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Tiirk inkilabi hakk10da §imdiye 
kadar yazilmJ§ eserlerin en miikem· 
melidir. FransJZ parlamentosu reiai 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eaer 
i~in birer mukaddeme yazmi"lardir. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdtr. 

\._ 

Meclis 
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1ngilterenin 
Uysalhgi ----v alniz Avrupanm degil di.inyanin 

en biiyiik devleti olan !ngil tere, 
son zamanlarda gayet uysal bir 

siyaset takibine ba~lad1. Eskiden Avrupa 
Ve di.in~a siyasetinin en biiyiik naZIIDI olan 
Ve hemen biitiin istediklerini yaphran ln
Riltere, ~imdi. adeta onderligini kaybet· 
rni~ vaziyettedir. Filvaki, ge~en eylulden· 
beri, !ngilterenin gene eskisi gibi cihan si
Yasetinde liderlik etmek istedigi: fa kat 
SlkiyJ goriir gorrnez yi.izgeri ettigini gorii
Yoruz. 

Son defa, !talya ile kotiiki§i olmaktan 
bir daha c;ekinerek gec;:en senenin birinci
kanununda, Akdeniz devletlerile akdet
tigi kar§Ihklt teminat anla§masmi bozdu

iunu gordiik. 
lngiliz siyasetinde, italyaya kar§l bariz 

bir zaf vardlr. italya da, bu zan anlaml§ 
Ve §lmarmi~tlr. Onun ic;:in, ingiltere uysal
Jtk ettik~e italya daha fazla istemektedir. 
ltalya, zecri tedbirlerin kalkmasmt istedi, 
lngiltere raz1 oldu. !talya, Akdeniz anla§· 
~asmm feshini istedi, ingiltere boyun ig
di. 1talya, ingilterenin boyuna geriledigi
ni goriince, §imdi de, ingilterenin Adis 
Ababadaki elc;:isinin ve elc;iligi muhafaza· 
Ya memur ingiliz k1t' asmm geri ahnmasr
~~ istiyor; ingilterenin buna da razr oldu
Runu goriince, muhakkak, Habe§istan il
hakmtn resmen tanmmasm1 da istiyecek· 
tir. 1ngilterenin di§ siyasas1 bugiinkii uy
aalhgml, daha dogrusu zafml muhafaza 
ettikc;:e, ilhakm tanmacagma da §iiphe 
~oktur. 
• Aca'ba ingiltere, ni~in boyle uysal bir 

51Yaset takib ediyor ve bu uysalhk nereye 
~adar gidebilir~ ingiliz devlet adamlann-

an Mr. Austen Chamberlain (Osten 
~~rnberlayn) Hariciye Nazm M. Edenin 
Avam Kamarasmdaki beyanatmdan bah
Sederken §U soz)eri soyJemi§tir: 
• <<lngilterenin herhalde harbedecegi ba

l::r v · l 1· ·z t az1yet er vard1r. Bu vaziyetler ngr -
;renin ve lmparatorlugun miidafaasl ve 
.ransanin istiklal ve tamamiyeti miilkiye
~nl 3ikrs1kzya baglr bulunan Bel~ika ve 

e nrnengin i~tiklallerinin kor!.!nmaszdzr.» 
~ emek ki Ingiltere, nefsi Ingiltereye, 
t~Paratorluga, yani ingiliz miistemlekele
~~~e, Fransa, Belc;:ika ve Felemengin istik
'€a Ve tamamiyeti miilkiyesine dokunuldu
te~ ta~~ir~e harbe~ecektir; yani tamamile 
lozj~1 b1r harb ... lngiliz devlet adammm 

•
1 

en hay!i vazth olmakla beraber, «lnfl· terenin ve fmparatorlugun miidafaasJ» 

1f1l ha_:betrnek sozii epey saga sola e<eki§· 
~ TJ kege rniisaid oldugunu da, soz arasm-

il, aydedelirn. 
Bu ·· 1 tn soz ere nazaran lngiltere, her za-

~~~ukfyledigimiz gibi, Bijyiik Harb~e 
.ad armt haz1mla me§gul doymu~ blf 
. am v . . d d. , d 
':;oke azryetm e Jr. Hazim zamanm a 
bif 'k rehavet, onun, kendi evinde veya 
tahl§l kom§ularmda yangm c;1kmadtke<a 

ahn1 b h . lll.a · I ozmasma ve arekete gelmesme 
i'nt'[n1 0 maktad1r. lngilterenin boyle tama

e tedaf"• hn b Ul, uysal ve te§ebbiisli ba§kala· 
a lrakm b. . k tn m"h· I& lr styaset ta ib etmesinin 

-ijen b tm s~bebi, 1919 danberi devarn e-
• 1.1 hazlm zamamnda faa! ve hakim 

'AbiJin Daver DAV'ER 
ldt:kasz pa. 1 ~utu~ ~ t~l 

Tele!on: Ba§ttluha.rrir ve ev1: 22366 Tahrir heyett: 24298 !dare ve matbaa. Josmlle Matbaa.clllk ve Ne§liyat ~lrkett 24299. 24290 

Bugiin 

«Foto Cumhuriyeta 

Jltatiirk Ankara yolunda: lzmiJJe bahriyelilerimizle goriifiiyorlar 

Meclis bugiin· .. 2 de toplan·arak Bogazlara -dair 
kanunlarin miizakeresine . ba~IIyacakt1r · 

Parti · Meclis grupunda · ve · enciimenlerde . '. gorii,iilecegi Layihalar, 
(:elsenin yar1na 

• • 
1~1n 

b1rakdmast . muhtemeldir. ·sir meb'us ihracat ve 

ithalat tahkimat i~in .yiizde bir 

Evvelki giin Basvekille Ankaraya muvasalatrnda umumi takdir ve tebriklerle kar§tla1an 
' Hariciye Vekili Dr. Rii,t~ Aras dodlart arastttda ... 

'A I{ 29 (T elefonla) - :Atatiirk,l Cumhurreisini hamil olan hususi -~r~~- 1 diigii. anla~1hyor. . 

b 
.. n arad .. dii yirmi gec;:e hususi trenle le Profesor Bayan Afet, Londra I •yuk M1llet Meclisinin bugiinkii 

ugun on or . h . . I .. F h. K"l .. B k S ff A 
Ankarayt §ereflendirdiler. Cum urrelsl e <;ImJz et. I, ~ tur . a am a et n- toplantlsl 
. t d B k1·1 Kamutay ba~kan - kan ve ma1yetlermdek1 zevat ta Ankara• A , ~ 29 (T I f I ) B'' .. k 
IS asyon a a§Ve • V k Jd.] nx.ara e e on a - uyu 
Ian, biitiin Vekiller, meb'uslar, . e a - ya Hge 1 er •• V . d' Millet Meclisi yarm (buglin) saat on 
letler erkam ve pek kalabahk bt.r hallr . eyetl ekde toplan 1 dortte fevkalade olarak toplanacakhr . 
kiitlesi tarafmdan kar§IIandl. ~~hi~ b~~- . A~kara 2~ (Telefonla) - fcra Ve- Meclis Biitc;e enciimeni daha evvel saat 
tanba~a donanmt§h. CumhurreiSlffiiZ gu• killen Heyetl hugiin saat 17,5 ta top - onda ic;tima edecek, yeni mukavele do • 
zergahta toplanan Ankarahl.~n~. alkJ~ - ]anarak gee< v_akte kadar. ~iizakerelerde layJsile ~lit~eyi alakadar eden layiha • 
Ian ve tezahiir~tl arasmda ko§kune ?1~ - bulundu. VekJiler Heyehnm bu toplan- Ian gorii~ecektir. lcab eden tahsisatm 
tiler. Ba§vekil Ismet fnonii ile HancJye hsmda Bogazlar rejimi hakkmdaki Mon- kar§tlanmas1 ie<in baz1 maddelerde mii • 
Vekili T evfik Rii§tii :Aras1 ko§klerinde tro . ~ukavele~i . miinasebetile ~~~l.i.se nakaleler yapJ!dtgl anla§tlmaktadtr. Bu 
kabul ettiler. sevkedJlecek layihalar iizerinde goru~ul- [Arkasz Sa. 3 siltun 3 tel ....... J~gitt~~·~·~· ....... At;·~·~y~y; ......... "E .. i·~ .. ~ .. ~ ....... K·;··~'1 .. ~ .. 

miistemJeke verecek Atatiirkii tebrik etti 

Miistemlekat Nazirinin boyle bir plan 
bir 

haz1rla· 
ile d1g1 soyleniyor. Almanya da 

miistemlekelerin yeniden tevziini 

italya da Be,Ier konfe· / 
rans1na i'tirak edecek 

nota 
istedi 

-Paris 29 (A.A.) -Oeuvre gazetesi. 
Londradan istihbar ediyor: Miistemlekat 
N ezareti, Almanyaya Afrikamn muh~e -
!if miistemlekelerinden bir miktar venl • 
mesi hakkmda gizli bir plan haztrlamak-

tadlr. 
Miistemlekat Nezareti, diin bu plaDI 

tanzim ederken Almanya da Londr~y.a 
bir nota gondererek miistemlekat araz!Sl· 
nin yeniden tevzi edilmesini istemi§tir. Bu 

nota cevabstz kalacaktu. • • ·~ 
:Almanya tavassut zslryormu, 

L.Qndra 2~ ,(.~~.8.), - ~ixasj mehaflli 

lngiliz Miistemlekat Nazrrr 
M. Ormsby- Gore 

Almanyanm Lokarno meselelerinin 'Av • 
rupaya · miiteallik diger meselelerden tef

I,.Arkasa ~~ .. '1 sutun 5 teJ 

lki Devlet Reisi aras1nda 
samimi telgraflar 

Ankara 29 (A.A.) - Bogazlar mu
kavelesinin imzasr miinasebetile Cumhur 
Reisi Atatiirk ile Efgan Krah Moham
med Zahir Han arasmda a§agJdaki tel
graflar taati olunmu§tur: 

Tiirkiye Cumhur Reis; ekselans 
Kamal Atatiilk 

ANKARA 
Bogazlar hakkmda elde edilen mu -

vaffakiyet ve iyi neticeden dolay1 ekselan
SJmza en hararetli tebriklerimi arzetmekle 
memnunum ve §ahsi saadetleri ile Tiir -
kiyenin refah1 hususunda en samimi te
mennilerde bulunurum. 

Efgan Krall Muhammed Zahir 
M ajeste M a hammed Zahir Han 

Efganislan Krait _ 
KAB1L 

Bogazlara miitedair miizakeratm hi.is
(A7'kas1 Sa, 1 sutun 2 ae] 

Ba,vekille Vekillerimizin evvelki giin Ankarada 
istikbal merasiminden 

•• 
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Tiirk • Frans1z anlasmasi 
' 

Diin Pariste ~ok mii~ 
him miizakereler oldu 

Fransiz Hariciye Naziri, el~imiz Suad Davaz 
ve Fransan1n Ankara el~isi M. Ponso ile 

uzunuzad1ya miilakatlarda bulundu 

M. Ponso Suad Davaz M. Ivan Delbo 
Paris 29 (Hususi) Ba~vekil M. 

Blum ve Hariciyc Nazm M. ivon Del
bo bugiin Ti.irkiye bi.iyiik el~isi Suad 
DavaZl kabul ederek uzun mi.iddct go
rii~mi.i~lerdir. Hariciye N azm ogled en 
sonra da Fransanm Ankara bi.iyi.ik cl-

c;isi M. Ponso ile goru~mil§ti.ir. 
Bu gorli~melerin Fransa ile Tiirkiye 

arasmda akdedilecek olan yeni anla§ma 
etrafmda ccreyan ettigi kuvvetle zan
nolunmaktadlr. Siyasi mehafilde mii -
lt1katlara ~ok ehemmiyet verilmektedir. 

·························································································································· 

Madrid kuvvetleri her 
yerde ilerliyor 

Asi general bu haberi 
ihtilalcilere ge~ti ve bir 

taraf1n havadisleri 

zirhb 
iki 

tekzib etti. Bir 
denizaltl batirdd1. 

birbirini tutmuyor 

Barselondaki kargasalrklar 
Londra 29 (l~~susl) -.. 1s~a~yadan I Bug~n Madridde ne§redilen bir ka .. 

gelen haberlere gore, bugun hu;:btr ta • rarname biitiin dini miiesseselerin musa• 
rafta biiyiik muharebe cereyan etme • dere edilecegini bildirmektedir. 
mi~tir. Asiler iltihak ediyor 

Asi tayyare Cebelitank bogazmda Bri.iksel 29 (Hususi) _ ispan , d n 
k k I .f . . .. b' ya a 

ara o v~~I esm1 goren . u hiikumet bildirildigine gore, Sevildeki asilerin mii• 
tahtelb~hnm batumi§ ve dtger bir tah • him bir k1sm1 hiikumet k1taatma iltihak 
telbahn de bombard1man etmi§tir. etmi~tir. 

Asilerin reisi General Franko bir yan- San Sebastien mmtakasmda hiikumet 
h~hk olmamak lizere; Cebelitanktaki in- vaziyete hakim oldugundan bugi.inden i· 
giliz gemilerinin ispanyol gemilerinden tibaren San Sebastienle Bilbao arasmda 
uzak bir yerde bulunmalanm istemi§tir. muntazam tren seferlerine ba§lanml~hr. 

General Franko ayni zamanda Tan- Madridde ia~e tehlikesi kalmadr 
cadaki beynelmilel komisyona miiracaat Berlin 29 (I lusus!) - D. N. B. 
ederek, Madrid hiikumetinin Tancadaki jansma gore, Valen<;iyadan 
beynelmilel mmtakadan istifade etmesi- erzak sayesinde Madridde ia~e kithgl 
ni protesto etmi§lir, (Arkas1 Sa. '1 sutun. 1 ~J 
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VIYANA DON .. U$U 

Tarihi tefrika: 108 M. TURHAN TAN 

Di.i~man, kazandtgt zaferi tamamlamak 
Cigerdelen palangastna ~ullanmi~b! 

• • 
1~1n 

[ «Yedi Gum) mecmuast, giizide arkadaftmtz M. Turhan Tamn 
Viyanadan Doniif eseri vesilesile boyle bir resim nefretmiflir. Eski 
bir tabloya arkadaftmtztn fotogralisini tatbik suretile elde edilen lev· 
ha, M. Turltan Tam, Kurunuvusta devrinde bir fato bahfe&inde, yor
gunluk giderirken gostermektedir. « Y edi Gum> relikimizin bu niikieli 
buluJJunu rok orijinal gordiigiimiiz ifin resmi, aynen iktibas edi
yoruz.] 
hte bu mah~erimsi herci.imerc; ic;inde 

Kara Mehmed Pa~a ve arkada~lan kop
rii ba~ma varmi~lardJ, dii.§mandan hayli 
uzakla~mt~lard1. Lakin kopri.iniin birkac; 
tombaz1 yanlara c;ekilmi§ bulundugun -
dan selamete erebilmek i~in uzun bir 
zahmete daha katlanmak laz1m geldi. 
Kiic;iik Sipahi, kimi vezir, kimi mirimiran 
olmu~ ak sac;h ak sakalh pa~alarla suya 
girerck, bellerine baglanan iplerle tom -
bazlan ~ekerek kopriiyii kurmaga sava
~tyor ve bu didinme suasmda hep Ciger
delen palangasmda yatan babasmt di.i
~ii.ni.iyordu. 

Koprii bir si.irii gi.ic;liikle ge~ildikten 
sonra Kara Mehmed Pa§a tombazlann 
gene bozulmasma emir verdi. Cunki.i ic;
tikleri anda ragmen harbe girm1yen, 
Ti.irkler ic;in mukadder bir zaferi kor • 
kakbklarile di.i~mana bagt~hyan dirin -
tilerin bu kopriiden istifade etmelenne 
engel olmak istiyordu. 

!c;lerinde ki.i-;i.ik Meh~edin de bulun
dugu bir grup, bu emrin geri almmasmt 
pa~adan rica etmek arzusuna dii.~i.ince o 
ba§Jnl salladt: 

- Hay1r, dedi, ~efaat kabul etmem. 
Di.i mania merdce ~arpl§mlyanlar dii.~ -
man elinde namerdce olmege hak kaza
mrlar. Bizi bir kere daha malamat eden 
bu gidiler biraz sonra ki.ime ki.ime buraya 
geleceklerdir. Kopriiyi.i bozuk gorunce 
in•allah ak1llanm ba~lanna dev~irirler, 
suda bogulmamak ic;in dii~mana saldmr
lar, yiizlerinin karasm1 silerler. Bunu 
yapmazlarsa zaten gebereceklerdir ve 
bu, yarm ic;in ibret olacakt1r. 

Kara Mehmed Pa~anm tahmini dog
ru <;1kti, kendisi Ostorgona dogru yi.iri.ir
ken dii§man tarafmdan stkl§hnlan ka -
c;aklar gi.iruhu - kmla kmla - Tuna ve 
Gara sulan kly!lanna ytg1ldJ, bir klsmt 
da bu bozuk kopri.i ba~ma kadar yo! bu
lup geldi. Lakin pa~anm temenni ettigi 
zaruri celadet gene gosterilmedi, suda 
bogulmak du~manla penc;ele~e penc;ele~e 
olmege tercih ediJdi Ve bin]erce adam Ir
makJara attlarak korkakhklannm cezasm1 
dalgalardan c;ekti, korumak istenilen ha
vat, suya verildi. 

Bu arada Karaman Beylerbeyisi $i~
man Mehmed Pa§a gibi dilaverler de 
heder oldu. Bu yigit asker, korkak bir 
giiruhun ba~mda bulunmak felaketine 

risilmesini istedi. Kumandan, gozleri o • 
nGnde cereyan eden faciaya ve koca bir 
f1rkamn mahvolup gitmesine ragmen bu 
teklifi kabule yana~madt: 

- Burada, dedi, Kara Mehmed A • 
ga var. Y a~ta da, yolda da benden bii
yiiktiir. Onunla gorii~meden bir~ey di • 
yemem. Eger o giin gormii~ yigit, c;ok -
lukla ugra§Ilmaz derse vebali sizinle 
kendi boynuna diyip ben de susanm. 
Umdugum gibi «dovii~» emrini verirse 
sonuna kadar dayanmm. 

Gerc;ekten de oyle yapti, Kara Meh -
medin yatttgi yere gitti, erkek k1ll~mda 
dola~an Biilbiil Hatunu kap1ya c;agird1: 

- Agay1, dedi, gorebilir miyim? 
Kadmcag1z ic;ini c;ekti: 
- Coriirsiin amma konu~amazsm. 

Duymuyor, gormi.iyor, soyle§miyor. 
- Hele bir smayahm! .. 
0 evin sahibi ihtiyar Cebeciba~I da 

kumandanm Kara Mehmedle gorii~me -
ge gittigini duyunca kendinden daha 
ya~h olan biricik topun ba$mdan aynhp 
oraya gelmi$ti. Kumandan odaya girer
ken yeti~ti ve yara!J Sipahinin ba~ucun
da onunla bile yer ald1. Bi.ilbiil Hatun 
geride idi, kollarmi gogsiine kavu~turup 
sessiz bir aglayl&la erkekleri seyrediyor
du. 

Kara Mehmed, her iki adamm ver • 
dikleri selam1 duymad1, gozlerini a«;ma
d!, kim!ldamad!, bu vaziyette bir oliiden 
farh yoktu. Palanga kumandam onun 
sonsuz uykuya yatm1~ olmasmdan ku~ -
kulanmaga ba~lami~tJ. igilerek nefes a -
bp almadJgmi anlamaga sava§tyordu. Bu 
muayene miispet bir netice verdiginden 
agz1m yaralmm kulagma yana~tJrd1: 

- Aga, dedi, dii~man kap1ya geldi, 
halk ta ayakland1. Palangay1 vire ile ve
relim mi, bir yerden yard1m gelir diye 
day amp dovii~elim mi? 

Dii~man kelimesi sanki kalbinde yeni 
bir yara ac;m1~ gibi Kara Mehmedin her 
yam birden titredi, olgiin yiiziine soluk 
bir kiZI!hk yayJ!dJ ve gozleri ac;IId1. Da
ha diin hayatm bi.itiin tehlikelerine ~i.i • 
lerek bakan o gozler ~imdi alevi ve s1 -
cakhgt sonmi.i~ iki mahzun klv!lc!ma ben
ziyordu, gorenleri elemlendiriyordu. 
· Palanga kumandam sesine biraz daha 
kuvvet vererek haberi tekrarla~l: 

I A.rkas7 varl 

ugramt~tl. Panik ba&laymca dii~man a - Ag~ ustos 15 lerinde 
laylan arasmda tek ba~ma kald1 ve ge-
ne tek ba$ma dovii$e dovi.i$e Tuna kt -
ymna kadar c;ekildi, belki suyu da at iis
tiinde a~acakt1, lakin hayvanm ayagi 
siirc;i.ip ylklldigmdan stkl bir c;ember ic;i
ne almdt. Di.i§man onu diri olarak tut -
mak istiyordu. Merd asker, oli.imii esa • 
rete tercih etmekte tereddi.id etmedi, vu
ru a vuru~a oldi.i. Gene bu arada Bosna 
Beylerbeyisi H1z1r Pa~a T unada bo -
guldu, Silistre ve Stvas valileri Mustafa 
Ye Beynamaz Halil Pa&alar 1Ibav Hat
mam Jablonousky tarafmdan esir edildi. 
Bi.iyi.ik felaketi sebebsiz bir korku vi.i -
ziinden haz1rlam1$ olan mahud dirintile
rin ise hemen hemen hic;biri camm kurt'l.
ramamJ&tl. 

Di.i§man, kazand1g1 zaferi tamamla -
mak ic;in Cigerdelen palangasma c;ullan
IDI§h. Orada be~ yiiz asker ve yansmdan 
~ogu kadm olmak iizere uc; bin kadar 
- Macardan donme - halk vard1. Bir a -
~trdanberi dinlerini degi~tirmi~ ve Tiirk
liige temessi.il etmi~ goriinen bu balk, pa
langamn <;evrilmesi iizerine biiyiik bir te
la~ gosterdi, vaveylalar ic;inde kuman -
dana ba~vurdu, teslim miizakeresine gi -

Peltier kuyruklu ytldJzJnl 
gorebilecegiz 

Cec;enlerde gazetelerin bahsettigi Pel
tier kuyruklu ytldtzi yalmz gokteki va -
ziyeti malum oldugu takdirde !rtplak goz
le gori.ilebilir. Ytldtzm ba§I geni~ olup 
c;ok parlak bir nove ihtiva eder, halbuki 
kuyrugu nisbeten incedir. 

y azlk ki, aym parlakhgi oniimiizdeki 
gecelerde c;ogalacagmdan dolayt kuy -
ruklu y1ldlZin rasad1 geceden geceye giic; 
olur. 

Bundan bir hafta evvel profesor We
ber kuyruklu yild1zi Cassiopeia biirciine 
yakm alan Cepheus biirciinde bulmu§ ve 
mahrekini tayin etmek iizere kuyruklu yii
dlZ!n vaziyetini Oniversite observator -
yumunda ve Kandilli Rasadhanesinde 
her gece rasad etmi§tir. Bu rasadlar y1l
dmn siiratle cenuba dogru, yani Andro
meda ve Uegasus biin;lerine dogru hare
ket ettigini gostermi§tir. Y1ldlZin bu bi.irc
lerde 15 giin sonra aranmast laz1m ge -
lecektir. 

CUMHURtYET 30 Temmuz 1936 

c Oehlr ve Memleket Haberleri J Siyasi icmal 
Bu sene dort orta

mekteb a~d1yor 

Sehrimizde mekteb huh. , 
•• •• ran1n1n onune 

i~in tedbirler 
ge~mek 

ahn1yor 
Bundan lie; dort giin evvel bu sene a~i

lacak ortamekteblerle, mevcud lise ve 
ortamekteblerde yeniden ac;1lacak sube
ler hakkmda karar verilmek i.izere !stan· 
bul Maarif Miidiirliigiinde bir toplanh 
yaptldtgml yazmi~ttk. 

0 zaman lstanbulda bulunan Maarif 
Vekilinin de i~tirak ettigi bu toplanhda, 
bu sene ac;Jiacak ortamekteblerin adedi, 
yerleri ve mevcud lise ve ortamekteb • 
Jerde ac;tlacak ~ubelerin adedi tesbit e
dilmi§tir. Ortamekteblerden birisi F atihde 
eski Dersvekili As1m konagmda a • 
c;.Iacakttr. Bu mektebin mi.idiir vekilligine 
Gelenbevi ortamektebi miidiir muavini 
Muvaffak tayin edilmi~tir. KaSJrapa~a 
ortamektebi ismile ac;tlacak olan mek~eb 
i~in de Galatada Ti.inelin altba§Ind:i es
kiden Rum mektebi olan bina satm a!m
ml§hr. Bu mekteb mi.idi.ir vekilligine de 
Davudpa~a ortamektebi mi.idiiru Adnan 
tayin edilmi§tir. 

