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BUG ON 
2 nei sahifede: Siyasi icmal. 

5 inei sahifede: Yayladan duygular • 
nefik ince. 

KEMALiZM 
Yazan: Tekin 

Tiirk ink•lab1 hakkmd 
kadar yaz1lmJ~ eserlerin e 
melidir. Frans1z parlament 
Herriot ve doktor Kopriilii 
i~in birer mukaddeme yazth51ai'Ch~a 

6 net sahifede: Olimpiyad mektublan • 
Ahmed ihsan. 

7 Dei sahifede: Saghk bahislerl. · · · 1 4387 isTANBUL • cAaALol';.Lu Cuma 31 Temmuz 1936 OnblfiRCI Jl sayl: Telgraf ve mektub adresl: Cum.hurtyet, Istanbul - Posta kuf.u.su: Istanbul, No 246 

Her genein elinde bir tan 
mahd1r, . 

\._ Telefon: BalJmuharrlr ve ev1: 22366 Tahrlr heyet1: 24298 tdare ve matbaa klsmlle MatbaaCJhk ve Ne§rlyat §llrketl 24299 • 24290 

Bii iik Millet Me lisi DUn Topl8-nd• 
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Ataturk istasyonda halk arasrndan ge~erken 
----------~~----------------~--------------~ 

Biiyuk ' $ef, Ankara istasyonunda kumandanlara iltifat ediyorlar 
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16 yd sonra 
Ankarada 

Ankara; 30 temmuz 1936 

~ iin, Atatiirki.in Ankaraya ge1i§i 
lb:::U tarihi bir hadise mahiyetini haiz: 

o1du. Dev1et merkez:i yeni bir 
Vak1amn tes'idine hazu1anan bir heyecan· 
la can1anml§ bu1unuyordu. Bir giin evvel 
hukfunet Ba§kanile bin;ok Bakanlar An
karaya donmii§lerdi. i~Ierinde D1§ i§leri 
i3akam Doktor T evfik Ri.i§ti.i Aras ta 
:Vard1. Hi.ikumet evvelki giinki.i geli§inde 
i:levlet merkezine Montroniin zaferini de 
beraber getiriyordu. Onun i~in istasyonda 
lllerasim1e kar§Jlanml§tl. Diin ise Ata
liirh bu son zaferin dahi Ba~ku· 
Tnandanr olarak devlet merkezine 
girince butun kalblerde gunlerden-

e • kaynryan feVk ve memnuni· 
:Vet hi:rleri olanca cu, ve huru,ile 
galeyana geldi, devlet merkezi 
olan bahtiyar Ankara en buyiik 
bayram gunlerinden birini daha 
Yafamr' oldu, ve onunla beraber 
biitun memlehet... 
. Onunla beraber biitiin memleket ... 
tunkii on alll y1l once Atatiirkiin 
Ankaraya ilk ayak basllg1 giindenbe
ti Atatiirk bu bahtiyar tehre biiyiik 
buyiik zaferlerin hem yapicisi, hem 
,litnsali olarak nice defalar i§te bpla 
~U.nkii gibi dondiik~e burada cu§ ve 

Uruta gelen milli saadet heyecanla· 
tlndan memlekete nekadar selamet 
~e meserrel dalgalari yayiiml§ oldu· 
tllnu hep biliyoruz. On alb ytl nedir? 
e~n hemen goz a!<IP kapaymc1ya 

~adar denilecek gibi lcsa bir zaman. 
ll losa miiddet i~inde temelleri !rO· 

kerek nerede ise yikthyor gibi gorii· 
:en harab ve peri§an bir memleket· 
en muzaffer ve mes'ud bir iilke ya

tatxinu, ve biitiin bu harikaya benzi· 
Yen iyiliklere ise hep Ankara merkez 
".e tnihrak olmu§tur. Bu tatil giinle· 
rlnde Meclisin fevkalade i!rtima1 mii· 
~a~ebetile Ataliirk, diin, o fevkalide 
\tt ~~Ill~~ icab ettiren kutlu sebebin 
:V Ubdu ve miibeneri olarak Ankara-4 doniiyordu. Bu, obiir zaferleri 
C chyan yepyeni bir zaferdi, ve arbk 
hl;rnhuriyet Tiirkiyesinin tam ve ka· 
h 1 hakimiyeti en kii!riik anza noksa· 
t;~~an da ari tertemiz, piiriizsiiz bir 

.l\1 a~nti§ bulunuyordu. 
ij . eb uslann hi.iyi.ik bir k1sm1m fevkala-

e l~tim . . A k . kUnk'· a 1c;:m n araya getnen evvelki 
;y h u trende K1r§ehir meb'usu Bay 
Otr.a Ya Ga1ib de vard1. Atatiirk bundan 
ta alb Yll once ilk defa Slvastan Anka
r/; dondiigi.i zaman bu zat Ankaranin 
•u e ;)dan ve ... Yalisi idi. Daha dogru
krt~ efterdan idi, sonra da Y a1isi ol
ae §h-1 demeli. Atatiirk Ankaraya ge1me
ta~ erve~. bur ada ba§ka bir va1i vardl. ls
tbed~ hukumetinin milliyet ~uurundan 
~illi lben mahrum o1an bu ihtiyar valisini 
l<lk] areket ve hamle burada adeta ku
Eonr<ltTdan Yakahyarak atml§ olduktan 
takib e stanb~~da kuru! an meclisi huradan 
tllerk ~e.k uzere Ankaray1 kendisine 
'" e:z: Ithh v k . 1 "\tat" k az etmege arar verm1§ o an 
bllnd ur Heyeti T emsiliye Reisi o1arak 
Ya g a~~~ alb yi} evvel ilk defa Ankara
evk ~e 1~ 1nde kendisini tJpki di.inkii gibi 

hk ha • ey~canla kar§lhyan ~ok ka1aha
lli Zar~llYetb halk ki.itlesinin ba§mda, ay-

anda :valilik vazifesini de iizerine 

YUNUS NADJ 
[Arka.n Sa, 7 6ii.tun 4 tel 

Bogazlara dair kanunlarin 
bugiin tasdik1 muhtemeldir 
Tahkimat • • de tahsisat konuldu 

Meclisin hugiinkii i~timamda miihim heyanatta hulunacak olan 'Hariu 
ciye V ekili, Akdeniz taahhiidleri hakk1nda da izahat verecektir 
Ankara 30 (T e· 

lcfonla) - Biiyi.ik 
Millet Meclisi bu • 
giin 14 te fevka1a -· 
de i<;timam1 aktet • 
ti. Celseye Abdiil • 
ha1ik Renda ba~kan
hk ediyordu. Dinle -
yicilere mahsus bal-
konlar hmcahmc dol
mu§tU. Ti.irk ve ec -
nebi gazeteciler ic;in 
de ic;:tima salonun -
da hususl yerler ay • 
nlml§ti. Evve1a yok
lama yap1ld1. Maze
retleri olan hirkac; 
meb'ustan maada 
biitiin azalarm ic; -
timada bu1unduk1an 
an1a§1ld1. 

Bundan sonra ba§• 
kan Abdi.ilhalik 

Renda k1sa bir a<;I§ k A L • k'l M 1' R 'l ...... k .. 1 · k M Bayu Sef nRara rstasyonunda BaJ:ve 1 ve ec rs esr e gorusu1 en soy ev1 verere on , r , 

t "d 1 "k k neticelerden bahsetti., · I kanuna ek kanun layihas1, bundan ba§ka 
ro e a man yu se . . 'd h · · 8 .. "k M'l1 M 1· · B v zl n tAb' o1acagl yeni reJiml gos- I are eyetmm uyu 1 et ec 1s1 
le~:: m:k:ve~e 1 

i1e onun miitemmimi o1an 1936 y1h bi.itc;esine .51,267 1irahk. t~hsi • 
Jayihalann Meclise geldigini bildirdi. sat k?nulmas:n~ da1r kanun tekhf1 de 

- · lar Mechse gelm1§ti. 
Layrha Ba§kan Abdiilhalik Renda bunlarm 

Meclise gelen layihalar §Unlardlr: aid olduklan enci.imenlere verilecegini, 
Mukavelenamenin tasdikma dair. k.a : enciimenlerin bugiin derhal toplanarak el-

nun layihasl, 2980 say1h kanunun ~kmcl lerindeki i§leri yarma kadar yeti§tirecek-
maddesinin tadiline clair kanun laylhasl, lerini soy1edi. Abdiilhalik Renda konfe· 
Hariciye Veka1eti 1936 mall y1h b\ltc;:~- ransa aid olan layihalan telkik ic;:in Mil· 
sinde baz1 degi§iklikler yaplll!!sma .d~~~ Ji Miidafaa ve Hariciye Enciimenlerinin 
kanun ]ayihas1, Milli Mi.idafaa Vekllhgl mi.i§tereken c;ah§malan muvaf1k oldugu-
1936 mali y1h para hsm1 biitc;esinde 70 nu ileri si.irdii ve bu teklifini reye koydu. 
bin 1irahk miinakale yap1lmas1 hakk1:1da T eklif kabul 'edi1di, bunun iizerine celse 
kanun layihas1• riisumu s1hhiye kanununa - yarmki cuma giini.i saat 14 te toplanmak 
ek ~nun layihas1, ri.isumu s1hhiye kanu - i.izere tatil edildi. 
nuna ek1enen maddelere dair olan 2810 Bugunku iflimada 
numarah kanunun yerine kaim olacak o· Atatiirk vagonlarmdan inerlerkcn Ankara 30 (Telefonla) - Meclis 
Jan kanun layihas1, Suriyede Tiirklere pi§ edilen mi.iddetin uzah1masma aid yarm (bugiin) saat 14 te fevkalade top
ve Tiirkiyede Suriyelilere aid olan em· kanun 1ayihasl ve 25,780,000 1irahk tah· lantmm ikinci celsesini akdedecektir. Bii-
lak hakkmdaki 2089 say1h kanunla der- sisat verilmesi hakkmdaki 303 7 numarah [Arkasz Sa. 3 siltun 3 tel 

····M·~·hi~Iii ........ E·~··~ .. ii';··~ .. ~····i ......... M~;~;i· .. r~~~i .... .. 
miizakereleri bitirdi 

Enciimen «Milli miidafaa kudretimizi art1ran» 
bu kanunlar1; miistaceliyetle miizakeresi 

sevketti • ricasile heyeti umum1yeye 
Ankara 30 (T elefonla) - Muhtelit 

enciimen halinde top1anan Hariciye ve 
Milli miidafaa enciimenleri T rabz:orr meb
usu Hasan Sakanm ba§kanhgmda ic;:tima 
ederek verilmi§ olan 1ayihalan miizakere 
etti. Hariciye Yekili doktor T evfik Ri.i§· 
tii Aras muhtelit enciimen top1anhsmda 
bulunarak layihalar mi.inasebetile icab e
den izahah verdi. Uyiha ~u §eki1dedir. 

Madde I - [24 temmuz 1923 tari· 
hinde Lozanda imza edilen Bogazlarm 
tabi oldugu usule dair mukavelenin yerine 
kaim olmak iizere 20 temmuz: 1936 tari
binde Montrode imza olunan Bogazlar 
mukavelenamesile buna bagh bir protoko1 
ve 4 lahika kabul ve tasdik edilmi§tir]. 

Kanun layihasm1n ikinci ve iic;iinci.i 
[Arkast sa. 7 siltun 4 tel 

<;anakkaledeki tetkikle
rine diin de devam etti 
~anakkale 30 (A.A.) - Cenelkur

may Ba§kam Mare§al F evzi <;;akmak re· 
fakatin_de albay Nizameddin Ataker, 
Orkamutam General F ahrettin Altay ve 
ti.im kamutam Hi.iseyin Hi.isni.i K1lb§ bu
lundugu halde diinkii giin Anadolu sa· 
hilini gezmi§ ve bugi.in kat§l sahile ge<;erek 
askeri kttaah tefti& etmi~lerdir. 
···························································· 
Valiler arasmda becayi§ler 
Ankara 30 (Telefonla) - N akledilen 

valiler arasmda Erzurum Valisi Ba -
hkesire, Kayseri Valisi Nazmi S1vasa, 
Mara§ Valisi de Kayseriye tayin edil -
mi§lerdir. 

