hatah oyna • 
makta 1srar ettiklerinden hakem oyu • 
nun bitmesine 10 dakika kala mac;1 tatil 
etti ve Y1Imazsporu galib iliin etti. 

Kayseri Valisi Adli Bayman, Bez 
fabrikaSI direktorii Bay Fazh ve daha 
birc;ok zevat oyunu takib etm~lerdir. 

Ba§pehlivan miisabakast 
TUrk <;ocuk Esirgeme kurumundan: 
1lk defa Kurumumuz tarafmdan An

karada tertib edilmi~ ve yersizlikten 
bu sene yapilamami§ olan (Ba§pehli -
van) miisabakalan stadyomun bitmi§ 
olmasl hasebile oniimiizdeki maylsta 
yap1lacaktJr. Ba§pehlivana miihim pa • 
ra miikafatile beraber evvelce de oldu
gu gibi bir madalya verilecektir. 

Kurumumu:ltln bu milli sporu yeni -
den canland1rmak ic;in yapmi§ oldugu 
c;ah§malar ve para yard1mlan pehli -
vanlarca malfun oldugundan ilkbahar 
giirel§erinin pek parlak olacag1 §lip -
hesizdir. Giire§ler mutehass1slar tara • 
fmdan tanzim edilmi~ olan nizamname
ye gore idare edilecektir. 

Kaza kongreleri ba,hyor 
Cumhuriyet Halk Partisi nahiye ve 

semt ocaklan kongreleri hitam bulmu§, 
temenni mahiyetinde olmak iizere ve
rilen kararlar kaza merkezlerine bildi
rilmi§tir. Kaza kongreleri te§rinisa -
ninin 14 linden itibaren ba§hyacakt11.·. 

Kongreler Beyoglu kazasmda 14, Ba
kirkoy, <;atalca, Kad1koy, Kartal ve Us
kiidar kazalarmda 15 te~rinisanide, Fa
tih ve Sanyer kazalarmda 18 te§rinisa· 
nide, Adalar ve Beykoz kazalarmda 22 
te§rinisanide, Be§ikta§ kazasmda 24 te~
rinisanide, Eminonii ve Silivri kazasm
da 25 te§rinisanide, f;\ile ve Yalova ka
zasmda 29 te§rinisanide aktedilecektir. 

Bu suretle 29 te§rinisaniye kadar bii
tiin kazalar kongrelerini akdetmi~ ola
caklardir. 

Bahk~Ilarm ge~irdigi kaza 
Sanyerde oturan bahk<;1 Siirmeneli 

Mehmed biiyiik bahkc;1 kay1gile yamn
da on iki tayfas1 oldugu halde evvelki 
gece bahga <;Ikmi§hr. 

Donii§te Anadolukavag1 oniindeki di
kili ta§a biiyiik bir hlzla c;arpmt§lardir. 
<;arpi§ma neticesinde kay1k delinm~ 

ve derhal batmi§tir. 
13 ki§iden ibaret olan bahk<;1lar da 

denize dokiilmii§ler ve dalgalarla pen
qele§mege ba§lam1§lard1r. Bir muddet 
denizde oliimle penc;ele§en bahkc;Ilarm 
feryadt iizerine sahilde. bulunan diger 
bahkc;1lar imdada gelmi~ ve hepsini 
kurtarmi§lardir. 

Bu irfan ve hiirriyet yurdu
nun 59 yzllzk ~erefli hayaiz 

Diin Ktzdsultanla miicadele eden Miilkiyelilerin bugiinkii 
gene meslekda~lari derin bir ~evkle Ankaradaki yeni yu
valarina hareket ederlerken biitiin bir mazi canlanmt~ti 

Siyasal Bilgiler Okulunun direktorii 
Mehmed Eminin. Haydarpa§a garmda, 
hareket ammn heyeeam i~inde bana soy
ledigi eiimle §U oluyor: 

«- Coriiyorsunuz, i§te, hepimiz se • 
vine sevine Ankaraya gidiyoruz!» 

Etrafimizdaki talebe, hararetle, ne§' e 
ile onu tasdik ediyor. 

Mektebin, elele vermi§ dart k1z tale
besinden biri guliimsiyerek: 

- Oyle amma • diyor - biz nkara a 

gayemizi degi§tirmek mecburiyetinde ka
laeagiz galiba. 

V e izah ediyor: 
- Dordiimiiz de maliyeci olmaga ha

mlamyoruz. Bugi.ine kadar bu boyle idi. 
Fakat Ankarada hergi.in Hariciye Veka· 
letinin ve ad1m ba§mda kar§Ila§aeagtrntz 
elc;iliklerin oni.inden gec;e ge~e. samyorum 
ki, hariciye bize daha cazib gori.ineeek.. 

- T evfik Ru§tii Arasm kulaklan c;m
lasm!.. 

- Evet, Mulkiyenin Ankaraya git • 
mesi en fazla harieiyeye yanyaeak gibi 
geliyor. 

Oteki gene k1z, i§i §Oy!e hal ve fasletti: 
- HayJT... Hepimize yanyaeak.. 

Muhakkak ki orada daha ba§ka ti.irlii ~a
h§acak, daha ba§ka tiirlii yeti§eeegiz. 

;>imdi, eski mezunlarla, bu feyizli bil· 
gi yuvasmm altm1s y1ldir yurdun her ya-

Anneye veda ... 
mna bereket sac;an tarihinden bahsedi • 
yoruz: . 

;>imdi Istanbul k1z lisesinin bulundugu 
binada 1877 de kap1lan a<;Ilan Mulki -
yenin ba§ma gelenler gozoniine getirilir· 
se, onun bugiine kadar ya§aYI§Ina hayret 
etmemek elden gelmez. 

<;unkii Miilkiyede, istibdad giinlerin • 
de, T1bbiye ve Harbiye gibi talebe, sa
raya boyun igmiyen bir ocakh. 

Sultan Hamid buray1 a~arken, belki 
(bendeler) yeti§tirecegini vehmetmi§ti. 

F akat Miilkiyeden c;Ikanlar, memle • 
ketin dart ko§esine hirer hiirriyet a§IkJ 0" 

larak yay1lmaga ba§lami§lardi. 
<;rkanlar, diyoruz, halbuki Mulki • 

yeliler, daha mektebde talebe hayatl ya· 
§arlarken bile saraym degil, fakat hiirri
yetin esiri olduklanm her hal ve hare • 
ketlerile gosteriyorlard1. 

Abdiilhamid ise ona istedigi §ekil. is· 
tedigi havayt verebilmek i<;in her ~areye 
ba§ vuruyordu. Butiin bunlara 1 ragmen 
bu irfan oeagmm tarihinde en kii<;iik bir 
§aibenin izine rasgelebilmek imkam yok

lur. 
Miilkiye, bina itibarile de, oteki mek· 

teblerimizin bahtSIZhgma ortak olmu§ • 
tur. ;>imdi, Ankarada 400,000 liraya 
malolan ve ba§tanba§a yenid~n do§enen 

Ayrrlrk dakikalar~nda 

Koprude vapura binerken 
temelli yuvasma giderken onun yillarla - Hay1r ... Meclis Reisi Abdiilha • 
l}asil g~ebe hayah ya§adiibm da unut- lige sun .. 
m1yoruz. - Maliye Vekili Fuada ... · 

Tiirbedeki binada (305) e kadar kal- Ve, Ankaradaki eski Miilkiyelileli 
d1ktan sonra Soguk~e§medeki - §imdi say1yorlar: 
T1bbi Adlinin bulundugu - binaya, ora· - Meclis ikinci reisi Hasan Saka, 
dan Aksarayda Redif Pa§a konagma, Ba§vekalet Miiste§an Kemal, Maliye 
daha sonra Kabata§ta Ethem Pa§a ko· Muste§an Faik, 1khsad Miiste§an Kur
nagma ve nihayet, onu bir kabus gibi go· doglu F aik, Divam muhasebat reisi Sey-

ren K1Z1l Sultanm sarayma gec;ti. fi .. · 
Miilkiyenin ilk miidiirii Abdurrah - Ve derinden bir ses geliyor: 

man ;>eref Beydi. 0 zaman iki sene olan - En iyisi Moskovaya gonder. Ora-
daki biiyiik el~timiz Zekai de bizdendir. 