Oc;i.incii ortamekteb Beykozdaki tski 
saray binasmda, diirdiincu mekteb Ba -
klrkoyiinde, Baktrkoy halkmm teberrli -
larile kiralanan eski Rum mektebi bi -
nasmda a~tlacakhr. Babrkoy ortamekte
bi ic;in halkm topladtgt paralarla hem bi· 
na tutulacak, hem de ders levaztml teda
rik edilecektir. Son iki mektebin oniimiiz
deki ders senesi ba§mda tedrisata ba§ltya
bilecegi zannedilmemektedir. Qi.inku, Ba
brkoy ortamektebinin faaliyete ba~lsya
bilmesi ic;in kafi tahsisat laz!mdir. T e-ber
rularla toplanan paramn bu i§e kifayet 
edip etmiyecegi heniiz belli degildir. Bu
nun ic;in bu son iki mekteb miidiir vekil -
liklerine daha kimse tayin edilmemi~tir. 
Y almz F atih ve Kas1mpa~a ortamek~t>b 
miidi.iri.i vekilleri tayin edilmi§ ve bu her 
iki mektebin ders levaztmatmm tedariki 
i~in icab eden tahsisat ta dun gelm:~tir. 

Bu dort ortamektebden ba§ka §imd:ye 
kadar Dskiidar Ak§am k1z san'at mek -
tebi binasmda tedrisatta bulunan Oskii
dar ortamektebi ic;in de miistakil bir b:na 
bulunmasi takarriir etmi§tir. Bu itibarla 
bu mektebde de yeniden on kadar ~ube 
a<;!labilecektir. 

Diger ortamekteb ve liselerde· a~tla • 
cak §Ubelere gelince; ~imdiye kadar Hay
darpa~a lisesi binasmda ders yapau, Er
kek muallim mektebi, eski Camhca orta
mektebine nakledildiginden eski T1bbiye 
mektebi miinhasuan Haydarpa§a lisesine 
kalacak ve burada yeniden 12 §ube a~I
Iabilecektir. Diger lise ve ortamekteiJie -
rin her birinde de iki ile altt arasmda 
§Ube ac;Ilacagmdan bu sene hi~bir suret
le mekteb buhram hissedilmiyecektir. Bu 
hususta laz1m gelen tedbirler §imdiden 
almml§ bulunmaktadtr. 

KOLTOR ISLER/ 
Yiiksek T edrisat miidiiriiniin 

tetkikleri 
$ehrimizde bulunmakta olan Maarif 

V ekaleti T efti~ Heyeti reisi ve Yiiksek 
T edrisat miidiir vekili Cevad, diin de 
tetkiklerine devam etmi§tir. Cevad, dun 
tatil devresi ic;in ac;tlan resim, el i~i ve 
ev idaresi kurslanm gezmi§tir. Bundan 
ba~ka. Ciizel ~n' atlar Akademisinde 
bu sene tevsi edilecek olan $ark T ezyini 
San'atlan ~ubesinde de tetkikata devam 
eylemi~tir. 

T efti~ Heyeti reisinin bu ak~am An
karaya hareket etmesi mukarrerdir. Ce
vad 15 giin sonra Maarif Vekili Saffet 
Ankanla beraber tekrar ~ehrimize gele -
cektir. 
T APU VE KADASTRODA 

Tapuda degi§iklikler 
Istanbul T apu idaresinde yap1lan yeni 

te§kilat yiiziinden 14 T apu memuru a -
c;tkta kalm1~t1r. Kadroda kalan memur -
!ann hemen kaffesi de Anadolunun muh· 
telif vilayetlerine tayin edilmi§lerdir. 
Bun a mukabil Istanbul T apusunun yeni 
memurlan kamilen ta§radan gelmi§ler -
dir. Y eni memurlar vazifelerine cum a 
giini.inden itibaren ba§hyacaklard1r. 

T apu mi.ifetti§i Lutfi Can 80 lira asli 
maa§la terfian Bursa grupu Sicil Muha
ftzltgl mi.idiirli.igiine tayin edilmi~tir. 

!stanbul T apusu miidiirii Agah ta 
T apu Umum Mi.ifetti~ligine tayin edil
mi§tir. Agah muvakkaten !stanbul grupu 
T apu Sicil M uhafiZhgl miidiir vekilligini 
yapacakttr. 

DENIZ ISLER/ 
Deniz 1§1eri miiste§ari gitti 

!kttsad Vekaleti Deniz hleri Miiste
pn Sadullah diin Ankaraya gitmi~tir. 

Halk1n fikiyeti 
Heybeliadada lagam 

sulan 
Heybeliada, Ha~met sokak 4 nu

marada Mustafa Sipahier imzasile 
aldigimtz · mektubda deniliyor ki: 
cEvladlanmm Slhhi iht-iyaclan i -
<;in Ayvahktan kalkrp yukanda 
adresini verdigim yeri kiralad1k. . 

Gec;en sene Adanm nht1m1 ya
pihrken, her ne sebebdense, deni- \ 
ze akan lagtmlar tikatllmi§ ve o ' 
kadarla iktifa edilmi~. l;limdi rna -

1 hallenin sulan sokaklara bo§amp I 

yer yer birikintiler yap1yor. \ 
Belediye memurlugundan tutun I 

da Vali Muhiddin t[stlindaga ka -
dar biitlin makamlara ba§vurarak 

I §ikayet ettim. icabma baktlacak - · 
) t1r cevabmt alabildim. Fakat i§in , 
1 icabma bak1lmctya kadar taham -

mlilii yoktur. Sular golclikler te~ • 
, kil etmege ba§ladt. Belediye bun - 1 

Ian bir motorlii tulumba ile orta - ( 
1 dan kaldmrsa <;ok bi.iyiik ve sthhi ) 

bir i§ gormli§ olur.> 1 

Mali teskilat 
' 

tatbik ediliyor 

Maliye memurlar1 arastn· 
daki degi~iklikler alaka

darlara bildirildi 
Yeni maliye te§kilat kanununun tatbi

kl iizerine maliye memurlan arasmda ya
pllan degi§iklikler alakadarlara bildiril -
mi§tir. 

Ka~ tane Aksaray var? 

Y eni ihdas olunan miiste§ar mu~tvin -
liklerine eski varidat umum mi.iduri.i Esad 
ile iic;iinci.i umumi miifetti§lik maliye mii
§aviri miifetti~ Hiisnii tayin edilmi§lerdir. 
125 lira asli maa§h mali tetkik bi.irosu re
isligine tefti§ heyeti reisi Cezmi, 100 lira 
asli maa~h azahklara maliye miifettisi 
Hulusi, Celal ve Said, 90 li;a asli m;
a§h azahklara tetkik kalemi mi.idiiri.i di
van muraktblarmdan Zeki, 1 00 lira asll 
maa§lt tefti§ heyeti reisligine ba§miifetti§ 
Rii~tii, biitc;e ve mali kontrol umum mii
di.irliigi.ine maliye mi.ifetti§i Cerna! Y e§il, 

-·- muavinligine maliye miitetti§i Hadi, va-
!sim ve adresinin sakh kalmastm ' ridat umum miidiirli.igiine miifetti§ !sma· 

istiyen bir kariimizden aldtgimtz il Hakh, muntazam borc;lar umum mii
mektubda deniliyor ki: ) di.irliigi.ine Emin, memurin mi.idiirli.igiine 

cOrtakoyde otururum. Gec;en mi!IJ emlak miidiirii ,Sefik, nakid i§leri 
glin Topkaptya gitmek icab etti. umum miidiirliigiine Halid Nazmi, mu -
Ortaki:iy • Aksaray tramvayile Ak- avinligine Ri.i§tii, muhasebat umum mii· 
saraya geldim ve ayni yerden Top- diirliigiine 1zmir deftardan ihsan, mu -
kap1 tramvayma bindim. ikinci ' avinligine eski bi.it~e mi.idiirii F ahri, 1z -
tramvaym biletc;isine lie; kuru§ o- . 

mir defterdarltgma tahsil at miidiirii N atuz para uzatarak bir Topkap1 bi -
, Ieti istedim. Biletc;i, efendim bin- 1 zif, muavinligine Beyoglu tahakkuk mi.i-

diginiz yer Aksaray degildir, Va- I diiri.i Kemaleddin, tahsilat miidiirli.igi.ine 
lidecamisidir. Altl kuru§ on para 1 maliye miifetti§i ~evket, mill! emlak mii-

' vereceksniz diye tutturdu. Bu va- 1 diirliigi.ine hukuk mii§avirligi ba~muavini 
ziyete gore, §irket benden, Aksa - ' Kaz1m, hukuk mi.i§avirligi ba§muavinli -
raya gidebilmek ic;in, iki defa para ~ gine !stanbul mmtakast hukuk amiri Ra
istemi~ oluyordu. ( §id, hukuk mii§avirligine !stanbul icra re-

Bizim bildigimiz Aksaray bir ta- 1 isi Kemal, 125 lira asli maa§h hukuk 
nedir. Her arabamn Aksarayi ayn . ba§mu§avirligine lstanbu! tetkiki itirazat 
degildir. Di.inyamn her yerinde komisyonu reisi F eyiz Daim, 15tanbul 
tramvay duraklarmda semtin is - defterdarhgma maliye murak1bt Kaztm, 
mi yazrhd1r. Bizde ise yalmz mec-

vas!tastz vergiler miidiirliigiine maliye buri veya ihtiyari durak ibaresi 
yazlltd1r. Levhalarm bu tarzda ya- miifetti§i Hakki tayin edilmi§lerdir. 

ingiliz politikas1 
R ondrada toplanan O~ler leonfe~ 
lb:::. ransmda verilen kararlar lngi!J 

terenin d1~ politikasmm, nihaye~ 
Fransayt da kendi tarafma siiriiklemegi.C 
muvaffak oldug1/na §iiphe b1rakmadt~ 
Muahedeler mukaddestir, dokunulmaz. 
iddiasmda ~imdiye kadar mar edegele~ 
Fransa, !ngilterenin pratik di.i~i.inen poli-4 
tikas1 kar~tsmda daha ziyade ayak diri-4 
yemedi. 

Ciinkii Londra konferansmda, nC§ro oC 

lunan resmi tebligde bildirildigi ve~hile, 
Rendeki gayriaskeri mmtakamn i§galiJ 
Almanya tarafmdan yeni bir vaziyet ku .. 
rulmast ic;in bir iptidai te§ebbi.is olaraki 
kar~Ilanml§hr. Evvelce, Almanyaya Fran~ 
samn zoru iizerine lngiltere tarafmdani 
sorulan suallerin iistiine, Londra konfe " 
ransmda bir siinger <;ekildi. Halbuki bu 
sualler Avrupada sulhun tecezzi kabul 
etmez esast iizerine Sovyet Rusya, Orta. 
Avrupa ve ~arki Avrupa hakkmda AJ .. 
manyamn neler du§iindi.igi.ini.i ogrenmeli 
ic;in sorulmu~tu. 

Londra konferansmda, garbli be§ dev .. 
letin yani lngiltere, Fransa, Almanya.
!talya ve Bel(;ikamn i§tirakile Garbi Av' 
rupanm emniyetini muhafaza ic;in bir kon• 
ferans akdinin kararla§tmlmasile lngilte· 
renin, sulhun mevzii anla§malarla temin 
edilebit,ecegi tezi kabul edilmi§ oluyor. 
Bu konferansa Almanya ile ltalyamn 
i§tirak etmeleri ic;in hic;bir kay1d konul , 
maml§hr. Hatta be§ler kt>nferansmm top· 
lanacagt zamanm ve mahallin tayini bile 
be§ devlet arasmda yaptlacak anla§rnaya 
bnak!lml~hr. 

zilmJ~ olmasr bir taraftan ~irketin ( 
iki Aksaray yaratmasma, diger ta
raftan da semte yabanc1 olanlarm · 

Londra konferansmm kararlan, AI· 
manya hariciyesine iic; devlet tarafmdan 
resmen, bildirildigi zaman Almanya Ha• 
riciye Nezareti umumi katibi bunlann te ... 
v~cciihkarane tetkik edilecegini soylemi§J 
tir. Almanyamn bu konferansa i§tirak et· 
memesi ic;in meydanda bir sebeb yoktur. 
Bilhassa bu konferansta Ren mmtakast • 
nm i§galini mi.iteaktb M. Hitler tarafm • 
dan yap1lan ve Avrupamn garbinde sulJ 
hun yirmi be§ sene mi.iddetle tekeffi.iliine 
aid bulunan teklifin, mukabil F ranstz tek

$EH/R ISLER/ lifile birlikte miizakere edilecegi resmi 

mi.i~klilat ~ekip bilet~iye veya ya - 1, 

mndaki yabanc1 yolcuya ba~vurup, ~ 
sualler sormasma sebeb olmakta - ~ 
d1r. $irket, Aksaray1 deveku§una 1 

be z mi~, bazan d ve, bazan ku:? \ 
olarak kullamyor. i 

Naf1a Vekaleti $irket Komise • 
rinin gi:izlinden ka<;tlgma §liphe / 
etmedigim bu vaziyet birgok yol - 1 
culan ve bilhassa kadmlan mli~ -

' ki.il vaziyetlere sokmaktad1r. Hal -
km aleyhine olan bu iki Aksara -
ym ortadan kaldmlmasmt dilerim.~ 

ADLIYEDE 
~iipheli iki oliim 

~e§ikta§ta KI!tcalide Tiifekc;i sokagm
da lhsan apartJmanmm ikinci katmda 
oturan Osmanlt Bankast Galata ~ubesi 
§eflerinden Samuel ile anas1 Ester apar
ttmanm banyo dairesinde oli.i olarak bu
lunmu§lardiT. Oliim hadisesi §iipheli go
riildiigii ic;in Miiddeiumumi muavinle -
rinden Hikmet Soner tarafmdan tahki • 
kat yapllmaktad!r. 

Yiiriikali plaj1 
Biiyiikadada Belediye tarafmdan asri 

bir ~ekilde yaptmlan Yiiriikali plajt ta
mamile ikmal edilmi§ ve halka a!<IlmJ~ • 

tebligde kaydedilmi§tir. 
F akat !talya, boyle bir konferansa i§J 

tirak edebilmesi i~in zecri tedbirlerin doJ 
gurdugu bazt vaziyetlerin kaldmlmasl 
icab eyledigini ihsas etti. Bundan mak • 

ttr. sad, !ngiltere ile Tiir iye, unani t n 

OJ~ii ve ayarlarin muayenesi Yugoslavya arasmda zecri tedbirlerin 
Bir nisandan itibaren ba§lami§ olan ·· tatbik1 yi.izi.inden !ta~ya.nm .muhtemel bir 

oJc;i.i ve ayarJann muayenesi j§j devam taarruzuna kar§I, bub1rlen?e kar§th~h 
etmektedir. Muayene miiddeti agustos yard1mda bulunmalanna a1d Akd:mz 
sonunda nihayet bulacakttr Bu t 'h anla~masld!r. Bu anla§manm ahkamt, 
kadar olc;iilerini muayene .ettirmiye:~1er: zecri tedbirleri~ ~aldmlmast akabindeki 
ceza ~oreceklerdir. kan~I~ .zaman 1c;tn de uzatJlmt~tl. 

GOMROKLERDE lngth;-_D~~ Bakan~ ~vam. J:Cam~rasm• 
da H"nc1ye NezaretJ but~esmm muzake· 

Giimriik ambarlarmm devri 
Giimriik ve fnhisarlar ve lkhsad Ve

kaletlerince tasdik olunan giimri.ik am -
barlarmm Liman i§letmesine devri tali
matnamesi §ehrimize gelmi~tir. Liman ve 
giimri.ik idareleri, Giimri.ikler Ba§mii.du
rii Mustafa Nuri Ankaradan geldikt~n 
sonra bir giin tayin ederek devir i§ine ba§
IIyacaklardtr. Liman fdaresi teselliim ic;in 
hamhklanm ikmal etmi~tir. Devir i§ine 
~ agustosta ba§lanmasi muhtemeldir. 

resi miinasebetile !ngilterenin dt§ politi '" 
kasJ hakkmda soyledigi biiyiik nutukta 
Akdeniz devletlerine lngilterenin vermi§ 
oldugu teminatm, nutkun tarihi giiuiinden 
itibaren kaldmlm1~ oldugunu haber ver· 
di. Cec;en kanunuevvelde akdolunan Ak· 
denizdeki kar~1hkh yardtm an!a~masmm 
~imdi lngiltere tarafmdan feshedilmesile 
italyanm Garb! Avrupamn emniyet ve 
sulhunu koruyacak tedbirleri miizakere eJ 
decek olan be~ler konferansma i§tirak ey• 
lemesine bir mani kalmamJ§hr. 

Londradaki i.ic;ler konferansmm, Al "' 
Yugoslav denizcileri Taksim abidesinde manya ve ttalyamn da i§tirakile be§ler 

konferansmm akdi ic;in verdigi karar ala' 
---~. kadar memleketlerde bir derece memnU' 

Yugoslav mekteb gemisi Galata nhttmmda ve misafir bahriyeliler 
abideye ~elenk koyarlarken 

niyetle kar§Ilanmi§Sa da F ransamn mi.it· 
tefiki Sovyet Rusyada infial uyandmnw 
t1r. Sovyet hiikumetinin gazetesi lzvestiya 
Londra konferansmda Almanyaya goste
rilen mii>aadekarhktan dolayi §iddetle 
lngiliz d1~ politikasma hiicum etmektedir. 
Sovyet gazetesi diyor ki: 

«Mister Baldvin iki sene evvel fnRilte• 
renin hududu Ren nehrindedir, demi~ti. 
Simdi ise her ne pahasma olursa olsun 
Almanya ile anla~mak icab ettigini ac;tk• 
c;a soyledi. Almanyamn ,Sarkl Avrupada 
serbest buaktlmasmt ve garbde fngiltere" 
nin Almanya ile birlikte sulhu temin ic;in 
anla~may1 istiyen cereyan ve temayU!iin 
!ngilterede kuvvet buldugunu goriiyo" 
rul.» 

Bu sozler be~ler konferansinda So-vyet 
Rusyamn, fngiltere ve Fransamn dtf po" 
litikalan i.izerinde ni.ifuz ve tesir yapaca" 
gmt gostermektedir. 

Muharrem Feyzi Togay 

Cumhuriyet 
Niiahaa• 5 Kuruttar 

A bone I Tiirkiye haric 
,eraiti ' i~iu idD 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alta ayhk 750 t450 

Deniz Mi.iste§art burada bulundugu 
rniiddet zarfmda nhhmlarm tamiri, deniz 
tarifeleri ve vapur .acentalanmn vaziyet
leri ile me§gul olmu§tur. 

Limammtzda bulunan Yugoslav mek
teb gemisi zabitan ve talebesi dlin Tak
sime giderek Cumhuriyet abidesine bir 
!;elenk koymu§lard1r. Merasime !~ -

tanbuldaki Yugoslavlardan mlirekkeb 
bir heyet tc i~tirak etmi~tir. Taksim 
meydanmda toplnan halk muhterem 
misafir lerimizi alkt§lamt§ttr. 

o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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SON I-IABERL.ER ••• 
'I'ELEFON TEI.GilAJ' \•C TELSiZI.E 

Heligoland1n tahkimi 
ingiliz Hariciye Naz1r1 bu mesele hakk1nda sorulan 
bir suale: «Maalesef dogrudur» cevabinl verdi 

Londra 29 (Hususi) - Avam Ka-~ lngiltere sahillerinde yeni hava 
ntarasmm bugiinkii iC<timamda muhafa - istasyonlarr yaprlacak 

k" b' b' AI H 1· Londra 29 {Hususi) - Salahiyetcar za ar tr me us manyanm e Igo · . .. H 
1 . ·~· . mehaftlden alman haberlere gore, ar· 
and adasmi tahktm ettigme datr gel en b' N · 1· 'It ahillerinde 100 
h . ~ ~ tye ezaretJ ngi ere s 

aberlenn dogru old1:1p olmadtgmt sm - yeni tayyare istasyonu yapmaga karar 

lllU§tur. vermi~tir. Bu sene derhal 50 istasyon ya-
Hariciye NaZirt M. Eden hu hab~:rii! ptlacaktu. 

rnaalesef dogru oldugunu soyliyerek, AI- lngiliz kabinesi toplandr 
lllanyanm bu hath hareketinin Londra Londra 29 {Hususi) - Kabine bu -
llliizakerah iizerine menfi tesirler yaptp gi.in toplanarak beynelmilel vaziyeti trt -
Yapmtyacagma clair sorulan suale de ce- kik etmi~tir. Y az tatiline ba~lamazc!ar. 
vab vermekte mazur oldugunu ilave ~~- evvel kabine cuma gi.inii son hir toplantJ 
rni~tir. daha yapacakttr. 

......................... ,.,,.,.,.,""""'"lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll""'"""""""""""""'" 

Filistine bir tetkik Adis-Ababaya yeni 

heyeti gidiyor taarruzlar 

Kudiiste gene kanh ~ar· Gore hiikumetinin garb
PI,malar oldu ve 10 Arab· de biiyiik haz1rbklar yap· 

Ia bir ingiliz oldii bg1 haber veriliyor 
Londra 29 (Hususi) - Miistemlekat 

Nazm M. Orsmby Care, Filistin hadi;e· 
lerini tetkik edecek olan komisyonun te
~ekkiil ettigini bugiin Avam Kamarasm -
da resmen beyan etmi~tir. Komisyon riya· 
setine Lord Peel, ikinci reislige de miita
rekede istanbulda ingiliz fevkalade ko· 
miseri olan Sir Horas Rumbold tayin e· 
dilmi§tir. Komisyon yakmda Filistine gi· 
derek igti~a§atm sonuna kadar orada ka 
lacaktu. 

Kudii.te yeni bir miisademe 
daha oldu 

Kudiis 29 {A.A.) - Nablus ile 
T oul Kerim arasmda vukua gel en musa
demede olen Arablann miktan on alttdtr. 
Bunlardan sekizinin T oul Kerim yakt -
ntnda tayyareler tarafmdan a<;tlan mit • 
ralyoz ate§ile telef edilmi~ olduklan zan• 
nedilmektedir. lki Arab, tevkif edilmi~ · 
tir. 

Kudiis 29 (A.A.) - Daghk arazide 
ihtilalcilere kar§t yaptlmakta olan aske'i 
harekata devam olunmaktadu. Bu hare
U ta bombardtman tayyareleri de i~tirak 
etmektedir. Pazartesi ve salt giinleri Sa -
mari daglarmda bir c;arpt§ma olmu~ vc 
ihtilalciler maglub edilmi§tir. N abluz 
mmtakasmda bir polis mi.ifrezesi hucuma 
maruz kalmt~ ve vukua gelen ~;arpt§mada 
bir ingiliz polisile on Arab olmii~tiir. 

Atatiirkiin Eski~ehir 
Belediye Reisine 

bir emirleri 
Eski§ehir 29 (Hususi) - Reisicumhur 

Atati.irk, Ankaraya <ionmek i.izere Es -
ki§ehire geldikleri zaman trenin tevak
kufundan istifade ederek Eski§ehrin su 
i§ile mc§gul olmu§lardtr. 

Halkm candan tezahi.iratile kar§lla -
§an Atatiirk su i§i hakkmda verilen iza
hah dinlemi§ler ve Belediye reisine her 
eve su verilmesini emir buyurmu§lar -
dtr. 

Framnz sporcular1 Berline 
gitti 

Paris 29 (Hususi) - Berlin olimpi -
Yadlarma mi.isab1k olarak i§tirak ede -
cek iki yi.iz on be§ ki§ilik Franstz spor
cu kafilesi bu sabah 10,15 trenile Ber -
line miiteveccihen hareket etmi§tir. 

Siimer Bank, piyasaya 
pamuk ipligi ~1kanyor 

Ankara 29 {A.A.) - ikhsad V e
kaleti tarafmdan verilen emir lizerine pi
Yasada ihtiyac hissedilen pamuk iplikle
rini iki gi.in zarfmda piyasaya dokmek 
iizere Si.imer Bank kendi fabrikalarma 
emir vermi§tir. 

Bu suretle piyasamn iplik ihtiyac1 bir
kaC< giine kadar fazlasile temin edilmi§ 
olacaktu. 
lngiltere baz1 Avrupa devlet

lerinin vaziyetinden 
endi§e ediyor 

Londra 29 (A.A.) - Avam Ka
ltlarasmda liberal Manderin bir sualine 
cevab veren Eden Avrupa devletlerinden 
baztlanmn vaziyetinin ingiliz hiikume • 
tini endi§eye dii§iirdi.igiinii itiraf etm11tir. 

Milletler Cemiyetinin tensikine aid 
Ptojede ekalliyetlerin vaziyetlerini tslah 
hususunun da nazan itibara almmasmt 
istiyen ayni hatibe cevabmda Eden, bu 
llleselenin miinhaman ekalliyetler mua · 
hedelerini imza edenlere aid bulundu 
~nu soylemi~tir. 
lra.ktaki isyan tamamen bitti 

Londra 29 (Hususi) - Iraktaki isvan 
~arekatt kamilen tenkil edildiginden. 
Orfi idare lagvedilmi§tir. 

1 ~VVelce idama mahkWn edilen asi -
';lll eezalan mi.iebbed kiirege tahvil 
~ .. dhni§tir. 

rnl\fHURiVET 

HAdiseler aras1nda FiKiRLER 

Sembolizmin ellinci 
yi_ldOniimii 

HEM NAliNA 
MIHJNA 

~iiriik ~orablar 

A nk~rada~. gel~n bir telefon ha
benne gore ptyasadaki c;orabla· 
nn kalitelerinin bozuk olduguna 

~air vaki olan bin;ok ~ikayetler i.izerine 
Ikttsad Vekaleti ipek, pamuk ve yiin ~o· 
rablann evsafmt tesbit i<;in tetkiklere ba~ 
lamt~hr. 