Atatiirk istasyonda istikbalcilerinin ellerini srkryorlar 

Parti Grupunda Ba§
vekil izah.·a·t ·· verdi 
ismet inonii ile Dr. 
alkJ~Iarla kar~dand1 

ittifakla 

Aras1n beyanab 
yeni kanunlar 
edildi 

ve 
tasvib 

Ankara 30 (Telefonla) - Meclisin bugiinkii celsesinden sonra 
Meclis Parti Grupu derhal i~tima etti. Grupta Montro mukavele
si ve onun miitemmimi alan kanunlar uzerine konu,ulmuftur. Bir
fOk hatibler soz almr,, miihim miizakereler o/.muflur. Miizakere
ler s1rasrnda evvela Hariciye Vekili sonra Bafvehilimiz l1met 
lnonii izaltat vermif ve bu izahat alkr,larla dinlenmi~tir. Parti 
grupunun bu layihalarr ittifakla tasvib ettigi anlasrlmrstzr. . ' 

any a ihflil her 
yerde devam ediyor 

Asiler F ransan1n, hiikumete yardnn ettigini soylii
yorlar. ispanyan1n el~ileri hirer hirer istifa ediyorlar 

lspanyada asi kuvvetler top~ularr 
Londra 30 (Hususi) - ispanyadan mmtakasmda hi.ikumetin bir tayyaresm1 

mi.itenak1z haberler gelmektedir. Asi!er di.i§iirmi.i~lerdir. Asiler, Portekiz hudu • 
birc;ok yerde muvaffakiyet1er elde ettik- dunda Ayamanteyi ele ge<;irmi~lerdir. 
1erini, hi.ikumet ise asilerin her tarafta Heniiz kat'i bir karar yok 
maglub olduklanm bildirmektedir. Hendaye 30 (A.A.) - Heniiz kat'i 

Dun F as tan tayyare ile Sevile hare ~ hi<;bir hareket yapJlmaml§tlr. Madridin 
ket eden General Franko bugi.in T etu • §imalinde yapilmas1 mukarrer olan bii • 
ana donmi.i§ti.ir. yi.ik muharebe, herhalde ge<;ikmiyecektir. 

Fransa siliih veriyormu~ Gerek §imalde ve gerek cenubda tali de-
Londra 30 (A.A.) -General Fran- recede bir tak1m <;arpl~ma1ar vukua gel • 

ko Fransamn Madrid hi.ikumetine cepa- mektedir. Her iki tarafm da tayyareleri 
ne, silah, tayyare verdigini resmen gaze- bi.iyiik bir faa1iyet gostermi§lerdir. 
tecilere soylemi§tir. Cerek asiler ve gerek hi.ikumet mu • 

Frans1z Ba§vekilile Hariciye Nazm kabil tarafm ecnebi mem1eket1erd;n tay• 
bu haberi resmen ve kat'i surette tekzib yare ve silah almakta o1duklanm iddia 
etmi§lerdir. etmektedirler. 

lspanya bankastmn verdigi Katalonyada ~arptfmalar 
tahsisat Barselon. }0 (A.A.) - Katalonya 

Paris 30 (A.A.) - ispanya han • ]enera1itesi reisi M. Campanys, di.in Ka
kasl isyan hareketini bastlrmak iizere hii- talonya kuvvetlerine Saragosse §ehri ya
kilmetin emrine yiiz milyon pezeta vazet- kmmdaki sevkulcye~i noktalan temin et• 
mi§tir. mek i<;in bi.iyiik bir miicadele yapl1ml§ o-

Asilere gore hendi Ian mmtaka i.izerinden u<;m"u§tur. 
muvaffakiyetleri Katalonya tayyareleri asi kuvvetleri 

Sevi1~e 30 (A.A.) - Asiler, telsiz1e bombard1man etmi&lerdir. 
ne§retml§ olduklan bir beyannamede va- Asiler bombardrman edildi 
ziyetin sa1ah bulmu§ oldugunu bi1dirmek- Lizbon 30 (A.A.) - ispanyol huku-
tedir1er. Asiler, Hue1vayl ele ge<;irmi§ o· met tayyarderi, Sara~osse i.izerine asi as: 
lup Albacete ile Madrid aras1ndak1' mu"- kerl I 't b d b' k · ] 1 · ere 11 a e en 1r ta 1m nsa e er at-
nakalatl tehdid etmekte ve bi.iti.in Ga • ml§lardJr. Bunlarda asi askerl.ere karde§· 
!ieee hakim bulunmaktad1rlar. General lerine kar§l silah atmamalan ve kendi a·. 
Molamn kuvvetleri, Sierra Guadarama [Arkasl sa. 8 sutun 1 de] 
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VIYANA OO_N.U$U 

Tarihi tefrika: 109 M. TURHAN TAN 

Kara Mehmed, can ~eki,irken bile 
arzusile yarah viicudiiniin gormek 

kaleye 

sava'1 
bi.iviik 

naklini rica etmisti 
' ----------------

- DU~man kap1da Kara Mehmed 
Agal .• 

Y arab Sipahi yeniha§tan titredi ve u
zun bir i~ zahmeti ~ektikten sonra inliye
bildi: 

- Ordu ne oldu? 
- Dagiidi, darmadagm oldu. 
Sonlik klVllcimlar biraz 1slanmi§ gi • 

biydi ve solgun dudaklarda yeni bir inil
ti belirmi§ti: 

- Oglum nerede? 
- 0 atlamp gitti, donmedi. 
Kara Mehmedin ka§lan c;atildi. Bu 

c;atlh$ta bir yaranm ac1ya ac1ya biizii • 
li.i§U gibi Istlrabh bir bic;im vard1. Hasta· 
nm yaman bir azab ic;inde yand1g1 apa
c;Ik goriiliiyordu. Bununla beraber olc;ii
ye s1gmaz bir tahammuliin de bu delik
de~ik vu§udii mhladigi gozlerden kac;· 
m1yordu. Yigit adam i§te bu durumda 
uzun bir laM:e sessiz kald1, sonra nemi 
silinip kurula§an gozlerini kumandana 
c;evirdi: 

- Beni, dedi, buyuk kuleye goturiin. 
Siz de sava§a ba~laym. Oliirken dovii~ 
~oreyim! .. 

Kumandan Cebeciba§Iya baktl ve f1· 
si!dadi: 

- Dirisi gibi olusuniin de bize omek 
olmasm1 istiyor. Haydi dedigini yapa -
hm. 

Oburu heyecanla cevab verdi: 
- tJkin eJini opi.ip duaSinl a)a!Jm, 

sonra kucaklay1p gotiirelim. 
Ak sac;h ba§lar, yataga igildi ve iki 

puse, iki vefah yi.irek gibi yarah yigitin 
ellerine kapand1. Kumandanla Cebeciba· 
§I bir o!iiden oliim emri almakJa k1vanc 
duyuyorlard1 ve heybetli bir mezar, he
nuz ya§Iyan §U iki erkege ahiret seferine 
hamlanmalanm soyli.iyordu. 

Bir kilime konulan Kara Mehmedin 
kuleye goti.iriilmesi gi.ic; olmad1. Y aralt 
adam oradan, kumandanla Cebeciba§t -
mn omuzlarma dayanarak bir miiddet 
dii~mam seyretti, sonra yere uzandt, ba
~mi Bi.ilbiil Hatunun dizine koyup yatti. 
Berikiler, onun olgiin gozlerinden dam· 
la damla SIZan ya§lan selamhyarak be§ 
yi.iz askeri silah ba§ma <;ag1rmaga gitmi§· 
lerdi. 

Palanga, kiic;i.ik ve pek kiic;iikti.i. Os • 
torgon kalesinin ileri karakollugunu yap
mak iizere kuruldugu ic;in saglamhgma 
da pek dikkat edilmemi§ti. Biitun siper
leri agacdand1. Hatta biiyiik kulenin bi
le alt! kargir, iistii ah~abd1. Hendekleri 
dar ve kuru, duvarlan alc;ak ve agac or
tulii idi. T opc;usu yoktu, bir ko§eye ko -
nulan tek bir top ancak §enliklerde kul -
lamlabilecek cinstendi. 

Buna ragmen kumandan, on bin kisi· 
lik bir dii§man ordusuna kam doviism~
gi goze ahyordu. Ciinkii Tiirktii, bu hay
siyetle kanmm ibramma uymaktan geri 
kalamazd1. Cebeciba§I gibi soz erleri de 
ayni mubarek kam ta§Iyorlardi, muhak
kak bir oliimii • ellerinde silah oldugu 
halde • kar~1lamaga hamlamyorlardi. 

F akat halk, yaygaray1 ayyuka c;1ka • 
nyordu. Kumandanm dovii§mege karar 
verdigini goriir gormez ellerine hirer o -

dun, hirer balta alarak kuc;uk meydana 
toplanmi§lardi, palanga kap1lanm dii§· 
mana zorla a~acaklanm haykmyorlardi. 

Kumandan, kuru giiriiltiiye pabuc bi
rakan tak1mdan olmadJgi ic;in bu hay • 
bn§lara ilkin kulak asmad1. Lakin ka • 
dmlar ve gene kizlar one gec;irilerek is -
tihkamlara hucum edilmege yeltenilince 
tela§ etti, ic;li ve d1§II bir taarruzun aki • 
betlerini di.i§iindii ve bir selamet yolu bu
lamiyarak gene Kara Mehmedin yamna 
ko~tu. 

Yigit Sipahi, eski vaziyetindeydi. 
Gozlerinden hala. damla damla ya§ siZl· 
yordu. Kumandan, bu ya~lann geli§igii
zel bir aglayi§tan degil, belki eriyen bir 
ruhun katre katre aki§mdan ileri geldigi
ni sezdi, buyuk bir heyecanla yarah kah
ramanm dizlerine kapand!: 

- Halk, dedi, bize saldmyor. Ne 
yapahm aga? 

Kara Mehmedin gozleri ac;Ilmadi, 
yalmz dudaklan titredi ve bu titreyi§ za
ytf bir kelime oldu: 

;-:.. .. "I"" " I - v ... o ... o unuz. 
Bir top sesi, bu emri selamlar gibi giir

lerken yigit Sipahinin gozleri ar;tldt, 
BulbUl Hatunun yiiziine dikildi ve sonra 
kapand1. Kadm, onun dalgmladigmi sa· 
narak kumandana flS!ldad!: 

- Gene dald1. 
Fakat erkek, Kara Mehmedin uyku -

ya degil, rahmet deryasma daldiginl ve 
dii~man tarafmdan ~imdi birbiri ardmca 
ahlmaga ba~lanan top seslerinde de bu 
dah~I kutluhyan bir ahenk ya~adigml 
sezdi, yava~c;a kuleden c;Ikh, kendi ye • 
rine gitti. Palanga, giilleler altmda ~al
lamyor, halk ta azgmhg1 arhrarak dort
yana saldmvordu. 

Simdi dii~mana ok ve sapan atmak, a
rada bir o tek topu i§letmek gibi i§lrre 
halkm hareketini kontrol meselesi de ka
tJlmt§tl. Be~ yuz askerin bir gozii du~ • 
manda, bir gozii halkm iistiindeydi. Pa
langanm boyle bir vaziyette miidafaas1 
elbette miimki.in degildi. 