mektebe yalmz Calatasaray mezunlan 
ahmrd1. 1295 te mekteb be§ seneye t<Ika· Hem bak, ne te§yide ne istikbalde bu • 

lunabilecek ... En miinasibi ona gonder
nldi ve leyli oldu. 305 te ise birdenbire 

mektir. 
tahsil miiddeti 7 seneye ~1kti. 324 te, 
yani me§rutiyetin ilam iizerine mekteb Nihayet, korpe koneanm, en ya,ali 

verilmesi ittifakla kararla~· tekrar nehariye ~evrildi. Ve... Miilkiyeliye 
Burada eski Mi.ilkiyeliler, mektebleri- tmhyor: 

- Osmanh Bankas1 terciime direk • nin hazin bir macerasma doni.iyorlar: 
- Ve .. Nihayet lagvedildi. Me§TU - torii Namyasa verelim 

tiyetin Maarif N azm ;>ukrii «Miilkiye· - Hem goriiyor musunuz, Miilkiye· 
ye ne ]i.izum var, i§te Dariilfiinun bize nin ne temiz havas1 varmi§ ki en eski me· 
her istedigimizi veriyor» diyordu. Bu za- zunu, seksenini buldugu halde, hala ~a
ta (Miilkiye) nin liizumunu, ehemmi • h§Iyor, hala faa!... 
yetini anlatabilmek miimki.in olamiyordu. - Eski Mulkiyelileri sayarken, Hii· 
Bereket versin 0 malarda T alat Pa§a seym Cahidi, miiderris Zi.ihdii ile Mus· 
bir §ark seyahatine ~1km1§ ve dola§tlgi tafa ;>ekibi de unutm1yahm ... 
yerlerde, her ko§ede, en uzak, en i.iera Ve soz, done dola§a, gene yeni Miil
nahiyelerde bile Mulkiyelilerin eserle • kiyeye, §U, birka<; dakika sonra Ankara· 
rini gozlerile gormi.i§ti.i de, donii§te Miil- nm mah olaeak yuvaya geliyor: 
kiyenin tekrar a~Ilmasmt i~ edinmi§ti. «- Her sene - diyorlar • Maliye Ve-

Bu suretle Ali Munif ve Aynizade kaletinin ve Ziraat Bankasmm miifetti§· 
lik imtihanlannda birinei, ikinci ve ii~iin

Hasan T ahsin Beylerin miistereken ver-
dikleri proje ile Mulkiye 328 de, iki se· ei.i gelenler hep Mulkiyelilerdir. Evvelki 

nelik bir fas1ladan sonra tekrar a«;Il • 
mi§tlr. 

Hareket halinde istasyonun bir kow 
sinde, gozlerimiz dolup bo§alan vagon • 
larda, konu§makta devam ediyoruz. 

Trampetler, borular ~ahyor. Hay • 
darpa§a lisesinin izcileri Miilkiyeli aga· 
bey lerini te§yie geliyorlar. 

istasyonda analar, babalar, karde§ • 
ler Ankara yolcularile kueakla§Iyorlar, 
opii§i.iyorlar ... 

Gene bir Miilkiyeli yakasmdaki kri • 
zantemi gostererek: 

- Ytld1zdaki bahc;emizin son koneas1 
- diyor - onu da Ankaraya gotiiriiyoruz. 

Eski bir Mulkiyeli, delikanhya yak -
la§Iyor: 

- Onu Saraeoglu Sukriiye ver ... 
Ba§ka biri; 

sene imtihana giren otuz ki§iden sekizi 
Mulkiyeli idi. Bunlarm da yedisi kazan· 
d1. Buna ragmen bu bir arkada§Imiztn 

kazanamayi§I hala i<;imizde bir derddir. 
Mekteb §imdi dort senedir ve son sene 
ihhsas Simfidir. Bu da mali, idarl, siyasi 
§Ubeleri ihtiva ediyor.» 

Ne bereketli oeak... 
Ve, i§te gene trampetler ~ahyor, bo • 

rular otiiyor. istasyonu dolduran bi.iyi.ik 

kalabahk bir daha ~talkamyor, kayna§I • 
yor. 

Y a~a sesleri ortasmda, Ya§tyaeak ve 
ya~atarack olanlarm, vagonlarm peneere• 
lerinden uzanan, havaland~rdiklan men· 
diller ve son seslerindeki dilekler gjbi ak 
ve temiz almlanna bakJ~lanmizm sonsuz 
sevgisini konduruyor ve oyleee arkala
rmdan, uzun uzun, dahp kahyoruz .. 

KA.NDEMJR 
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Miilkiye Mektebi diin 
Ankaraya ta~Indi 

Talebe gitmezden evvel Taksim abidesine ~elenk 
koydu, Haydarpa~ada te,yi merasimi yapdd1 

[Ba$tarat1 I tnct sahtfede J 
akraba ve taal!ukat1, mektebin talim ve 
tedris heyeb, gazeteciler ve kalababk bir 
halk kiitlesi haz1r bulunuyordu. 

Dokuzu on gec;e mekteb mi.idiiri.i 
Mehmed Emin abide defterine ~unlan 
yazml§tlr: 

«istanbullulara en derin saygdar.» 
Bu rasimeden sonra Miilkiyeliler tek

rar otobiislerine binerek Kopri.iniin Kad!
koy iskelesine gelmi~ler, buradan da 
9,45 vapurile Haydarpa§aya gec;mi§ler
dir. Burada mektebin bir kisim talebesi 
de heyete i~tirak ederek 150 ki~ilik ka • 
file, saat 11,15 te hususi trenle Ankaraya 
hareket etmi~tir. 

Mi.ilkiyeliler Haydarpa~ada hararetle 
ugurlanrnl§iardlr. T e§yiciler arasmda Is
tanbul Valisi, Maarif miidi.iri.i T evfik, 
Uskiidar ve Kad1koy kaymakamlan, 
§ehrimizdeki Miilkiyeliler, Istanbul mek
tebleri namma da Kad1koy ortamektebi, 
Haydarpa§a lisesi, Muallim mektebi ve 
Uskiidar ortamekteb talebe ve izcileri 
vard1. 

Mektebin eski mezunlanndan birisi 
gene Mi.ilkiyelilere hay1rh seyahatler te
menni etmi~, buns., mektebin son Slmf ta
Jebesinden F aruk ~u cevab1 vermi~tir: 

«- Her aynh~ bir ac1 yarahr, der -
ler. F akat bizim bugiinki.i aynh§IIDIZm 
~ok ba§ka bir hususiyeti vard1r. Gi:inlii -
miiz ac1 ile degil, biisbiitiin ba§ka hislerle 
doludur. 

Biz, <;:ankayanm bulundugu yere, 
En Biiyiik Turk dehasmm Cumhuriyeti 
kurdugu ve nihayet imar kuvvetinin en 
guzel tecelli ettigi hiikumet merkezine gi
diyoruz. Bu bize talihin bir giili.i§i.idi.ir» 

vaffakiyeti gonliimiizde yer etmi§ bulu -
nuyordu. 

$imdi siz Ulu Atatiirkiin yarathgl 
biiyiik Cumhuriyet merkezimize bir an 
evvel kavu§uyorsunuz. Oranm heyecanh, 
canh muhitine, hayat ve kudret dag1tan 
yiice muhitine bir an evvel kavu§uyorsu
nuz. Sizi candan kutluluyoruz. Bir giin 
biz de mektebimizi bitirip size katildigi
mlz zaman ayni bahtiyarhga er • 
mi§ bulunacagiz. Y olunuz ac;1k olsun, u
gurlar olsun sevgili agabeylerimiz.>> 

Bundan sonra mekteb miidiirii Meh • 
med Emin, heyetlere te§ekkiir ederek 
~unlan si:iylemi§tir: 
«- Ocagmpzm 60 y1lhk hayatmda 

yeni bir devre ac;1hyor. Miiessesemizin 
bundan sonraki devrini daha feyizli ya
§atmak azmile Ankaraya gidiyoruz. 

Soz veriyorum. Gosterdiginiz yiiksek 
tevecciih ve iltifatlanmz bizim istikbal • 
deki mesaimiz ic;in daima bir heyecan 
memba1 olacakhr.» 