Bu haberi okuyup ta memnun olmtya
cak tek yurdda$ tasavvur edemem. <::iin
kii, <;e$id C<e~id, siirii siirii yerli <;orablar 
i<;ir,de bir saglammt bulmak, hemen he· 
men piyangoda biiyi.ik ikramiye kazan
ma~ !libi bir~ey oldu. Kadm ~;orablan, 
daha ayaga giyerken, kadm tabirile kac;t
yo~. Erkek <;orablan, daha saglamdtr: 
giydiginizin birinci giinii ak$amt kundura
lanmzt c•kardtgmtz zamaJJ, parmaklan· 
nmn dt~art C<tkhgtm goriirsiiniiz. 

Ge<;enlerde bir arkada$, yerli c;:orabla
nn di.!ha uzaktan bakarken yirttldt!bm 
soyliiyordu ki bu mubalaga, ekseri c;o
rablanmlZln c;i.iri.ikliigiini.i pek giizel ifa
de eder. 

Iki sene evvel Avrupaya hareket e
derken, o gi.in a<;tlan Y erli Mallar sergi
sind.-n, tammad1g1m bir firmadan iki c;ift 
yedek C<orab almt~hm. Bunlardan birini 
f uiste bir sa bah giydim. Hava hafif 
yagmurlu, yerler tslaktt. Otelden C<tktp 
be~ on adtm atttktan sonra ayag1mda bir 
sogukluk hissettim. Kunduramm su aldt
gml hiikmederek degi~tirmek i.izere otele 
dondiim. Bir de bakhm ki bizim C<orab· 
lardnn ol tekinin burnu berhava olmu • 
Ha!huki ayagima giyeli yanm saat bile 
olmamt~tt. Bu c;orabt saklad1m ve avde
timde «nac;:iz bir Paris hediyesi» di ·e c;o
rabt aldtibm firmamn tamdtgim sahibine 
~~;onderdim. 0, bir Paris 1mavatt bekler· 
ken kendi mah olan ytrttk <;orabt goriin· 
ce, bir hayli ic;erledigini sonra bana anlat
ti. 

fa kat ekseri yerli C<Orablann halkt za· 
rara sokan ciiriikliigiine nihayet vermek 
ic;:in. boyle bir azizlik Hfi degildir. lkh· 
sad Vekaletinin bu i$le ciddi surette me · 
gul clmasJ ve c;orablann kalitelerini, evsa 
fmt tayin etme i laztmdiT. GerC<i. haH 

C<iiriik markalara ragbet etmeyip saglam 
lanm almak suretile kendi kendine bi 
ta~fiye yapar amma o kadar C<ok marka . 
o bdar c;ok C<e~id, hatta o kadar c;:ok fab 
rika var ki i~in iC<inden <;Ikmantn, hangisi 
nin ~a~lam, han~~;isinin c;iiri.ik oldugunu an 
lama111n imkam vok. 

Hde iki liraya yakm para verip te il 
gun giymeden kac;an kadm c;orablan aile 
ler i<;in ha kikaten y1ktm oluyor. 

Halk, bir taraftan milli endiistrinin h• 
m'iyr~i icin konulan verl(ilere tahammii 
eder~en diger taraftan da <;i.iriik mal al 
m:lk mecburiyetinde kalmamahd1r. Yal 
mz corablar degil: biiti.in yerli endiistr 
ma1nulah stkt bir kontrol altma almmal 
~erek~ir 

···························································· 
Rihtimlarin tamiri 

devarn. ediyor 

T emelleri takviye edilen 
Galata rthbmJnin seviye
si 1,5 metrova ~Jkar1hyor 



[ 

KU~Uk 
HI kAye Bunak 

Adam, b11;agm1 hala elinde tutuyor, 
bu murdar otel odasmm do§eme tahtalan 
iistiine kanlar ic;inde serilmi§ yatan kadm1 
a§kln ~a~km seyrediyordu. 

Biraz evvel, birbirlerine sokakta rast· 
gelmi§lerdi. 0 gi.in cumartesi oldugu ic;:in, 
Jerom, ogle yemeginde fazlaca i~mi~. 
meyhaneden <;ikhgl zaman tesadiif ettigi 
bu kadm1, vaktile tamd1g1 bir kadma ben
zeterek pe~inden gitmi~ti. Birlikte otele 
geldiklerini hatJrhyor, falc.at on dan son
rasml p-.k toparhya!l'•yordu. Galiba, ka
dm fazla para istemi~. i~i ~irretlige dok
mii§tii. J ero'll, onu susturmak ic;:in biraz 
tartakladlglnl hayal meyal hatirlar 
gibi oluyordu. Kadm, ~imdi, a~1k 
kalan gozleri hala kin ve nefret 
dolu cans1z bir cesed halinde, kanlar 
i<;inde yerde yatarken, ]erom, beyninde 
dalgal'lnan ispirto buharlar1m dag1tmaga 
c;:ah~arak ahk ahk dii~iiniiyordu. 

Viicudiinii s!msiki sanp sarmahyan 
bir deh~et ic;:indeydi. Kafasmda bin tiirlii 
dii~iince dola~Jyordu. Be$ dakika evveline 
gelincive kadar ayya~hgma ayya~. fakat 
namuslu, kendi halinde bir adamken ~im
di kanh katiller masma girdigini dii~i.in
diikc;e kafasmm i~inde bir~eyin lastik top 
gibi zipladJgmi hissediyordu. Ba~ml iki 
ellerile tuttu: «Galiba deli oluyorum !>> 
diye soylendi. 

Ve «deli» kelimesi, beyninde, biiti.in 
muhakeme kabiliyetini aydmlatan bir $im
~ek gibi c;aktverdi. ]erom, delilerin gayri· 
me~'ul sayJ!digmJ hahrlamt~ ve birden 
iirpermi~ti. 

Fa kat, o esnada merdivende a yak ses
leri i&itildi, kapt yumruk darbelerile sar
sJlmaga ba~ladt. Odanm do~eme tahtas1 
arahklarmdan a~ag1 kahn tavanma smp 
orada pembe, yuvarlak bir !eke halinde 
yaytlan kan otelcinin nazan dikkatini 
celbetmi~. karakola haber gondermi~ti. 

Poli~ler kap1y1 kmp ic;:eri girdikleri va
kit, yerde, al kanlar ic;inde yatan bir ka
dm cesedi, karyolanm iistiinde de, mana
slz sural!, a!i'zm1 kulaklanna kadar yntan 
apta] bir tebessiimle smtm1~, hacaklanm 
sallaya sallaya elindeki bJ<;akla oyntyan 

bir adam buldular. Adam, i<;eri girenleri 

gormemi$, yahlamp gottiriildiigiinii his

•etmemi& gibi davramyordu. 

Jerom, istintak hakiminin huzuruna 

c;1khgl zaman tam manasile bir bunaktan 

ibaretti. Ne laklrdl soyliiyor, ne soyleni

len laktrdJyl anhyor, ne bir~ey hahrhyor

du. Katil diye sorguya c;ekilen bu yan 

hayvan haline gelmi& mahlukun durma

dan salyast ahyor, yiiziinde, hie; silinmi

yen budala bir tebessiim dola&tyordu. 

Yemegini agzma veriyorlar. elini yiizii

nii ylktyorlar, Ustiinii giydiriyorlar. alhm 

degi~tiriyorlard1. Kundaktaki c;ocuktan 

farkt yoktu. 

Ana kucagma s1gman bir c;ocuk gibi 

bunakhga iltica eden Jeromla, zab1ta, 

adliye doktorlart ve heyeti hakime arasm· 

da miithi~ bir miicadele ba~ladt. Onlar, 

temaruzu meydana c;tkarmaga c;ah~hkc;a 

}erom bunakhkta !STar ediyor, yap1lan 

bi.itiin fennl tecriibeler suya dii~Uyordu. 

Yalmz, doktorlara timid veren bir nokta 

vardt ki, o da, J eromun, tlpkl biitiin mele

Kal! akliyesine sahib bir insan gibi uyku 

uyumasiydi. Fen adamlan, ak1l hastalan

nm, korkunc riiyalar, kabuslar, heyecanh 

&tc;ramalarla dolu uyku uyumasma imkan 

olmad1gmi bildikleri ic;:in, bu temaruzu. 

giiniin birinde mutlaka meydana <;Ikar -

maktan i.imidlerini kesmiyorlar, Jeromu 

devamh ve kurnazca bir mii~ahede altm

da tutuyorlardt. 

Uyku uyumast onun aleyhinde en 

Be~i ktrk iki ge~e 
c.Camhu.riyet» in zabrta romanu 120 

Yazan: Charles de Richter 

Muriel Smith, benzi u<;uk, uzakla~an 
ayak seslerini dinledi. Elini agzma go • 
tiirmii~ etini 1smyordu. Asansori.in se -
aini duydu: Cedric Lacy a§ailya inmi§· 
ti. 

0 zaman, kalbinde zaptettigi biitiin a~· 
k1 co~tu. Gene k1z, kendini kaptya atarak 
yumruklanm tahtaya indirdi, indirdi. Ka 
p1y1 ac;mak, bile bile aldathgl adamm ar• 
.kaetndan ko§arak ona hakikati soylemek 
istedi. F akat Cedric Lacy ni<;in her e • 

1 yin yalan oldugunu anhyamatnl$h, nic;:in 
1 goremerni§ti ki yalntz bir kalb vard1: 

Thaisa Straffordun temiz ve sadtk kalbi. 
1 Bo~azmt htc;kmldar bogdu. Aglama· 
1 ga badad1. Sonunda kendisine hakim ola· 
( rak laptdan kurtuldu. Buakacak m1yd1, 
- delikanh boyle gitsin? cedric birkas; sa-

~
niye wnra otelden dl&arl c;Ikacak ve gene 

ktz da onu gorebilecekti. Thaisantn kalbi 

bu hayali sakhyacaktl. 

c. Hemen oc:!amn hir tarafmc:!an obilr ta· 

biiyiik bir deli! te~kil ediyordu. F akat 
tahkikat esnasmda, baz1 noktalar da lehi
ne tezahur etti. Aylardanberi hi<; bJkma
dan, yorulmadan ve ekini belli etmeden 
bunakhk ro!U yapmak. be~erl kudretin 
haricinde bir~eydi. Sonra, ]erom o kadar 
miikemmel bir bunakh ki, onun gibi ale
lade bir kimsenin degil fenni bilgileri hay
li fazla insanlarm bile bu derece kusursuz 
bunakhk taklidi yapmas1 olduk<;a mii~kiil 
bir i&ti. Fazla olarak, ]eromun amcasmm 
vaktile bir dimag hastahgmdan dolay1 t1· 
marhaneye kapatlldJgl, kendisinin de al· 
kolik oldugu anla~tlmca irsiyet meselesi 
mevzuu bahsoldu, bunak ]erom vaziyete 
hakim olmaga ba§lad1. 

ilanihaye uzaytp gidecek gibi goriinen 
celselerden biri esnasmda, J eromu mii§a· 
hede altmda tutan doktor Kav, onun 
mes'ul tutulmast icab ettigi iddiasile bir 
c;:ok deliller saymaga ba~lad1. !ddialan 
kadar delilleri de kuvvetliydi. Doktor 
Kav, sozlerini ~oyle bitirdi: «Bu adamm 
bunakhk taklidi yapmak ic;in sarfettigi 
gayret o kadar kuvvetlidir ki, en kuvvetli 
irade sahibleri arasmda bile boylesine az 
tesadiif edilir. J erom, doktorluk hayahm
da mii~ahede altmda bulundurdugum en 
~ayam dikkat insandn.» 

Bu ifade, gerek heyeti hakime iizerin
de, gerek dinliyenler uzerinde buyiik bir 
tesir yapml~h. Fa kat tam o esnada, «~a
yam dikkat insan» 1, koluna girip salon
dan c;1karmak ve oturdugu yeri temizle
mek icab etti. Jerom, doktorun, hamunu 
heyecana si.iriikliyen ate&li hitabesi esna
smda, oturdugu yerde altmt kirletmi~, 
iandarmalann koluna tak1b bir torba gibi 
sarsak sarsak geldigi mahkeme salonun
dan gene oylece gotiiriilmii~tii. 

Nihayet, muhakemenin son giinii gel
di ~ath. 0 giin, maznun vekili miidafaas1· 
m yapacaktt. Bu miidafaa cidden pek 
parlak oldu. Avukat Kabrol, mi.idafaasl· 
m deruhde ettigi i~ c;ok kolay bir~eymi~ 
!l;ibi son derece sakin bir tav!rla soze ba~
hyarak. her biri, miiekkilinin aleyhindeki 
iddialan c;iirutmege matuf olan sozleri 

maya dizdi. Cinayet:n sebebi anla~llama

dlgma gore maznunun bunakh~mdan 

ba$ka bir sebeb aramak li.izumsuzdu; pro

fesor Kav mii&ahedesinde yamlmt& ve te~

hisini yanh& koymu~ olabilirdi ve nihayet, 

]eromun. tekba~ma biitiin bir idare me

kanizmasma kar'' aylardanberi mukave
met edecek kadar saglam iradeli oldugu· 

nu iddia etmek te, ona fevkalabe~er bir 

kudret izafe etmek demekti. Miidafaa ve

kili bu vadide belki bir saat soz soyledi. 

Ve J erom, biitiin bu miiddet zarfmda, ra

hat rahat salyalarmi ak1ttt, durdu. 

Heyeti hakime muzakere salonundan 

doniip te maznunun ademi mes'uliyetine 

dair veri! en karan okudugu zaman, J e • 

rom, iandarmalarm kolunda once yere yt• 

gthr gibi oldu; sonra gozleri biiyiidu, Ay· 

lardanberi. cam <;ekilmi~ gibi renksiz du

ran :-riiziine kipkirmiZJ bir lean dalgasJ hii

cum etti ve «~ayam dikkat adam>> CO$ • 

kun bir sevinc ic;inde ayaga kalkarak ava

ZI <;Ikhgl kadar haybrd1: 

- Y a& a ulan J erom, nihayet kafese 

koydunl 
}andarmalar, bir dakika evvel manm 

us\iinde ytgllmi~ oturan J eromu, ~imdi 
giic;liikle zaptedebiliyorlardt. Mahke • 

menin muideli karan, aylardanberi bu

nak!Iga ah&hrdigl akhm z1vanadan c;t

kanvermi$. bunak, mdeli olmu~tu. Ve 

Jeromu bu sefer, alh jandarmamn refa· 

katinde limarhaneye yolladtlar. 
c;'eviren: 

HAMDJVAROCLU 

rahnl ge<;ti. F akat yatagmm yamndan 
ge<;erken karyolantn iisti.inde eldivenleri
ni ~ordu. Derhal kafastnda eski bir hab
ra canlandt. 

Graveseuddan kac;hgl gun, kendi!ini 
Holandaya goturecek olan vapurdan 
Cednc Lacyyi gormii~tii. Delikanh ni$an· 
hsrm olmii~ santyor ve bu kederden agh· 
yordu. Birdenbire oniine bir eldiven dii~· 
mii~tu. Bunu atan kadmm yiiziinii Cedric 
gorcmemi~ti. Eger gene k1z ayni jesti ya
parsa, delikanh, biitiin zavahire ragmen, 
halctkl Thaisamn daima ya§adJglm anlar
di. 

Muriel Smith pencereye ko§arak ac;:h. 
Sabah olmu~tu, ~ubat aymm solgun bir 
sabah1. Fa kat yoldan gel en ge<;enler az
di. Suradan buradan tektiik i~c;iler ge~e
rek islerine gidiyorlard1. Bunlardan baz1· 
lar1 da acele acele yiiruyorlard1. 

Gene k1z gordii, delikanh basamaklar1 
inrni~ ve ondan sonra birkac; saniyelik te· 
reddiid am gec;irdikten sonra kaldmm1 
takib etmi§ti. Thaisa mesafeyi olc;erek el
diveni a§ag1 b1rakh. 

Eldiven evvela biraz uc;tuktan sonra, 
Cedric Lacynin iki ad1m ilerisine di.i~tii. 

Delikanh, yere dii en §eyi ahp alma
makta tereddiid ederek duraklamt~h; fa-

CUMHURIYET 

Bibliyografya 
Gazi Anteb Halkevi 

ne,riyab 
1936 da bastlanlar 

Gazianteb Halkevinin biitiin §Ubeleri 
umumi bir s1ra takib ederek muhtelif 
ne[iriyat yapmaktad1rlar. Bunlardan 
birden dokuza kadar olam 1935 te; on 
birden on dorde kadar olanlan da bu 
sene bas1lm1§tlr. 

10 numarah nqriyat N. Can ve S. 
Goksenin c Yunus Emre• ye hasrettik
leri bir risaledir. Miiellifler eseri cBi
zim olan eskiye, bizim olan yeninin bir 
saygtsh olarak takdim ediyor ve cCo~
kun mutasavv1f Yunusun ruhunu dev -
rin felsefesile kayna§hracak yarmm 
biiyiik yazJClsma ne mutlu.. diyorlar. 
<;ok haklan var. Yunusa dair bugiine 
kadar yazllanlarm en ba~mda Biirhan 
Topragm ii<; cildi gelmektedir. Diger 
ne§riyat biraz fazla muhtasar. Melami
lik ve Melamiler miiellifi Bakinin de 
Yunusa dair bir eserinin basllmakta ol
dugunu duymaktay1z. 

Bu risalede Yunusun hayattm, fel -
sefcsi ve tesirlerini N. Can yazml§. S. 
Gok9e de arstist Yunus - Yunus ve 
A§k - 6Iiim, korku, ~iiphe - Vahdeti vii
cud - Oz soylemek - Bugiinkii tiirk<;e -
miz ve Yunus dili bahislerini nakledi • 
yor. Risalede Yunustan se<;:ilmi[i ~iirler 
de var. Umumiyet itibarile Biirhan 
Topragm Yunusundan ilham ahnmi§ 
gibi goriiniiyorsa da her halde miiellif
leri boyle bir eser viicude getirdikle -
rinden dolay1 tebrik ederiz. 

Serinin on birinci kitab1 Trahom Mii
cadele Hastanesi Hekimi Dr. 1zzet Bil
genin cGozlerimizi Trahomdan Koru • 
yahm• adh bir risaledir. !smi mevzuu -
nu kafi derecede izah ettiginden daha 
bir eyey ilaveye liizum gormiiyorum. 

Serinin on ikinci kitab1 Mithat Ene • 

<;in cTedavili Terbiye ve Korler• ad~1 

bir risalesidir. Bu, Halkevi konferan -
smm kitab §eklinde do ne§ri klymeti 
hakkmda bi:z:e bir fikir verebilir. 

Scrinin on iiqiincii kitab1 Ziraat Mii

diirii Fazh Dam§manm cPamuk Ziraa
ti> adh bir risalesidir. 0 havalinin ne 
kat'i bir ihtiyacma tekabiil ettigini lla
veye liizum yok. 

Serinin on dordiincii kitab1, Orner A

stm Aksoyun cGazianteb Agzmda Sen
taks Ara§hrmalan• d1r. 

Tiirk Aili Ara~hrma kurumu i~in ya· 
pllan Sentaks t'Oplamalarmm basllma • 
sile viicude gelen bu kii~iik kitab dil ile 
ugra§anlarm qok i§ine yarayacakttr. !
qinde c;ok giizel ve dii§iindiiriicii §Ozier 
ve bulu§lar vard1r. 

Ge<;en giin ba§ka bir vesile ile kay • 
dettigi bir noktay1 burada tekrarlamak 
isterim: 

Gazianteb Halkevinin bu gii:z:el te • 
§ebbiisiinden belkenen neticenin ta • 
mam olmas1, bu risalelerin merakhlan 
tarafmdan da elde edilebilmesile kabil
dir. Halbuki iistlerinde fiat yazll1 ol • 
mad1g1 gibi nas1l tedarik edilebilecegi 
de belli degil. Bunlar yalmz propagan

da i9in bile olsa bir miktanm fiatlan • 
d1rarak muka!lnen bir yerde sah§a ~1 • 
karmak qok yerinde bir hareket ola -
cakbr. 

Tetekkiir 
<;oktan beri rahats1z bulunan reflka

ml onemli bir operasyonla tehlikeden 
kurtanp yeni ba§tan hayata kavu§tU • 
ran operator Bay Feridun ~evketle a
meliyat s1rasmda kendisine yardtm c· 
den Dr. Bay Raufa ve eli altmdaki mi.i
esseseyi hastalar igin ana baba ocag1 
kadar §efkatli bir vaziyete sokmu§ olan 
Haydarpa~a hastanesi Ba~hekimi Bay 
Kawna alenen te§ekkiir etmegi insan • 
hk borcu say1yorum. 

Slvash Fevzi Yiice 

kat hakikl bir c;aghyan halinde esld za • 
mamn hahras1 zihninde canland1. 

CCdric igildi, yerden eldiveni kaldtr • 
d1ktan sonra gozlerini havaya hldnd1, 
fak.tt Muriel Smithi bo~ubo§una aram1~ 
oldu. 

0 zaman kalbini garib bir his sard1. 
Eldi~ni elinde stkarken hahrlad1 ki bir 
zamanlar bir eldiven hem vaid yerine lcul· 
lamlmi~, hem de habercilik etmi§ti. Kim· 
bilir belki bu da ... 

Delikanlt bir saniye kadar tereddud 
etti, fakat sonunda hi<; &iiphesi kalmad1. 

Bu kadmdan ~i.iphelenmeltle ne biiytik 
deli! ik etmi§ti! Gene kll kendisini itham 
etse de gene ona inanmas1 ve onu kollan 
arasma almas1 laz1m degil miydi? <;un
kii Thaisa belki de kendisini, delikanhy1 
imtihan etmek ir;in, itham ediyordu. 

Cedricin tammt& oldugu Thaisanm ol· 
mesine imkan var mtydt? 

Delikanh eldiveni agztna gotlirerek 
optii. 

Eger lcalbini dinlemi& ohayd1 otele do
nerdi, fakat bun a cUr' et edemedi. Bunun
la beraber gene boyle gitmek istemedi. 

Bir kahvehaneye girerek telefon aradt 
ve az sonra Atlas otelini buldu. 

- Matmazel Muriel Smithin odas1, 

~irktihayriyenin yaphracag1 • 
y~n1 vapurlar 

t.istteki resim: $irketihayrivenin Haskoydeki tezgahlarmda bir vapur k!-:akta. 
Bo§ olan ktzakta yeni var.ur in$a edilecek. 

Alttaki resim: ~irketin fabrikastnda yeni vapurun omurgast haztrlamrken 

.Sirketi Hayriyenin Haskoydeki fab· 

rikasmda in§a etmege ba§lad!gl yeni va

purun siirati on iki mil olacakt1r. Boga

zm uzak mmtakalannl ~ehre mi.imkiin 

mertebe yakla§tJrmak ic;:in suratin daha 

fazla olmas1 matlub ise de c;:ok siiratli va

purlann Bogazda fazla dalga yaparak 

sandallan devirdigi ve baz1 kazalara se· 
bebiyet verdigi ileri siiriilmektedir. 

75 numarah yeni vapurun boyu 33 
metro olacak ve 400 yolcu alacakhr. 

Vapurun sistemi 72-73 numarah va -

purlarm aynidir. Gemi, tamamen Tiirlc 

miihendis ve i§c;ileri tarafmdan on ayda 

in§a edilecektir. 

Bundan sonra 76 numarah vapurun 

in§asma ba§lanacaklir. Bu vapur da 75 
numarah vapurun sisteminde olacaktu. 

75 numarah vapur 50 bin liraya <;tka -

caktu. Halbuki boyle bir vapurun Av· 

rupa tezgahlarma 1 00 bin liradan a§agt 

sipari§i kabil olam1yacag1 anla§tlmJ~tJr. 
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ilk Tiirk boksorleri F ethiye ve ~aziye 

Romanyadan gelecek me§hur sporcul ardan maada ilk Turk boksorlerinden 

F ethiye ve Saziye 9 agustos 936 pa zar gunu sabahleyin T aksim bah • 

c;esinde saat 1 0 da Kermes spor miisaba kalanna i~tirak edecek ve aralarmda bir 

mac;: yapacaklarm1 K1Z1lay cemiyeti Ke rmes Program komitesine bildirmi~ler -

dir. Resmimiz lcadm boksorleri gostcrm ektedir. 

Resmi devairin 
nazar1 dikkatine: 
Gazetemizde ne,redilecek resmi ilanlar i~in yegane merci «Reami 

tlanlar Turk Limited ~irketi» dir. ~irketin merkezi Ankara cadde
ainde Kahramanzade hamnm ii~iincii katldtr. Telefon numarasl20960 
dn. tlanlann bu tarikle gonderilmesi rica olunur. 

diye anlath, numara 424. 
Bekledi ve birdenbire fenala~h. San

traldeki gene kJZ, Matmazel Muriel 
Smithin odasmdan cevab verilmedigini 
soyledi. 

Delikanh: 

- !mkanstz, diye miinaka§a etti, ~im· 
di dairesinden <;Iklyorum, lutfen bir daha 
~ahverin. 

Gene sabmtzltkla bekledi, fakat bir 
daha inkisara ugradt. 