Kumandan gozle goriilecek ve elle tu· 
tulacak kadar tebellur eden bu imkan • 
siZhg1 da yenmek istiyordu. Lakin bir • 
kac; yiiz kadmm fmat bulup yiiksekc;e 
bir noktaya beyaz bir bayrak c;ektiklerini 
goriince iradesini kaybetti, dalk1hc o ya
na dogru ko~tu, Kadmlan hupahya htr· 
pahya ugursuz bayrag1 yakaladt, parc;a 
parc;a edip a§agJ firlath. Niyeti haiktan 
be~ on ki~iyi palanga duvarlan iizerinde 
kestirmekti. Bu hareketile yaygaranm o· 
niinu alacagm1 umuyordu. Fa kat bay • 
ragm a~IIdigi noktadan aynhrken bir 
dii~man gi.illesi geldi, cesur askeri ikiye 
boldu. 

Arhk palangay1 miidafaa edecek ba§ 
ta kalmami~ gibiydi. Askerler bu umul
mJyan felaketin matemi ic;inde ne yapa· 
caklanm kestiremiyerek bocahyorlardt. 
Dii~man ise bir an c;ekilen teslim bayra
gmm biraz sonra indirilmesini istihzaya 
hamlederek cebrl yiiriiyii~e gec;mi~ti, ir,e· 
riye bol giille yagd1rmakla beraber dort 
yandan da palangaya ate~ veriyordu. 

r ArkaS1 varl 

Almanyada tetkik aeyahati yapan muallimlerimiz Berlinde ... 
Berlin (Hususl) - 69 Ti.irk mualli- Bu nutuklara Zeki Cerna! ve Bayan 

m: Dresdenden sonra Berline gelmi~ler K1ymet cevab vererek gordi.ikleri hi.isni.i 
ve Alman muallimleri ve Berlindeki kabulden dolayt te~ekkiir etmi§lerdir. Bu· 
Tiirkler tarafmdan bi.iyiik merasimle kar· giin de Tiirk muallimleri §erefine Berlin-

~~:r~:J!~~d~GtiinM~J:~~;er ::::se~~:~i~~ deki Turk kuliibiinde bir c;ay ziyafeti ve-
gezmi~lerdir. Dun ogleden !onra Berlin rilmi~tir. Ziyafette Olimpiyad munase • 
belediye dairesinde Berlin belediye reisi betile Berlinde bulunan zevat ile Ti.irk 
tarafmdan Turk muallimler §erefine muh- sefareti erkam bulunmu§tur. Ziyafet <;ok 
te~em bir resmi kabul yapiimi§tlr. Kabul samiml olmu~tur. Tiirk muallimleri Ham
resminde Alman maarif erkam da ham burga gitmi§lerdir. 
bulunmustur. Alman gazeteleri ve mecmualan Turk 

Belediye reisi namma ve maarif miis- muallimlerinin Almanyaya yapttklan 
te~an tarafmdan irad edilen nutukta Turk seyahat dolayJsile makaleler yazmakta ve 
milletinin yiiksek hasletinden bauhsedil • yeni Ti.irk kultiirii hakkmda malumat 
mi§ ve Turk muallimleri selamlanmt§lJr. i vermektedirler. 

CUMHURIYET 

c ~ehlr ve Me~leket Haberlerl ) 
Karasevda ile 

deliren gene 

Y az mevsiminin 

s1cak •• •• gunu en 

italya ile ticari 

miizakereler 

Annesini oldiirdii, kendisi Diin; golged~ hararet 34 Konu~malar1n iyi netice 
idi. Baydanlar oldu · ile bitecegi umuluyor de gazle boguldu 

Evvelki giin §ehrimizde a§k yiiziinden 
bir cinayet olmu~. bir banka memuru sev· 
gilisini dii~iiniirken delirmi§ ve annesini 
oldi.irmii§tiir. 

Hadise ~oyle cereyan etmi§tir.: Os -
manl1 Bankast Galata §Ubesi muhaberat 
servisi §ef muavinlerinden Samuel Levi 
Cihangirde fhsan apartlmanmda annesi 
ile birlikte oturmaktad1r. 

Samuel akrabasmdan evli bir kadm1 
senelerdenberi deli gibi sevmektedir. Bu 
sevda o kadar tahammiil edilmez bir hale 
gelmi§tir ki sevdigi kadm1 kocasmdan a
yiTtmi§ ve kendisile evlenmege karar ver· 
mi~tir. 

Fa kat i§in garibi §Urasidir ki Levin in 
sevdigi kadm bir ba§ka adam! severek 
ona kac;mi§ ve evlenmi§tir. 

Feci bir inkisara ve ihanete maruz ka· 
ian Samuel, karasevda yiiziinden gayri
tabil bir hale gelmi§ bankada <;ah§Irken 
arkada§larile kavga elmege ba§laml§tlr. 
Hatta bir defasmda iki arkada§ml tokat
lami§hr. Bankadaki amirleri kendisinin 
sinirlerinden rahats1z oldugunu gorerek 
istirahat etmesi i~in kendisine bir ay izin 
vermi~lerdir. 

Samuel, sevdigi kadm1 unutmaga, ba§· 
ka §eylerle avunmaga ~ah§ml§Sa da mu
vaffak olamami§hr. Nihayet bu a§k, a
damcagiza akhm kaybettirmi§ ve evvelki 
giin aparhmanma giderek annesine sac;· 
masapan sozler soylemege ba§lami§tlr. 

Annesi, oglunun bu halini gorunce 
gozleri ya§armi§ ve: 

- Oglum, sana yaz~k de~il mi ~ Ben 
seni bunun i~in mi dunyaya getirdim. Sa
na oyle bin kadm feda olsun demi§tir. 

Samuel. bu sozlerden annesinin sevgi
Iisine hakaret ettigi manasm1 c;•karmca 
biisbiitiin z1vanadan c;Ikmi§, biifede du -
ran uyu§turucu bir ilac1 alarak annesinin 
burnuna tutmU§ ve kadmcag!Zl oJdurmU§· 
tur. Annesi oliince hemen kucaklami§ ve 
banyo dairesine goturerek oraya yatJT· 
mi§hr. Bu mada banyoda bulunan man· 
galdaki yanmami§ komiirden c;1kan gaz 
Samuele dokunmu§ ve iimidsiz sevgili ·de 
orada i:ilmii§tiir. 

Mi.iddeiumumilik Mdise hakkmda tah· 
kikat yapmaktad1r. Ana, ogulun cesedleri 
Morga kaldmlmi§hr. 

VILAYETTE 

Defterdar i§e ba§ladt 
Y eni maliye te§kilatmda Istanbul def

terdarhgma tayin edilmi~ olan Kaz1m 
diinden itibaren bu vazifeye ba§lami§tJr. 

Eyiib kazasmm kadrosu 
Y eni te§kil edilen Eyubsultan kazasi

nm kadrosu diin teblig edilmi§tir. Bura -
nm jandarma kumandanhk vekilligine 
yuzba§J Vecihi tayin edilmi§tir. Malmu· 
diirliigi.ine heniiz kimse tayin edilmedi • 
ginden bu vazife vekaleten idare edil -
mektedir. Diger memurlar kadrosunu ta· 
mamlamak ic;in di.in Vali muavininin nez
dinde bir i~tima yapilml§hr. Eyiibsultan 
eski niifus memurlugu, kaza emrine ve • 
rilmi§tir. Diger memurlar da bir iki gune 
kadar itmam edilecektir. 

MOTEFERRIK 

Cekoslovakyah seyyahlar 
Diin §ehrimize 250 <:;ekoslovak seyya· 

h1 gelmi§tir. Seyyahlar, ak§ama kadar 
istanbulun tarihi yerlerini ve camileri gez
mi§ler, ak§ami.izeri Romanya yolile mem· 
leketlerine donmu§lerdir. 

Bahkesir Miiddeiumumi 
muavinligi 

Istanbul sekizinci ihbsas mahkemesi is
tintak hakimi Bay Hakk1 Si.ikrii T alim· 
cioglu, iht1sas mahkemelerinin lagvJ uz~
rine Bahkesir Miiddeiumumi muavinli • 
gine tayin edilmi§ ve dun yeni memuri • 
yetine gitmi§tir. 
Giizel San'atlar resim sergisi 

Giizel San' atlar Birligi Resim §Ube • 
sinin yirminci sergisi 1 agustos cumartesi 
giinii saat 16 da Galatasaray lisesi sa • 
lonlarmda ac;Jlacakhr. Serginin bu sene 
gec;en senelerden daha mukemmel ohna· 
sma c;ah§Ilmaktadir. 

Beynelmilel kanser kongresi 
Brukselde toplanacak olan beynelmilel 

ikinci kanser kongresine istanbul Univer
sitesi namma emrazt cildiye profesorii Hu· 
lusi Beh<;et ile umumi emraz profesorii 
Obendorferin i§tiraki kararla§bnlmi§br. 
Profesorler yakmda Belc;ikaya gidecek -
lerdir. 

KOLTOR ISLER/ 

Maarif tefti§ reisi 
On gundenberi §ehrimizde bulunan 

M aarif V ekaleti tefti~ heyeti reisi Cevad, 
diin Heybelideki muallimler ve Erenko
yiindeki taleb~ kamplanm gezmi~ ve a~ 
§am trenile Ankaraya gitmi~tir. 

I 

Srcakla~dan sucu diikkiinlarma 
hiicum! 

Birkac; giin evvelki §iddetli yagmurlar
dan sonra ii~; dort giindur muthi§ bir s1 -

cak dalgas1 butun istanbulu kas1p kavur
maktadir. Gerc;i tegimuz, !stanbulda en 
s1cak ay ise de bu sene ,sicaklar, biiyiik 
yagmurlardan sonra bashrdigl ic;in daha 
miiessir olmaktad1r. -

S1cagm §iddetinden diin dairelerde, 
bilhassa Adliyede birc;ok memurlar fena· 
ltk gec;irmi~ler ve F azilet admda bir k1z 
da kopru i.izerinde bayilmi§tlr. Etraftan 
yeti§enler, bay1lan kiZI o civarda bulunan 
ve soguk su satan diikkanlardan birine so
karak ba§ma su dokmek suretile ayi!tmi~
lardir. Halkm c;ogu, diin, Florya, Ada
Jar, Bogazic;i, Suadiye, Bostanct ve 
Modaya giderek bogucu stcaklardan kur
tulmak ic;in giindiizii denizde gec;irmi§ -
!erdir. 

S1caklann pek fazla artmasmd'!..n dola
Yl buz sarfiyatt iki giindenberi artmi§tlr. 
Sehirde ceketlerini kollarma alarak dola
§an erkekler c;ogalmi~tir. 

Rasadhaneden aldigimtz malumata 
gore diinki.i asgari hararet golgede 22,5 
iken saat 14 te 29,5 a c;Ikml§ ve bu ha
raret saat 16 ya kadar devam etmi~tir. 
Hatta saat 16 da hararet derecesi 30 a 
kadar c;tkmi§\Ir. • istanbul • .KandiHiye •Ba -
zaran daima 4 derece farkettiginden cli.in 
~ehirde hararetin gQlzede 34, gi:ine~te 64 
dereceyi buldugu anla§dmaktadir. 

SJcaklarm bu kadar fazla artmas1 bil
hassa resml dairelerde mesai hayatlm ta· 
hammi.ilfersa bir hale getirmi§tir. Memur
lardan c;ogu, yukanda da kaydedildigt 
gibi, sicaklar yuzunden c;ah§amamakta, 
kapah, bunalhci odalarda uzun gunii eza 
ic;inde ge<;irmektedirler. Her yerde oldu
gu gibi yazm fazla s1cak oldugu giinlerde 
istanbulda da resmi daireleri ogleden son
ra tatil yapmak, her§eyden ziyade me • 
murlann s1hhati babmmdan pek luzumlu 
ve zaruri bir§ey olmu§tur. Filhakika §eh
rimizdeki ecnebi muesseseleri, hususi bu -
rolar ogleye kadar c;ah§makta, ogleden 
sonra tatil yapmaktad1rlar. Bu usulun 
fazla s1caklann devam1 muddetince res • 
ml dairelere de te§mili icab eder. Mesai 
saatine sabahleyin sekizde ba§lamak ve 
ogle tatili yapmadan ikiye kadar <;ah§ -
mak ve ondan sonra tatil yapmak suretile 
hem i~ rand1mam azalmami§ olur, hem de 
memurlann saghg1 korunur. 

istanbul Yalisi Muhiddin Ostundagm 
bu pek mi.ihim noktay1 nazan dikkate a· 
lacagma §i.iphemiz olmad!glnl soylerken 
biitiin memurlann temennilerine i§tirak et· 
tigimize emin bulunuyoruz. 