T ren tam 11 i c;eyrek ge<;e te§yicilerin 
<<ya~a. var ol» sesleri arasmda hareket 
etmi&tir. 

T alebeyi gotiiren tren Ankaraya an
cak 27 saat sonra varacag1 cihetle mek
teb mi.idirile diger tedris erkam diin ak
~akmi posta ile gitmi~lerdir. 

Prolesorlerin istilast tekzib 
ediliyor 

Mi.ilkiyenin Ankaraya nakli iizerine 
baz1 profesorlerin istifa ettigi etrafmdaki 
~ayialar tekzib edilmektedir. Profesor -
ler, tedrisatm ba§hyacagJ 15 te§rinisa • 
niye dogru kamilen Ankarada bul~mu§ 
olacaktir. 

Ankaradaki istikbal $iddetle alki§lanan bu nutuktan sonra • 
§ehir namma V ali k1sa bir kac; soz 
soylemi§, 1stanbul mektebleri namma ta
lebeden T urgud c;ok alki§lanan §U nutku 
irad etmi§tir: 

Ankara 5 (Telefonla) - Miilkiye 
mektebi talebeleri yarm 14,5 ta Ankara
da bulunacaklar ve burada bulunan 
Miilkiyeliler tarafmdan istasyonda kar • 
§llanacaklardJr. «- Sevgili agabeylerimiz: 

Heniiz liseyi bitirmemi~ olan bu kii -
c;iik karde$leriniz; bugi.in sizi seve seve 
te~yie ve size giile giile demege geldik. 
B~ e · bizlerden bin;ogumuzu herhalde 
h~n 0 ll~-~~~~~~~~~~!UZI 

' ~ok, pek c;ok tanmz.. Siz liseyi;,.biti.mken 
herbiri nizin ad1, herbirinizin degerli mu-

Doktor ~aht iki giirie 
kadar geliyor 

[Ba$tara/l 1 inct sahttcde] 

r tanbuldan buraya da tayyare ile gel -
mesi muhtemeldir. Alman Devlet Ban
kas! miidiirii §ehrimizde birkac; gi.in ka
lacak ve baZJ mali temaslarda buluna • 
cakt1r. 

Y eni ticaret mukaveleleri 
Ankara 5 (T elefonla) - 1svec;liler· 

Ie yeni bir ticaret mukavelesi akdi kin 
gorii~melere ba§landi. Sovyetlerle yap! -
lacak bir anla~l!la ic;in de bu ay sonunda 
temaslara ba§lanacakhr. 

F ransada yeni bir grev 
patlak verdi 

Hep birlikte Ulus meydanma gidile • 
cek, bunida gerek mekteb, gerek Mi.il -
kiyeliler namma <;elenk konulacak, mek
tebin Ankaraya nak.line karar veren bii
yii lemnize $iiltran hialeri izhar edildik
ten sonn kafile bir -.. e -
eiye mektebe kadar gidecektir. 

Endiistrile~me yolunda 
yeni bir ba~ar1 

[Ba$tarafl I tnct sahlfede 

olan selliilozu d1~andan getirmekte de • 
vam etseydik ... Tam bir bi.iti.inli.ik ic;indir 
ki ikinci fabrikanm temeli atihrken bir de 
Tiirkiyenin ilk selliiloz fabrikasmm temel 
ta§lan konulacaktlr. 

Kag1d endi.istrisi, ham ve mamulii yer
li olan endiistri §Ubeleri masma girmekle 
ekonomi siyasetimizin iic;iincii hedefini 
tam manasile tahakkuk ettirmi~ oluyor. 

* * * 
Kag1d fabrikasmm kii§ad resminde 

hazu bulunmak iizere Ankaradan kala· 
bahk bir heyet izmite hareket etmi§ ol
dugu gibi istanbuldan da birc;ok kimseler 
davet edilmi~lerdir. Davetliler, bu sabah 

Paris 5 (A.A.) - Le Varseur oto- Kopriiden 6,25 vapurile Haydarpa§aya 
mobil ve motor fabrikalan i~sizlik yiiziin- k d k ] ve oradan da 7,15 te hare et e ece o an 
den amelesinden yedi yiiziine yo! vermek 1 

· b 1 Adapazan trenile lzmite gidecek erdir. istemi~ ve bunun iizenne i.itiin arne e 
ve mi.istahdemin grev ilan ederek fabri- Davetliler, bu ak§am tekrar §ehrimize 

kal an i§gal etmi§lerdir. doneceklerdir. 
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Nazilli sulama kooperatifi a~ddt 

Nazilli sulama kooperatilinin a~tll~ merasiminde bulunanlar 
1zmir (Hususl) - Nazillide Cum -

huriyet bayrammda «N azilli sulama koo· 
peratifi» de biiyi.ik tezahiira tla ac;Jld1. 
Burada irad edilen nutuklar, halkimlZln 
sulama ve pamuk mevzuuna verdigi bii
yiik ehemmiyeti gosteriyordu. 93 7 sene· 
sine kadar ortak adedinin yiizii bulacag1 
anla§Ihyor. Merasim giinii, mukaveleler 
dagltiidigl ve yeniortaklar kaydedildi. 
Sermaye yakmda 30 bin liraya c;Ikanla
caktir. 

Pamuk istasyonu, 937 bahannda 
80,000 dekar araziye yetecek kadar w 

lah edilmi§ devlet tohumu dag!tacaktJr. 
Rencher §imdiki halde sulanmami§ ara • 
ziden dekar ba§Ina 150, sulanmi§ yer -
lerden 350 - 400 kilogram c;igitli pamuk 
alabilmektedir. Bu fark, N azillideki ye
ni sulama hareketini esasen pamuk mm -

takas! olan bu sahadaki istihsalatl neka

dar artlracagmi gostermektedir. 

Bliyi.ik Mendires nehri, ihtiyaca mii· 

kemmelen cevab verebilecektir. Esasen 

bu nehirde de ayni sahada epeyce temiz

leme ve Jslahat yap!lmi§tlr. 

CUMHURIYET 7 

M. Edenin 
Du~eye cevab1 

[Ba$taraft I inct sahtfede] 

temaslar neticesinde birc;ok esash ihtilaf
lar halledilmi§tir. Meselenin yakmda 
kat'i bir safhaya girecegini iimid ediyor 
Ve bu sozleri beynelmilel munasebatm IS• 

lahma yardlm maksadile soyliiyorum. 

lngilterenin dostluklart 
Hiikumetimiz bir c;ok devletlerle dos~ 

tane miinasebat tesis etmi§tir. Son zaman
larda bu dostluklar c;ogalmi§hr. Bu mi.i
nasebetle §Unu da ac;1kc;a si:iylemek iste
rim ki, herhangi bir memleketle olan 
dostlugumuz bir digeri aleyhine addedi
lemez. 

Almanlara cevab 
Almanyada son zamanlarda lngiliz 

siyasetini tenkid eden sesler i§itildi. Hal
buki hiikumetimiz hic;bir zaman Alman
yanm ikhsadi kalkmmasma kar§l koyma
m!§hr. Bilakis Almanyanm borclanm 
hafifletmek i.izere 1934 te imzaladiglmiz 
anla§ma, Almanyanm iktisadi kalkmma
sma yard1m etmek istedigimizi filen is
pat etmi§tir. 

Akdeniz meselesi 
lngiliz - 1talyan miinasebatmm bu -

giinkii vaziyeti ibizzat ftalya tarafmdan 
ortaya ahlan baz1 suitefehhumlerin neti
cesidir. lngiltere sadece Milletler Cemi -
yeti pi!.kh mucibince deruhde ettigi ta -
ahhiidleri yerine getirmi§tir. !talyanlar 
Ingilterenin bu hareketini yanh§ tefsir e
derek, ona bir lngiliz • italyan ihtilafi 
rengini verdiler. 

ltalyan Ba~ekili M. Musolini gec;en 
pazar giinii Milanoda irad ettigi nutkun
da Akdenizden bahsederek bu denizin 
Ingiliz imparatorlugu ic;in alelade bir 
yo!, daha dogrusu k1sa bir yo!; halbuki 
italya i<;in hayat oldugunu soylemi§tir. 