T elefoncu ktz: 

- Cevab vermiyorlar, dedi. Durma· 
da11 zili c;ahyorum, fakat telefonu ac;:ml
yorlar. 

Cedric Lacy, bir kelime soylemeden 
d1~art c;tkt1. Solda, havaya yiikselen At
las otelinin muazzam binasm1 bir miiddet 
seyrettikten sonra, geri donerek uzak -
la~tl. 

Bilmiyordu ki Muriel Smith neye ce
vab vermemi§ti, c;:iinku bunun bir sebebi 
vard1. 

Gene ktz, ac1 ve sikinhya maglub ola
rak, mtiist\i o~asmm hahsma dii§up ba -
y1lmi§tl. 

Kel adam sordu: 
- Peki sonra) 

1~eri girmi§ olan memur topuklanni 
toplad1 ve cevab vermekten aciz oldugu
nu gosterir bir hal ldt. 

Kel adam yumrugunu masaya indir • 
dikten sonra odada dola~maga ha§ladt. 
Yiizi.i, bir tugla ktrml:uhgl kesbetmi§ti. 
Onun ktzgmhgmi goren kiJ~uk memur se
sini <;1karmadt. 

Kel adam, sonunda, sandalyenin biri· 
ne bir tekme frrlatarak kopiirdii: 

- Peki sonra, biitiin taharriyat ne ne· 
ticeye eri§ti? Bir~ey elde edilemedi mi ki? 
Sonra da bu, Berlinde ba§lmtza geliyor 
oyle mi, Berlinde ki her~ey bizim emri· 
mizde? lnsan <;1ldmr vallahi, havsalam 
alm1yor dogrusu. 

Kiic;iik memura dogru ileriledi: 
- Peki, siyahh kadm ne oldu? Doria 

nerede) 

- Ortadan kayboldu. Conard - San
vagea kadar izini takib ettik, fakat oraya 
gelince gozden kayboldu. 

- AdamlanmlZa haber verilmi§ti am
rna, degil mi? 

- !c;:lerinden ikisine. Onlar da olan 
biten kar~lsmda afallaytp kald1lar, 

- Sahi mi? Ne diyorsun? 
- Siyahh kadmm, randevu veren 

adamla beraber <;tkmalanm beklerken he· 

30 Temmuz 1936 

- ~ADYO 
( Bu· aksamki orogram) 

iSTANBUL: 
18 Takslm bah«;eslnden nakll - 20 .Slhhi 

konferans: Dr. Salim Ahmed Qall~lcan • 
20,30 sti.idyo orktstralan • 21,30 aon ha. "' 
berler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmtn 
gazetelere mahsus hava.clls servisi verUe " 
cektir. 

ViYANA: 
18,05 eglenceli musikl - 19,05 konu~a .. 

19,25 felsefl haberler • 19,40 tarlalarda. bir 
dolal)ma - 20,05 haberler,. ha.va raporu • 
20,15 Viyana musikisl - 21,05 halk plye.sl .. 
23,05 haberler - 23,15 musiki • 24,15 lto • 
nu$ma. - 24,30 il'amoron. 

BERLIN: 
18,05 eglenceli musikl • 19,05 orkestra. 

konserl, arada. Ollmpiyad hazll"hkla.rl ha,.. 
berleri • 21,05 haberler • 21,15 Hambur1 ., 
dan nakil, arada giintin akislerl - 23,05 ha.• 
berler • 23,35 dans havalan; a.rada Olim• 
plyad me~ale.sl Pragda. • 2,05 1eee konseri. 

BUDAPE$TE: • 
18,45 konser, konu§rna • 20,15 §an kon • 

serl, konferans - 21,15 operet yaym1: Prens 
Bob • 23,30 <;lngene muslklsl - 24,15 1!& .. 
mofonla dans havalan • 1,10 son haber " 
ler. 
BUKRE~: 
19,05 konser, konferans - 20,25 fltit kon. 

serl, konferans • 21,15 orkestra konser!, 
ha.berler - 22,50 ~an konseri • 23,15 ll'IMO• 
fon _ 23,50 franstzca ve rumence haberler. 

LONDRA: 
19,05 havadls • 19,35 National istasyonu. 

21,05 dllll.'l muslk!sl - 21,45 p!yes: uc; dost .. 
22,35 orkestra konserl, spor, havadls "' 
23,35 dans musikisi, havadls • 24,45 il'a.mo
fonla musikL 

PARiS [P. T. T.]: 
20,40 p!yano konser!, konu ma • 21,35 o.. 

peret: Kalb bU<iur - 23,35 plyes - 23,5.9 tlb· 
bi konfera.ns. 

ROMA: 
18 05 havad!s • 18,20 konser • 19,25 ya • 

ban~I dillerde konu§ma. • 20,05 Napollc!eri 
naklen: Liman haberlerl, gramofon • 20,15 
ispanyolca turizm haberleri - 20,25 dlen• 
cell musiki, franstzca haberler • 20,50 Yu. 
nanistan i~ln yaym • 21,10 ha.vadls, Ito ... 
nu§ma - 21,45 opera. yaymt: Oceana, tstt• 
rahat esnasmda konu~ma • 24,05 ha.vadis, 
inglllzce haberler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece ntibetc;l eczaneler ~unla.r<ill'~ 
istanbUl cihetindekller: 
Aksarayda. (Etem Pertev), Alemdarda 

(S1rr1 Rasim), Bakll"koyde <MerkezJ, Be• 
yaz1dda (Belkis), Emlntintinde (A. Minas• 
yan), Fenerde (EmUyadD, Karagii.mriikt« 
(Suad), Kiit;Ukpazarda (Hasan Huhlsi), 
Samatya Kocamustafa.pa.§ada (Ridvan>, 
/?ehremin!nde <Nazlm), ~hzadeba~mda 
<ismail Hakkl). 

Beyoglu clhetindekiler: 
Gala tad a. (ismet), Haskoyde CBarbutl, 

Kas1mpa ada Va tf , erk z hi 
(Kanzuk), (Baronakya.n), <itlmad), §i§ oe 

lide (Necdet), Taksimde (Takslm). 
Usktidar, Kadiktiy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (§ina.si), Heybelide (Ta .

na~>. Kadrkoy Pazaryolunda (R!fat>, Mo"' 
dada (Slhhat), Uskiidar iskeleba~nnda 
(Merkez). 

Vefat 
Miitekaid doktor miralay Osmanm 

k1z1, Amerikan lisesi muallimlerilnden 
Biilend Nejadm annesi ve Ertugrul yatl 
miilazim kaptan Kemal Nejadm annesi 
Bayan Saime diin Biiyiikadada Haskal· 
fa sokagmdaki hanesinde vefat etmL~ • 
tir. Bugiin cenazesi Adadan moti:irle 
kaldmlarak saat dortte <;engelkoy a· 
ilesi mezarhgma defnedilecektir. 

Taksim Bah~esinde 
HAL K 

OPERETt 
Bu aktam 
21.45 te 

DEN I 2 
HAVAS I 
Biiyiik operet 

3 perde 
Pek yakrnda BABALIK 

Fiatlar: 75, 50, 30 metrubatla: 
beraber 

Pazarlesi Kad1koy Si.ireyya 
bah~eainde BA Y-BA YAN 

rif yalmzba§ma SJVI§lp gitti. Onu eldell 
kac;:umak istemediklerinden adamlardao 
biri onun arkasmdan gitti. Fa kat ne ya" 
p1hr ki adam, iki kapth bir eve girerek 
kayboldu. 

-Ya Doria? 

- Arkada~1m, bir serseri tarafin'dall 
taarruza ugradt. Kafasma agtr bir§ey in· 
direrek onu yere y1kt1lar. Kendisine an• 
cak yanm saat sonra gelebildi. 

- Evet, ku& elden u~tuktan sonra, Cle• 
gil mi? Kadmm ne oldugunu, nereye git• 
tigini kimse bilrniyor tabii? 

Kiic;:iik memur biraz kendisini toparli ' 
yarak vaziyetini degi~tirdi. 

- Bazt miiphem mallimat elde etme~ 
miimki.in oldu, §ef Conard - Saudged~ 
s1k1 bir tahkikat yaptlktan sonra §unlatl 
ogrendim. !stirahatte olan ctalglcllardan 
biri, siyahl! kadmm sokaga c;:tkt1gmt gor ' 
dugiinii pek iyi hallrhyor. <;algtCJlanD 
kapiSindan c;1kmJ§ ve caddede, bir hava.• 
gazi lambasma kadar ilerlemi§, orada du• 
rarak bir tezlcere olcumu§... • 

- Az once kendisine verilen taJiJnat 
olsa gerek bu, oyle mi? 

- Arkasmdan, gene Conard • Sau ~ 
vagedan bir adam c;:1karak kadJna iltihak 
etmis. (Arkas& tllll'l 



bir harb 
Mu Uim ya d1m 

S i fti h 1 sandljl_ku_ruluyor u 
altalta un miithi~ rolii ltalya

i esnastnda gotiilmii§tiir 
ve italya muazzam propa· 
bu sayede yap1yorlar 

Muazzam bir ratlyo miJrail• m•rlr•zi 
lanmda telsiz istasyonlanmn muhtelif milletl~r~ mensuh insanl~r ~r~
de nasll bir silah oldugunu aanda me~ekebmz, vatanamz.. ~illetm1z 
dii§iinen ve bilenler ~ok ol· a!eyhindekl kiSim!a~l d.a hep buhkte rad· 

k propaganda ve harb baka • 
~dtg1 ve oymyabileceii rolUn 
i gosteren Avrupamn tanan • 
lerinden Mr. F. Tuohynin 
k1ymetli bir etiid vardlf. 0· 
tza alakadar edecegindc tiiP· 
~az1 klSlmlannt hulasalar ,ek· 
ge~iriyoruz. 

uohy etiidiiniin ba§mda diyor 

lalti miinakap ve miibareze
arttlk~a diktatorler kendi u· 
lalif, kendi takib etmek iate
aylun her tiirlii propaganda 

kar§l hava dalgalarile de 
nek ic;in gece gundiiz c;al•t•· 

n Bari telsiz istaayonu saye
kleri muvaffakiyet gozoniin· 
r, bu istasyondan gonder • 
lalgalarile Hindlilere, M1 • 
taWara lngiltere aleyhinde 
t" " pr.o~ anday1 Y.apa • 

mi bir miitalea yiiriitiiyor: 
hava ne§riyatmda umumi 

ne riayet ettirmek imkan • 
i.ic;le§iyor. Bunun en biiyiik 
.1sa • dalga» istasyonlandlr. 
ronlan «hava dalgalan u
lmdaki milletleraras1 kai • 
anna a§ikar bir tekilde te· 
n zehirli hiicumlarlDl iste • 
en noktalara ve pek uzakla-
imkanlanm buluyorlar. 

raptlan propagandalan tes
amiller de vardu. Bu «kt-

• kendi memleket ahalisinin 
hi~ dinliyemiyecegi bir te

gonderilebilir. Boylece bu 
· sual, tenkid ve protes· 
mahrum kald1klan hal

ba,ka milletler ve 
tiirlii tiirlii iftira 

yoda dinlemek g1b1 el1m zamanlar var • 
dtr.» 

Muharrir hirka~ misal gosteriyor: 
~Telsizle miicadele ve muharebeyi 1-

talyadaki Bari istasyonu kat'i olarak ac;· 
t1• llakiki bir muharebe ba~lad1g1 gUn 
hava yolile havadis vermek ve propagan· 
d.t yapmak suretile ba,ka milletleri tethi~ 
etmck harbin yarmnl deiilse de biiyiik 

bir k•smmt·lca~anmak demek oldujunu id
rak eden diier milletler, bilhass~ Alman· 
ya vr Ruslar da bu usulii benimsemekte 
ve hergiin tekemmiil ettirmekte bir dakika 
bile kaybetmiyorlar. 

Italy a Propaganda N azan Kont Cio· 
no fa~ist telsiz istosyonlannm on dort li· 
san iizerine ne~riyat yaptlklanm iftiharla 
soyliiyor ve hu muhtelif memleket dilleri· 
ni say1yor: lngiliz, Arnavud, Bulgar, 
Romany a, Y unan, Hindistan, Holanda, 
Y ahudi, Huvat, F ranstz, Macaristan, 
Almanya, Arab ve Esperanto. 

*** 
Almanyaya gelince: N azilerin c;ok 

kuvvetli telaiz nctriyatile neler yapmak 
istediklerini pek a§ikir. bir ,ekild~ daha 
anlamak kabil degilse de Berlin yakmm· 
da ve her tUrlii barb tehlikelerine kartt 
masun kalabilecek tekilde toprak altmda 
yaphrmakta olduklan telsiz isfasyonu n~
zan dikkate ahmrsa bu sahada gostereba
tecekleri muvaffakiyet haklonda bir fikir 
ed!nilebilir. BugUnkii halinde bile Alman· 
ya uzak memleketlere miiteveccih olmak 
iize~e giinde yirmi muhtelif telsiz ne1riya· 
h yapabilmekteclir. 

*** altiist etmekte ilk 

Butiin muallimler 
aand1ga giriyorlar 

Istanbul Maarif MiidiirU Tevfiiin te· 
§ebbiisii iizerine, Istanbul Vil&yeti dahi · 
lindeki muallimlcre ve maarif memurlar1· 
na oliim vukuunda yardtm etmek Uzere 
biitiin muallimlerin ittirakile bir yardtm 
sandtgt tesis edildigi yaztlmtttr. Biitlin 
mekteblere bu hususta gonderilen tamim 
iizerme muallimler meclialeri toplanaral 
bu i§i tetkik etmi§ ve bu tqebbUsUn ~ok 
faydah olacagm1 takdir ederek bUtUn mu
allimlerin sand1ga yaz1lmasma hrar ver· 
mi§lerdir. Muallim meclisleri aza listele
rini yaparak Maarif idaresine gonder • 
mitterdir. BiitUn muallimlerin bOyle is • 
tekle yardtm sandtS.na aza yaz1lmalan 
iizenne diin tesis heyetj maarif binas1nda, 
Maarif Miidiirii Tevfiiin riyaaetinde 
toplanm1' ve sand1gm nizamnamesini tet· 
kik etmi§tir. Nizamname esas itiharile ka· 
bul cdilmi,tir. y almz bir iki madde uze
rine vaki olan itirazlardan dolayt, Kada
koy ortamektehi miidiirii F eridun, Eyiib 
ortamektebi miidiirii Celal Mahir, Ktn· 
dilli lisesi miidiirii Cemal, miifetti1 T ev· 
fik Gore!, Eminonii kazas1 maarif memu
ru Adil, Betiktat Maarif memuru Re • 
ceb, Istanbul K1z orta mektebi miidiir 
muavini T ahirden miirekkeb olmak ii -
zere yedi ki,ilik bir komisyon sec;ilmi~ -
tir. Komisyon bu hafta zarfmda da iti
razlan mucib olan maddeler Uzerindeki 
tetkikatmt ikmal ederek miiessia heyete 
raporunu verecektir. Bu suretle aandtgm 
resmen te~kili ifi ilcmal edilecektir. Ma • 
amafih, biitiin muallimler memnuniyetle 
sandtga aza olduklanndan, sandak ni • 
zamnamesine gore, bir defaya mahsus 
olmak iizere bu ay maa§lanndan yar~m
~ar lira terkedeceklerdir. Simdiden sonra 
her oliim vukuuncla azalar 25 ter kuru, 
vereceklerdir. T oplanan paran~n yanst 
yardtma muhtae meslekta,lara verilecek, 
yanst da sancl1ga sermaye olarak ban • 
~ada muhafaza edilecektir. 

Miirettibler Cemiyetinin 
biiyiik gezintisi 

TUrk Miirettibleri cemiyeti tarafmdan 
8/ 8/ 936 cumartesi giinii saat 15 te 
Kopriiden Bogazic;ine ve Adalara ya -
pa:laoak gezia.tiRia ha~:trhgma devam o .. 

ki. .. Boyle yapt1g1 it;in ona k1zmak buda- )e iyi muamele eder, onlann gonliinii al· halde Kadir ve ,rkumdan da EreUmen
lahk olur. Bu hareketi onun ne iyi yiirek· mail oyle bilir ki holiikteki hiitiin efrad, din dttan hrlacbklann1 g(irdiik. Her iki· 
li oldugunu gostenniyor mu) Bu deli • onun bir sC:izile atete atlhrlar. Bir defa si de dumandan yan boiulmut bir hal de 
kanb muhakkak ki asil ruhlu bir insan • ~tbirde bir yangm olmu§tU. Belediyenin idiler. Elbiaeleri otesiadea berisinden yan-
dJr .. ,)) veaaiti yanglDl sondiirmege Ufi gelmecli. mlfb. Hemen batlanndlll •tail kova • 

Ve Saniha o ak§am kazinoya gitti. Bizden yarcbm istediler. Elli neferle Er- larla au dokerek tutuf&ll elbiaelerini .On· 
- 11 - ciilllendi g(inderdim. Y anan evlerden bi- diirdiik. Kumandan P•ta. erteai giinU 

Ertesi giinler, Saniha, gene zabiti pek rinin iiat kahnda bir ihtiyar aline kalm11, biitiin htaabo huzurunda giizel bir nu • 
az gordii. K.taata acemi efrad gelmi~. her tarafl alevler sarmt§, kimse cesaret e- tu~ sC:iyliyerek birinei mUI&zim Erdimend 

aonra da beni b1rab- iismne bastJcdtit zaman beni mi dii§iinii- alay kumandam deit§mi§ti. Ercumend, dip kad1mn yardtmma ltotamtyordu. Goz Beyle, Kadir onbattYI tebrik ve taltif et· 
Cemile isminde zevk ka· yor)• ~ok me~uldii. Fazla olarak bOliik ku • gore gore ate,e ve oliime attlmak kolay hir ti. lhtiyar nine de, yangmdan kurtanl • 

oluyor.» ,Simdi ~ok Juskanc; bir duygu biitiin mandaru da tebdilhava alml§lt. Onun va· i~ degildi. Askerler de tereddud ediyor • mt olan efYasmdan iki ~evreyi bunlara 
__ ,.,,,cln'. bot zamanlannda benligioi sarm•tb: viicudiinde bir gev • zifesini de vekaleten Erc\imend gorii • larch. Erciimend, bizzat ~okmek Uzere hediye etmi§ti. Pap, onlan da, kahra· 

.• --....... bir roman
10 

miisved- ~eklik duydu. yan baygm bir halde kum· yordu. olan eve girmek isteyince efrad oniine manhklanntn ve fedakirhklannm bir ha-
hayale dahyor. Akpm • lann iistiine oturd'u. Biraz sonra kendi Bir ak§am. SUha ile Saniha gene ka- g~tiler: brast olmak iizere, herkeain oniinde Er-
alacakaranhk anlannda, kendine muhakeme ederek: zinoya geldikleri zaman binba11 Osman -Sen Qur, beyim, biz gireriz, dedi - ciimendle Kadir onba 1ya verdi. 

alarak yapyalmz deniz «Deliyim deli, diyordu: Erciimenclin Beyi orada buldular. Siiha, Erciimendin ler ve alevlere doiru aald1rdllar. Erai • A1kerler Erciimendi nasd aevmesinler 
ayaklanmn altmda c;a· beni sevmedigini biliyorum. Onun herteY· son giinlerde pek az goriindiigiinii aoyle- mend onlara: ki gec;en sene, ~ok steak bir giinde manev-
sesini dinliyerek dola· den ziyade benim dostluiuma, benim ar· di. Osman Bey de birinci m\ilizimin ~ok - D~n diye hagtrdJ. Efrad durdu- radan doniiyordulc. Her taraf eehennem 
.. Ci~tikc;e esmerleten kada§hgtma ihtiyac1 oldugunu biliyo - metgul olquj\ulu soyledi. Sonra da ha· Jar. klermden ~k giic;lii kuvv~l~ asian gibi yamyordu. Ilk defa manevraya ~1 • 

lozlerme CVTell belirsiz rum. raretli bir liaanla Erciimendi me~tL: 1ibi bir asker olan Kac:lir onbqt)'l yam· kan efraddan bazdan, bu stcakta yiirii· 
r ulqv • .,... sonra hunlar, yava2 T ahiidir ki Cemilenin yanmda iken - Y aman bir zabittir. dedi. Caht· oa alarak bizzat kendisi ic;eri girdi. Ar • yii§e tahammUI edemiyorlardt. Erciimend 

.... §ekilleniyor, i~lerinden b~ni dii§Unmesine imkan m1 varL. Bel· kan, zeki. uimkir, c~=tur, meslegimn eri kasmdan efredm hepsi,onu takib etmek parastru kendi cebinden vererek yolda~ 
011.~ne Kec;erek hepaiaden ki bu kadmm biraz bana benzediiinin bir gecti~ Biitiin bu meziyetlerine di - istediler. Menettim. Ev korkunc .c;atlr • g~en bir koyliiniin arabastnl ltiralac:b ve 
loriiniiyordu. Bu hayal, f;rkma bile varmamtttlr. Askerlerin a,lo men, hi~ te magrur deiildir. Gayet gii- d•larla yantyordu. Her an ~okmesa bek • s1caktan bunalan birka~ aakeri hu 

et
'-Y .. aramaz, s()z dinlemez, b h · eli 0 1 bi · k '- zel y,. .. , -zar, ftans1zca, almanca bilir. 1eniyordu. Erciimend gibi k1ymetli bir baya bl'ndt"rd1· Kendt' 1· Lt' b arad • ~ar b' b h asit ve a§ID r. n ar, Czlm '1 al'll!a.u· rl• ik; ~- .. d k b' A:.:t. ~ b'b' .. .. hlik 1 k - • • JU &llftiD &fin a 
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ve lotlaya gelioce de hepai E~ 
elJerini optiiler. 

Saniha, ken eli kendine: 
- lyi yiirekli kahraman ~ocuk I di -

)'ordu. 

Erteai giin kasabao1o kurtulU§ bayrlllll 
idi. Her taraf donamntott. tehirde~ klta· 
at, hiikQmet konaiJnm oniinde bir resmi
g~id yapacakh. Meydanda kuNlan kii
~iik tribUnUn hir ko,esinde SUha ile Sa
niha da yer almt§lard1. Biraz sonra resmi· 
ge~id hatlada. Mtztka geldi, tn'biiniin 
kar§tSLnda durdu. Alay kumandanmdan 
sonra, binbatt Osman Bey br bir Arab 
ktaragtna binmit olduju halde 1~ti. Ar
kasmdan boliikler, taktmlar birbirini takib 
ettiler. Zabitler, atrQLah kayl§lanm tak
tnat ve kthc kutannntlarch. Efrad sefer· 
her k1yafetinde idi. Tribiiniin 0niinde di
kilmit olan iki t&htsm arasma gelince, 
yUriiyiit sertletiy~r. kafalar aaja doaiiyor, 
gozler dimdik kumandana baktyordu. 

Y ai•~ yiizlii Mehmedcilcler, sUn.ule· 
rin panlbslm karartan §im§ek bakl§larile 
heybet Yfl aevgi, iftihar ve sayga sa~arak 
~~iyorlardt. Y erleri titreten ayak ~aleri 
m1zakaDIIl &atUne ~b,orcla. 

[.lrkn Ill') 
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Milli futbol taktmi nastl 
te§kil edilmelidir? 

Eski milli tak1m sol a~1g1 Muslihe gore, tak1ml 
t~kil ederken isim ve ,ohretlere degil; 

bugiinkii kabiliyetlere bakmak lazJmd1r 

Gazetenizin 26 temmuz tarihli sayt -
smda Futbol Federasyonu hakem en • 
ciimeni ba§kam ve Futbol Federasyonu 
sabtk azasmdan Nlizhet Abbasm yaztst
m okudum. Yazmm son ktsmt istisna e
dilirse, bugiin serdetmi§ oldugu fikir -
lerden, noktai nazarlardan ve tenkid · 
lerden bir fayda memul degildir. Niha
yet bunlar, gazete slitunlarmda kala -
cak, ameli bir faydast olm1yacak za -
mam g~mi§ di.i§lincelerdir. 

1924 tenberi olimpiyadlara i§tirak et
tigimiz halde, Turk spar §erefini olim
piyadlarda korumak igin higbir zaman 
laytkile bir emek sarfetmedigimizi ve 
Nlizhet Abbasm dedigi gibi, yumurta 
kaptya gelmeden harekete ge~medigi -
mizi herkes biliyor. Olimpiyada gidil -
sin veya gidilmesin Futbol Federasyo
nunun, milli taktmimtzt, higbir tered • 
dude dli§meden hemen te§kil edebile -
cek kabiliyette ve kudrette kimseler -
den te§ekkill etmi§ bulunmast lanmdtr. 
Bu, boyle oldugu halde biz gene eski 
hamam, eski tas gidiyoruz. 

Mes'uliyeti tamamile takabblil ede -
cek kudreti gosteremiyor, futbol takt -
m.tmtz olimpiyadda Turk futbolunu tern 
sil edemez diye rapor veriyor ve arka -
smdan da her hangi sebeble gidilmesi 
takarrlir edince hemen trene atlaytp 
olimpiyad koyiinii tutturuyoruz. !n§al
lah bundan sonra, tarihe kart§an idman 
Cemiyetleri ittifaktnm yerine g~mi~ 
olan Tlirk Spar Kurumu ve ba§kam i§i 
az zamanda kavrtyarak askerce gorli§
leri ve slirati kararlarile ve bilhassa bu 
i§e verecekleri fazla ehemmiyetle bo -
zukluklarm online g~erler. 