SEHIR ISLER/ 
Konservatuar projesi 

Y eni yap1lacak Konservatuar binasJ • 
om projesi heni.iz gonderilmemi§tir. 

Belediye, projenin bir an evvel gon • 
derilmesini, projenin miman olan ve ge
c;enlerde olen Polzigin kansma tekrar 
yazmi§tlr. 

Projenin tatbikatma nezaret etmek ii
zere yeniden bir ecnebi mimarla anla§ • 
maga zaruret has1l olmu~tur. 
Tarihl binalarm muhafazas1 

<:;aghyan saray1, lmrahor ko§kii gibi 
tarihl bymeti haiz baz1 binalann hiisnii 
muhafazasmt temin ic;in bunlann Bele • 
diveye deyredildigi yazilmi§tl. Bu binala· 
rm ne suretle muhafaza edilebilecegini 
tesbit etmek uzere diin Belediye reis mu· 
avini Ekrem Sevencanm nezdinde Bele
diye erkanmm i§tirakile bir toplantl ya • 
p1lmi§tlr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

lsvi~re konfederasyonunun 
yildoniimii 

isvic;re konfederasyonun 465 inci yii
doniimii miinasebetile yann saat 16,30 da 
lsvi~re sefiri M. Hanri Marten Tarab • 
yada lsvi~re kolonisini kabul edecektir. 
au miinas~b.etk I ;nabyadaki T okatli -
yan otelinde bir suvare verilecektir. 

Hiikumetimizle ltalya arasmda yeni 
bir ticaret anla§masi akdi ic;in miizakere
lere Ankarada ba§lanmi§tir. 

Zahire ve hububat ihrac mevsimi gel
digi ve ltalyadan da bu maddelere kar§I 
biiyuk bir istek oldugu nazan dikkate a-
lmarak yeni anla§mamn siiratle ikmaline 
~ah§Jlacagt umulmaktad1r. Klering esa -
sma dayanarak yapilacalc: olan yeni an • 
la§mada zecrl tedbirler zamanmda ital
yaya ihrac edilmi§ olan ve bedelleri alma
mami§ bulunan mallanmiz, ezciimle taze 
bahklanmiz ic;in de mi.isaid bir vaziyet 
bulunacag1 §ephesiz gorulmektedir. 

VNIVERSITEDE 

Bir kimya enstitiisii yap1hyor 
Maarif Vekaleti 300,000 lira sarfile 

yeni bir Kimya Enstitlisii kurmaga ka • 
rar vermi§tir. Bunun ic;in laz1m gelen 
tahsisat aynlmi§ ve 'Enstitiiniin Oniver • 
site bahc;esinde eski hastanenin bulundu· 
gu yere yap1lmast kararla§mi~tlr. Enstitii 
Balkanlarda ve Y akm§arkta bulunan 
kimya laboratuarlanmn en bi.iyugu ve 
en moderni olacak ve ic;inde yiizlerce ta
lebe c;ah§abilecektir. 

Bu binamp in§asma oniimiizdeki ay 
ic;inde ba§lanacak ve tam bir sene sonra 
bitirilerek ac;Ilacaktir. 

Oniversiteliler Romanyaya 
gidiyor 

Romanya Universitesi talebelerinin 
Tiirkiyeye vaki olan ziyaretlerini iade 
etmek maksadile Milli Turk T alebe Bir
ligi bir gezinti tertib etmi§tir. Kafile 40 
klz ve erkek talebeden miirekkeb olacak 
ve Romanyada on be§ giin kalacaktJr. 

Mill! Turk T a lebe Birligi vaki ala
calc: mi!racaatleri 2 agustosa kadar ka -
b~l edecektir. Bu seyahat kin Biikre§ 
Universitesile yap1lan temaslar bitmi§tir. 
Seyahate 6 agustosta ba§lanacakhr. 

Oniversitelilerin §ark vila • 
yetlerine seyahati 

I l ·. I 1 . ·, • (1 

Bun dan bir .miiddet evvel Kars valisi-
nin Oniversite gen~ligini dogu ill~rin.i 
gezmege c;agirdJgmt yazml§tlk. Uc;iincu 
gene! miifetti~ T ahsin Uz.er yiiksek tah
sil gencliginin §ark vilayetlerini gezmele
rini c;ok faydah buldugundan Oniversite
ye ikinci bir davetiye gondermi§tir. lmti • 
hanlar ve asker! kamplar dolayisile §im
diye kadar me§gul olunam1yan bu me -
sele uzerinde Universite Rektorlugiince 
tetkikata ba§lanmt§tlr. V ali Muhiddin 
Ostiiqdagm ba§kanhgmda Rektor Cemil 
Bilsel Oniversite umumi katibi ile Fa -
kiilte dekanlan ve yi.iksek mekteb mii -
di.irlerinin i§tirakile bir toplantl yapilmt§ 
ve bununla daiml §ekilde me~gul olmak 
i.izere yiiksek muallim mektebi muduri.i 
Hamid, Universite umuml katibi F erid 
Ziihtii ve T1b fakiiltesi dekan sekreteri 
do<;ent Sadi lrmaktan murekkeb bir komi
te te§kil edilmi§tir. Bu seyahat 9 agustosu 
takib eden ilk vapurla yapiiacaktJr. ilk 
kafile ktz ve erkek 1 00 ki§iden murek -
keb olacak ve kafileye doc;ent Sadi lrmak 
riyaset edecektir. ~ark vilayetlerindeki 
kadmlanmlZin yeni yeti§en yuksek tah • 
sildeki Tiirk klzlanm gormesi ve gene kiZ
lanmizm da onlarla yakmdan temas et • 
rnek ic;in gidecek k1z talebenin mumkiin 
mertebe fazla olmasma c;ah§dacakt!r. 

Kafilede her fakiilte ve yi.iksek mek -
tebden 20 §er ki§i bulunacakttr. 

G0MR0KLERDE 
Giimriik memurlari arasmda 

Uzunca bir zamandanberi Ankarada 
bulunan Gi.imruk Ba§mlidiir vekili Mus
tafa Nuri diin Ankaradan ~ehrimize don· 
mii~tur. 

Mustafa Nuri Ankarada bilhassa giim
riik memurlanmn terfii listesile me§gul 
olmu~tur. Bugiinlerde Vekaletten gec;e
cek olan bu listede kiic;iik memurlarm ay
hklanna miinham olmak iizere 20,000 
liraltk bir zam yapilmaktadir. !stanbul 
gi.imruklerindeki miinhallere diger gum • 
riiklerden on be§ memur nakledilmekte -
dir. Bundan ba§ka, miinhal memuriyet • 
ler ic;in de bir miisabaka imtiham ac;Ilacak 
ve yeni memurlar almacakt!r. 

Gumri.ik memurlannm senelik ikrami -
yeleri ic;in heniiz bir teklifte bulunulma • 
ml§hr. 

Giimriik kumusyonculartmn 
imtihani 

Gumriik i§lerinde c;ah§mak iizere yeni
den kumusyoncu, maiyet memuru ve mu· 
avin olmak istiyenlerin imtihanlart yarm 
sa at 10 da gi.imriikte yapilacakttr. 
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Siyasi icmal 
Bel~ika ve Avrupa 

politikasl 
n ondrada tngiltere, Fransa ve 
lb Belc;ika tarafmdan akdolunan 

konferansta, Avrupa sulhunu 
kurtaracak pratik tedbirlerin kararla~h • 
nlmasmda Belc;ikamn buyi.ik tesiri olmu§' 
tur. Bel<;ika, Fransaya peyk olmak ve 
Parisin her dedigini kabul ve iltizam po· 
litikasmdan giinden giine uzakla§tyor. 
Zaten, Umuml Harbden sonra, 1921 de 
Belc;ikamn Fransa ile akdeyledigi askeri 
ittifakm ahiren fevkalade ahvalde, iki ta• 
raf erkamharbiyeleri arasmda, isti~arede 

bulunmaktan ibaret bir §ekle sokulmu§ ol· 
masile iki kom§U devlet arasmdaki s1k.1 

munasebet bir kat daha gev§emi§ti. 
Lokarno misakmm bozulmas1 ve AI· 

man ordusu tarafmdan Rendeki gayrias• 
kerl mmtakanm i§gal ve takkimi daha zi· 
yade kiic;iik Bel<;ikay1 tehlikede b1rakttgl 
hal de, bundan Bel~ika F ransadan dab a 
az tela~ etmi§ti. Bu sayede, !ngiltere ha· 
vadaki gerginligi teskine vakit bulabilmi~· 
ti. Fransa dahi yalmzba§ma Almanyaya 
kar§l harekete gelmege cesaret edememi§· 
ti. 

Belc;ika yalmz dt§ politikada Fransaya 
tabiiyetten aynlmi§ olmakla kalmayiP 
Avrupada sulhu tehdid eden biiyiik mese
lelerin hal ve tesviyesinde tutulacak yol 
ve usul hakkmdaki dii§iincelerde dahi 
Fransa ile Belc;ika arasmdaki fikir aynhgt 
derinle§mektedir. Belc;ikada son umumi 
se<;imin neticesi olarak peyda olan ve bit 
aydan fazla siiren kabine buhrammn so• 
nunda M. Van Zeelandm yeni kurdugu 
kabinede Hariciye Nezaretini deruhde e• 
den M. Spaak Londra konferansma gi• 
derken soyledigi bir nutukta Belc;ika ile 
F ransa arasmdaki harici politikaya aid 
miibayeneti bir kat daha goze c;arpa• 
cak surette anlatmi§h. 

Mumaileyh bu nutkunda «Butiin 
Avrupaya §amil mii§kiilatm kolayca ve 
suratle hallolunamiyacagim ve Belc;.ika" 
mn buna bakarak kendisi kin hayati e" 
hemmiyeti olan meselelere bilateahhur 
vaz1yed ederek halledilmesine ~;ah§mak • 
tan geri durmiyacagmi ve sulhu saglam• 
la~hracak biiyiik i§in muvaffak olmasi 
beklenirken Belc;.ikamn kendi huzur ve 
selametinin ko~mulan tarafmdan temin e• 
dilmesini istemek hakkt oldugunu» soy 
lemi§tir. 

Bu sozler Belc;ikanm, Avrupa sulhu • 
nun F rans1z ve Sovyet telakkilerine uygun 
olarak tecezzi kabul etmedigi fikrinde ol• 
mad1gm1 ve kendi emniyetine her§eyden 
ziyade ehemmiyet verdiginden Almanya 
ile anla§maya hakb oldugunu ifade et ~ 
mi§tir. Belc;ikamn, ingiliz ve Alman te" 
lakkilerine uygun siyasi bir zihniyeti ka• 
bul eyledigini anlatan bu sozler, Fran ~ 
sada buyuk bir &rtma kopardt. M. 
Spaakm, sosyalist oldugu halde boyle 
sozler soylemesi F ransada i§ba§mda bulu· 
nan sol partileri busbutun mi.iteessir et ~ 
mi§ti. 

N utkun F ransada uyandud1g1 bu fen a 
akisler iizerine, Belc;ika sosyalist partisi 
Londrada bulunan M. Spaaka bir telgraf 
c;ekerek nutkunun Belc;ika sosyalist ve a• 
mele partisinin siyasl du§uncelerine uygun 
olmadtgmt bildirmi§, bu partinin mii§terek 
emniyet ve kar§Jhkh yard1m siyasetinin 
kuvvetlendirilmesi taraftan bulundugunt.l 
ihtar etmi§tir. Ayni zamanda bu yolda 
F rans1z Ba§vekilile Hariciye N azmna 
telgraflar c;ekilmi§tir. 