Italyan Ba~vekilinin bu sozleri tashi
he muhtacd1r. Akdeniz lngiliz Impara -
torlugu i<;in alclade bir kisa yo! degil, 
kelimenin tam manasile bir ~ahdamard1r. 
Bu sulann hiirriyeti ingiltere ic;in bir ha
yat meselesidir. 

ingiltere, Akdenizdeki ltalyan mena
fiini ne tehdid ediyor, ne de onlara hii -
cum etmek istiyor.» 

lngilterenin kuvveti 

« Herkes . sil3.h ba~Ina, 
ya zafer, ya Oliim! » 

Madrid hiikumetinin beyannamesi ----------------
Hiikumet~iler, payitahb milliyet~i ordudan kur

tarmak i~in son kuvvetlerini sarfediyorlar 
[Ba$tarat, I tnct sahifedeJ p1lan tadilat miinasebetile M. Largo Ka-

kumetc;ilerin elindedir. ballero, matbuat miimessillerine ~u be -
Madrid onlerinde bir muharebe yanatta bulunmu§tur: 

Avila 5 (A.A.) - Havas Ajansmm «- ~imdiki ahval ve ~erait altmda 
muhabiri, hlikumet kuvvetlerinin diin hiikumete fa§izme aleyhtar biitlin kuv • 
Villaciosia civarmda 400 i:ilii vererek, vetlerin i§tirak etmelerinin zaruri oldu -
iki saatlik bir muharebeden sonra geri guna kaniim. Bu sebebden dolay1 anar • 
<;ekildiklerini haber vermektedir. Hiiku • $istleri mes'uliyete i§tirake davet ettim. 
met kuvvetlerinin bu noktada 30 tank ve 1 1 M spanyo milleti, adridi kahramanca 
500 milis askeri teksif etmi§ olduklan miidafaa etmege hawlanmahd1r. Di.i§ • 
tahmin edilmektedir. man, §imdiden payitahtm kapilanndadJr. 

lhtilalciler 8 tankla bir z~rhlt Fa kat Madridliler ve bi.itlin lspanya, ar-
treni ele ge~irdiler • zu edecek olursa, dii§man taarruzu imha 

Salamank 5 (A.A.) - Nasyonalist edilebilir.» 

kuvvetlerin Getafeyi ve buradaki tayya- $ili hiikumetinin notasz 
re karargahm1 i§gal ettikleri teeyylid et -
mekeedir. Nasyonalistler Getafe ile AI- Madrid 5 (A.A.) - Sili biiyiik el • 
corcon arasmdaki Leganes mevkiini de c;isi, sefirler heyeti namma, Hariciye Na-

zmna bir nota tevdi etmi§tir. Bu notada zaptetmi§lerdir. 
Koronya radyosu, nasyonalistlerin nasyonalistlerin havadan Madridi born· 

bard~man ederek bir tak1m «masum» inBoadilla koyiini.i ele gec;irdiklerini haber 
vermektedir. T alaveradan bildirildigine sanlann oliimiine sebebiyet vermi§ olma -

Ian takbih edilmektedir. gore, nasyonalistlerin eline yabancr sekiz 
tank gelmi§tir. N asyonalistler, mhh bir Ademi miidahale komitesinde 
marksist tremm Getafe mmtakasmda laaliyet 
si.ingii ile ele ge~irmi§lerdir. Londra 5 (A.A.) - Ademi miida· 

Bilbaoda bir casus ~ebekesi hale tali komitesi, bu aym dokuzunda 
meydana ~thartldt • toplanacakhr. As1l komite ise aym on iki· 

Bayonne 5 (A.A.) - Bilbaoda ga • sinde ic;tima edecektir. Karadan ve ha -
yet miihim bir casusluk meselesi meyda- vadan lspanyaya girilecek yo!Iarm kon
na c;1kanlm1§hr. Bu §ehirde bir gazete • trolu meselesi, pazartesi gi.inii tetkik edi
nin haber verdigine gore, Avusturya lecek ilk mesele olacaktir. 
konsolosile cenubi Amerika Cumhuriye- Di.in Sovyetlerin ltalyanlarla Alman
tinin konsolosu, bazl zabit ve §ahsiyetler lann iddialarma kar§I vermi§ olduklan 
bu casusluga dahil bulunmaktadirlar. cevab hakkmda miinaka§a, <;ok hararetli 

Sucrlular Madrid hi.ikumeti aleyhine olmu§sa da hi<;bir netice elde edileme -
olarak sahte pasaport ve hiiviyet tezke- mi§tir. (i.inkii ithamlara kar§J mukabil 
resi imal etmekte ve hiikumet kuvvetleri- ithamlar yapi!rni§hr. 

nin bulunduklan mevkiler hakkmda Komite azasi, miistakil vaziyetlerini 
Burgo;;-1 malumat vermekte idiler. muhafaza etmi~lerdir ve mevzuubahis 

lspanya Ba~vekilinin sozleri muhtelif ahval hakkmda yeniden tahki-
Madrid 5 (Hususi) - Kabinede ya- kat yapilmasml teklif eylemi~lerdir. 

C Serbest Siitun ) ___ __.. 

Eski~ehirdeki facia 
miinasebetile 

E.sk!~ehir fadasmda ~f!kas!le birl1kte 0'

Ien Hulftsinin !fOCuklan olan Ankara Hu
kuk Fakiiltesi talebelerinden !]em.seddin 
Erdin!fle dilter o1tullar1 Hi.iseyin ve Cihad
dan §u ac1kll mektubu aldtk.. Aynen ne~re. 
diyoruz: 

cumhuriyetimizin biiyiik inki!ablarmdan 
biri ve hatta en bixinc!sl a.dli .sahadJ.r. Yiik
sek koruyucularm 1nkllab genclerine ver
digl ehemmiyetten cesaret alarak, Eski~e
hir civarmda Bursa otobtisii ve Toro.s eks
pre.sinin !fRrpi:;;ma.sile hii.lnl olan tiiyler ilr
pertici facianm kalblerimize iirdiigii ac1 ve 
IStJ.rablarl ve bunun balk iizerindeki tesiri
nl b!ldirmek isterim. 

Bu faciada !ki karde:;;im ve ben annemi7-
le baba.m1z1 kaybettik. Bizim gibl anne, ba
ba, ogul, k1z ve karde~?lerlnl kaybeden za
valillar gozya~?lanm dokerek !elaket yeri
ne ko~?uyorlar. C>len 20 ki.<ildix. Ne yaztk k1 
onlarla beraber biitiin hayatlarl olenler 
yUzlerce ... 

Bu yiizlerce ki§lnln ah ve lnlltilerl halln 
matem 1trlnde bJrak1yor. Kanlt tabutlar ar
k.a.smdan aghyanlar binlerce ... 

Bu trirpinrnalar arasmda gozlerlmizln o
nline ikl kanll el !flluyor. Bu eller, sa.hibi 
gibi kara eller. Ma.sum yolcularm (blzl 1ii.
diireceksin, o kadar !azla .siirmel dlye r;t. 
kardtklarl !flghklan duymuyor ve kaybet
tigimiz zaval!J.lar1 oliime .siiriikliyerek /iU· 
ura sJgnuyan bu biiyiik !elaketi doguru
yor. 

Gazetede, /iUTada burada dalma bu facl
alarl okur, dinler ve duyanz .. 

§imdl de biitiin kuvvetlm!zle bagmyo -
ruz: Blitiin c;Jj!"hklara ragmen zavallllan o
liime siirlikl!yen bu katm adaletln oliime 
siiriiklemeslni niimune ve em.sallne ibret! 
miiessire olmak iizere istiyoruz. 

Evlenecegi giin ortadan kay
bolan adam 

Bursa (Hususi) - Burada c;ok garib 
bir hadise olmu§tur. Bir gene evlenece
gi giin ortadan kaybolmu§tur. Evlenme 
ic;in her §ey hazirlanrni§, biitiin i§ler ya
pilmi§, pazar giinii diigiin olacakken bu 
gene adam cumartesi giinii yemekten 
sonra (ben gidiyorum, Allaha lSmarla
dik) demi§ ve c;1lap gitmi§tir. Ne oldu
gu, nereye gittigi bilinmemektedir. 