/nne degil, kabiliyete bakmalt 
Bugiin bu yaztyt yazmaktan kasdi -

miz, yalmz olimpiyad oyunlarmdan ev
vel yaZlffilzt okuyacak idarecilerimizin, 
oyuncularrmlZln blitlin sinirlerine ha -
kim olarak uzerlerine aldtklart bu ulu 
vazifeyi Iaytkile ba§arabilmelerini te
menni etmek ve idarecilerin hissiyatt 
bir tarafa atarak oyuncularm isimlerini 
degil, buglinkii kabiliyetlerini gozonlin
de tutup en mlikemmel bir §ekilde 
Turk milli tak1mtm sahaya gtkarmala
rmi istemektir. 

Olimpiyadlardaki futbolcu arkada§ -
larla idarecilerine etrafln soyledigi ve 
tahmin ettigi gibi kolayca kazanabile
cekleri bir hastmla boy ol~li§miyecek • 
lerini, kar§tlarmda oyun ve bilgi iti -
barile kendilerinden yiiksek futbolcu
lar bulacaklarmt, fakat Tiirk azim ve 
iradesile bu zorluklan yenebilecekle • 
rini gozoniinde tutmalanm ve hake • 
min nihai diidiigii ~almctya kadar bir 
oyunun kazamlabilecegini hatlrlatma~ 
faydah bulurum. 

N orve~lilerden beklenen oyun 
Kar§tmtza gtkan N orv~ taktm1 her 

halde ingiliz futboluna yaktn bir futbol 
oynamaktadtr. 

~imallilere has oldugu §ekilde bu ta • 
lam ba§lang~cda ag1r ve gittikc;e htzla -
nan bir oyun gtkartacakttr. Norvec;liler 
sogukkanhhg1 biran btrakmtyacaklan 
igin daima hesabh, §UUrlu hareket ede· 
ceklerdir. 

ingiliz takunlarile fazla temas eden 
bu futbolculann. W sisteminden ayr1l -
m1yacaklar1 a§ikardtr. 

Biz bu §imal adamlan kar§tsmda bi· 
ze has alan enerji ile oyuna bB§laytp 
birinci ms1f zaman zarfmda blitlin htzt
m.tzt kullantr ve isabetli §iitlerle li~,; gol 
fark temin edebilirsek ikinci ms1f za -
manda ktsmi mlidafaa ile sahadan galib 
~1kabiliriz. 

Antrenorumi.izun ingiliz olmast ve 
esasen !stanbula ekseriyetle 1ngiliz an· 
trenorler gelmesi bizim de bu sisteme 
yabanct olmadtgtmtzt ve W sisteminde 
oymyacagtm1z1 gosterir. Buna nazaran 
ayni sistemi tatbik eden iki taktm gar
pt§tyor, demektir ki aradaki karakter 
ve enerjiyi iyi kullanma farkt galibi -
yeti temin edecektir. 

HasrmlartmtZin oyun ustiinlugu~i.i e
sas itibarile kabul etmekligimiz ica~ e
der. B't\ takdirde fazla ~alt§ma ile cZor 
oyunu bozah prensipini orada ya§at -
manuz lazundtr. 

Acaba bizim gtkaracaguntz taktm na
stl olmahdtr ki bu prensipi orada tat • 
bik edebilelim? .. 

Bizim takzm naal ~zkacakmtf? 
Benim i§ittigime gore, olimpiyadda 

Tiirk milli taktm.t §U §ekilde ~tkacak -
m.t§: 

Avni - Husnu, Ya§ar - Fikret, Lutfi, 
Mehm~d Re§ad - Rebii, ~ere£, Fuad, 
Hakkt, Niyazi. 

Futbolcularrmrza bir baktf 
Olimpiyada giden kadro ic;inden c;t

kartlaeak en iyi taktmi, bilhassa btk -
madan. usanmadan. karkmadan ve dur-

madan ~ah§acak taktmt z.neydana ~~ -
karmaga ~alt§ahm: 
Kaleciler 
Avni: Pi§kin, gok milli temas yapml§, 

formunu son zamanda bularak, unutul
dugu halde kendini hattrlatml§ ve mil
li kadroya zorla girmi§ enerjisi, plojo
nu, blokaj1 yerinde bir kalecidir. Oyun 
miiddetince dikkatini muhafaza etmek 
ve yorgunluga biran kaptlmamak §ar -
tile en iyi kalecimizdir. 

Cihad: istikbalin vaidkar bir kale -
cisidir. Milli temaSJ ~ok olmadt~ i~in 
her hangi fena vaziyette maneviyati 
bozulabilir. Ani gikt§lan tehlikelidir. 

Bekler 
Hlisnii: Uzerinde hi~ mlinaka§a edile

mez. 
Y B§ar: Son oyunlarda acemi bir bek 

manzarast arzediyordu. Acaba bu hali 
dlizeldi mi? 

Faruk: idmans1z ve adam tutmasmt 
bile unutmu§ bir Ya§ardan kat kat yiik
sektir. Enerjik bir crocuktur. Yalmz lu
zumsuz favullan varchr. Fakat bu Ya • 
§arda da vard1r. 

Haflar 
Mehmed Re~ad : Sag haf yerinin ada

mtdtr. Kendi k6§esinde tak1m.tna fay -
dah olmaya gayret eden bir oyuncudur. 

Hakkt: iyi oynadigt kadar da, §UUr -
suz oymyan bu gencin hlicum kabili -
yeti mudafaa kabiliyetinden daha gok
tur; agtrdtr. 

Lutfi: Mlidafaa oyuncusu olmakla be
raber g~en senedenberi merkez mua
vin yerinde tecriibe ediliyor ve bu 
mevkide oynuyor. En bliyiik hatast pas
larmt biraz havadan vermesi ve zaman 
zaman hafif~e agtrla§mas~dtr. Hakktya 
tercih edilir. 

ibrahim: Sol muavin yerinin sahibi -
dir. Enerjiktir. inadctdtr. ArkaSJndaki 
miidafaa ile anla§b~ takdirde kendisi
ne soz soylenmez. 

Adil: Fenerli Esad ve Galatasarayh 
Kadri ile Be§ikta§h Faruk bu oyuncu -
dan, muhakkak en a§agt bir klas daha 
yiiksektir ler. 

Muhacim mevkiinde izmirde Ruslara 
kar§t iyi oynad1~m i§ittik.. 

Muhacimler 
Niyazi ile Necdet: Bu iki sag ag1~ -

m1z arasmdaki ufak fark Niyazinin le • 
hinedir. 

Hakkt: iki aydanberi idmanstz ve im
tihanlarile me§gul alan bu, gok enerjik 
sag ig mevkiinin hakiki sahibi arkada -
§Imtz hakkmda maalesef tereddlid edi· 
yorum. 28 olimpiyadmda yorgun ka • 
hblarm isimleri mac; yapbklan ic;in he
zimete ugramt§bk. 36 da da ayni hata 
i§lenmesin. Maamafih belki askerlik 
kamp1 Hakktyt idmanh bir halde bu
lundurmu~tur. 

Said: Acemice hatalar yapmakla be
raber, ~ah§kan, oyunun sonuna kadar 
canh oymyan bir futbolcudur. idman • 
stz bir Hakk1dan sag jg yerinde daha i
yidir. 

Glinduz: Az zamanda sivrilen gene 
istidadlanmlZdan bir·idir. Boyunun u
zunlugu, ci.issesinin iriligi ,cesareti, ka
fa oyunlart Tlirk futbolcularmda ara -
niP ta bulunmtyan hasletlerdir. Has1m 
kalesi igin havadan gelen toplarda her 
zaman tehlikelidir. Tecrubeli sag ve sol 
igler, ara paslarile ona hem c;ok gol attl· 
nrlar, hem de ondan gol almak i~in is
tifade ederler. ilk milll mac;mda baz1 
ban gosterdigi agtrltk tecrubesizliginin 
neticesi idi. Milli taktmtm1zm halen ve 
istikbalde merkez muhacimidir. 

Fuad: Son oyunile olimpiyad yolunu 
tutabildi. Her nedense bu c;ocukta lli • 
zumsuz bir korkakltk var. Enerjinin ne 
oldugunu bilmiyor. Zaman zaman ayak 
oyunlan glizel. Fakat, oyunu tamamile 
baht i§i. .. Fuadt merkez muhacim oy -
natmaktansa Hakk1yt oynatmak evla -
chr. 

~ere£: ~litleri ve sag a~Iga havadan 
paslarile nazari dikkati celbeden bir o
yuncudur. Aztctk korkakttr. W sistemi 
oyntyacak bir taktmm i<; oyuncusu ge
ri ve ileri c;ab§an bir futbolcu olmas1 
icab ettigine gore ~eref bu §ekilde ~a -
h§mayt ba§aramtyacak bir arkada§hr. 
Yorubcagmt c;ok kuvvetle tahmin edi
yorum. Sol i~ yerinde kendisine ancak 
Fikret tercih edilebilir. 

Fikret: Mukemmel dcnecek derecede 
iyi bir futbolcudur. Hasmma ktz1p ta 
oyununu bozmazsa kar§Ismdakilerin bir 
hayli i§i var demektir. Fikret, kendi ta
ktmmda muavin hattmda gok tecriibe 
edildi, fakat muhacim hattmda karar 
ktldi. Fikret muavin oynahhrsa muha· 
cimlere yardtmt dokunabilir; ~ok glizel 
paslar verebilir. Yalmz gerisindeki mli
dafi yalmz kalu:. Tlirk mlidafaas1 o ta
raftan gedik verir; c;iinki.i Fikret ~ok 
ileri ve ic;e ka~ar. Fikretin bu hasletin-

CUMHURiYET 30 Tenun~ 

Olimpiyad toreni 

30,000 giivercin u~urula
cak ve yeni zeplin u~acak 

Berlin (Hususi)- 2 agustos pazar gii
nli, olimpiyad oyunlanmn at;tlmasi mii
nasebctile yap1lacak olan merasim 
program1 kat'i §eklini almt§tlr. 

M. Hitler ba§ta olmak uzere blitlin 
Alman devlet ricalile sefirler merasim
de haztr bulunacaklard1r. 

Alman hlikumetinin talebi lizcrinc 
R. $traus tarafmdan bestelenen olim -
piyad mar§Im banda, bizzat kendisinin 
idaresinde c;alacakbr. 

Merasim esnasmda dlinyamn dart bir 
tarafmdan toplanan otuz bin giivercin, 
yurdlarma donmek ve olimpiyadlarm 
ac;Jld1gt haberini ula§brmak uzere sa -
hverilecektir. 

0 glin, stad lizerinde Almanyamn ye
ni Zeplini de mlitemadiyen U~U§ yapa
cak ve igine sureti mahsusada yerle§ -
tirilen bir polis, telsiz telgraf vasttasile 
mlirur ve uburu tanzim edecektir. 

Olimpiyadlara 53 millet . . gtrtyor 
Berlin (Hususi) - 2 agustos pazar 

glinu Berlinde agllacak alan on birinci 
olimpiyad oyunlarma 53 milletin i§ti • 
rak edecegi anla§Ilmaktadtr. 

Bu milletlerden ka~mm hangi nevi 
mlisabakalara gireceklerini bildiriyo • 
rum: 

Atletizme 45, ylizmelere 40, boksa 38, 
eskrime 32, bisiklete ve nil;;ancthga 31, 
yelkcn yan§larma 27, klirek yan~lanna 
26, basketbola 25, at yan§larma 24, hal
tere 19, pentatlona 18, futbola 16, jim • 
nastige 15, hokeye 14 millet i§tirak et
mektedir. 

Atletizmde asgari dereceler 
Berlin (Hususi) - Atletizm mlisaba

kalarma i§tirak edecek atletlerin, al -
mak mecburiyetinde olduklan asgari 
dereceler a§ag1daki §ekilde tesbit edil
mi~tir: 

Yliksek atlama: 1,85 metro, uzun at
lama: 7 metro, ii~ ad1m: 14 metro, st
rtkla yliksek atlama: 3,80 metro, cirid 
atma: 50 metro, disk atma: 44 metro, 
guile atma: 14,50 metro. 

CUMHURiYET - Atletlerin olimpi
yadlara i§tirak edebilmek h;in almalan 
laztm gelen bu neticclcri bizim atlct ~ 

lerin ald1klan neticelerle kar~Ila~tlnr
sak gorUriiz ki Pulat gc~enlerde 1,86,5 
metro yliksek atlaml§h. V eysi diskte, 
son zamanlarda, 47 metroluk yeni bir 
rokor yapml§tl. Karaka§, Balkan olim
piyadlarmda ciridi 59,25 metroya sa -
vurmu~tu. 

irfamn ingilterede yaphgi son rokor, 
hatmm1zda kalmadt amma matlub de
rece etrafmdadtr. 

Elimizde bu olgliler varken bu dort 
atletin de olimpiyadlara gotiirlilmeme
ierinin dogru olmad1g1 meydandad1r. 
<;unkli, bu neticeleri alarak mlisabaka
lara girebilirlerdi ve sonuncu c;1ksalar 
dahi bu utamlacak bir maglubiyet ol
mazdt. 
Basketbolcularimiz $ili taki-

mile rna~ yapacak 
Berlin (Hususi) - Basketbola i§tirak 

eden 25 millet arasmda gekilen kur'a 
neticesinde Turk tak1mi, $ili taktmile 
mag yapacaktlr. Musabakanm tarihleri 
aynca tesbit edilecektir. 

Yunan Veliahdi de Berline 
gidiyor 

Atina (Hususi) - Yunan Veliahdi 
Berlin olimpiyad oyunlarm1 takib et -
mek lizere yarm Almanyaya hareket e
decektir. 

--
den ancak ic; oynattlarak istifade edilir. 
Fikret tapa hakimiyetile hem mudafaa
sma nefes aldtnr, hem de ani §litlerile 
hastm kalesini deler. Geriye ileriye yar
dtmda e§i bulunmaz oyuncudur. 

Rebii: Futbol aleminde ince oyunile 
Fikrete yakla~an, bu gorii§U kuvvetli 
oyuncunun olimpiyad taktmlmtzda mu
hakkak yeri olmahdtr. Bilhassa §imdi 
pek formundad1r. Fikret, Rebii kombi
nezonu kaqtsmda bir mlidafaa hatt1 -
nm sersem tavuklara donecegine hi<;; 
§iiphe etmiyorum. Sol igte biraz yoru -
lacak bir Fikreti, bir Rebii tamamhya
bilir ve higbir §ey de aksamaz. 

Milli takzm naazl olmalrcltr? 
Turk milli taktmt benim dli§linceme 

gore ~u ~ekilde olmahd1r: 
Kuvvetli bir miidafaa delimi ve ktv

rak bir hlicum hath. 
Avni • Husnu, Ya§ar, (yahut Faruk)

ibrahim, Lutfi, Mehmed Re§ad - Rebii, 
Fikret, Gundliz, Hakkt (yahut Said), 
Niyazi. 

Turk tak1mm1 te§kil edecek oyuncu -
lar hakktnda fikirlerimi soyledikten 
sonra Bay Hamdi Eminden hissiyatma 
maglub olmadan. eski enerjisini tophya
rak isimleri degil, fakat hakiki kabi -
liyetleri oynatmasmt rica ederken Iii -
zumsuz tecrlibelere de sapmamasmt 
haddim olm1yaraktan hahrlatJr ve bli
tlin arkada§lara muvaffakiyetler dile -
rim. 

Sabtk milli taktm oyuncularmdan 
MUSLIH 

c:::: 

lnkzlab abidesi nereye dikilmeli! 

Miinevverler cevab veriy 

Belediye Reis 
mu.avini Ekrem 

istanbulu 
. 

abidesi «Evvela fU zavalb Inkdab 
dikilecek hale getirsinler. Bu medeni plan1n 

i~inde ortaya ~1kacak ferefli • en yer1 
abideye tahsis etsinler!» 

Hangi birini sOyliyelim ? 
Salah Cimcoz «Soyletmeyin beni rica ederim, diyor. Bu can1m ,ehri.Jl 
giil gibi kuvvetten dii'ii~ii; sinirlenmek i~in yaln1z bunu hatJrlamak 

1stanbulda biiyiik 
bir ink1lab abidesi 
yapilacagi h a b e r i 
muhakkak ki herke
si sevindirdi. 

Ancak bu sevinc, 
§imdi, yava§ yava§ 
yerini bir endi~eye 
veriyor. 

Kendi kendileri- :;:;;, 
ne soruyorlar: « Y a, -
bu i~i beceremez ve 
ortaya muazzam in
kiiablmlZI, ruhlan ~ 

veremiye 
Heyke 

jad, ken 
ne soyle 
UU§tU: 

tabii hali 
ka bir§e~ 
medigimi 
kayetler 
suzdur. 

Mahmtt 
rinin I· 

di~· 
m1zdaki heyecam, i- _ • . ~ 
c;imizdeki sonsuz sev- 7 Ag1r ~ 
giyi lay1kile ifade loglu yok 
edebilecek her rna • k1yorum. 
nasile muvaffak ve Beyaztd meydantmn bo§ zamantnda manza1·ast donerken 
biiyiik bir eser kuramazsak? .. » lerine deva bulurlar ... Bu camm bel de- mud Yesari ile kar§IIa~1yoruz. j 

Alakadarlar, yapilacak abidenin ~ekli nin Hergiil gibi kuvvetten dii§ii~ii... !n~ dan sonra hem en sualimi soruY 
ic;in yeryiiziiniin tamnmi§ san' atkarlan a- samn sinirlenmesi ic;in yalmz bunu ha - nalt1c1 havada {i§) c;Ikardigtltl 
rasmda bir miisabaka ac;1lacagm1, bu u - t!rlamak kafi... F akat yazmaym1z, beni vela sinirleniyor, sonra derdi d 
gurda hic;bir fedakarhktan t;ekinilmiyece- soyletmeyiniz rica ederim. •• adam halile konu§uyor: 
gini, ve se~_;ilecek i§ten anhyan, titiz bir V e, iki, elile temennalar ederek uzak- - E vvela ~u zavalh fstanb 
heyetin bu i§i iizerine alacagmi temin e- la§h... lab abidesi dikilebilecek bir h3 
derek. bu endi§enin yersiz oldugunu soy- Burhan Topraia gore... sinler ... Ve bu medeni plamn 
liiyorlar. F akat oteden gene bu korkuyu Akademi direktorii Biirhan Toprak taya <;Ikacak en §erefli yeri b~ 
koriikliyen bir (yer) meselesi ortaya 1_;1- sualimi evvela siikunetle dinledi. Sonra, tahsis etsinler ... 
ktyor. birdenbire heyecanlanarak, ate§li ate§li Bir lahza susuyor, ve «anb 

Bu abideyi nereye kuracaglz? anlatll: der gibi ac1 bir giiliimseme ile 1l 

Bugiine kadar bu hususta her kafa • - !stanbulda bir abide yapilacak ve yiiziime baktyor. Koluna giriY 
dan bir ses c;Iktt. Kimi §ehir harici, kimi bu nereye kurulacak~ Fakat evvela a - - lstanbulun nesinden m 
§ehrin gobegi, dedi, kimi Ktzkulesini, ki- bidenin mahiyetini anlamak laz1m degil inirine do unan nel ri r bt 
mi Cihangiri gosterdi, fakat bir tiirlii bir mi?.. fnk1lab abidesi hence bir (hatna Ad1mlarm1 gererek dimdik d· 
noktada ittifak edilemedi. abide) degildir. Ciinkii ink1lab durmu~. azarlar gibi sert soyliiyor: 

Ortaya her bakimdan diledigimiz gi- tahacciir etmi~ bir§ey degil, yiiriiyen, di- - Eger ~ehirdeki medeni 
bi, §aheser bir abide c;.IkaracagirniZI ka • namik bir§eydir. §U, bu diye madde tasrih edileb· 
bul ediyorum. F akat bu camm eseri mii- hte, yap.Iacak abide, biitiin bir Tiirk dar az olsayd1, §ehrimden §ikal 
nasebetsiz, kuytu, kotii bir yere dikersek gencliginin, biiti.in bir Tiirk mille linin dim I 
ne olacak? heyecanlanm ate§liyecek, bayramlan - Muverrih Ahmecl Reiigi~ 

i§te, bu anketi, bu c;e§id herhangi bir mtzda ve matemlerimizde etrafmda bizi Miiverrih Ahmed Refigi 13· 
netice kar§ISinda kalmayi onliyebilecek tophyacak o muazzam eserse, bu, mut- daki evinde buldum. Lo§ ve st• 

1 k hrl'n ao"beg~I'nde l I d B smda, koskoca bir k1'taba da!Jll bir cereyan ac;abilir dii§iincesile yap1yo- a a §e <> o rna 1 IT. ence 
rum. Ankete, evvela, Belediyeden ba§· burast Oniversitenin kar~Ismdaki mey • yakla§tlgJmm farkma bile ~~ 

dandu. Vakia orast bugiinkii halile boy- Kar~ISlna gec;ince kitabm1 bir ~ 
lad!m. b"d · I d d rakt1·. Belediyede maliimat! le bir a 1 emn diki mesine miisai e • 

gildir. Y1kmah, silmeli, siipiirmeli, ac; - - Yanan Adliye saraymtO 
Belediye reis rnU\I.Vini Ekremden yeni mah. ne yapmak lazimsa yapmah... yer .• - diye soze ba§ladl - Tel 

abide i~inin hangi safhada oldugunu an- Heykeltra, Nejad aoylUyor de oradan kald.rmah .. Biiyiik 
lamak istedim. K1saca, muphem bir ce • 1 B k d · '·• Tam bu mada odaya giren Akademi yapma 1.. u par ta emze •· 
vab verd1': 1 )' 1 b I I I d h profesor erinden heykeltra~ Nejad1 gos· me 1.. stan u a ge en er a a ' 

- lstanbul ic;in biiyiik bir~ey yapmak tererek: yak basmadan abideyi gorebil 
tasavvuru vard1r. 1 d d d I ler... Damad 1brahim Pa•a · 

N - §te .• - e i • tam zamanm a ge - ~ 
- e zaman? d' A 1 dan geldigi zaman Fmdrkh jle 
- Belli deg~il. t. •. SI on a sorun I.. 

Heykeltra§ Nejad. sualimin mahiye· arasmda nhtim yaptirm1~ ve · 
- Kac; para serfedilecek? 11 h I · · b ~ 

.;JL tini anlaymca giiliimsedi: ya I ann cep e enm eyaza, l 
- Malum degil. '1 b B d 1 t - Tam zamanmda gelen ben deg~il, ye§I e oyatmi§h. u a ge ec 
- Kim yapacak? I ')k b k h · h " t as1l bu sualdir. (Cumhuriyet) bu anketi ere 1 a I~ta ~e n °~ gos e 
- Heniiz takarriir etmecn. d' 
- N ereye kurulacak? ac;makla yerinde ve iyi bir i~ gormii~ o· l. ~ 

luyor. Fakat yazlk ki, profesyonel bir a· - Peki hocam • dedim • ~e 
- Hele o, biisbiitiin m~hul. d rine dokunan neleri var? 
Belediyeden aldlglm bu sadre §if~ ve- am oldugum ic;in bu hususta ben bir§ey Sigarasmdan bol bir nefes ~t 

ren haberle Giizel San' atlar Akademi - soyliyemiyecegim. 
N d "l B" I k • • - Hangi birini sayayun. ·· sinin yolunu tuttum. - e en. . . • 1r mem e et l§me sus- t . 

mak • · ., versin ki stanbula hergiin inmtY ~ 
SalaAh Cr'mco.z ne dt'yor ·' mt;m r '· ' B I d k T digim zamanlar da ~ehir so"' 

tyl. b1'r tesadu"fle Akademi.nl'n kapl. • unu soy iyen ire tor Biirhan op- ,,0 raktJ. S1ratkopriisiinden ge<;er gibi, " 
smda kar§lla§hgtm 1stanbulun zarif say- H de dola§tyorum. Mesela J<:~. 
lavJ Salah Cimcoz, herhalde dalgmhkla eykeltra§ Nejad susmak isteyi§inin tV 

sebeblerini uzun uzadlya anlattJktan son- Eminoniinii goziini.in oniine ge 
olacak bir miijde verir gibi durdu: ra: ralarda bir kaldmmdan otekioe 

- Abideye yer bulundu.. M lamet ger. ebildim mi, o giin yell1 
S k ']' - ademki ISrar ediyorsunuz - diye " 

onra, tek gozliigiinii diizeltere I ave b d d k k yaya gelmi• gibi seviniyorwn· i1 ana on ii • ISaca §U adar soyliyebi- ' V 
etti: lirim: Abide eger biiyiik bir~ey olacaksa Bir giin Hiiseyin Rahmi j)e I 

- Haytr, hayir .. Heniiz bulunama • .1 k h de.n .Kopriiye geliyorduk. 0 .k. 0 •. ~· 
d " k Sl Ueti mut)a a avaya miirtesem ofma • ' 

1 ... Oyle degil mi?. Fakat bir ta 1m m1•t1. Hep Halic tarafma sllfll 
b bl hd1r. Ona boyle bir yer dii~iinmek la - ' c:: ' 

se e erie ben, bu hususta en son soz V k h beni. «Gel, gel..» diyordu . .;V .. 1. ztmdir. a 1a er yer olur, ancak bii -
soy 1yebilecek vaziyetteyill'l. onun kolunda siiriikleniyordll.fll'• 

B b (b. yiik masraf ister. Mesela Beyaz1d mey-
iitiin ISTar!arima ragmen u 1r ta- niin Halic tarafmdan, iskelert!" .,· 

k b b d ~ I' dam ... Abide burada tramvay yolundan q • 
1m se e ler) i yenemeyince eger I say- Adalar iskelesine gertik, o va~<1 

1;, 1 b iki yiiz metro kadar a•agv1da yap1bbilir y d 0' 
ava ir ba~ka sua! sordum: ' ni~ bir nefes ald1 da <<i•te ~ e 

1 d k ve Soganagaya inen yerler, Kumkapiya ' J 
- stanbulun sinirinize o unan ne - k den kurtulmak irin hula bll 3 

I · adar yJkibr. Zannederim en miinasib " 
en vard1r? rareyi buldum.» 