Bu telgraflar Belc;ika dahilinde bUyiik 
bir firtma kopard1. Flaman milliyetperver• 
lerile sag partiler Belc;.ikanm milli menf"• 
atlerinj Londrada miidafaa etmekte bulu• 
nan Hariciye N azmna yap1lan bu hiict.l' 
mu ihanet olarak kar§IladJlar. M. Blume 
c;ekilen telgrafm ise, ecnebi bir devlett 
serfiiru etmek demek oldugunu iddia et: 
tiler. Reksistler denilen yeni fa§ist parti5 ~ 
bu telgraft flTSat bilerek Belc;ikada dahl 
halk cephesi kurmak istiyen sosyalistlere 
ve kowiinistlere kar§I §iddetli bir miicade· 
le ac;h. Y eni kabinenin mevkii de fena 
halde sars~ldi. Bu hucum ve hareketle~ 
kar§Jsmda Bel~ika sosyalistleri daha j]etl 
gitmekten c;ekinm§ler ve M. Spaakt dii, • 
§iirmek tasavvurundan vaz gec;.mi§lerdtt• 
Bu neticeye gore Bekika be§ler konfe ' 
ransmda, Fransanm §Umullii dava ve tet:' 
lerini mudafaa etmiyecektir. 

Muharrem Feyzi Toga:; 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone I Tiirkiye Haric 
feraiti ( i~io ~ .. 

Senelik t 400 Kr. t:100 Kr· 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktW' 
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TEI.EFON TELGilAJ' ve TELSiZLE 

Italya; lngiltere ile 
itiliftah ka~Iniyor! 

miizakereleri, 'ricaret 
den 

italyan Jsrarlari yuzun 
ile italya aras1nda 

baslad1 
' 

akim kald1. Fransa 
ticari miibadele 

CUMHURiYET 

Hldiseler aras1nda 

ispanyolun i~indeki 
yanardag 

Bir Fransr-z; ga-z;etesinde fu satrrlarr 
okudum: 

«Madrid, 22 temmuz - Serra do 
Rondo ahalisi Villakampa askerleri
ne karl!r siltihlanmrl!trr. Aaker k 1t' a
lan dairlmrv tie memleket iferileine 
dogru kafmlfhr. lhtiltilciler ka-z;an -
drklarr zaferden sonra Cebelitarrkr 
ele gefirmege fOllflYOrlar. 

Harb olmiyacakhr! 
A vrupada bunu bilen ve onun i~in her 
istedigini hi~ korkmadan yapan iki 
ak1lb adam var: Musolini ve Hitler 

Miimkiin oldugu hadar ~ok bogucu gaz kullanalrm. Ciin
kii harbi menedecek, gene harb korkusudur. 
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HEM NALINA 
MIHJNA 

Y ersiz ve manasiZ 
bir ~iiphe! 

~ ranSJZlann me~hur bir haftahk 1r illustration gazetesi vard1r ki 
resimlerinin guzelligi ve yaz1 • 

lanmn ciddiyetile me§hurdur. Diinyamn 

. Roma 30 (A.A.) _ ingiliz. ltalyan Roma 30 (A.A.) - Fransa ile !tal· 
hcaret mukaveleleri hakkmda tasrih olun- ya arasmda ~u veya bu ~ekilde prensip
duguna gore, !talyanlar sanksyonlardan ler mevzuu bahsedilmeksizin ticari miiba· 
evve[ ve sonraki arasmda fark gozetm~>k delatm tekrar ele ahnmasi ic;in miizakere· 
isti.Yorl I. t I I k . Iarin ko I ere devam olunmaktadn. Etrafh muB 

«Madrid, 23 temmu-z; - Kralcrlrk 
partilerine menaub bir~ok azanrn tie 
meb'ualarrn tet1kif edildikleri bild;ri· 
liyor. Bunlardan bazrlarr Leon adala
rma aiiriilmii~tiir. 

«Madrid, 25 temmuz - Endiiliis 
ahaliai niabeten aiikrin i~inde ve hii· 
kiimete sadrk kalmr,trr. 11 inci frrka 
krtaatr aailere karvr harektitrna de • 
uam edi:~or.» 

Oc; giin evvel sekse - vecegini pekala takdir 
ninci yJidoniimiinu. idrak ~diyor ve Almanyay1 
eden me~hur lngili:z 'epeden ttrnaga kadar 
mutefekkiri B e r n a r d :ilahlandmy(,!l", yap1lan 
Shaw yukanki serlevha fngiliz ve Frans1z pro -

muhim vak'alanm kiymetli yazilar ve ve~ 
sika mahiyetinde fotograflarla muntaza
man tesbit eden bu gazete, Montreux 
konferansmm a<;IldJgmJ ilkonce birkac; 
satJrla ve resimsiz olarak bildirdi. Her 
nedens~, bitinciye kadar da, konferansa 
tamamiie lakayd kalarak hi<; bahsetmedi. 
Niha~et 2? temmuz tarihli say1smda 
«!' e~J Bogazl~r mukavelenamesi>> diye 
bJr sutunluk hir yazi ile bir tek resim 

ar. a yan ar san s1yon · 
nulma '1 'tf kt - borclartn kereler b1'laAhare yapiiacakttr, C:imdiye ka• SJ e 1 as1 se eye ugnyan '"~ 
ancak italyaya miisaid bir harici ticaret dar F ransadan ftalyaya hi<;bir ~ey ihrac 
bilanc;osu iizerinden it fa edilebilecegindr edilmedigi hal de italy ad an F ransaya ba· 

ile Daily Expressde bir 'estolarma omuz silke -
makale ne~retmi~tir. U · rek kendini bir Sii • 

lsrar etmi~lerdir. z1 irsalat vuku bulmustur. 
......................................... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;lll"'"''""'""'""''"'"""""'"" 

Yunan 

istifa 

kabinesi 
• etm1yor 

Portekiz Hariciye 

Naz1r1 Londrada 

Partilerin birlesmesi mii- Almanyaya miistemleke 
Zakereleri dev~m ediyor vermek istemiyorlarm1~ 

Atina 30 (Hususi) - Siyasi mahfil
lenn en son gorii§ ve miitalealanna gore 
Sofulis ve T eodokis arasmda partilerin 
bir!e~tirilmesi ve bir ittihad kabinesi ku· 
tulmas1 hakkmda cereyan eden miizake
reler uzerine vaziyeti sarstlmi~ olan Me· 
taksasm istifasJ tehlikesi bertaraf olmu~ • 
tur. 

Kabine birincite§rin ayma kadar vazir . 
es~ne devam edecektir. 

Partilerin birle,mesi 
Atina 30 (Hususi) - Partilerin bir -

le~erek parlamentoya miistenid bir ittihad 
kabinesi kurmalan hakkmda faaliyette 
buiunan mill! ahali partisi lideri T eodokis 
bugiin Olimpiyadlarda bulunmak uzere 
Berline hareket etmi§tir. Hareketinden 
evvel gazetecilere verdigi beyanatta a • 
gustosun sonlanna dogru Berlinden av· 
det ederek tekrar faaliyetlerine ba§hya
<:agml ve eger aralarmda ihtilaf <;Ikmazsa 
Ahali partisinin de ittihad kabinesine gi· 
tecegini iimid ettigini soylemi§tir. 

Dun toplanan Ahali partisi merkez 
h~YetU..:Ie partinin liderlerinden Mavro -
tlllhalis matrud zabitlerin tekrar orduya 
~hnmas1 mevzuu bahsolarak partiler ara
~lnda yap1lacak bir itila£1 kabul etmed1 • 
~inj ve eger Aha,li Partisi bu nokta uze
tinde 1srar ederse kendisinin partiden is· 
tifa edip ~ekilecegini soylemi~tir. 
llarbiye Miiste1arrmn bir tekz,ibi 
Atina 30 (Hususi) - Harbiye Mi.is

te§an General Papadinas gazetecilere 
"erdigi beyanatta, baz1 gazeteler T raJc -
'fa ve Makedonya garnizonlan zabitleri· 
nin diktatorluk ilan edilmesi hakkmda a
~alarmda bir protokol imza ettiklerine da
lr Verdikleri haberleri tekzib etmi~tir. 

Yunanistand aki casuslar 
Atina 30 (Husust) - Ahali partisine 

l'nensub Ellinikon Mellon gazetesi, Y u • 
h • 
d an1stan aleyhinde casusluk yaptJklann -
h a~ •uphe edilen birc;ok ecnebilerin grup 
ahnde hudud haricine c;Ikanlacaklanm 

l'azmaktadu. 

Liderler arasmdaki muzakereler 
h" A tina 30 (A.A.) - Bir milll birlik 
ukumeti tesisi maksadile siyasi liderler 

arasmdaki muzakerelere tekrar ba~laml· 
tni§hr. 

Atatiirk Ankara dan 

Londra 30 (A.A.) - Portekiz Hari
ciye N;zm M. Arnindo Monteiro, bugiin 
M. Baldvin ve kabine erkanmdan birc;0k 
zevatla birlikte ogle yemeginde bulun -
mu~tur. 

iyi malumat almakta olan mehafilce, ye
mekte bulunan devlet adamlan arasmdaki 
gorii§melerin lspanyanm vaziyetine miit~ 
allik oldugu beyan edilmektedir. Aym 
mehafil M. Monteironun Almanyanm 
mi.istemlekat talebi meselesini de ortaya 
atm1~ ve Portekizin elinde bulunan mi.is
temlekeleri Almanyaya terketmege miit~ 
mayil olmadigmt sarih surette soylem1~ 
oldugunu ilave etmektedirler. M. Mon -
teironun Portekize avdet etmesi ic;in mu
maileyhe bir !ngiliz harb gem1s1 tahsis 
edilecektir. 

Bel~ikantn bir tekzibi 
Briiksel 30 (Hususi) - Hariciye 

Nazm M. Spaak Bel<;ika mi.istemleke • 
lerinin kismen ba§ka bir devlete devre • 
dilcegine d.,jr deveran eden ~ayialan 
tekzib ederek, Belc;ikaya bu yolda her • 
hangi bir teklif yapilmadJgmi ve Belc;ika 
ic;in boyle bir meselenin mevzuubahs bile 
olamJyacagtnl soylemi~tir. 

M. 

Frans1z Ayan1 

Pol 
retle 

Bonkuru 
tebrik 

hara
etti 

Paris 30 (Radyo) - Ayan mecli~i 
Hariciye enci.imeni bugiin_ fev~ala?e btr 
toplantl yaparak beynelmtlel siyasi va_ • 
ziyet hakkmda Be§v'ekil M. Blum Ile 
Hariciye N azm M. Del bosun izahat!m 

dinlemi§tir. b"u'tu"n 
Naz1rlar kendilerine sorulan . . 

suallere mufassal cevablar vermi~lerdir. 
Neticede komisyon reisi M. Hann Be • 
ranje takib ettigi siyasetten dolayt hiiku
meti tebrik etmi~tir. Bu munasebetle M. 
Beranje, Montro konferansmda elde et· 
tigi parlak muvaffakiyetten dolayi da 
aynca Frans1z murahhast M. Pol Bon
kuru tebrik etmi~tir. 

Hariciye Nazm M. Delbos hu~ume· 
tin de aynca M. Pol Bonkuru tebr.tk e_t
tigini ve Montrode elde edilen net;cenm 
c;ok muhim oldugunu soylemi~tir. 