Polise vaki miiraeaat iizerine tahki -
kata ve gencin aranmasma ba!ilanmt§ • 
tlr. Biitiin Bursa halkmm agzmda do
la§an bu merakh hadisenin kahramant 
hakkmda hic;bir §ey bilinmemektedir. 
Bazilar1 parasma tamaan i:ildiiriildiigii
nii, baz1lar1 da evlenecegi laZl seven bir 
ba§kasmm oldiirdiigiini.i si:iylemekte -
dirler. 

Balkan erkan1 harbiye 
reislerinin toplanbs1 

[Ba$taratl 1 tnct sa'hitede I 

Avrupanm buglinkii kan§Ik vaziye' -
tinden ve harb tehlikelerinden bahseden 
M. Eden lngilterenin silahlanma siyas~ti " 
hakkmda da ~unlan soylemi§tir: 

Ogleden sonra erkamharbiye reisleri 
miizakerelerine ba§larnl§lardJr. Salahi -
yettar mehafilden alman malumata go -
re, gorii§iilen biitiin meselelerde fikir bir
ligi tahakkuk etmi§tir. 

Harb ~Ikarsa ... 
Kad1n erkek biitiin ingi 

lizler -hizmet gorecek 

lspanya altmlar1 Fransa 
yo lunda 

Paris 5 (A.A.) - lspanyadan Fran
sJz bank';sma 1 015 kilo altm getirmekte 
olan bir ispanyol tayyaresi f1rtma dola· 
y1sile Orlean civannda yere inmege mec
bur olmu§tur. 

«- Avrupanm rniistakbel rnuka'ade
ratl lngilterenin hath hareketine bagh -
d1r. lngiltere nekadar kuvvetli olursa, 
A vrupa sulhu o derece saglam surette te

minat altma almrnl§ olacakhr. ingiltere 
bugiin hem biiylik, hem de kuvvetlidir. 
Ingiltere hiikumeti mf sulhu korumak 
ic;in kuvvetlerini arhrmaga devam ede· 
cektir.» 

Hariciye Nazmmn nutkundan sonra 
bir meb'us miistemleke meselesini go • 
ri.i§mek iizere lngiltere ile Almanya a • 
rasmda mi.izakereler cereyan edip et • 
medigini sormu§tur. M. Eden bu suale 
sadece «haym> cevabm1 vermekle iktifa 
etmi~tir. 

M. Musolininin 20,000 eski muha· 
ribe soyledigi yeni bir nutuk 

Roma 5 (A.A.) - Yirmi bin eski 
muharib, diin bir<;ok bayraklarla dona -

t!lmi§ olan Venedik meydartmda topla • 
narak zaferin y1ldoniimiinii tes'id etmi§
lerdir. Bu esnada pek ziyade alki§lanan 
M. Musolini k1sa bir hitabe soylemi§tir: 

«- Arkada§lar, maluller, fa~ist ink1· 
labmm onuncu yildoniimiinii tes'id icrin 
lmparatorluk yolu iizerinde gec;id resmi 
yapmak ve o yo)u ac;mak imtiyazma na· 
il olmu§ oldugunuzu hahrlaym1z. Dort 

sene sonra tekrar Romaya geliyorsunuz, 

ve imparatorlugu teessiis etmi§ buluyor • 
sunuz. Zaferin bu mukaddes giiniinde 
Krah selamhyahm.» 

Halk, hep bir ag1zdan «ya§asm Krall» 
diye bagiriDi§hr. 

Elazizde esrarengiz bir 
tecaviiz 

Elaziz (Hususi) - Cumhuriyet bay
ra~t ak§am1 gee; vakit evine giden Mu
alhmler k.Iraathanesi miisteciri Mustafa 
Vali konag1 oivarmda iki mec;hul §ah
sm tecaviiziine ugrami§ ve iic; yerinden 
b1c;akla hafif surette yaralanml§hr. Kas 
ke.~lerile yiizlerinin yansm1 kapatan 
mutecavizler Mustafayt yere yahrd1ktan 
sonra btc;agi bogazma dayami§ ve para 
c;tkar diye tehdide ba§lamJ§lardJr. 

Mustafa zengince tamnmi§ biridir. 
Bundan ba§ka umumun girip c;tktlgl bir 
yer olan k1raaathanede birkac; giin ev • 
vel muallim Siileymandaki uc; yiiz lira 
alacagm1 alm1§ ve bu esnada baz1 ac;tk
gi:iz ve karmanyolacilann vaziyeti gi:i
rerek Mustafadan paralan stzd1rmaga 
te§ebbiis ettikleri zannedilmektedir. Po 
lis derhal tahkikata ba§lami§hr. ~imdi
ye kadar vukua gelmemi§ olan bu es -
rarh tecaviiziin faillerini yakalamak i
c;in biitiin gayretini sarfetmekte ve 
miiteeasirlerin derdestlerine intizar e
dilmektedir. Mustafamn yaralan ha -
fiftir. 

Gece, Hariciye Nazm M. Antones • 
ko misafir erkamharbiye reisleri §erefine 
bir ziyafet vermistir. __ ,....._ __ 

Sinek belas1 
[Ba~tarah 1 tnct sahifedel 

olanlann da bu hastahga tutulmalan bu 
iddialan tevsik etmektedir. 

Belediye son sinek hadiselerinden son
ra ~opleri Mecidiye koyii ile Hi.irriyeti
ebediye tepesi arasmdan tugla harman -
Janna dogru giden dereye bo~altarak ij

zerine de kirecr di:ikmektedir. 
Dokiilen bu c;oplerin i<;indeki pac;avra 

ve saireden istifade hakk1 da bir miite -
ahhide alt1 bin liraya verilmi§tir. Hava
mn lodos gitmesi sineklerin faaliyetini de· 
vam ettirrnektedir. Kirec; dokiilmesine 
ragmen sinekleri imha etmek kabil ola
mamakta, hatta Mecidiye koyii istika -
metinden esen riizgar vas1tasile bunlarm 
Oski.idara kadar gittikleri soylenmektedir. 

Usklidarda oturan miihim bir §ahsi -
yet birkac; gun evvel Belediyeye miira· 
caat ederek sineklerden §ikayet etmi~tir. 

Bu sinek meselesini Belediyenin ba§J" 
na musallat eden Frankfort kongresi ol· 
mu§tur. Malum oldugu i.izere gec;en se
ne F rankfortta toplanan <;op kongresine 
bizim Belediyeden de bir heyet i§tirak et
mi§ti. Bu zevat, oradaki gordiiklerini bir 
raporla Belediye riyasetine bildirmi§ler
dir. Buna nazaran smekler bir kilomet· 
reden fazla mesafe katedemezlermi§! 
Boyle olduguna gore Mecidiye koyiine 
dokiilecek c;oplere musallat olan sinek -
lerin de §ehre gelmelerine imkan olma • 
mak lazimdi. F akat sineklerin arada s1· 
rada §uraya buraya konarak seyahatle -
rine kilometrolarca uzaklara kadar de -
vam edebildikleri son vak' ala ria anla§J]· 
m!§tlr. 

Salahiyettar zevat, ki§ gelmeden evvel 
sinek istilasmdan kurtulmak imkam ol • 
mad1gmi, k1§m hululile birlikte bu i§i ko· 
ki.inden halledecek bir <;are bulunmazsa 
gelecek sene §ehrin miihim bir k1smmda 
oturmanm kabil olamiyacagmJ soylemek
tedirler. 

••• 
<;ankof, Berlini ve Romay1 

ziyaret edecek 
Belgrad 5 (Hususi) - Sofyadan 

bildirildigine gore, eski Bulgar B~~vekili 
M. (ankof, refakatinde Sofya Univer· 
site profesorlerinden M. Luben oldugu 
halde yakmda Berlin ve Romay1 ziyarel 
edecektir. Bu ziyarete bliyi.ik bir ehem -
miyet atfedilmektedir. 

Deyli E.kspresin siyasi muharriri ya· 
z1yor: 

«Hiikumet harb zuhurunda biitiin fn
gilizlerin hep birden hizmete almmasma 
clair olan projeyi tetkik etmektedir. 

Istanbul Borsas1 kapani§ 
fiatleri 5 - 11 - 1936 

Projeye gore harb zuhur eder etmez 
PARA LAB 

her erkek ve her kadm derhal kendini 1 Sterlln 
devletin emrine amade bulunduracak, 2~ ~~ Fr. 
hiikumet te bunlarm harbde mi, yoksa 20 Llret 
cephe gerisi hidematinda m1 istihdam e· ~8 g;: Fr. 
dilecegini kararla§tlracakhr. 20 fsv!cre Fr. 