1 k. d yer buras1du. Ciinkii ta denize kadar Y 
- stanbul oyle bir §ehir 1, sa e a- Gozleri renk renk tarhlar9. 

d b ardullahi vasia .• " In! ir tesbih gibi ,.. ekenler binbir derd • [Sonu 7 nci sahifenin 1 inCi 
... " Profesor Nejad dii§iindii, dii~iindii, 

Mahmud Yesari Ahmed Refik 

soziinii §oyle bitirdi: 
- Tuhaf ... Yer yak.. Bir Taksim 

meydam vard1 .. Onu da benzettik rna -
§allah ..• Herhalde bu sefer, kat'iyyen 
Beyoglu taraf1 olmamah.. 

Muhatablanma ikinci ve son sualimi 
tevcih ettim: 

- Sehrin sizi sinirlendiren neleri var? 
Biirban T oprak, c;enesini a vue;! an ic;i

ne alarak durdu: 
- Mazur gori.in, l:ien bu suale cevab Biirhan Toprak 
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Madrid kuvvetleri her 
yerde ilerliyor 

(BQ4tttrtt.f' 1 tncf aahtfeclel 

fehlifesi tamamen zail olmu1tur. 
Ayni ajans hukumet kuvvetlerinin her 

tarafta muvaffakiyetler kazandtklannt 
bi!dirmektedir. 

Malarada aa hiikumet murJallak 
oluyor 

Bri.ilisel 29 (Hususi) - Cebelitank· 
tan gelen haberler Malaga mmtakastn • 
dalci asilerin maglub olarak cenuba dog· 
ru ricat etmekte olduklarm1 bildirmek • 
tedir. 

Cebelitank bogazm1 tutmakta olan 1s
banyol donanmast asilere yapdacak her • 
hangi bir yardtma mani olacak tedbirler 
alrnt§lir. San Rokki mmtakasmdaki a • 
siler bugun ogleden sonra hiikumet kuv
'\retlerine teslim olmu~lardtr. 
Aai general; hiikumet haberlerini 

telrzib ediyor 
&ville 29 (A.A.) - Radyo ile ne§· 

rettigi bir beyannamede, General de Lla· 
no Madrid hukumetinin verdigi haber ~ 
leri bir defa daha tekzib etmektedir. Bu 
beyannamede ilaveten soylendigine gore 
Sevilleden hareket eden bir kol, Porte· 
kiz hududu iizerinde Huelva ile Aga • 
rnonteyi ko]ayca zaptetmi~tir. 

Galic;ede vaziyet c;ok miisaiddir. Ge • 
neral Molanm kolordusu Pontevedra 
holgesinde, muayyen taarruz planmt 
rnuntazaman tatbik etmektedir. 

Beyanname, hiikumet kuvvetlerinin 
birkac; gune kadar mukavemetten aciz 
kalacaklannt ilave etmektedir. 

Yaman bir muharebe! 
Hendaye 29 (A.A.) - Dun, ne 

iiindiiz ve ne de gece, tarafeynden hic;bi· 
ri kat'i bir muvaffakiyet kaydetmemi~tir. 
lspanyamn birc;ok noktalannda zorlu 
~arpt§malar olmu~. fakat bunlar umumi 
Vaziyeti degi~tirmemi~tir. 

Ancak, daha muntazam l:lulunan hii
ltOrnet kuvvetlerinin giinden giine iis • 
tiinliik kazandtldan anla~thyor. 

Diin, asilerin maglubiyetile neticele • 
nen Oyarzum muharebesi pek yaman 
olrnu~tur. fki taraf ta, harikulade bir e ~ 
nerji ile, gogiis gogiise c;arpt§ml~hr. 

Dun gece top sesleri hila duyulmakta 
idi, 

Her iki tarafm telsizleri, yalcmda mu· 
zaffer olacagm1 ilan etmektedirler. Bi • 
taraf siyasi mii§ahidler bu lc:arde~ kav • 
iasmtn kolay kolay bitmiyecegi kanaa • 
tindedir. 

lsyancrlar biiyiik bir hiicuma 
hazrrlamyorlar 

Londra 29 (A.A.) - Royter Ajan· 
si bildiriyor: 

lspanyadaki isyanin 12 nci giinU olan 
bugiin dahi lspanyada bulunan yaban • 
ctlar kafileler halinde memleketi terket· 
rnektedirler. Simdiye kadar 800 kadar 
:Yabanct Marsilyaya, Bayonnea Liz 
bona gelmi§lerdir. 

Marsilyadaki fngiliz konsolosunun de· 

tdiklerine gore, Barselonda daha I 600 
ngiliz tebaas1 kalmt~ttr. 

Saint - Sabastien mmtakasmda hiik.u • 
met taraftan kuvvetlerin muvaffakiyet 
halinde bulunduklan samlmaktadtr. Mad· 
~~in ~imalindeki daghk arazide §imdilik 
sukun varsa da bunun lma bir miiddet 
siirecegi tahmin edilmektedir. 

Cenubda asi General Franko biiyiik 
bir hucuma haztrlanmakta ve Burgos mm· 
takasmda asi General Mola da taraf • 
taria.nnt organize etmektedir. 

b Diger taraftan Madrid hiiklimeti de 
0~ durmamakta ve muhtelif isyan mm· 

:kalanna milis kuvvetleri gondermekte· 
r. 
100 komiinist kur,una dizildi 

l Madrid 29 (A.A.) - Sevilleden ge· 
_:: haberlere gore 1 00 kadar komiinist 

---~--~~~--~~~~~~ 
ketdi kendine sayler gibi konu~tu: 

stanbulda ya§tyabilmekten gii~: ne 
\Tar) ... 

Bir Cle Naside sorarsanr.z 
k Donerken, Ad~ vapurunda kar§tma 

Otnik N a§id c;tkh. 

1
- Sen ne dersin hazret... Y eni ya • 

l>l acak abideyj nereye kunnah? 
d l<afas1m omuzlarmm arasma s1k1~hr· 

1
' Ellerini a~tl: 

0 •• - Yallahi bana btraksalar Emino ~ 
k ll~e kurardun... Y edisinden yebnt§ine 
i e. .ar bUtiin millet tannmn gunii oradan 
~IYor., 

sil~inirlenmek bahsinde, Na§id yakastnl 
erek anlahyor: 

yirmi~er ki§ilik gruplar halinde kur~una 
dizilmi~tir. 

Bir zrrhlr asilere iltihak etti 
Asilere iltihak etmi§ olan Almirant 

Cerrera znhlm Madrid hiikumeti tara· 
fmdan korsan ilan edilmi~tir. Hukumet 
deniz kuvvetleri bogazlan tarassud et • 
mekte ise de General F rankonun tay • 
yare ile Ttuandan Seville u<;tug.u ve 200 
lejiyonerin de Ceutadan Algeemasa ge~· 
tigi bildirilmektedir. 
Alkazar sarayrnda da harb mi? 
Madrid 29 (A.A.) - Toledodaki 

Alcazar sarayma iltica etmi~ olan asilerin 
teslim olmu~ olduguna dair olan haher, 
mevsimsizdir. Y almz bunlardan birkac; 
ki§i teslim olmu§tur. Digerleri hala sara • 
ym ic;inde bulunmakta ve m~k~vemet 
gostermektedirler. Hukumet, astlenn te~
lim olmalanm tesri etmek ve bunlan em 
almak i~in dun asker ve hiicum kttaah 
gondermi§tir. 

Fransrz komiinistleri de harbe 
gidiyorlar 

Tuluz 29 (A.A.) - Tuluzdaki <<Fa
~iz aleyhtan komite» ye mensub elli go· 
nullii, hukumet kuvvetleri arasma girmek 
ic;in ispanyaya gitmek iizere hududu ge<;· 
mislerdir. 
l~gilizler tayyare mi satmr1lar? 

Londra 29 (A.A.) - ingiliz demir
yollan kumpanyasmm bir mumessili, Bor· 
doda karaya inmi§ olan kumpanyaya aid 
dort tayyarenin lspanyo) asilerine goode· 
rilmek uzere yola <;1kanlm1§ olduguna da
ir olan §ayiayt tekzib etmektedir. 

Miimessil, bu tayyarelerin filhakika 
sattltga <;1kanlm1§ oldugunu, ancak Liz
honda teslim olunacagtnl soylemi§tir. 

Lordlar Kamarasrnda bir 
miinalrafa 

Londra 29 (Hususi) - Lordlar Ka • 
marasmm bugiinku ic;timamda lspany'l 
hadiseleri hakkmda munaka§alar yapti • 
mt§ttr. Lord Standboye Madrid hukume· 
tine silah ve erzak satmak meselesine te· 
mas ederek, bunun tamamile ticari bir i§ 
oldugunu ileri surmu§ ve hiikumetin mii· 
dahale etmemesi lazlm geldigini soyle • 
mi§tir. 

Almanyadan iltimaslar 
Berlin 29 (A.A.) - Avusturya, fs

~re ve lsv~in Berlin_deki sefirleri, 1s
·panyadaki teb~alarmm muvakka sur tte 
himaye~ini temin eumesini Alman hiik.U
metinden iltimas etmi~lerdir. 

Bunun iizeri.ne ispanyadaki Alman se· 
faretile konsoloshanelerine, lspanya sula
nnda bulunan Alman harb gemilerine ve 
Alman ticaret miiesseselerine telgraf c;e· 
kilerek Alman tebaasma yaptldtgt gibi fs
panyada bulunan isvit;reli, l~vec;li ;: A
vusturyah tebaamn da emmyetlenm te· 
min etmelerini bildirmi§tir. 
lspanya sularrnda ecnebi gemiler 

Port Vendres 29 (A.A.) - Valen • 
ciadan gelmekte olan Albatros torp!to 
muhribi buraya gelmi~ ve F ranslz teba • 
asmdan altmt~ ki~i getirmi~tir. • 

Diger taraftan Kersaint torpllo muh· 
ribi, 69 yolcu c;tkarmt~ ve Barselona ha
reket etmi~tir. Orada Fra~sl~ tebaasmm 
memleketlerine nakli i~ine t~tlrak edecek· 

tir. d . 
Duquesne kruvazorile Cassar torpJto 

muhribinin bugun Barselona ve ~artha • 
geneden buraya gelmeleri beklemlmekle· 

di~ d 
Madridle Lizbon arastn a 

miinakalat durdu 
Lizbon 29 (A.A.) - Madrid ile 

Lizbon arasmdaki munakalat dun ak 
§amdanberi kesiktir. . 

lspanyol katolik lideri Gtl Robles, 
bir fngiliz vapurile Boulogne?,en. b~raya 
elmi~ ve Lizbonda birkac; gun tsttrahal 

g I .. 
edecegini soy emt~ttr. 
Amele enternasyonalinin bir karart 

Briiksel 29 (A.A.) - Amele sosya· 

Efgan Krab Atatiirkii 
tebrik etti 

[Ba§tarah 1 tnc1 sahfter!e] 

nii neticeye iktiram miinasebetile majes • 
telerinin bana izhar lutfunda bulundu~ : 
Ian tebrik ve teminnilere te§ekki.i~lenmt 
arzeder §ahsi saadetlerlle Ef~amsta~J~ 
refah1 hakkmdaki halisane dlleklenmt 
tekrar eylerim. 

K. Atatiirk 

lpekli kuma§ fabrikatorlari· 
nm toplanbsi 

list emernasyonali biirolarile beynelR'Iilel 
sendikalar federasyonunun mii§terek ola
rak akdetmi$ olduklan celsede bir beyan· 
name sureti kabul edilmi§tir. Bu beyan· 
namede bi.iti.in ameleden her yerde ve her 
fmattan istifade ederek !spanyol amle • 
sile olan tesani.idlerini izhar etmeleri t:1leb 
olunmaktadtr. Beyannamede netice ola • 
rak deniliyor ki: 

«Bi.iti.in demokrat devletlerden fspan -
yol devletinin mi.idafaast i<Yin zaruri olan 
vasttalan elde edebilmesini temin etmele
rini isteyiniz.» 

M. Delbonun beyanati 
Paris 29 (Hususi) - Hariciye N a -

zm M. !von Delbonun meclisteki beya
nah cumartesiye kalmt§hr. M. Delbo !ta1-
yanm Be§ler konferansma i§tirakini mem· 
nuniyetle kar§tladtgmt beyandan sonra 
ispanya meselesinde Fransanm mutlak 
surette bitaraf kalacagmt ve iki tarafl: 
muhariblere hi<Ybir §ey verilmiyecegini soy· 
livecektir. 

·F~·~~~~·~·····'I~j;~~;~;~ 

yard1m etmiyecek! 

Parise gelen albn yiiklii 
esrarenga tayyare? 

Dii.nkii. posta ile gelen !rans1z gaze
teleri, Fransa tarafmdan Ispanyaya si
lah ve cepane verildigi §ayiasl hakkm
da ~u tafsilatl yaZiyorlar: 

Fransa tarafmdan ispanya hii.kume -
tine harb malzemesi verildigi haberi, 
hiikfunet tarafmdan ne tekzib, ne de 
teyid edilmemi§ olmakla beraber Cum
hurreisi M. Albert Lebrunun riyaseti 
altmda yap1lan Vekiller Heyeti i~ti -
mamdan sonra ne§redilen bir tebligde, 
Fransa hiikfunetinin Ispanyamn dahili 
i§lerine miidahale etmemek ve tama -
men bitaraf kalmak karar1 verdigi ve 
bir tavassut siyaseti takib etmekte ol· 
dugu rivayetinin de dogru olmad1gt bil
diriliyordu. 

Marsilya limanma gelen ispanya ban
dlrah gemi ile ispanyol torpitosu ne blr 
yolcu, ne de yiik almi§lar, geldikleri 
gibi tspanyaya avdet etmi~l~rdir. 

Dola§an rivayetlere gore, Ispanya ta
rafmdan verilen muhtelif barb malze • 
mesi ipari§l ri iptal olunmu§itur. 

Fransanm, nlifusunun yansile barb 
halinde bulunan bir biikumete barb 
malzemesi vermesinin hukukan caiz o· 
!up olmadlg1 meselesi, Frans1z siyasi ve 
hukuki mehafilinde tiirlii ti.irlii. tefsir 
edilmektedir. ME!§hur profesor Jeze, 
hiikfunetin ancak asilere silah verme -
sinin memnu oldugunu, beynelmilel 
hukukun, bir hiikfuneti diger bir hiiku
mete yard1m etmekten hi~bir zaman 
menetmedigini soylemi§tir. 

Buna mukabil, eski naz1rlardan Mal
Iarmee ve daha baz1 kimseler, Fransa· 
nm, bu dahill muharebeye miidaha • 
lede bulunmasm1 tehlikeli gormekte ve 
hiikumetin tam bir bitarafllk muhafa
za etmesi, ne ispanya hiikumetine, ne 
de asilere yard1mda bulunmamasl lii • 
zumunu ileri siirmektedirler. Bunun 
hilafmda hareketi, bu zevat, Fransanm 
harict siyaseti ve beynelmilel vaziyeti 
bak1mmdan tehlikeli telakki etmekte • 
dirler. 

Diger taraftan, 19 milyonluk alb~ 
sand1g1 yiiklii bir ispanyol taYYaresi, 
Parisin Bourget istasyonuna gelmi~tir. 

Tayyarede, miirettebattan ba~ka Is • 
panya Bankas1 memurlarmdan ii<J ki~i 
bulunuyordu. 

Bu altm paralar, ispanya Bankasmm 
Paris muhabiri olan bir bankaya ya • 
tmlml§ ve tayyare tspanyaya avdet et· 
mi~tir. 

Bu paramn, silah ve cepane bedeli 
olmas1 ihtimalinden de bahsedilmekte 
ve bu ihtimal varid oldugu tak~~rde 
tayyarenin beyhude yere geldigi soy -
lenmektedir. 

istanbul Be§inci Noterligine 
Miistakillen benim mahm olup aded, 

cins, nevi ve sair vastflart tanzim ~di· 
len listede yazth bu;ktc1hga ve zunpara 

ve cilaya miiteallik her nevi makine, 

motor, tezgah, kasnak, mengene ve sair 

aiat ve edevah toptan ve malfun olan 
bedel mukabilinde istanbul Be§inr.i No· 
terliginden 30 haziran 936 tarih vc 
5631/65 numara ile resen tanzim ve 
tasdik edilen sened mucibince Yetvart 
Mardikyana mutlak ve kat"i suretle sa
tip bedeli dahi nakden ve tamamen al
dJgJm gibi mallarm hepsini kendisine 
teslim ettigim ve sozii ge!;en mallarda 

arttk benim hi~bir hak ve alakam kal

madJgl cihetle keyfiyetin istanbulda 

Cumhuriyet gazetesile alelfrsul ve res· 

men ilanm1 dilerim. 

ingilterenin 
Uysalbg1 

[Ba$makaleden devam] 

bir siyaset takibine mi.isaid olacak surette 
silahlanmaml~ olmastdtr. Diger taraftan, 
Biiyiik Harbin deh~etlerini henuz unut
mamt~ olan fngiliz efkan umumiyesi de, 
harbden korkmakta ve nefret etmektedir. 
Hayabn ktymetini herkesten iyi bilen 
zengin ve mureffeh lngiliz milleti, hava 
ve denizalh silahlanmn, hatta 120 kilo· 
metroya kadar mermi atan <Yok uzun men· 
zilli toplann (bugunkii teknik terakkiyat 
sayesinde 19 I 8 de elde edilmi§ olan bu 
menzilin, ~imdi 200 kilometroya c;1kmadt· 
gm1 kim iddia edebilir?) lngiltereyi eskisi 
gibi Avrupa ktt'asmdan ve harbin feca• 
yiinden uzak ya~amak saadetinden arttk 
mahrum ettigini biliyor. Avrupamn gar· 
binde bir harb olursa, fngiltere ic;in, bu 
harbe kan~mamak imkan haricindedir. 
Almanyanm Bel~ika ve F ransa ktyllanna 
inerek Buyiik Britanya Adasmm kar~lst· 
na dikilmesi fngiltere i<Yin en buyuk tehli
kedir. ingilterenin Almanyadan endi§e 
ettigine §iiphe yoktur. Hele ltalya ile AI· 
manyanm anla~malan ihtimali, lngil re· 
nin endi~esini busbi.itun arhrmaktadtr .. 0-
nun i<;indir, ki lngiliz siyaseti, yalmz !tal· 
yaya kar~t degil Almanyaya kar~1 da uy
sal ve miima~atkar davranmaktadtr. 

Bir sene evvel, diktatorluk rejimlerine 
kar 1 kollektif ve demokratik bir mukave
metle mukabele etmek istiyen ingiltere, 
bir taraftan ingiliz siyasetinin gev~ekligi, 
diger taraftan M. Lavalin Almanyaya 
kar§t italyayl da elde tutmalc gibi c;ok oy· 
nak bir siyaset takib etmesi, sonra da M. 
Musolini ile M. Hitlerin diktatorlere has 
olan guriiltuye pabuc bnakmaz, realist 
politikalan kar~t~mda evvela bocaladt, 
sonra ricat etti. lngilterenin gerilemesin· 
den Nmanya ve bilhassa ltalya istifade 
ettiler, hala da ediyorlar. ltalya Habe
~istam yuttu, Almanya Ren ktytlanna 
kuvvetle yerle§ti; Avusturya ile anla~tt. 
Bu son anla~ma, ingiltereyi busbi.itun en· 
di~eye dii§urdu. 

fngiltere, arhk f talyayt Habe§istandan 
c;1karmag1 ve Alman askerlerini Renden 
uzakla§hriJlagJ du§iinmuyor. Her devlet
ten ziyade harbden korktugunu, yani za
fml gostermi§ olan ingiltere, §imdi Lo
karnoyu ihya etmek istiyor. Filvaki, Stre· 
sa cephesi, Habe~ daglannda inhizama 
ugramt§hr. ltalya da, Avrupada ingilte
re. Fransa, ftalya ve Almanyamn yeni bir 
Lokarno viicude getirmelerini ileri siirii· 
yor. Onun ic;indir, ki bu dort biiyuk dev· 
letli! Bel<,ikamn da i§tirak edectgi bir 
be~ler konferansJ toplanmast fikri ortaya 
attlmJ§hr. F akat !talyanm istedigi gibi, 
dort biiyiik devletin Avrupay1 idare et· 
mesi fikri, Avrupada yalmz bu dort dev· 
let ya§amad1g1 ic;in, kolayca kabul edile
mez. <;unkii, Sovyet Rusya, Kii<;iik iti
laf ve Balkan hilaft devletleri, dart bii· 
yuk devletin kendi zararlanna anla§ma· 
~mda11 i:ndi~e ediyorlar. Bu endi§e, yalmz 
lngiltere efkan umumiyesinde degil; Fran· 
sada da makesler buluyor. Bundan da 
be§ler konferanst yerine daha biiyiik bir 
konferans tof?lamak fikri dogmu§tur. 

Bugiinki.i lngiliz siyaseti, Balttktan 
Adriyatige kadar Almanya, Lehistan, A
vusturya, Macaristan ve ltalyadan mu
rekkeb kuvvetli bir blok teessiis etmesin· 
den korktugu i<;in, §imdilik evvela bir be§· 
ler konferanst yaparak Lokarnoyu ihya 
etmek, sonra da daha biiyuk bir konfe • 
ransla daha umumi bir anla§ma yapmak 
gayesini takib etmektedir. 

V aziyeti hulasa edersek goriiruz ki fn
gilterenin §imdi en fazla du§undiigii ve 
butun gayretini uzerinde topladtgl mese· 
~e. <.:Carbde emniyet» tir. Bunun ic;in de 
lngiltere, italyaya kaq1 da, Almanyaya 
kar~t da enerjik bir siyaset takibinden vaz 
gec;mi§tir. Silahlanmast bitip te harb kud
reti eski satvetini buldugu zaman, ingil· 
tere, belki bu siyasetini deg~tirecektir: 
F<~bt ~imdilik selameti anla§ma yolunda 
~ormektedir ve onun ic;indir, ki bugunkii 
lngiliz siyasetinin siarl «uysalltk» hr. 

Abidin DarJer DAV'ER 

Deniz Gedikli mektebinde 
miisamere 

Deniz Gedikli Erbe§ haz1rlama oku· 
lunu bu sene bitiren talebenin mekteb
den ayrlll§l miinasebetile 31 temmuz 
cuma giinii saat 15 te mekteb binasmda 
bir miisamere verilecektir. 

Miisamereye istiklal mar~1 ve talebe· 
nin tefti§ile ba§lanacak, mekteb miidii
rii ile talebelerden baz1lan nutuklar 
soyliy.ecek, ge<Jid resmi ve miizikli be· 
den terbiyesi yapllacak ve milli oyun • 
lar oynanacaktlr. Talebe a nca (Kan 
$a§maz) isminde ii~ perdclik bir piyes 
temsil edeceklerdir. .-···-Suadiye plajmda Kermes 
san'atkarlar1 ~erefine siivare 

6 agustos per§embe giinu saat 16 dan 
itibaren Suadiye plajmda Kermes prog· 
ramma i§tirak edecck biitiin san'atkar
larm serefinc bir supe dansan verile -
cektir ~ Bu supe dansana halk ta i§tirak 
edebilecektir. 

~ d }ehrin bacakstzlari .. -. Afacanlart .. 
tn e e Allah.. Duman atttnyorlar ada· 
ta~b·I Mesela Cihangire gidiyoruz. !s • 
gi) u. ~n en temiz semtlerinden biri de
§errirnd ·· Fa kat gel de yumurcaklann 
<fan n en kurtul bakahm .. Oyunun ba~m· 

fpekli kuma§ fabrikatorlan bugun Ti
caret Odasmda bir toplantl yapacaklar· 

dtr. Bu toplanhda ipekli kuma§lann en· 

lerile, bir santimetre murabbama isabet 

eden iplik miktan hakkmda Bursa Tica· 

ret Odasmca haztrlanmt§ olan proje iize

rinde goru§iilecek ve fstanbulun evvelce 

hamlamtt oldugu proje ile bu rapor • 

istanbul Uzun~ar§t caddesinde 50 Yiizme ve dans miisabakalan tertib 

llliyo:~nuna ~~da_r. etm~dikle~ini b~r~k : 
kip r da tlac t~tn btr haytr sah1b1 c;t· 

ses ~tkarnuyor, KANDEM/R kar§tla§tmlacakttr. 