Filistin ihtilali a vdet ediyorlar 
n Ankara 30 (Telefonla) - Reisicum • d k ) 
h Ur Atatii.rkiin iki giin ic;inde !stanbula Kudiiste yeni en an I 
s~rcketleri muhtemeldir. Fevkalade musademe)er oJdu 
h ret:e toplanrnl§ olan Biiyiik Millet 
••techs· . 

zagl goren ve ~imdiye ryer - Kayser mevkiine 
kadar soyJedikJerinin bir- 'Ikanyor. Bu &atrrlara siz de benim gibi dik -

kat&iz ve acele goz gezdirmil! bulu • 
nuyor&unuz, onlarr son /spanya ihti • 
ltiline aid htidi&elerin teferriiatr &an· 
mlf olacak&lnrz. Ger~i bu haberler 1 •• 
panya ihtiltiline aiddir, fahat uon» 
degil, bundan 113 aene etlvel, 1823 te 
l&panyada kopan ihtiltile aid. 

c;ogu c;1kan muharririn Bunu da Renin i§ • 
bas.tl. Bu tek fotografi de, fngiliz dele • 
gesile M. Litvinofun goru~tiiklerini gos
termektedir. bu enteresan yazJSim ;ali takib ediyor!. . . V e 

aynen a!Iyoruz: 'ize soranm; ne oluyor? illustration 25 temmuz tarihli sayiSln~ 
daki yaz1da, yeni mukavelenamenin e • 
sas1 hakkmda ktsaca malumat verdikten 
sonra bilhas~a muahedenin F ransamn 
vaziyetine taalluk eden kiSlmlanm tet ~ 
kik ediyor ve Tiirkiyenin harbde ve sulh· 
ta Bogazlara ne ~artlarla hakim olaca • 
gmt izahtan sonra diyor ki: 

«Son giinlerde her · Harb mi? Asia! Ne 
kes eskisinden daha t.ehirli gaz, ne de iki 
miithi~ bir Avrupa har· <aat ic;inde biitiin Av • 

Demek oluyor ki J&panya.da ihtiltil, 
kiisuf gibi, zebele gibi, f1rhna, kaslr
ga tie taun gibi, zaman zaman tepen 
zaruretler seri&inden bir tabiat htidi
residir. lspanyolun i~indeki yanar
dai &onmedik~e her an bu sarsrntrlar 
beklenebilir. Biitiin yeni iddialara 
ragmen tarihi de tabiat gibi tekerriir 
ettiren bu volkanik ruh, her hangi bir 
yanardag gibi yerinde Ve sabit kalml
yabilir, hemen komfU ruhlara da sira· 
yet ederek yeni istidadlarr tutuvtura
bilir. Bunun ifin Fran&ada milyonlar
ca endi~eli goz, lspanyadan yiikselen 
alev siitunlarrna Ve kan fiskiyeleri • 
ne dikilidir: Kendi yahrn atilerini 
&eyreder gibi &rkmtr ve dehvet ifinde. 

binin pat!Iyarak me · Ma/calemn muharnn rupa §ehirlerini altiist e· 

PEYAMI SAFA 

Bogazlara dair kantinla
rin bugiin tasdik1 

muhtemel 
tBa~tara/1 1 tnct sah.tfede) 

tiin enciimenler ellerindeki i§leri bitererek 
diin ak$am gee; vakit heyeti umumiyeye 
sevketmi~ bulunuyorlar. Kanun layihalan 
enciimenlerin hazirladigi esbab1 mucibe 
mazbatalarile birlikte matbaaya verilerek 
geceyansma kadar tebedildi. Bundan 
ba§ka Montro konferansi aleni celseleti • 
nin zab1tlan da bastmlarak azaya tevdi 
edildi. 

Meclisin yarmki {bugiinkii) toplanti
smda Hariciye Vekili Doktor T evfik 
Rii§tii Arasm miihim beyanatta buluna· 
cag1 anla~thyor. 

Montro konferans1 dolay1sile umum~ 
siyasi vaziyeti dahi izah edecek alan bu 
beyanahnda Hariciye Vekilimizin Ak
deniz paktmdan da bahsetmesi muhtemel
dir 

Y eni vergi ihdas edilmiyeceh 
Bogazlann tahkimini muktazi paranm 

temini maksadile yeniden bir vergi ihdas 
edilecegine dair baz1 kimseler tarafmdan 
<;Ikanlan §ayialarm dogru olmadigi an • 
la~Ilmi~tJr. Maliye Vekili Bogazlar ic;in 
liiz1m gelen tahkimat programlartni, hii
kumetin vatanda§lara hic;bir kiilfet yiik • 

lemeksizin hamladigmt, yeni vergi ih · 
das1 hakkmda <;Ikanlan ~ayialann as1 SIZ 
oldugunu soylemi~tir. -· !ngiliz - Rus deniz anlatmall 

Londra 30 (A.A.) - !ngiliz - Sov· 
yet deniz muzakereleri tam surette nil.a
yetlenmi~tir. Londranm meseleden V a · 
~ington mukavelesi ak.idlerini, Alman} a· 
Yl ve PolonyayJ haberdar etmesi uzerine 
lngiliz - Sovyet anla~mas1 parafe edile • 
-:ektir. ._ .•. __ 

Mes'ud bir evlenme 

deniyetin bahp gi • Bernar Sav decek tayyare hiicum . 
deceginden endi§e etmektedir. Ben boy- I an! Bilakis sulh ve siikun ... 
[e bir~ey olamaz demiyorum. Diinya ih- Demek oluyor ki Hitler sulh lehine 
timal dunyas1cbr. Her&ey olabilir. Hatta mevcud cereyanlann kuv\'etini takdir e
Londradaki Primose tepesinden de Let- decek kadar kiyaset ve dirayet gosteren 
ki bir giin gelir V ezuv yanardag1 3ibi bir adamd1r. 
k1zgm lavlar fi§kirmaga ba~l1yabilir. Fa
kat oniimiizdeki on sene zarfmda muhak· 
kak surette umumi bir felaket ~eklinde 
ba~l1yacak harbe de ben inanm1yabili ~ 
nm. 

Avrupada 1914-18 hailesi §eklinde 
bir harb <;IkmJYacagma inanarak i§lerini 
bu imkanml1~a gore tutan iki ki~i var
dir: Benito Mussolini ve Adolf Hitler. 
Bu ak1lh mosyoleri iic; kere «ya~a» diye 
alki~lamagl teklif ediyorum. Bu isimlere 
belki de Man<;ukoyu J aponyaya ilhak e· 
den liderin de ismini ilave etmeliyim. Bu 
iic; ki~i de Avrupada nekadar tahrik e ~ 
dilirse edilsin bir harb <;Ikmiyacagmi bil
diklerinden istedikleri, bildikleri gibi ha
reket etmi~lerdir, ve gene harb <;Ikma • 
m1~hr. 

*** 
Avrupayt muteaddid defalar tehdid 

eden bulutlar harb bulutlan degildi. 
Bunlar yalancJ giillelerden ibaretti. 

lngiltereyi istila eden sulhperverlik 
dalgasmdan istifade ederek Musolini 
Habe§istam istila etti. Sulhperverlik yo
lundan ayriimiyacaklarma dair yemin e
den milyonlarca fngiliz ftalyaya kar~t 
hemen silaha sanlmak teklifini ileri sur
du. fngiliz donanmasJ Akdeniz ve Sii • 
ven Kanah onlerinde boy gosterdi. Ne
tice: Du<;e bu tezahiirlere aldm~ etm~di. 
Ve Habe~istam istedigi, bildigi gibi il • 
hak etti. Bundan sonra da 1ngiltereye do
nerek «Donanmam Akdenizden <;ek! » 
kumandasm1 verdi. 1ngiltere de buna der
hal itaat etti ve donanmasmt geri c;ekti. 
Avrupa gene sulha ka stu. 

Korfo hadisesinden b11 ana kadar 
Musolini her fmattan istifade ederek 
Milletler Cemiyeti dam1 altmda topla • 
nan milletlerin hepsini de hirer hirer tah· 
kir ederek, masma gore nufuz ve haki -
miyeti altma alarak dolabmt istedigi gibi 
<;evirdi. 

Bu gibi muamelelere maruz kalmak • 
tansa, hie; olmazsa i~i pi~kinlige vur;;alar 
da i~i busbi.itun azd1rmasalar elbetle ki 
daha iyi ve daha aktlhca hareket etmi~ 
olurlard1. F akat nerede o kafa? ... 

"'"'"' 
Almanyanm vaziyeti ftalyanmkinden 

'f. 'f. :f. 

Acaba fngilterede ~u harb dedikodu -
lanm, endi§elerini tasni edenleri sustura
cak kuvvette bir adam yok mu? Guy a ef· 
kan umumiyeyi temsil etmekte olan §U 
bo~bogazlara laf anlatacak bir adam mt 
kalmad1? 

Almanya ve !talyanm, kafalanm ~ey
tanet biiri.imii~ diktatorler tarafmdan ida
re edilmedigini fekala takdir edebiliyo
ru~. Gec;en giin ngiliz vatanperver gene
len . b_ana Hitlerin «Mein Kampf>> adh 
esennm_ bir tercumesini yollami§lar. Ba~
ta~ a~ag_I o.kudum ve ic;inde ho§uma git -
mJyc;n hH;bir ~eye rasgelmedim. Hatta is
terdJm ki bizim namlardan biri <;Ibm 
da bunun kadar giizel bir eser viicude 
getirsin! 

Ben oyle goriiyorum ki yeni bir harb 
imkanstz denecek kadar uzak bir ihtimal
d~r. Bir vakitler ben daha c;ocukken, hii
kumetler harb <;Ikarabiliyorlar ve bundan 
mes'ul dahi tutulmuyorlard1; fakat bu
gi.in vaziyet ayni degildir. 0 zamanlar 
kadmlar harb tehlikesinden tamamile ~a
lim, harbe giden erkeklerse simfsiz ve en 
adi tabakayt temsil etmekte idiler. Bina· 
enaleyh harb <;1karan hiikilmeti bunlann 
tahtie etmesine imkan yoktu. 

Hele !ngiltere adasm1 bir ti.inel kaza
rak istila etmek imkanSIZ oldugundan bu 
adanm mi.ireffeh sekenesi harb tehlike . 
sine kar~I tamamile bigane kahrd1. Fa kat 
bugiin ogle vakti harb ilan edecek olan 
ingiliz kabinesi azasmm ak§ami.istii c;a . 
rma oturmadan evvel birer birer gazle -
neceklerini, diri diri kizarhlacaklanm, li
me lime etleri dogranacagm1 size kat'i 
olarak temin ederim. 

'f. I(. I(. 

Bogucu gaz, tayyare, radyo harbi ve 
bunlar gibi modern tahrib vasJtalandir ki 
harbi hemen hemen imkans1z bir hale 
getirmektedirler. Her hal ve karda miim
kiin oldugu kadar c;ok bogucu gaz imal 
edelim. <;unkii bu madde nekadar bol o
lursa harb ihtimalleri de o kadar azalmi§ 
olur. 

Silahs1zlanma propagandasmt en ~e -
ni bir propaganda olarak tel'in edelim. 
Bahriyemizi Akdenizin her noktasmJ ay
ni zamanda bombard1man edecek kadar 
kuvvetlendirelim, gokleri tayyarelerle dol
durahm. 

. <<Bir Avrupa harbi zuhur elligi tak -
d1rde Fransanm Rus.1Ja ile yanyana har· 
bettigini tasavvur cdelim. Tiirkiye, Fran· 
s1z • Sovyet paktile doRrudan dogruya 
alt1kadar degildir; fa kat F ransamn Ro-

~anya ile itti[ak1 mevcuddur. Romanya 
1sc Balkan A ntantma dahil bulundugun· 
dan, a11ni anlantlan olan Tiirkiye ona 
t;ard1mla miikelleftir. Binaenalcyh Fran
SlZ donanmast, Rus1Ja.1Ja miizaheret i~i.n 
degil,· Romanyaqa muavenet ic;in Bo • 
gazlardan "cc;cbileceklerdir ki, nelice ge· 
ne G1Jni §cydir. 