20 Leva 
Sanayide kalanlar t1pk1 harbe i§tirak 1 Flor1n 

edenlerin aldiklan maa§larla istihdam o- 120 Cek tronu 
lunacaklard1r. Mesela biiyi.ik i§ firmalan ~ ~~turva 81 

miidiirleri general ri.itbesinde ad ve iti· 1 Zlotl 
1 Pensru bar olunarak generallerin ald1klan me.a§- 20 Leva 

!aria istihdam olunacaklardir. Digerleri 20 Dinar 

AlLJ 
Ll4. 
125. 
113. 
125, 
82 20: 

o65. 
21, 
63. 
70. 
20, 
24;. 
19. 
21. 
U, 
47, 

8&~14. 
125. 
117. 
130, 

85, 
23, 

o7o, 
23. 
66, 
76. 
22. 
26. 
20.5(, 
23 
L( 
~. 

de ordudaki riitbelerile miitenasib ~ekil- ~u~eg kuronu so. sa. 
de tavizat alacaklardir. 1 TUrk altuu 978. 980, 

nkn t Os B 240, 24J Bi.itiin millet vasi bir mekanizma ha - 1_,;;,.1 ,;;aa;,;;;;,;;,_,_0 __________ ._. _ 

Iinde, herhangi bir zaruret kar§Ismda te§
kilatlandmlrni§ olacakhr. 

lmparatorluk miidafaa komitesi tara
fmdan tetkik edilmekte olan proje birkac; 
hafta evvel kabineye esliha ve miihimmat 
imal eden hususl firmalar tarafmdan 
miidellel bir rapor halinde bildirilmi§ti.» 

ineboluda ortamekteb a~lld1 
inebolu (Hususi) - Senelerdenberi 

kazam1zm biiyiik bir noksam olan orta 
mekteb bu sene ac;Ilml§hr. ;iimdilik bir 
s1mftan ibaret olan mektebe yiiz tale -
be devam etmektedir. Gelecek sene di
ger smlflar da ac;Ilaeak ve bu ihtiya!; 
tamamen temin edilmi§ olaeakt1r. 

Bu miinasebetle mektebin ac;1Ima to
reni yap1ldi. Yavrulanm okutmak i!;in 
bugiinii bekliyen balk sevinc;le ti:irene 
i§tir ak etti. 

Amerikadaki grev 
Nevyork 5 (A.A.) - Liman arne· 

lesinin grevi ekonomi hayatmm normal 
faaliyetini felce ugratmaya ba§lamJ§hr. 

Pasifik denizinin bi.itiin limanlannda 
grev devam etmektedir. Y almz Filadel -
fiyada belediye reisinin mi.idahalesi sa -

. 

~EKLER 

----------~--~---------~ 
Londra 
Nev Yok 
Paris 
MiiA.no 
Br!iksel 
At!na 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 

Prall 
V!vana 
Madrid 
Berlln 
Varsava 
~daoeste 
BUkres 
Bellrra.d 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

I A!fll.l.o Kapa.nJ4 
615, 615. 

0,7948 0,793b 
17.1040 17.1040 
15,1056 1o.ll56 

U07U 4. 707U I 

89.2632 t!9,261:1;;! 
5.46 Mo 

1 

65,04 65,(}4 : 
1.-18 l4792 ' 

22.4682 22.468t 
4.2470 4.2170 
7.382v 1.3820 
l\1764 1.9764 
4.2B7o !.2370l 
4.3000 ~.3090 

108.6175 1a!.617o 
BUloi 3i. 7154 

:1.7814 2. 7814 
24.75 2U5 
3.1536 Uo36 

ESHAM 
r---------~------------
Asian 111m en to 13.75 1 

Ac~ 

I Merkez BankaSl 'I <.75 

KapanJ§ 
13.1:15 
89,50 

lSTlKRAZLAR 

Til.rk borcu 

• 
~ 

~ 

~ r va. 
n oestn 
n vadeli 

w t>e. 

Ac1.lle 

23.675 
il.675 
21.675 
22 
69°75 

Kapa.nJ4 

21.625 
2l675 
21.676 
22. 
69.75 

BERliTZ' de yeni a~1lan lisan kurslan 
TUrkQe, Frans1zca, lngillzce, italyanca, Almanca, RusQa v. s. 
KAYID MUAMELESi BA~LAMI~TIR. TecrUile dersi paras1zd1r. 

Istanbul Ankara 
373 lstiklal caddesi Konya caddesi 
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GONON BULMACA~ ••----··--------
I 2 3 4 1> II 7 !l II 111 

II 1-l l l 1•1 I I I II 2 I I I 1•1 I I I I 
3 I I I 1•1 I I I I 
4 I I I I I I 1•1•1 
5 •I 1•1 I 1•1•1 I I• 
6 1•1 1•1 I I I I I 
7 I I I I 1•1 I I I 
8 I I I I 1•1 I 1•1 

:I I I I 1•1 I 1•1 I J 
I J_j•l I I I 1~1---Soldan saga: 

1 _ ik!nc! kagld fabrikasmm a<;JldJgJ 
yer, kag1dm u~r!ne yazllan §ey. 2 - La
net edllmege laylk I§ yapan, ya~adJgJmiz 
§E!Y· 3 - Qemaatle namaz klld1ran, annes! 
olan. 4 - B!r ~art edat1. 5 - Alfabede bir 
harf!n okunu~u. arkada§. 6 - Uzer!ne 
mum d!kilen §ey. 7 - Kabadayi, biz! do -
guran. 8 - ~imdikl halde, eski MJSirhlarm 
en btiyuk mabudu. 9 - Yoku9un aksi, no
ta, san'at edati. 10 - Zilin tersl, ekser!ya 
~orbaya konan kokulu ot. 

Yukarrdan a1?ag1ya: 
1 - Bilgl, hlcbir §ey bilmiyen. 2 - Va

kit, i:illip g!decek olan. 3 - Blr~eyin tam 
zamam, yen! siirmege ba~llyan !nee dal. 
4 - Merdlvenden a§a!h dogru yuriimek, 
carunz cesed. 5 - Fena deri. 6 - Herkesln 
kendlslnde oldugunu tasavvur ettig! §ey, 
rus<;a ceveb. 7 - Tefslr edati, kahveren. 
g1. 8 - Elln lc; tarafJ, ad!. 9 - Rustemln 
oglu me~hur kahraman, ~eref. 10 - Giizel 
kokulu blr yaprak, blr sual kelimesl. 
Evvelki balmacamn halledilmif Jekli 