· numarah diikkanda sandalyact 
Karabet oglu Mtgudt~ 

olunacak, i§tirak edeceklere hediyeler 
ve kazananlara da ikramiyeler verile -
~oktir, 

1stanbul festivali 

Komite biitiin program· 
lar1 haz1rladJ 

istanbul §enlikle -
ri komitesi, 40 gun 
si.irecek muhtelif ~en
liklere, musabakala • 
ra, dans ve $arkt fes· 
tivaline ve bu vesile 
ile ac;tlacak sergilere 
aid programlan ha· 
ztrlamt§tlr. Komite, 
29 agustostan 7 ey ~ 
lule kadar devam e· 
decek zamam, Bal- Rus pehlivant 
kan dans ve §arb Kvaryan 
festivaline tahsis etmi§tir. Bundan ba§ka 
22 agustostan itibaren ba§lamak iizere 
festivalin nihayet bulacagt 7 eylul ak§a· 
mma kadar devam eylemek iizere, muh· 
telif semtlerde vitrin musabakalan yap1 • 
lacaktn. Komite, pehlivanlanmiZ a.rasm· 
da yaptlacak se«me miisabakalarmm ve 
Cim Londos ve Rus Kazak agtr stklet 
§ampiyonu Kvaryanla yap1lacak miisaba
kalarm da 9 agustostan sonra ba§lamasmi 
muvaftk gormi.i~tur. Bu maksadla Atina· 
dan §ehrimize gelecek olan Cim Londosla 
beraber diger me§hur bir Yunanh pehli • 
van daha gelecektir. Cim Londos evvela, 
istanbulda Turk pehlivanlarile yapacag1 
ma<Ylardan dolayt 25 bin dolar istemi§se 
de bilahare §enlikler komitesile uyu§mU§ • 
tur. 

Rus pehlivam Kolo Kavaryan da 
otedenberi Cim Londosa teldif ettigi ma
Cfl 1stanbulda yapmak i~in agustosun u· 
r;unde Paristen hareket edecektir. 

Komitenin karikatiir ve fotograf sergi
sile i§tigal eden kol da dun, Belediye ik
hsad Mudurii Astm Sureyyamn ba kan · 
hgmda toplanarak fotograf ve karikatiir
sergisi i~in haztrlanan programa son ~ek
lini vermi§tir. Bu sergide Abdulhamid 
devrinden bugi.ine kadar lstanbulda <Ylk· 
mt~ butun karikatiir ve mizah gazeteleri 
bulunacagt gibi gene Abdulhamid dev • 
rinde Kahirede, Pariste ve diger ecnebi 
memleketlerde Jon Turkler tarafmdan 
<Ytkanlmt~ gazeteler, karikati.irler de te • 
min edilecektir. 

---~·· ..... ·--ingiltere, Almanyaya 
miistemleke verecek 

[Ba§taratt 1 £ncf sahtter!e] 

rik edilmesi hususunda mar etmekte ol-1 
masma ragmen, italya ile Almanyamn 
be§ler konferansma i§tirak etmegi kabul 
edeceklerini tahmin etmektedirler. 

Ogrenildigine gore Alman hiikumeti 
Lokarno mesele!inin halli i~in ha§ka bir 
devletin mutavasstt s1fatile hareket etme· 
sini arzu etmektedir. 

lftimaa ltalya da reliyor 
Paris 29 (A.A.) - hi maltimat al· 

makta olan mehafil, Kont Cianonun 
F ransanm Roma sefirine ltalyamn be§ler 
konferansma i~tirak edecegini bildirmi§ 
oldugunu haber vermektedir. 

Paris 29 (A.A.) - Havas Ajans1· 
nm iyi menabiden aldtgl haberlere gore, 
italyan Dt§ hleri Bakam Kont Ciano, 
fa§ist hukumetinin Be§ler Konferansma 
i§tirak edecegini F ransanm Rom a Bi.iyuk 
Elc;isi de Chambrune resmen bildirmi~ • 
tir. 

Diger ta.raftan, F ransa, !n~ltere ve 
Belc;ikanm Berlindeki miimessillerinin Al
manya D1~ hleri Bakanhgt siyasi ~ube 
dairesi §efi Dickoffu ziyaretleri esnasm· 
da Dickoffun verdigi daha ziyade mii· 
said ilk i§aretler haricinde, santldJgma go· 
re, Alman hukumetinin cevab1 hakkmda 
daha hic;:bir sarih malumat mevcud de • 
gildir. Bununla beraber, Alman ceva • 
bmm da miisbet olacag1 timid edilmekte· 

dir. 
Almanya CekoslorJakya ile 

anla,acalr 
Londra 29 (A.A.) - Morning Pos· 

tun ogrendigine gore Almanya, on sene· 
lik bir ademi tecavuz misak1 akdi it;in 
<;ekoslovakyaya yakmda bir teklifte bu
lunacakhr. 

M. Baldvinin endi,eleri 
Londra 29 (A.A.) - Haber aim ~ 

dtgma gore Ba§vekil M. Baldvin, siya· 
si hastmlarmm ftrsattan istifade ederek, 
boyle birr;ok beynelmilel miizakere1erin 
cereyan ettigi bir mada aleyhinde tezvi· 
rat yapmalarmdan korkarak mezuniye • 
tini Aix Les Bainsde gec;irmekten vaz ~ 
gec;mi§tir. 

Siyasi mehafil, muhalefetin, hiikume· 
tin ataletile Ba§vekilin enerjiden mahru
miyetini stk stk tenkid eylemi§ oldugunu 
habrlatmaktadtr. 

Eger M. Baldvin oniimuzdeki aylar 
ic;inde Londradan uzakla§ml§ bulunsa, 
ihtimal ki muhalefet, hucumlanm daha 
da artmrdt. --HI-41·1-+·-
Samatyada pehlivan giire§i 

Cumhuriyet Halk Partisi Samatya 
§Ubesinin himayesinde Yedikulede is -
pitalya bah~esinde 2 agustos pazar gu
nii pehlivan giire§leri yap1lacakt1r. Bu 
giire§lere memleketin tanmmi§ bir~ok 
pehlivanlar1 i§tirak edeceklerdir. 

: 
Istanbul Borsas1 kapan1~ 

fiatleri 29 - 7 - 1936 
PARALAR 

1 Bterltn 
1 Dolar 

20 FrailSlZ Fr. 
20 L1ret 
20 Belclka Fr. 
20 Drahmi 
20 isvicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 Avusturva Sl. 
1 Peceta. 
1 Mark 
1 Zlot1 
1 Pemril 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 
20 isvec lttonu 
1 Ttirk altm1 
1 Banknot 03. B. 

~. 
122. 
163. 
190. 

oO. 
!ill, 

815. 
2" u, 

1:!2. 
!l5, 
29. 
13,50 
28. 
zo. 
22. 
13. 
49. 
32. 
Sl. 

969. 
242. 

SatllJ 
631. 
126. 
167 
196. 

84. 
23. 

820, 
25. 
~ 
94. 
24. 
15. 
so. 
23. 
24. 
16. 
52. 
S4. 
BS. 

970. 
243. 

~-----c;:~E~K-L_E_R ___ _ 

Londra 
Nev Yok 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Pra~r 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
BehrrR.d 
Yokohama. 
Mask ova 
Stokholm 

Ac;n.h~ 
629.50 

0.7970 
12·0G 
10.095 
4. 726.:> 
l:!4.3620 

2.438! 
63,51) 
1.1733 

19.2237 
U675 
5.8314 
1.98 
U3-10 
U:W3 

l08.0342 
64.793~ 
2.7056 

24.8295 
s.os 

KapanJ.l1 
631. 
0.7950 
12.06 
10.0~87 

4.7230 
84o.S62Ll 

2.4il7;. 
6M5 
1.1126 

19.2237 
'.167" 
6. 275 
1,9785 
4,.2340 
4.82tl3 

108.034:. 
3,.7934 
2.70o~G 

24.829;) 
3.07 5 

--------------------tSTlKRAZLAR 
Ac;Ill§ Kapam~ 

Tiirk borcu I pe~ln 21.675 :.!1.65 .. :. I va. 21,oo 21.6:'l 
) ) n t>esin 20.25 20.25 
) ) IIvadeli 20,10 20,ln 

) , UI pe~ln 20.45 20,45 
Er1Zan1 96. !.16. - TAHVtLAT 

------------------------------Anadolu 
~ I va. 
) n va. 1 

Ac;lll$ 
4-l•i.lu 
44.90 

Kapam~ 
4o>, 
4:>. 

caotnlarl konferanslar, kongreler 
Kongre tehiri 

Darii~faka Mezunlan kurumundan: 
1917/936 tarihinde istanbul Halkevinde 

toplanan kongremiz 26/ 7/936 tarihine te -
h1r ed111TI.i¥e de havamn c;ok fena olu~un.. 
dan kongrenln 1/8/936 cumartesl saat 15 te 
istanbul Halkevi salonunda yap1lacag1 U • 
y~ler~ bildlrilir. 

30 TEMMUZ 
PER!iEMBE 

giinii saat 18 de, Tiirk Ano· 

nim Elektrik §irketinin T ak
sim Cumhuriyet meydamnda
ki §Ubesinde, 

Bayanlara mahsus 
olmak iizere "Frigidaire, de 
dondurma ve pasta haz1rlama 
dersi verilecektir. 

istanbul 5 inci icra memurlugundan: 

Fon<Jiye be§ yiiz lira mukabilinde 

mahcuz olup paraya ~evrilmesine karar 

verilen ve tamamma 1436 lira kl~"lllet 

takdir edilen lstanbulda (:lkrtkc;tlo:ema

lettin mahallesinde Sangiizel soka~o • 

da eski 37 yeni 35/35 miikerrer numa • 

ralarla murakkam arsanm tamamt ac;1k 

artbrnuya vazedilmi§tir. Artttrma pe • 

§indir. Artbnmya i~tirak edecek mii§ .. 

terilerin k1ymeti muhammenenin %7.5 

nisbetinde pey ak~esi veya milli bir 
bankanm teminat mektubunu bamil 

olmalart icab eder. Miiterakim vergi, 

tanzifat, tenviriye ve vaktf borclan 
borc;luya aiddir, Arthrma §artname 1 

10/8/936 tarihine musadif pazartesi gii

nii dairede mahalli ma!tsusuna talik e· 

dilecektir. Birioci arttlrmast 24/S/936 

tarihine miisadif pazartesi giinii daire

ntizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi· 

Iecek, birinci artbrmada bedel, k1ymeti 

muhammenenin %75 ini buldugu tak· 

dirde iistte buaklil.l'. Aksi takdirdc son 
arttl.l'amn taahhiidii baki kalmak ii • 

zere artttrma on be§ giin daha tcmdid 

ediler~k 8/9/936 tarihine musadif sah 

giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede 

yapdacak ikinci arthrma neticesinde 

en ~ok artttranm Ustiinde bll'akilacak • 
tu. 2004 numarah icra ve iflas kauunu· 

nun 126 net maddesine tevfikan hak • 

Ian Tapu sicillerile sabit olrmyan ipo• 

tekli alacaklarla diger alakadaranm ve 

irtifak hakkt sahiblerinin bu haklarmt 
ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialar1m ilan tarihinden itibaren 20 
gi.in zarfmda evrakt miisbitelerilc bir • 
likte dairemize bildirmeleri laz1mdtr. 
Aksi takdirde haklart Tapu sicillerile 
sabit olrmyanlar sab bedelinin payla§· 
masmdan haric kahrlar. 1\liiterakim ver
gi, tenviriye ve tanzifiyedcn ibarct 
Relediye riisumu ve Vak1f icaresi be -
deli miizaycdeden tenzil olunur. Daha 
fazla maliimat almak istiycnlerin 
599 numarah dosyada mevcud evra 
ve mahallen haciz ve takdiri 
raporunu goriip anbyacaklan ilan 
our. (24651) 



a 

HASAN Kolonyas1 
ve Losyonlar1 

Hasan Kolonyast 95 derece halis limon QiQeklerinden yaptlmt~ 
misli ve menendine dunyada tesaduf edilemiyen ve bUtUn ttriyat ale
minin tasdikmda bulunan bir ~aheserdir. Hasan Yasemin, leylak, 
Menek$e, Milflor ve sair QiQeklerden yaptlml$ kokulan insam zevk 
ve cennet bahQelerinde ya$aftr. Nesrin kolonyast Hasan kolonyastntn 
yavrusudur. limon QiQeklerinden yaptlmt~ 75 derecede QOk ucuz ol
mast itibarile harm alemdir. losyonlan dahi piyasayt tamamile elinde 
tutmu$tur. HiQ bir Kolonya ve losyon Nesrinin ouzel ve nefis koku
sile ve ucuzlugile rekabet edemez. 

HASAN LA V ANT ALARI 
TUrkiye ltriyattnda buyuk inktlab yapmt$ftr. 

~imdiye kadar Qtkan : Yakmda Qlkacak olanlar : 
Lale, Sipr, Divinia, 
N ergis, Viyolet, 
Milflor, Leylak, 
Culler, Revdor, 
Origan, Y asemin, 
Krepdo~in, Neroli, 
Suar do Paris, Pompador, 
~~k gecesi, Dag c;ic;ekleri. 

Bahar c;ic;ekleri, Kukarac;a, Pupi, 

Zambak, Amber, Fulyalar, Cennet 

c;ic;ekleri, Genclik, Senkflor, Amorita, 

Cic;ek demeti. 

.Sanel, 
Rurn_ba, Karyoka, 
Kadm eli. 

Eksiltme ilan1 

Bursa Viliyetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: Bursa - Y enifehir ve Bursa - Ban . 

Cluma yollarmm bat taraflarmdan ceman 3553 metre ktsmmm esas
h aurette tamiri ve iizerine asfalt kaplama intasJ. 

2 - Muhammen ke,if bedeli 57,252 lira 49 kuruttur. 
3 - Bu ite aid fartnameler ve evrak fUnlardJr: 

A - Ekailtme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi tartname 
D - Silsilei fiat ve ketif cetveli 
E - Eksiltme ilam. 

lstiyenler bu tartname ve evrakt 144 kurut bedel mukabilinde 
Bursa Nafta MiidiirliigiincRn• al4>ilirler. 

4 - Eksiltme 4/8/936 tarihinde sah giinii saat 15 te Bursa Vi • 
layeti Daimi Encii~eni odasmda yaptlacakbr. 

S - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 4113 lira muvak • 

kat teminat vermesi ve bundan batka yukartda yazd1 evrak1 imza -
lamast ve ataitda yazth resmi vesikalan gostermesi lazrmdtr. 

2490 numarah kanunda yazrh vesikalarla beraber 1/6/936 tari -
hinden sonra Nafta Vekaletinden ahnmrt ehliyet vesikas1m ve mii
hendis veya fen mektebinden mezun olduguna dair resmi belgeyi 
veya ruhsatnameyi ve bir mukavele ile laakal altmtt bin lirahk ktrma 
tat 'ose ve tesviyei turabiye ve imalab stnaiye ve otuz bin metre mu
rabba soguk asfalt yol intaah taahhiid etmit ve bu taahhiidlerin hiis
nii suretle ikmal etmit olduguna dair taahhiidiin ifa edildigi Vi -
layet Nafta Miidiirliigiinden ahnmtt resmi belgeleri. 
7- Teklif mektublart yukartda dordiincii maddede yazth saatten 

bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublartn niha · 
yet dordiincii maddede yazth saate kadar gelmit olmast ve dtt zar · 
fm miihiir mumile iyice kapahlmrf olmast lazrmdrr. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ( 4175) 

JUVANTiN KANZUKl 

. Sa~ boyalari I 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve YJkan· 
makla !;Ikmaz. Yegane zararstz ve 
tanmml§ s1hhi sa~ boyas1du. 
tNGiLtz KANZUK ECZANESf 

Bcyoglu • istanbul 

Operator 

Sadi Rasim Konuk 
Kadm hastahklan ve dogum miitehasSISI 

Kadakoy, Moda caddesi Muhiirdar 
tramvay durag1 209 
Telefon: 60410 

KiM YAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
ve 

Mahallesi 

Arnavutkoy 

Edirnekap1 Kaxiyei 
AtJ.kali pa~a 

Edirnekap1 A vc1bey 

Unkapam Sandemir 

Aksaray Ktttipkas1m 

Beyoglu Kamerhatun 

Yedikule 

Haskoy Kiremit~i 
Ahmedc;elebi 

lstinye Guzelce 

Alipru;;a 

Beyoglu Ferikoy 

J stinye Giizelce 

Alipa~a 

Arnavutkoy 

Sokag. 

E. Yaghane 
Y. Ugul c;•kmazt 

Salmatomruk 

E. Futacr 
Y. Kavata 

K1blev~mesi ve 
Muradiye 

E. Orta 
Y. Dmran 

~ebek 

E. Yedikule 
Y. Silinikapt 
Kiremitc;i Haskoy 
caddesi 

Ermeni bostam 

Dugcu 

Ermen i bostam 

Kiu;iikayazma 

Emlak 

No. 

E. 19·21 
124 

E. 35 
Y. 45 
15 

E. 28 
Y. 28 · 21 
E. 13 
Y. 19 

E. 4 Mo. 
E· 24 
Y. 3 · 3/I 

E. 35 
Y. 29 • 29/1 

K 36 

Y. 10·12 

E. 35 

E. 129 · 131 
Y. 135 ·137 

Cinsi ve 

hissesi 

Derununda yemiiii agac;lara ve 
dolabh kuyusu ve ahm haVl 
bostamn 76/2400 hissesi. 

55 metre axsa 

52 metre arsa 

Dstiinde odalarx olan kfl.rgir 
duk.ka.mn 17/120 hissesi. 

48 metre arsa 

244,50 metre arsa 

lc;inde odas1 olan i-1300 metre 
bostanm 165/240 hissesi. 

Ostiinde odasr olan kargir 
diikkan 

9187 metre tarla 

Bahc;eli ah~ab hane ve arsa 
mn 1 '4 bisses1 

9187 metre tarla 

Ah~ab hanenin l/2 hissesi 

Hisseye gore 

muhammen K. 

100 

110 

50 

350 

150 

1467 

1860 

400 

400 

300 

280 

1205 

• 
I 

K. zart 

• 

K. zari 

Yukanda ~\"Sah yazrh gayrimenk~ller on gun muddetle atJ~a ~·kanfmJ~hr. lhaleleri 1018/936 tarihine tesadi.il 
eden pazartes• trliniJ saat on dortted1r "atl!' munhasn·an ~yrimubadil bonosiledir. 

FENNi S..,NNET<;i 
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~uhut Uray1ndan: 
100 hektar tahmin edilen kasabamtzm tehir haritas1nm ahnmui 

beher hektarr yirmi bet liradan 21/7/936 tarihinden bathyarak 
5/8/936 giiniine musadif ~artamba giinii saat on dortte ihalesi ya • 
prlmak iizere on bet giin miiddetle ac;1k eksiltmiye konulmuttur. 
Taliblerin teminat ak~elerile ehliyetnamelerini hamil olarak mez • 
kur giinde Belediyemize miiracaatleri ilan olunur. ( 4274)' 

SATILIK-----.. 

MARANGOZ F ABRiKASI 
Son sistem makinelerle miicehhez, 5 veya 25 beygir kuvvetinde 

elektrik motorile miiteharrik, S. K. F. bilyah transmisyon tesi · 
sath derhal itlemege haztr bir marangoz fabrikasmm makine ve 
taktmlart miisaid teraitle sahhkhr. Fabrika binastntn kirast c;ok 
ucuzdur. 50 · 60 itc;i i,liyebilir. Her tiirlii malumat ic;in Beyoglun
da, Yenic;arttda 40 No.h yazthaneye miiracaat. Telefon: 41292. 

[ istanbul Beledivesi ilanlari I --------·---Biiyiikadada araba durak yerinin temizlenmesi ic;in liz1m olan 
20 - 25 beygir kuvvetinde bir elektrik motorii ve tesisah pazarhga 
konulmuttur. Bu motore 1600 lira bedel tahmin olunmuttur. ~art • 
name Levazrm Miidiirliigiinde goriiliir. lstekli olanlar kanunun tayin 
ettigi vesika ve 130 lirahk muvakka.t teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 3 agustos 936 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Eneii • 
mende bulunmahdtrlar. (4335): 

EMiN FiDAN 

Miiteahhide ihale edilip mukaveleye riayetsizlik yiiziinden ihale• 
si feshedilen ketif bedeli 749 lira 98 kurUf olan Vili.yet aygtr depo
sunun tamiri miiteahhid nam ve hesabtna ac;1k ekailtmeye konul • 
muttur. Ke,if evrakt ve tartnameai Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir • 
lstekli olanlar 2490 numarah kanunda yaz1h vesika ve en az 500 
lirahk buna benzer i, yapttgma dair Baymdrrhk Direktorliigiinden 
tasdik ettirilmit ehliyet vesikasmt eksiltme giiniinden en son sekiz 
giin evvel almak ve 57 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 10 agustos 936 pazarteai giinii saat 14 te Daimi En
ciimende bulunmahdu. d.» ( 4261 )~ 

Be~ikta~ Erip aparhman1 
Telefon: Kabine 44395, ev 40621 

ol~i.i i.izerine 
F enni Kastk Baglan 
Mide, barsak, bobrek 

kiinliigiine 

Fenni 
Korsalar 
Jsteyenlere 
olc;ii b .rifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

sokag1 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

aklidcilerden 
salammz 

-
IWW 

Kopriiniin Galata tarafmtn Hali~ cihetindeki 

gi,e. 
{:apada Sarac;dogan mahalleainin Yenic;etme 
sokagmda 8/12 numarah iki odah, bahc;eli 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kiras1 teminatt 

420 31,50 

ve kuyulu ev. 60 4,50 

Zayi - Ziraat Bankas1 Istanbul §U • 

besi tarafmdan Tiirk Orman Limited 
§irketine ita edilen 745 numara)J. ciizdan 
zayi edildiginden hiikmii kalmami§br. 

Yukarula semti, senelik muhammen kiralart ve teminatlart yaz1h 
olan mahaller 937 veya 938 - 939 aeneleri may1s1 aonuna kadar yrt 

ayr1 kiraya verilmek iizere a~1k artllrm1ya kon..uJm.utlur. ~atflnamesi 
Levazlln Miidiirliigiinde goriiliir. lstekliler hizalartnda gosterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 12 agustos 936 
c;ar,amba giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdJrlar, 

«1.» ( 4271) Ahmed Halil ve ~s1. 

Taahhiid edilecek feyin Ke,if lhalenin ~artnamenin lhalenin giin Muvakkat 

Cinsi Miktart bed eli tekli ahnacak yer ve aaati teminat1 

Kiremid 2116700 Bini 11 Kapah Vize lski.n 3/8/936 pazartesi 1746 

liradtr zarf dairesinden giinii saat 14 te liradtr 

Kazamrzda yaptlacak goc;men evleri ic;in mubayaasma liizu~ goriil~n yu~artda yazth 2116700 a • 
ded kiremid kapah zarf usulile tartnamesinde y~z1h yerl.ere teahm ~~rhle mu?~~asaya konmuttur. Is~ 
teklilerin yukanda yazJit giin ve saatte Vize lskan Komrsyonuna muracaatlert tlan olunur. ( 4085), 

istanbul Miiesseseler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sanatoryom ile {:ocuk 
hastanesi, Ebe Yurdu 
ve Kuduz tedavi mii • 

essesesi 
Niimune Has. Heybeli 
Sanatoryomu, Kuduz 
Tedavi miiesaesesi 

Az1 ~ogu 
kilo 

2200 2800 
150 1050 

5700 7000 

Tahmini 

Zeytin yag1 
Zeytin 
Sa bun 

Toz teker 
Kesme teker 

11900 15500 
6500 8000 

fiab 
63 
27 
35 

27 
29 

Barbunya 1100 1500 13,5 
Aytekadm 3300 4500 13 
{:ah 2200 3100 14 
Bamya 900 1300 15 
Ptrasa 3000 4100 4,5 
Lahana 2200 3100 5 
Bakla 1500 2700 5 

•• 

hpanak 4400 6000 5,25 
Smk domates 3900 2800 6 
Y er domates 3900 5400 6 
Enginar aded 3500 4500 6 

tstilaiye hastanesi ve Sak1z kabak 2400 3500 8,5 

Garanti lhale 
rnuvakkat saad 

337,18 14 

487,88 t5 

229,25 18 

Heybeli Sanatoryomu Pathcan 5500 7500 9 
ic;in Semizotu 700 1100 4,5 -• •· 

Yukar1da adlar1 yaztlt srhhi miiesseselerin kapah zarfla eksiltmiye konulan 1936 mali y1h zeytirtY ~ 
g1, zeytin, sabun, toz teker, kesme teker ve ya' seb1:elerinin bir ktsmtna teklif edil~n fiatla~ fa~l: : 0 • 

riilmiit ve bir krsmma da hi~ talib ~tkmamlf olmasma binaen pazarhk suretile yentden ekstltmtY 
nulmu~tur. _ _ . ,.. rvtu· 
1 - Pazarhk S/8/936 giiniinde hizalarmda gosterilen saatlerde Cagaloglunda S1hhat ve 1~ttma• 

avenel Miidiirliigiinde kurulu Komisyonda yaptlacakttr. . . tJ 
2 - Zeytin yagt, zeytin ve sabuna aid tartname 120 kurut bedel mukabtlmde ve digerleri para• 

3 
4 

olarak Komisyondan ahnabiHr. 
fstekliler her miiessese ihtiyact i~in ayr1 ayn pazarhga girebilirler. b it• 
istekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth kanunda yaz1lt belgeler ve uttrtf· 
yeter garanti makbuz ve:xa Banka mektublarile birlikte belli giin ve saatte ~omisyona ael~;93) 
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Kiitahya: 6 saYJh Janadarma Okul Komutanhg1ndan: 
~ogu Tahmin 

iizerinden ~ogu Azt edilen 
% 7,50 
teminatt 

Erzakm 
cinai 

lhale giinii 
Saat Daki. 