Sunu kabul elmeli,l;iz ki, biitiin bunlar 
bilhassa kag1d iizerinde mcvcuddur. Bir 
Avrupa harbinin patladt~tm ve Tiirki • 
qenin bu harbc i~tirak etmedigini farze • 
dersek, Tiirkiqe muharib bir dcvletin f1• 

losu~u Bogazfardan Rec;irmek islemcdi[ii 
lakdrrde, onu bu miisaadeqi vermege ic
bar edecek im=alanml~ bir muahede mev· 
cud dcrmdir. Bu takdirdc, Tiirkiyeyi 
Bof?a=lan ac;maga mecbur kdmak i~in 
kuvvct istimalindcn, rtani Tiirkiqcue kar
~~ harb ilanmdan ba$ka c;are kalmrqacak
lrr. Binaenaleuh biitiin bu hiikiimler na
:zariyaf sahasmda kaltyor. Hakikati hal-
de T iirkiqe harbe i~tirak ctsin etmesin, 
harb halinde, BoRazlart murakabc ede
cck olan ilene s1rf kcndisidir.» 

F rans1z gazetesinin yammdaki son fi
kir ic;in «~a. ~unu bileydin» diyecegiz. 
F akat, «Illustration» un hata ettigi 
noktalar var ki onlara cevab vermekten 
kendimi alam1yorum. 

1 - Gazete, mukavelenin hulasa et
tigi maddeleri hakkmda biitiin bunlar 
kag1d iizerinde mevcuddur, diyor. Ma • 
lumdur ki mukavele ve muahedele1in, 
hepsi kag1da yaz1hr ve kag1d iizerinde 
mevcuddurlar. T a~a veya c;elige hakke ~ 
dilmezler. F ransJZ gazetesi, o sozlerlerile 
bu maddelerin lafta kaldigmi ve tatbik 
edilmiyeceklerini telmih mi etmek i~tiyor~ 
Tiirkiye, muahede ve mukavelelere ria • 
yet etmekle, Turk milleti verdigi sozu 
tutmakla me~hurdur. Onun ic;in, Fran • 
s1z gazetesi kag1d iizerinde mevcud olan 
hiikiimlere, bizim tarafimJZdan riayet 
edileceginden emin ve musterih olabilir. 
Bu gazetenin Turkiyenin soziinden §up· 
helenmege hie; hakk1 yoktur. 

tn 1 Intn de yannki celsesinde c;ah~- Kudiis 30 (AA) _ Arablar tar~-
1 a anm bitirecegi ve Montro mukave- 1 h 
ena fmdan diin bir kafileye kar§I yap! an u· 

Olan ~;si~in tasdikile onun mi.itemmimi cum esnasmda yirmi iki Arab olmu§tur. 
C ay1halar1 c;1karacagi anla§Ihyor. !ngiltere tarafmdan Filistinde tahk. ik_ at 

d. · R Partisi umumi merkez biirosu 1 
a ay icras1 ic;in bir komisyon vucude getJTI · 

tir. Pin _3 i.inde istanbula nakledilecek- I d 
art mi~ oldugu haberi, Y ahudi er arasm a san· -t umumi idare heyeti te~rini - F k A 1Ye kadar istanbulda c;ah§acakttr. memnuniyetle kar~IIanmi~tir. a at · 

F abrikator §akir Zumreoglunun kiZI 
Remziye ile Ziraat BankasJ miifetti§le • 
rinden Salahaddin Kumbaracmm ev -
lenme merasimi dun gece T okatliyan sa· 
lonlarmda yapilmi§hr. 

biisbutiin ba§kadtr. 0 dii~man; hem de 
makhur ve munhezim bir dii~mand1r. Bi
c;are tozlann ic;inde yuvarlanmaktadir. 
Bitab ve mecalsiz boyluboyuna yere u • 
zanmt$, otekinin berikinin zaman zaman 
vurdugu tekmelere maruz kalmaktad!T. 
Son meteligine kadar biitun kaynaklan 
kurutulmakta, tekrar silahlanmasm diye 
ba~mJ kald1rmasma miisaade edilmemek
te ve nihayet bu tahakkiime kar~I kafa 
tuttugu takdirde Avrupa harbinin tek1ar 
ac;Ilacagi ile tehdid olunmaktadJr I ... 

Butun Almanya bu tehdid altmda 
sinmisken 65 milyonluk kiitle arasmdan 
tek bir insan <;Ikiyor: Adolf Hitler. Bu 
adam bu muazzam blofii yutmad1g1 gibi, 
hie kimsenin yeni bir harbe suriiklenmi • 

Bu ugurda sarfolunan paralar mahal
lme masruf addolunmaltdJr. <;iinku bun
lann k1sa bir miiddet zarfmda i§e yara -
maz bir hale geleceklerinden sarfmazar, 
i§sizlere temin edecegi menfaat bakimm -
dan da son derece faydaltd1r. T ayyare -
ler, her §eyden evvel sulh melike ini siya
net edecek vasJtalar, amillerdir. 

Ve bilhassa Musolini • Hitler atakhk
larmm muvaffakiyetli neticelerinden son
ra oy(e inamyorum ki, §U harb dediko -
dulan sadece bir sinir buhram say1kla -
malarmdan ba ka bir k1ymet ifade et -
memektedir.» 

2 - Frans1z gazetesi, Turkiye, ken
disinin i~tirak etmedigi bir Avrupa har· 
binde, muharib bir devletin filosunu Bo
gazlardan gec;irmek istemezse, T urkiye
ye harb ilan etmekten ba~ka yapacak 
bir~ey yoktur, <;iinki.i bu hususta imza • 
lanm1~ bir muahede mevcud degildir, di· 
yor. 

Halbuki yeni Bogazlar mukavelena • 
mesinin 19 uncu maddesi, barb halinde 
Tiirkiye bitarafken Bogazlardan gec;me 
~artlanm tesbit etmi*tir. Demek ki imza
lanmi§ bir muahede vard1r. Tiirkiye, mu· 
kav~lenamenin bu maddesine riayet ede
cekhr. F rans1z gazetesi, ria yet etmezse ... 
diyor. Bu, riayet etmezse ... endi§esi, her 
muahede ve her devlet ic;in varid degil 
midir? 

F rablar miitemadiyen greve devam etme 
ransiZ kadJnlarina tehdidinde bulunmaktad!rlar. 

.,.,ar· intihab hakkl Diin be~inci defa olarak petrol borusu 
~ hasara ugratJlmistJr. 

lar 15 30 (Hususi) - Frans1z kadm - • 
Ina int·h d · Suriyedeki Tiirk emlaki .halt 1 ab hakk1 verilmesine air 

lisj l'lanan kanun Iayihas1 bugiin mec- Ankara 30 (Telefonla) - Hariciye 
hire ~eb'usanda miizakere edilmi§ ve Enci.imcni, Suriyede Tiirklere ve Tiir· 

l3u 1~r§~ 488 reyle kabul edilmi§tir. kiyede Suriyelilere aid olan emlak hak 
t'aftnd Yiha bundan evvel de meclis ta- kmda olup muhtelif kanunlarla uzati • 
ayan an kabul edildigi halde meclisi Ian mi.iddetlerin yeniden temdidine 
l'neclisi~~afmdan iade edilmi§ti. Ayan dair Hariciye Vekaletince haz1rlanarak 
ce<;1· .. In bu sefcr kanunu kabul edP- Meclise verilen kanunu aynen kabul ., u:rn 'd 

1 
1 E'dilmcktcdir. etti ve heyeti umumiyeye sevketti 

ngili.z Krah Akdenize Yeni layiha bu muddeti 11 temmuz 936 
dan itibaren 3 ay daha temdid etmek -,. geliyor 

h·-l.IOndra 30 (H • . tedir. 
adise} USUSl) lspanyadaki y ddiriiD bir koy}iiyii oldiirdii 

ten va er Yi.izunden Fransaya gitmek -
011 gU Zgec;en Kral Sekizinci Edvard izmir 30 (Hususi) - Torbahda ya-
ba.Irnan llli.iddetlc §arki Akdenizdc ve gan ~iddetli va~murlar esnasmda dii~en 
Yahati ~a. S&hillerinde bir tenezziih se- bir y1Jdmm harman yakmmda i,<;i Mus-

Yap:rniya karar vermi§tir. tafay1 oldiirmii§tiir. 

Bu samimi toplanh c;ok ne~' eli bir hava 

i~inde sabaha kadar devam etmi~tir. Y e· 
ni evlilerin mes'ud olmalanm dileriz . 

. illustration gibi ciddi bir ~azetenin, 
b1r aydan fazla bekledikten sonra, Bo • 
gazlar konferanst ve mukavelenamesi 
hakkmda, nihayet, bu sa~ma}'l yazmas1 
hayretimizi mucib oldu. 

Trbbiye son stmf talebesinden 
Hikmet Erteze 

Bahsettiginiz mrsele <;ok miihim ve na· 
ziktir. Sizin gibi, benim de nazan dikka
timi celbetmi~ olmakla beraber, haricdeki 
alakadarlarm en hassas bir noktas1 oldu
~u ic;in, mevzuu bahsetmedim ve etmiyo
rum. lcab eden tedbirler elbette ahmr. 



CUMHURiYET 31 Temmuz 1936 

Bibliyografya :.:::: <;in salonunda 
'l:================~ Binet-Valmer den -11 Koyliilerimizle ba,ba~ 

Ak§am, sedef gibi bir renk almu;tl. 
Si.ililn boylu ve r;evik adam, gezinti da
ha uzun siirsiln diye, kald1nmda, ag1r 
ag1r ad1mlarla ilerliyordu. Yilzlerce fab 
rikasmda binlerce adam kullanan ve 
her an ag1r ve mes'uliyetli kararlar it-
tihaz etmek mecburiyetinde olan, her
kesin hiirmet ettigi Mathias Maturin, 
evine donmekten korkuyordu. 

- Bir kopegin bile ini vard1r, diye 
soylendi. 

Bu cii.mleyi, bir gi.in evvel, k1zile da
madma da si:iylemi~ti. Bu sozler, onun 
fevkalade yorulan asabimn zaytf dii§
mesinden ileri geliyordu. K1z1 ona: 
cBaba, artlk c;ekilmez oldunh demi~ti. 

Halbuki zavalh ihtiyar klZlm o kadar 
severdi ki. Kans1 oldiikten sonra onun, 
i§ile evladmdan ba§ka bir §eyi kalma -
mt§b. Fakat babasmm ince kalbini ve 
t;abuk klzd1ktan sonra hemen yelken -
leri suya indirdigini bilmiyen klZl ona 
boyle muamele etmi§ ve damad1 da ka
nsmm tarafm1 iltizam ederek ilave et -
mi§ti: .,Marthenin hakk1 var, baba, be
raber yar;amak t;;ekilmez bir hale geldi 
artlk.• Delikanh bunun i.izerine kanst
na ba§ile i§aret ederek arkasmdan gel
mesini soylemi§ti. ihtiyar baba sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Arkada§lar bizi bekliyor. 
Mathias Maturin nedamet hissile ba~

ba§a yalmz kalmi§tl. 
Bi.itii.n gece, kaybolan kansm1 dii§iin

miir;til. 0 zavalh kadm sag olsayd1, ih -
tiyann i:iziintiisiinil azaltmasm1 bilirdi. 

:ihtiyar baba gece §U karar1 verdi: 
cBundan sonra arhk, eve donmez -

den evvel uzun bir gezinti yapacag1m. 
Bu suretle c,;:ocuklanm1, dinlendikten 
sonra gormii§ olacag1mo~ Bi.itiin giinii.n 
yorgunlugunun ac1sm1 onlardan t;lkar
mam hit; te dogru degil. Yavrucaklarm 
benimle oturmalan bir lutuf.:. 

Mathias Maturin, damadm1, kadm ti
pi ve etvarh oldugu it;in hie; sevmezdi. 
Fakat delikanhy1 Marthe c;ok seviyor, 
gene adam da ona taptmyordu. ihtiyar 
daba da, dullugunun karanhklarma bi
raz l§lk veren ktzma tapmtyor muydu? 

Mathias Maturin ertesi ak§am evine 
donerken bir biiyilk buket c;ic;ek ald1. 