~ :1 4 ~ t'i 1 ll !9 10 

~~~IBIUIKI•ISIUI~ 
2 AISIUfRiti•IAISIIID 
s GlUIZlAITI•IMl•IMIA 
4 AILI•IYIAIRIAIDIAIN 
5 NI•I~I•IRIOINI•INIA 
& OIYlAI•IEIMI•IMT!ini 
7 ZIEIKiii•IAIDIAILIE 
8 •IMI•IKIAINI•ILIAIF 
9 Ylt1GIJITI8IFI•IMIEI 

to ElNIEIZJ•IKIAILIAIS 

HASAN 
KUVVET 3URUBU 
Zaaft umumi, kans1zhk ve 

kemik hastahklarma tifai te • 
sirleri !roktur. 

(;ocuklar, gender, gene ktz· 
lar ve ihtiyarlar her ya,ta is • 
timal edebilirler. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

1936- 19 37 ba~mahsulii 

NORVEC MORiNA 
BALIK VAGI 

Halis Marina bahgmm ci -
gerlerinden !<IkartlmJthr. I!< • 
mesi kolay ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu • 
akkam ve yeni Hasan markah 
,itelerde sahhr. Taklidlerin -
den sakmmtz. 

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

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu 

' ~ 

istanbul S1hhi Miiesseseler Sat1nalma 
Komisyonundan: 

~itli ~ocuk hastanesi T1h Fakiiltesi ~ocuk hastahklarJ ve bak1m 
seririyabna liizumu olan 41 kalem ila~ a~1k eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve l~timai Muavenet Miidiir • 
liigii binasmda kurulu Komisyonda 25/11/1936 ~artamba giinii saat 
14,30 da yap1la~akhr. 
2- Muhammen fiat: 567lira 95 kuruttur. 
3-Muvakkat garanti 43 liradtr. 
4 - lstekliler tartnameyi ve listeyi hersUn Komiayondan gorebi • 

lirler. 
5 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth 

kanunda yaz1h belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz ve
ya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(2742) 

Bursa ipek Bocek~iligi Enstitiisii 
Miidiirliigiinden: 

Enstitiiye bagh Kondisyonman miiessesesi i!rin takribi tutar1 2950 
lira olan ii~ tane elektrikle teshin edilir. lpek Kondisyonman aletle • 
rile bir tane seripilan ve bir lane de 200 kiloluk hassas baskiiliin a!rlk 
eksiltmesi 16/11/936 pazartesi giiniine kadar uzablmi,hr. lstekli -
lerin ayni giin saat 16 da eksiltme i!rin EnstitUdeki Satmalma Komis
yonuna miiracaatleri ilan olunur. (2705) 

Kocaeli Memleket Hastanesinden: 
Kocaeli Memleket hastanesi i!ri"*almacak ecza, alat, rontgen mal

zemesi 1700 lira muhammen k1ymeti i.izerinden tetrinisaninin 23 iin· 
cii pazartesi giinii saat 15 te Vilayet makammda ihalesi yap1lmak iize
re a!rlk eksiltmeye konmu,tur. lsteklilerin mezkfir giin ve saatte 
muhammen bedelin % 7,5 gu nisbetinde muvakkat teminat mek • 
tubu veya banka makbuzu ile Vilayet makamma tartname ve ecza 
listelerini gormek iatiyenlerin lstanbulda S1hhat Miidiirliigiine, lz
mitte olanlarm da Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatleri. 

(2706) 

Edremid Belediye Reisliginden: 
Edremid Belediyesinin 165 lira iicretli miihendisligi a~1ktu. ~ehir 

plamm tatbika salahiyetli isteklilerin evrakt miisbitelerile mUraca • 
ati, makine ve elektrik ve au iflerinde de haizi malumat olanlar ter
cih ediecektir. (2735) 

Kartal Belediyesinden: 
Membalarl Y akac1kta bulunan Kartal kasabas1 tath su yollarmm 

yeniden yaptlabilmesi i~in liizumu olan su yollarmm giizergah ve te
sisabna aid projelerin tanzimi 28/10/936 giiniinden itibaren 21 giin 
miiddetle a~1k eksiltmeye konmu,tur. Muhammen bedeli 900 lira olan 
bu ifin ihalesi 18/11/936 !rar,amba giinii saat 14 te Kartal Belediyesi 
Daimi Enciimeninde yap1lacaktu. lsteklilerin Istanbul Belediyesi Su
lar ldaresinden alacaklan fenni ehliyet vesaiki ve % 7,5 pey ak!rele
rile mezkfir giin ve saatte Belediye Enciimenine, fenni tartnameyi 
gormek istiyenlerin de hergiin ogleden evvel Kartal Belediyesine mii
racaatleri ilan olunur. (2689) 

Edirne Kiiltiir DirektorliiP.iinden: 
"" Ilk Ktrdmna 

Cinal Azt <;ogu temlnah Tutan tarihl GUnO Saat 

Ueivert kuma11 500 750 m. 242 L. 3225 L. 19·11·936 Per11embe IS 

Edirne K1z tigretmen okulu talebesinin ihtiyac1 i!rin cins ve mik
tarJ yukar1da yaz1h elbiselik laciverd kuma, 4/11/936 dan itibaren 
15 giin miiddetle k1rdnmaya konulmu11tur. Vermege, istekli olanla -
r1n belli giin ve saatte dairemizde toplanacak Komisyona gelmeleri 
ve niimuneyi gormek i!rin de hergiin Okul ldaresine ha,vurmalart 

.._ _ ___ i~la~n olunur. (2737) 

cmmuR1YET 6 t:kincite~rin 1936 

ROMATiZMA PiMANOL ile derhal ge~er. O§iimek• 
ten, bel, diz ve arkaya 
giren agnlan heman keser 

Cumurbaskanhg1 Filarmonik 
' 5U TARiHi 

HATRINIZ DA -tvt {\/ttt ... 
Orkestras1 Sefli<Hnden: ' .... 

1 - Orkestra i~in se~me smavile fU miiziayenler ahnacakttr: 
A - Bir fliit ve kii!riik fliit ~alan, 
B - Birinci ve ikinci keman ~alanlar, 
C - Viyola !ralabilenler, 
C - Bir kontrbas !<alan, 
D - Bir ii!riincii trombon ~alan, 
E - Bir obuva «Korangle» ~alan, 
2 - Se!rme smavlar1 ikincitetrinin 23 - 27 nci «pazartesi, sah, 

!rar,ampa, cuma» giinleri saat 10 da Galatasaray Lisesinde 
yaptlacaktu. (2736) binlerce k1sinin bekledigi 

T ahlisiye U. Miidiirliigiinden: PHI LCD 
Tahlisiye miistahdemini i!rin az1 240 ve ~ogu 260 tak1m ktthk el

bise kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. radyolar1 sat1~a <;1kar1lacakt1r. 

23/11/1936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Galatada 
Merkez Rthbm hamnda Tahlisiye Umum Miidiirliigii Sabnalma Ko
misyonunda ihalesi yaptlacak olan hu elbiselerin muhammen bedeli 

4810 lira ve muvakkat teminat bedeli 360 lira 75 kuruttur. lsteklile

rin teklif mektublanm yukar1da bildirilen vakitten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisligine tevdi etmeleri laz1mdu. ~artname ve el
bise niimunesi sozii ge~en Komisyonda goriilebilir. (2702) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

280 aded Kova 
6 » Kanca 
ll » Balta 
27 » y angm sondiirme aleti 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

%3 faizli, 1911 ihrac,:h M1s1r Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1/12/1936 tarihin· 
de yapllacak itfa 9ekiminde ba~a ba§ 
tediyesi tehlikesine kar§t, Osmanh Ban
kast Galata merkezile Yenicami ve Bey
oglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi ~artlar
la sigorta edilecegi, mezkfu tahviller 
hamillerinin malfunu olmak iizere ilan 
olunur. 

Zayi - 331 • 332 senesinde mezun 
oldugum istanbul 11 inci mektebden al
digim §ehadetnamemi kaybettim. Ye· 
nisini alacag1mdan hUkmii yoktur. 

32 numarah Sabiha 

Gaynmenkul mallarm a~lk artbrma 
Ham 

C,::orlu icra memurlugundan: 
A~1k arthrma ile paraya ~evrilecek 

gayrimenkuliin ne oldugu: Bir doniim 
ycr iizcrinc kurulmur~, esasen ii~; ta~h 

olup elyevm iki ta!lt !;Bh§an bir su de. 
girmeninin ii9te iki hissesi. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevkii, 
mahallesi, sokak! numaras1: C,::orlunun 
Ergene suyu kenarmda. 

Takdir olunan k1ymet: Satihga trlka· 