Lira Ku. Kilo Gr. Kilo Gr •. 
12000 150000 130000 
4200 30000 25000 
3600 4000 3000 
700 7000 5000 

1200 6000 3000 
350 5000 3000 
350 5000 3000 
600 6000 3000 
350 7000 5000 

_1050 3000 2000 
330 1500 1000 
660 3000 2000 
200 4000 3500 
540 2000 1500 
220 4000 3500 
280 1000 500 
375 1500 1000 

Ku. Sa. 
8 

14 
90 
10 
20 
7 
7 

10 
s 

35 
22 
22 
5 

27 
5 50 

28 
25 

Lira Ku. 
900 
315 
270 
52 so 
90 
26 25 
26 25 
45 
26 25 
78 75 
23 75 
49 50 
15 00 
40 50 
16 60 
21 
28 12 

Ekmek 
Stgtr eti 
Sade yagt 
Bulgur 
Pirin~ 
Nohud 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Patates 
Sa bun 
~ehriye 
Makama 
Soian 
Toz tek~r 
Tuz 
Zeytin danesi 
Oziim «~ekirdeksiz 
kuru» 

184 400 200 46 13 80 Zeytin yagt 
480 6000 4000 8 57 60 Pathcan 
300 6000 3000 5 22 SO Lahana 
325 5000 3000 6 50 24 37 Ktrmtzt domatea 
120 600 300 20 9 Sal~a 
150 SOOO 3000 3 11 25 Ptraat 
200 SOOO 3000 4 15 fspanak 
210 6000 4000 3 SO 16 13 Arpa 

80 4000 2000 2 6 Kuru ot 
45 3000 2000 1 50 7 50 Saman 

2100 140000 120000 1 SO 157 ~am odunu 
800 100000 80000 80 60 Mete odunu 

10 
10 30 
11 
11 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 

30 

30 
30 
30 

15 30 
15 30 

16 

17 

17 30 

J 

1 - Yukartda adlart yazth yiyecek ve yakacak miktari eksiltme tartnamelerine gore Komisyonu
tnuzca miinakasaya konulmut ve ilk teminat miktarlart yanlarma yaztlmtthr. 

2 - Ekmek kapah zarfla diger yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak a~tk eksiltme ile 10/8/9'36 
liinlemecinde ~izelgede gosterilen saatlerde Kiitah yada J andarma Okul Komutanhgmda toplanacak 
l<omisyonda yaptlacakttr. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin 936 ytla Tiearet 0 daai ve 2490 aayth kanunun 2 ve 3 iincii maddele -
rine gore ellerinde bulunan belarelerle ticarethane namtna ite gireceklerin ithu kanunda yazth tartlar 
i!;inde noterlikten alma vekiletnamelerle ekailtmi ye gireceklerdir. 

4 - Kapala zarf eksiltmesinde yukartda adt yazth kanona uygun olmak iizere kapah zarf mektuh
larmda istenilen belgeler ve teminat makbuzu vey a banka mektublarmt ikinci hir zarfa koymak sure -
tile zarflarm iizerine tekliflerinin hangi ite aid oldugunu ve kanuni ikametgahlart yazthr, miihiirlii 
olarak belli gun ve saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Batkanhgtna verilmesi Ia -
ztmdtr. Belli gun ve saatten sonra verilecek veya gonderilecek teklif mektublart kabul edilmez. Temi
llatlarm belli gun ve saatten evvel Kiitahya Malsa ndtgma yatmlmtt bulunmast ve eksiltme tartname
lerini gormek uzere Komisyon ltyarhgma miiracaa tleri ilan olunur. (3984) 

Dr. iHSAN SAMi - ... 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilah, frengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
S"aydmasi. Tifo ve •••tma hastahk
lan tel}hisi, idrar, balgam, eerahat, 
kazurat ve IU tahlilah, ultra mik· 
roskopi, hususi a~dar istihzar1. 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles
terin miktarlanmn tayini. Divanyolu 

••-• No. 113 Tel: 20981. --· 

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

Karakoy, Top~ular eaddesi No. 33 

inhisarlar Samsun Tiitiin 
F abrikastndan: 

Fal:sriklda:rtitriztn hir a~ne i~inde tartnamesinde yazth yerlere 
yollanacak ve iskelelerden vapurlara gonderilecek tiitiin ve aigara· 
larla aair etyanm nakliyeai 25/7/936 tarihinden itibaren 15 giin 
miiddetle eksiltmeye ~tkartlmttbr. 1stekliler eksiltme tartnameaini 
resmi dairelerin a!rlk oldugu saatlerde hergun fabrika aevk tubesi
ne muracaatle gorebilirler. Eksiltmeye ~~k~rtlan nakliyatm muham· 
men bedeli 5340 liradtr. Eksiltmeye girmek i!;in bu paranm yiizde 
yedi bu!;ugu nisbetinde dort yuz lira muvakkat teminat vermek la
znrlthr. Eksiltme 10 agustos 936 pazartesi gunu saat 15 te fabrikada 
miiletekkil Komisyonda kapah zarf usulile yaptlacakhr. Muvak • 
kat teminat makbuzlarile teklif mektublart eksiltme saatinden ev· 
vel Komia yon Batkanhgtna verilmit bulunacakttr. ( 4339) 

0 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

, r'.--

-""" ... tu,_ 
..... 4{, 

-

Fatih sulh 3 iincii hukuk hakimligin· 
den: 

Gureba hastanesinde 17-18/2/936 ta· 
rihinde vefat eden Emin oglu Mehmed 
ile 23-24/2/936 da olen Mehmed ktzt 
Hatice ve 14/3/936 da olen !}aban oglu 
!}erifin alacak ve borclularmtn bir ay 
ve iddiayi veraset edenlerinin 3 ay ir;in· 

de mahkemeye miiracaatleri aksi halde 

terekelerinin Hazincye devrolunacag1 

ilan olunur. (24655) 

NASll~1tAC1 
KANZUK 

Nastr ilact biitiin diinyaca tamn· 
mi§tir. En eski nastrlart bile ko • 
kiinden c;tkanr. 

tNG!LtZ KANZUK ECZANES! 
Beyoglu - istanbul 

Ke§an icra ve ifllis memurlugundan: 
Ke§anda kunduraci Behhile ipotek 

senediyle maamasarifi icraiye 1058 lira 
4 kuru§ itasma borclu Ke§anda kundu
rac& Sari ismail borcunu odemedigin -
den merhun bulunan ve sah§a saHihi· 
yet gelen Ke~anm Zaferiye mahalle -
sinde kain sa~ emvalimetruke hanesi 
ve Kisiksulu (:ukur~e§me sokag1 arkas1 
metrtik diikkan ve yaghane onii ~ukur
r;e§me caddesile mahdud izmikari fev -
kani dort oda bir sofa ve tahtani bod -
rum bir mutfak ve bir odayt ve bir 
miktar bah~eyi §Bmil bane ii-r hisse iti· 
barilc 1115 lira 33 kuru§ ktymeti mu
hammeneli bir hisse ve gene pazar ye· 
rinde kain sa~ emvalimetruke diikkant 
ve solu emvalimetruke diikkfmt arkast 
Ekinpazart mcydan1 onii Pazar cadde -
sile mahdud fevkani salon ve alh diik· 
kan bulunup keza ii~ hisse itibarile 1008 
lira 33 kuru§ k1ymeti muhammeneli bir 
hi se 15 giin miiddetle ikinci arthrmtya 
~Ikanlm1~ oldugundan ikiuci arthrma 
sat~ giinii bulunan 3 agustos 936 pazar
tesi saat 16 da Kc§aD icra dairesinde 
yapdaca~ndan taliblerinin %7 bu~uk 
pey ak!;esile birlikte veya milli bir ban
kamn teminat mukabili ile miiracaat -
leri ilan olunur. 

p Doktor 

RIZA UNVER 
DoGum ve kad1n hastahklarJ 

mQtehaSSISJ 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nakletmi§tiJ 

T elefon : 22683 

AHENK 
Bir san'at harikastdtr.l 

AldJglmlz takdirnamelerde 
boyle yaz1hyor. 

lzmir sulh hukuk mahkemesinden: 

.,. ____ Sinlrll ve cigerlerl zaylf ol~nlar 

Bunalbc1 csicaklarda rAabat nefes M~mak ve sinirl::;:::.:tmek i~in 
kuJiamnxz. 

• 
Cigerleri te~izler. <;am agactntn biitiin ,ifai tesirlerini baizdir. 
<;am losyontle banyo yapmxz, cilde giizellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zaHyetleri ge~irir. Ferahhk ve ne,'e uyandmr 
$1f;esi 60 kuru tur. BUyUk eczanelerde bulunur: 

M. M. V ekiletinden: 
Gedikli Erbat Hazxrlama mekteblerine talebe ahmyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat Haz1rlama m kt bl -

''ih A fl fl eee rtntn zart 11n1 arma 3 stnt 1 ve gedikli orta kxsmtn 6. atnxfl 
da S stntfh koy ilkmekteb mezunlart ahnacakttr. artna 

2 - Bu mektebler yatth ve parastzdtr. Mektebe girit tartlart As
kerlik ~ube Batk~lartndan ogrenilebilir. 

3 - Yukartdaki tartlart laftyan ve gedikli erhat olmaya istekli 
olan koylu ~ocuklarxntn en ge!t 20 eylul 936 tari.hine kadar mensub 
olduklart Askerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evraktnt tamamla
mtt olmalart laztmdu. «136» ( 4349) 

KALlTARYA'da FLORYA PALA$ 
OTEL • PANSiYON ve LOKANTA 

Floryanm en giizel yerinde - tren istasyonuna he§ dakika mesa· 
fededir • T emiz odalar - Komple pansiyon : 200 - 250 kuru§tur. 

BUZLU I<;KILER 

istanbul lnhisarlar Bafmiidiirliigiinden: 
Kabatatta Batmiidiirliigiimiiz binasmda yapxlacak 933 lira ketif 

bedelli tadilat ve tamirahn 2S/7/936 tarihinde icra kthnan pazar· 
hgma istekli ~tkmamlf oldugundan, ~tkacak isteklilerin arzusuna 
gore topluca veya pencere denizliklerinin tslaht ve !t&llaklara, oluk 
tamiri, regar kapagile tamirat, siva, boya itleri ayrtlmak suretile 
8/8/936 cumartesi gunii saat 10 da tekrar pazarhk yaptlmast ka -
rarla~tmlmttbr. tsteklilerin, bu itlerin miitehasstst olduklarma clair 
vesaikile ihale sae.tinden evvel yuzde 7,5 teminat ak~esi olan 75 Ji. 
rayt veznemize yabrarak Batmiidiirliigiimiizdeki Komisyona miira
~~~L ca~ 

Salih Zekinin ziraat kitablar1 
100 kurut Ziraat Muhltrast (Eski harflerle) Cildsiz 
100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Cildsiz 
150 » Asri Tavuk~uluk «Birinci cild» Miicelled 
150 » Asri Tavuk~uluk <clkinci cild» 
200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) 
Yukartda isimleri yaztlan ziraat kitablan hizalarmdaki fiat· 

larla lkbal Kitaphanesinde sahlmaktadtr. Muharriri adresine 
tsmarlamrsa posla iicreti ahnmaz. 

Adres: Istanbul· Kadxkoy Salih Zeki Ekimci 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Kok komurii 
Azt ~ogu 

Tahmini fiatt Mu. Garanti 

Ttb Talebe Yurdu 
1stilaiye hastanesi 120 160 ton 1850 222 

Odun 
lstilaiye hastanesi 40 60 ~eki 240 10,80 

Kapah zarfla eksiltmiye konulan Sthhi Miiesseselerin mahrukat 
ihtiyacmdan Ttb Talebe Yurdunun kok komiirii i~in talib zuhur et
mediginden, lstilaiye hastanesi kok komurile odununa teklif edilen 
fiat laytk hadde goriilmemit oldugundan pazarhk suretile yeniden 
eksiltmiye konulmuttur. 

1 - Eksiltme 7 agustos 936 cuma giinii aaat 14,30 da Cagalog • 
lunda Sthhat ve t~timai Muavenet Miidiirliigii binasxnda kurulu Ko
miayonda yaptlacaktlr. 

2 - ~artnam~ 317 kurut bedel mukabilinde Komisyondan ah· 
nabilir .. 

3 - istekliler her miiessesenin ihtiyact i!;in ayrt ayrt ekailtmiye 
girebilir ler. 

4 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odast vesikaaile 2490 sa
yth kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat banka temi· 
nat mektubu veya muvakkat garanti makbuzlarile birlikte belli gun 
ve aaatte Komisyona gelmeleri. ( 4238) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiY'i zengin etmittir. 

4 iincii ke,ide 11 Agustos 936 dad1r 

Biiviik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vard1r ... 

Naf1a V ekiletinden • • 
4 eylul936 cuma giinii saat 1S te Ankarada Nafta Bakanhgt Mal-

Miiddei istanbulda mukimler Firu • 
zan Ali ve Mehmed Ali vekilleri avukat 
Lebib tarafmdan miiddeaaleyh istan • 
hul Uzunkoy Nifus yanmda mukim Is
mail kar1s1 Hiisniye aleyhine a~tlan iza· 
lei §Uyu davasmdan dolayt miiddea • 
aleyh namma gonderilen davetiye vara
kasmm bilateblig iade edilmesi ve ika
metgaht me!;hul kalmast hasebile ge -
rek davetiye ve gerekse g~yab karart -
nm gazete ile ilanen tebligi suretile ic
ra lohnan muhakeme neticesinde tara· 
feyn arasmda mii§terek olan tarlanm 
sablmak suretile §Uyuun izalesine ve 
masarifi muhakemenin hisseler nisbe -
tinde hissedarlara aidiyetinP karar ve· 
rilml§ oldugundan miiddeaaleyhanm 
miiddeti kanuniyesi i~inde mahkemeye 
miiracaatle temyiz yoluna gitmedigi 
takdirde bu babtaki hiikmiin kat'iyet 
kesbedecegi tcblig makamma kaim ol-
mak iizere ilan olunur. (24653) 

Sahtb ve Bagmuharrtrt: Yunua Nadi 
Umuml ne~rtyatt tdare eden Yazt i~leri 

MilduriL: Hikmet Miinif 

.zeme Eksiltme Komisyonu odasxnda 22,000 lira muhammen bedelli 
bir aded Lokomobil ve teferruahnxn kapah zarf usulile eksiltmesi 
yaptlacakhr. Eksiltme f&rlnamesi ve teferruatt parastz olarak An · 
karada Vekalet Malzeme Dairesinden ahnacakttr. Muvakkat temi . 
nat 1650 liradtr. 

Halt tasfiyede Matbaactltk ve Ne~rtyat 

Z'ii.rk Anontm ~irkett 

tsteklilerin teklif mektublartm Nafta Vekaletinden ahnmtt mii • 
teahhidlik vesikasile birlikte 4 eylul 936 cuma giinii aaat 14 e kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Mudiirliigiine vermeleri laztmdtr. 

(1740~ (4028) 



A I • • 
- Kocam, bir FRIGIDAIRE alabm diyordu ••• 

Adam send e... Buz dolab'inin elektrik sarfiyatina 
kim dayan1r? dedim! 

Bunun iizerine kocam giildii ve dedi ki: Yav

rum, her buz dolabi FRiGiD A iRE degildir, 

alayim da gor. l,te bir ay oluyor .•. Demin elek

trik hesab1 geldi ... Meger hemen hemen fark yok 

gibi · bir fey. B~~ ~•t1m, - sen de faf,-. ' diinya 
I ... ' '{ a em ~·sm ...• 

FRIGIDAIRE'In ne l~in bukadar 
az elektrlk sarfettlglnl merak 
edlyor&&niZ soyllyelim. 
FRiGiDAiRE ba,ka soguk hava 
dolablar1nda bulunm1yan ve ken· 
dine mahsus olan E K 0 V A T 
kompresorU ile i'ler. EKOVAT 
lse elektrik sarflyat1n1 YUzde 50 
ye kadar azalt1r • 

MOTORS • 

80URLA BiRADERLER ve Siirekas1 

Suhut Uray1ndan: 
Nahiyemizin 2500 metre tuliinde olan sokak ve caddelerinden 

ge~erek kazam1za saniyede vasati olarak 26 litre su tevzi edecek hir 
tebekenin projesinin tanzimile tesisatln fenni bir tekilde ikmali ve 
Belediyenin gosterecegi mahallerde 25 aded ~etmenin yap1lmasi 
i~in 8000 lira muhammen bedelle 20/7/936 giiniinden itibaren 4 
agustos 936 tarihine musadif sah giinii saat on dortte ihalesi yapil
mak iizere on bet giin miiddetle a~1k eksiltmiye konmuttur. Talib
lerden ihtiyac listesile tediye teraitini ogrenmek istiyenlerin Bele -
diyemize miiracaatleri ilan olunur. (4273) 

• 
I 
TUZLA 
CMELER • 

I 
i~me trenlerinin vapurlar• koprUden 6,25 • 7,40 • 

.__ 8,40 • 9,05 • 11 • 13; 15 • 15,10 • 15,50 dir. 

inhisarlar istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Sirkeci satit depomuzun veznedar yerile bankolarmda baz1 tadi • 

latm yapdmas1, tartnamesine gore 12/8/936 ~artamba giinii saat 14 
te pazarhkla ihale edileceginden, isteklilerin, gosterilen giinde yiiz
de yedi bu~ugu olan 32 lira teminat ak~esile Batmiidiirliigiimiize mii
racaatleri. ( 4324) 

Nefis 
• s 

GAZOZLARINI 
Tercih ediniz. 

Emsalinden temiz ve saftlr. Blrincl nevi maddelerle 
lmal edllmektedir. 

Devlet 
Abm 

Havayollar1 
ve Satnn 

isletme 
• 
ldaresi 

' 
Komisyonundan: 

Havayollart Devlet ltletme ldaresi i~in abnacak olan 60 ton 74 ok
tanhk tayyare benzini i~in 24,600 lira bedel tahmin edilmit ve it ka· 
pah zarf usulile r.ksiltmiye konmuttur. Eksiltme 5 agustos 936 ~ar -
tambll giinii saat 14,30 da Ta,handaki Havayollart Devlet ltletme • 
sine aid dairede yapdacakhr. Talibler bu husustaki tartnameyi Ha
vayollart Devlet ltletme ldaresi Ahm ve Satlm Komisyonundan ala
bilirler. Talib olanlariD 1845 lirahk muvakkat teminat makbuzunu 
veya hanka mektubu ve tartnamede gosterilen vesikalar1 ihtiva et • 
mek iizere 2490 sayd1 kanunun 32, 33 iincii ve miiteaktb maddelerin
deki tarifat dairesinde haztrhyacaklart teklif mektublariDI yukan -
da yazd1 eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reis • 
ligine vermeleri ilan olunur. d77h (4090). 

' 
• 

Galata : Hezaren caddesi • Beyoglu Istikli.l caddesi 
Ankara : Bankalar caddesi • izmir: Gazi bulvar1 ve 

S A T i E' nin biitiin ,ubelerinde 

Mugla Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
t - Mugla Cumhuriyet meyCianinda mevcud kaide iizeri~de A

tatiirk amb i~in bir kongur a~alm•tbr. 
2 - Bu kongura biitiin heykeltratlar girebilir. ' 
3 - lstekliler meydanm umumi vaziyet planile anit liaidesi plan

larm• Mugla tlbaybgmdan paras1z olarak alabilirler. 
4 - An1t ii~ bu~uk metre uzunlugunda aakeri iiniformah Ata

tiirk heykeli olacakbr. 
5 - Heykelin durut vaziyeti lieykeltratin Cliitiiniitiine gore ser· 

best btrakdmttbr. 
6 - Amt bronzdan Clokiilece'li, montaj1 lieykeltrata aid olacaktir. 
7 - Miisabiklar teklif mektublarile resim ve tabii cesametin 1/5 

kii~iikliigiinde al~1dan modellerini nihayet 1 eylule kadar Mugla U • 
bayhgma gondermit bulunmahdular. 

«Teklif mektublarmda eserin bu tartlar i~inde yapilmasi i~in is • 
tenilen para miktar1 sarahaten yaztlmahd•r.» 

8 - 1 eylulden sonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektir. 
9 - Teklifler Mugla tlbayhgmdaki Enciimence birleteeek na -

kem heyetince birinci se~imi yap1ld•ktan sonra abideler Komisyona 
gonderilecektir. 

10 - Abideler Komisyonunca liesbi kat'iyyet eC:Iince eseri begeni -
len san'atkara 150 lira, ikinciye 100, ii~iinciiye 75 lira miikafat ve • 
rilecektir. 

11 - Eseri birinci dereceC:Ie li'egenilen san'atkarla 2490 sayih ka
nunun hiikiimlerine gore mukaveleye giritilecek, ikinci ve ii~iinciiniin 
eserleri ahkonularak digerleri isterlerse sahiblerine iade edilecektir. 

(4174)' 

Kolec ve Ticaret kisimlarile 
iiSKiiDAR AMERiKAN KIZ Lisesi 
EylUliin 22 nci sah giinii saat 13,30 da a~1hr. Sthhate, tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kay1t ve kabul i~in aah giinleri saat 9-12, 
cumartesi giinleri saat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. Istiyenlere 

.. ____ mektebin tarifnamesi gonderilir. Telefon: 60474 ----· 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

lstanbulda bulunan okulumuz mezunlariDiri da ittirak edeeegi 
okul gezintimiz 1/8/936 cumartesi giinii Suadiyede Koru park10da 
yaptlacakhr. Bu gezintiye okulun mezun talebesile eski ve yeni og· 
retmenleri davetlidir. Geleceklerin, cu..rr>~~si giinii saat 9 da Koprii 
Ada iskelesinde bulunmalar1 rica oh. ~. (4323) 

KUCUK CiFTliK PARKINDA 
Bu ak,am 

MONiR NURETTiN 
VE ARK~DA~LARI 

Askeri T1bbiye Okulu Miidiirliigunden: 
1 - Bu sene okulumuza yalniz tabib talebe ahnacak ve kayid mu • 

amelesi 1 agustosta batlaytp sonuna kadar devam eyliyecektir. 
2 - Lise mezunlartnm derecesi ~ok iyi veya iyi olacak ve olgun • 

luk diplomas• bulunacakllr. \ 
3 - lstekli olanlar1n saym kadroyu ge~erse miisaDaka yaptlacaktir. 
4 - Girit tartlarl okula miiracaatle abnabilir. 
5 - Tatralar i~in girit tartlan Kolordu Merkezlerinaeki AskerliiC 

tubelerindedir. '( 4168Y 

Grip • Nevralji • Ba§ ve di§ agnlan • Artritizm • Romatizma 

Deniz Ticaret Yiiksek 
Mektebi Miidiirliigiinden: 

1 

1 - Mekteb lise ve yiiksek olmak iizere bet y1lhktir. Y abli ve be ·~ 
- aavad1r. Gayesi tecim gemilerine kaptaJl ve makinist yetittir • 

mektir. 
2 - Mektebin yalniz lise birinci simf1na talebe ahnir. Bunlariri or 

ta mektebi bitirmit olmalar1 ve yatlart on betten kii~iik ve or! 
aokuzdan biiyiik olmamalart tarttlr. . ' 

3 - Y az1lma iti i~in pazarlesi, ~artamba, cuma giinleri Mektebt' 
batvurulmahdir. 

4 - lsteklilerin Mekteb Miidiriyetine karti yazacaklari istidana • 
melerine hiiviyet ciizdanlanm, at• kagidlarmi, mekteb diplo: 
malartnl veya tasdikli diploma suretlerini ve polisce tasdikh 
iyi hal kagtdlartnl ve velilerinin izahh adres ve tatbik imzal~ • 
r1m ve dort tane vesikahk fotograflarm1 ilittirmeleri gerekllt• 

~ - Yazdma iti 7 agustos 936 cuma giiniine kadard1r. lsteklileriri 
muayenei sthhiye i~in o giin saat sekizde bizzat mektebde bu -
lunmalar1 gerektir. • . 6 - Fazla tafsilat almak i~in ayrica posta pulu gondermek ,art1lr 
mektubla Mekteb Miidiriyetine miiracaat edilmelidir. ( 4000 ' 

DB B M OJ.B.l\1. 
Derisi kuru, ~atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibeden sonra ba§.Ka bir Uii~ ve~ 

krem kullanmalanna imkan kalmaz. Ciinkii DERMOJEN yalnl.Z krem degil :;il. 
manasile cildin devaSldir. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, ~atlakla:, 51 tet 
celer, ustura yaralan, yaruklarda birebirdir. Mikroblardan, soguktan, gune~ ur 
cildi muhafaz;a ed~ :ve deriY-e Ieni can :verir. 40 ktlru§a her eczanede bulun 