rdan U!;te iki hisseye alb bin alb yiiz 
lira k1ymet konmu§tur. 

Arthrmanm yapllacag. yer, gUn, sa· 
at: C,::orlu icra dairesinde 30/11/936 pa
zartesi saat 14 • 16. 

1 - i§bU gayrimenkuliin arthrma 
§Brtnamesi 15/10/936 tarihinden itiba
ren 36/23 numara ile herkesin gorebil· 
mesi i~in atrlkbr. ilanda yazi11 olanlar· 
dan fazla mahimat almak istiyenler, 
i~bu §artnameye ve 936/23 dosya nu • 
marasile memuriyetimize miiracaat et
melidir. 

2 - Arihrm1ya i§tirak i~in yukar1da 
yazth k1ymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankantn teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ve irtifak hakkt sahible • 
rinin gayrimenkul iizerindcki haklar1 • 
nt hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarm1 i§bU ilan tarihinden itibarcn 
yirmi giin i"inde evrak1 miisbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icab eder. Aksi halde haklan tapu si· 
cillile sabit olmadtk~a sab§ bedelinin 
payla~masmdan baric kahrlar. 

4 - Gosterilen gUnde arthrm•ya i§· 
tirak edenler arthrma §artnamesini o· 
kumu§ ve liizumlu malumat almt§ ve 
bunlan tamamen kabul etmi§ ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen· 
kul iit; defa bag.rddtktan sonra en ~ok 
arthrana ihale edilir. Ancak artbrma 
bedeli muhammen ktymetin yiizde yet· 
mi§ be§ini bulmazsa en trok arthranm 
taahhiidii baki kalmak iizere arthrma 
on he§ gun daha temdid ve 15/12/936 
sah giinii ayni saatte yapdacak arthr -
ruada gene tahmin edilen kxymetin 
% 75 ini bulmak §artile en trok arthra· 
na ihale cdilir. Boyle bir bedel elde 
cdilmezse ihale yapdamaz ve 2280 sa
yilt kanuna gore sah§ b~ sene t~il 

olunur. 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale 

olunan kimse derhal veya verilen miih
let itrinde paray1 vermezse ihale karar1 
fesholunarak kendisinden evvel en yiik
sek teklifte bulunan kimse arzetmi§ ol· 
dugu bedelle almaga raz1 olursa ona, 
raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be§ giin mllddetle arthrmiya c;1kanhp 
en ~ok arthrana ihale edilir. ild ihale 
arasmdaki fark ve ge9en giinler itrin 
o/o 5 ten hesab olunacak faiz ve diger 
zararlar aynca hUkme hacet kalmaks1· 
zm memuriyetimizce ahc1dan tahsil o 
lunr. <27073) 

100 metre Hortum 
Hali tasfiyede bulunan 4 aded Y angm ~am 

1 » Merdiven 6 metre Alpullu F abrikalar1 
Mensubini kooperatifi 

-1 - Yukartda cins ve miktarlar1 yaz1h 7 kalem yangm malzemesi 
tartnamesi mucibince pazarhkla sabn almacakbr. 

Heyeti umumiyesinin 23/11/1936 ta
rihine miisadif pazartesi gUnU saat 15 
de Alpulluda toplanmasma tasfiye he· 
yetince karar verilmi~tir. Ortaklarm 
mezkur giin ve saatte Alpullu fabrikas1 
kantininde haztr bulunmalari ilan olu
nur. 

2- Pazarhk 17/11/936 tarihine rashyan aah giinii saat 14 te 
Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yap1lacaktir. 

3 - ~artnameler parasiZ oJarak hergun IOZU ge~en fUbeden ah• 
nabilir. 

Tasfiye heyeti 

4 - lsteklilerin pazarhk i!;in tayin olunan giin ve aaatte % 7,5 . 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri laz1m • 
dtr. (2604)' 

Ruzname: 

6.664 aded iskarta ~uval Patabah~e fabrikast 1 - Hesab raporunun okunmast. 
Z - Kat'i biliint;onun tadili. 7.625 kilo yamahk kanevi!re Ahtrkapt Baktm Evinde 
3 - Tasfiye memurlarmm ibrast. 

M. Kemalpa§a sulh "hukuk mahkeme
sinden: 

9.496 » iskarta kanevi~e » » » 
1.625 » yamahk ~ul » » » 
1.267 » iskarta ~ul » » » 
1.111 » iskarta !;Uval » » » 

336 » gayrimamul kd ~ul » » » 
Lala§ahin mahallesinden Karacabey

li kahveci Alinin Ada koyUnden Latif 
kar1s1 Esma ve ktzlart Cevahir ve Bed· 
riyll 7re Hiiseyin kar1s1 Ay§e ve Entin 
klZI Rukiye aleyhlerine ikame eyledigi 
izalei §UYU davasmm yaptlmakta olan 
muhakemesinde ikametgah1 metrhul ka
lan davahlardan Emin kiZI Rukiyeye 
ilanen tebligat icrasma karar verilmi§ 
oldugundan mezbure Rukiyenin mu -
hakemenin muallak bulundugu 18/11/ 
936 trar§amba gUnU saat H te bizzat 
veya musaddak bir vekil gondermesi 
liizumu davetiye makamma kaim ol • 

1.200 » ~inko Karaaiac fi,ek deposunda 
500 ~ » ~val uketen» Kabata, Levaznn ambannda 
250 aded tugla abataf Levaz1m ambartnda 

1.500 » bot bob in aand1klari : Cibali fabrikasmda 
97 » bo, 6~1 Likor fabrikasmda 

727 kilo !<Ul · ~emsipafa Baktm Evinde 

mak iizere ilan olunur. (27126) 

Yukanda cins ve miktarlar1 yaz1h iskarta malzemenin sahfl 1/ 
XII/936 sah giinii saat ona uzablmJthr. lsteklilerin mallan gormek 
iizere hergiin hizalartnda gosterilen mahallere ve pazarhk i!rin de 
tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kaba
tasta lnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Sabf 
K~misyonuna miiracaatleri. (2721) 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

Is tan b u I 
Semti ve 
mahallesi 

Bo.yukada Maden 

EdirnPkapJ Kariyei
atik Ahpa§a 

Kuzguncuk 

Bostanc1 
Qatal<;P§me 
Kurtulu~ 

Kurtulu!j 
Beyoglu 
HO.seyinaga 
Beyoglu 
Huseyinaga. 
Beyoglu 
~iiseyinaga 
Uskiidar 
Murad reis 
Kuzguncuk 

Beyo~lu 
buyQk PangaltJ 

Aksaray 
KMipkas1m 

Aksaray Mol!a 
Guran1 Nuri dede 

Beyoglu 
Hiiseyina~a 

G a y rim u b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n : 
Sokaj't 

E Aya Nikola 
Y. V1lmaz Turk 

E. Bah~1vanogl11 
ve Cami 
Y. Kariye bostam 
E. Arnavut 
Y. Ay<;i<;egi 
Qatal<;e§me 

E. Kandilli 
Y. Dev,irmeler 
Kurtoglu 
Golba§t 

E. Sultanc;e~mPsi 
Y. TaksimQe§mesi 
E. Yenimahalle 
Y. All~me 
E Hac1kaymak 
Y. lcadiye hamam 
ve Tenekeci 
It <;ay1r 
Y. Harb1ye c;aym 
ve Elmada~1 
E. Langa bostan· 
Jan Y. Yeni aQl' 
lacak Parlak so
kag. 
E. Camii 11erif 
Y. Ahmed Vefik 
Pa§a ve Millet 
caddesi 
Tarlaba~1 ve 
Hac1ahmed 

Emlik 
No. 

E. 44 
Y. 68 
Ada 71 
Parsel 2 
Y. 9-27 
E. 11-21 

E. 3 

E. 16 Mo.. 
Harita 24 
32 

E. 28 Y. 48 
59 

1 

E 7 
Y. 9 
E. 138 
Y. 128 
E. 110 
Sarita 537 

E. ve Y. 
2-4-6 

E. 24·26-28 
Ada 39 
Harita 836/3 
ve 4 
E. ve Y. 2 
Ada :l02 
Harita 2350 
ve 5231 
E. 12 ve 33 
Y. 16·33 

Cinsi ve 
hisseai 

304 7 metre arsa 

63,49 metre arsa 

23 metre arsa 

199 metre arsa 

I 08 metre arsa. 

1 tO metre arsa 
57 metre arsa 

69 metre arsa 

129 metre arsa 

138 metre A.rsamn 6/32 his. 

Klrgir bane ve arsamn J/2 
his. · 

285 metre arsanm 3/15 his. 

65130 metre arsa 

180,50 metre arsamn J/2 
his. 

Altmda di.ikkAm olan k!r· 
g1r hanenin 475/19.!0 his. 

Hi11eye g(ire 
muhammen K. 

1830 

150 A<;1k 

50 • 
140 • 
no :t 

330 • 
180 • 
280 • 
130 Jl 

30 :t 

675 Jl 

300 

400 

190 , 

000 K. zarJ 

Yukar1da evsafl yazll1 gayrimenkuller on giin muddetle satJ§a <;IkarJ!mJ§tJr. lhaleleri 18/111936 tarihine dti§en 
<;ar~amba g-unii saat on dorttedir. SatJ~ miinhas1ran gayrimiibadil bonosiledir. 