Kaplyt a<;an hizmetc;i: 
- Aman efendim, ne gii.zel t;it;ekler 

boyle bunlar! dedi. Yaztk ki kiit;iik ha
mm bu gece yemekte bulunm1yacak. 

- Nereye gittiler? 
- Bir arkadar;larma, yemege davet-

tiler. 
- Hangi arkada§larma? 
- Sizin sevmediginiz uzun boylu 

zaylf zatm evine. 
- Siz o adam1 sever misiniz, Amehi? 
- Hay1r, <;ok koku si.iriinii.yor. 
- Kii.<;iik hamm saat kac;ta avdet e-

decegini si:iylemedi mi? 
- Sadece gee; gelecegini soyledi. 
ihtiyar salona <;ekilmi§ diir;iinilyor • 

du. Bir taraftan kendisine k1z1yor, bir 

taraftan da onu cezaland1rmak istiyen 
lazile damadma ic;erliyordu. 

Kafasm1 dinlendirmek i<;in <;ahr;ma 
odasma c;ekildi; saatler gec,;:ti. Daha ge
ceyartsl olmamt§tl. Hizmet<;i ic,;:eri gi -
rerek: 

- Size bu mektubu getirdiler, dedi. 
Ki.igii.k hamm tarafmdan. 

Kag1dda ~u kelimeler yazth idi: 
«Hemen benim evime geliniz. K1z1 -

mzla damadmtz oliim tehlikesindedir -
Ier. Otomobilim emr·inize amadedir. 
Philippe.:. 

Philippe, Mathiasm sevmedigi zay1f 
delikanlmm kiit;iik ismi idi. 

Maturin hahrlad1. ;K1zile damad1 ade
ta gozle gi:irii.lecek bir si.iratle zay1fh -
yorlard1. K1zma bu fikri izhar etmi~, 

ve gene kadm da kar~thk olarak §Ull -
lan soylemi~ti: 

- <;ah~miyoruz zannediyorsun, oyle 
mi baba, fakat korkma, biz zannettigin
den fazla c;ah§lyoruz. 

Evet c;ah§tyorlardt. <;in tarzmda tan
zim edilmir; olan salonda. Evet, o c;a -
h§ma! .. 

Villanm kaptsma geldikleri vakit, 
aklllan ba9larmdan giden u~aklar: 

- Daha doktor gelmedi! diye vuru -
nuyorlardt. 

Mathias Maturin sordu: 

- Efendiniz olacak o al<;ak herif ne-
rede? 

U§aklar ses <;1karmadllar. 
- Ya k1z1m? 

- Obiirlerile beraber <;inli salo -
nunda. 

- Haydi beni oraya gotiirlin. KlZlmm 
kocast da or ada m1? 

- 0 da kizm1zm halinde, onlan bir 
tiirlii kendilerine getirmek kabil ol • 
muyor. Ne yapahm efendim, bu bizim 
kabahatimiz degil. Bu neticenin online 
gec,;:ilemezdi, zira fazla kullamyorlar. 

Bu s1rada zaytf Philippe gi:izii.ktii. Bir 
sarho§ gibi sallamyordu. 

- Ah Mosyo Maturin, sizi bekliyor -
duk. Ah bilseniz bar;1m1za gelenleri. 

- K1z1m nerede? 
- Baylld1. Hemen hemen arttk hi<; 

nefes alam1yor. Kendisine soylemi~tim. 
Fakat ne yapay1m, kanmak bilmiyor ki. 

Mathias Maturin, <;inli salonuna gir
di. Burada sade afyon degil, morfin, ko
kain eroin de kullamyorlardi. 

' 
Hemen hemen bir c;ocuk kadar gene 

bir kadm i:ilil olarak yerde uzamyordu. 
Yanmda bir si.irii de baygm yatan in
sanlar vard1. 

:ihtiyar baba k1zmm iizerine atlld1. 
Kalbi artlk atm1yordu. Nihayet yeti -
§en doktor: 

- Yapllacak bir §ey kalmaml§, dedi. 
Sefil herifler sizde. 

Bii.tiln hayatm1 insanlara i§ bulmakla 
ge<;iren Mathias Maturin kendinden 
gec,;:ti. Zehirin sac;ttg1 intizamsizhk onu 
benliginden <;tkarmt§tl. 

Cebinden tabancasm1 g1kararak i.i<; el 
ate§ etti. Bu kadar felaketin mes'uli.i 
zehirlenen zehirleyici zaylf adam, ye -
re yuvarlanml§tl. 

«Ceridei 
yeniden 

;lahsi te§ebbii.s ve 
sermaye ile mem -
leketimizde bun -
dan tam 100 sene 
evvel ilk gazete 
• 1836 da ne§rolu -
nan - (Ceridei Ha -
vadis) tir. 

Mutlakiyet ve 
Me§rutiyet devir -
lerinin tazyikleri -
ne ugnyan (Ceri-

F. VARAL 

Havadis» 
~1k1yor 

dei Havadis) yil - Fethi Uzkan 
zii.ncii. senei devriyesi miinasebetile 
23/8/936 pazar giini.i fevkalade bir ni.is
ha ile tekrar matbuat ailesi arasma gi
recek ve milteakiben de yeni bir tarzla 
giindelik ne§rolunacaktlr. 

Yozgad Halkevi ne§riyatmdan 1936 • 
Fiatt yaztlt degil 

Yozgad Halkevi Yaym Kolu «Kiiylil
lerimizle Ba§ba§a> adh <;ok faydah bir 
kitab1 Yozgadda ve oldukc;a gilzel bir 
surette bashrarak dag1tm1~. 

Eserin muellifi Halkevi Ba§kam Re
fet Aksoy: cDilne kadar koyu bir ka -
ranhkta yalmz ba§ma kalan, hi<;bir 
yonden yardtm gormiyerek bilgisiz koy 
hocalarmm elinde urasalar ·i<;inde bo -
gulup kalan koylilyil aydmlatmak, ona 
acunun da bir cennet oldugunu bildir
mek, ulusal devrimlerimizi tamtmak 
c;ok gerekli bir odevimizdir~ diyerek 
yeni harflerimizin okur yazar yaphg1 
ki:iylilye, bu kitab1 armagan ed-iyor. 
Koyli.i ic;in yaztlmt§ kitablarm noksan
hgl malum oldugundan bu himmeti al
kt§lamak laz1m gelir. 

Kitabdaki yazllar, gene ayni gayeyi 
gil derek, daha evvelce < Yozgad> gaze
tesinde ne§rolunmU§ ve mevzular hep 
inktHl.bimizi ve koyHiyi.i alakadar ede -
cek bahislerden sec;ilmi§tir. 

Biltiin yaz1lar cMemi~ Day1 ile Ko -
nu~malanm• umumi ba§hg1 altmda Sl· 

ralanmu~, biiti.in bahisler hep Memi§ 
Day1ya hitaben yaz1lmi§tlr. Bii.tiln in -
k1lab meseleleri, ki:iy i§leri, memleket 
i§leri koyliinii.n anhyabilecegi bir li -
sanla yazllmi§ ve bu suretle herkesin 
kolayhkla kavramas1 imkam temin e

dilmi§tir. 
Kitabm sonundaki bu temenniye de 

can ve gontilden i§tirak ederiz: c:Acun 
gidi§ah ve ulusal devrimlerimizin tu -
tumu ilstii.nde her y1l koyliiye armagan 
edecegimiz bu gibi birkac; kitab, koy -
liimiizi.i iler yone c;evirmekte, aydmlat
makta en onem1i bir gec;id koprilsii ola
cagma inanan her uyamk Turki.in buna 
deger verip koyli.i i<;in kitab yazmas1, 
yakm bir c;agda ortaya bir koylii kitab 
saraymm c:Ki.itiibhanesinin~ gelmesine 

vesile olacagma inanarak bu izerle or
nek olmak istedim. Ulusal amac;ta her 
yararh olan duyguya el koymali amaca 

erir;mek demektir.• 
Bu gibi kitablarm, okumak, gormek 

istiyenlerin arzularm1 tatmin ic;in, bir 

miktan sahr;a <;Ikarllsa <;ok haytrh bir 
i§ yap1lm1~ ve amaca dogru bir ad1m 
daha ahlmt§ olur. 

Kitab •elde olursa okuyarak ve oku -
tarak Y ozgad Halkevinin ba§ard1gr bu 
hay1rh i§in faydalan ba§ka yerlere de 

ular;tmlmi§ olur. 
Fazla olarak koyli.ilerimizi tenvir et

mek ve bu gibi te§ebbi.islere girir;mek 
arzu edenler, fakat ne yapacaklanm 
kestiremiyenler bu kitabdan r;ok isti -

fade ederler. 

lapanyaya gonderilen 
yumurtalarimiz 

Giinlerdenberi hi~bir haber almam1yan 
lspanyadan, dun, yumurta tacirlerine tel
graflar gelmege ba§laml§tlr. Bu telgraf • 
lardan ispanya hiikumetinin lspanyadaki 
yumurtalanm1zm yansm1 makbuz muka· 
bilinde satin aldig1 ve diger k1smm1 da 
buzhanelere hi.ikumet tarafmdan temin 
edilen kuvvetlerle yerle§tirildigi anla§tl -
maktad1r. Bu suretle yumurtalanmtz hak
kmda, piyasada mevcud endi§e zail ol -
mu§tur. DUn gelen telgraflarda !spanyol 
kumusyonculan TUrk yumurtalanna fn
la taleb oldugu ·ic;in, acele fiat istemekte 
idiler. 

ispanyada bulunan yumurtalanmiz 
I 0,000 sand1k kadard1r ve hepsi Barse -
londa bulunmaktadir. !spanya hi.ikume
tinin 6,000 sandtk kadar yumurtam!Zl 
mo.kbuz mukabili aldigl zannedilmekte • 

:ihtiyar baba, ~omobilde giderken, 
bu delikanlmm ktzile damad1 iizerin -
deki fena tesirini hattrlad1. Damadmm 
i§siz ve serseri serseri gezmesine o se
beb olmami§ mtyd1? Fakat olilm tehli -
kesi ne demekti? ihtiyar i§te bunu iyi
ce anhyam1yordu. $ofore sordugu su -
ale yalmz r;u cevab1 alabilmi§ti: .valla
hi bilmiyorum, efendim. Her zamanki 
gibi, <:;inli odasmda idiler.:t 

Bu milnasebetle 23/8/936 pazar gi.ini.i 
bir tes'id §enligi yapacak olan (Ceri -
dei Havadis) in imtiyaz sahibi Fethi 
Uzkan, vaktile bu gazetenin tahrir, ter
tib i§lerinde c.;:ah§an ve elyevm berha -
yat bulunan arkada§larmm birer fo -
tograflanm fevkalade niishaya der<; v<~ 
bu mutlu merasime davet olunmak il
zere fotograflarile beraber adreslerini 
Ankara caddesinde, Cagaloglu yoku~un
da, 6 say1h daireye gondermelerini ri - dir ki bunlarm degeri de 90,000 lira ka-
ca etmektedir. _dar tutmaktad1r. 

Be~i ktrk iki ge~e 
«Camhuriyet» in zabrta romanr: 121 

Yazan: ChariAs de Richter 

- Kim oldugunu biliyor musunuz ~ 
Boyu bosu hakk1nda hie; malumatm1z 1nk 
mu? 

- Maalesef haytr. Calgicl biraz taze 
ve serin hava almak kin d1~an <;Ikmt~, 
sigara i,_iyormu~; adi bir mli~teri sand1g1 
adama hi~ dikkat etmemi~. 

- Calgicl, bir taksi geldigini ve ka · 
dmla adamm buna bindiklerini hatuhyor 

T ekrar dola§maga ba§laml~ olan bii -
yiik ~ef durdu. 

- Nasii, bir taksi mi~ Fakat oyleysel 
Kii<;iik memur giiliimsedi. 
- Ben de bunu dii~iindiim, §ef. Der

hal bir not yaz1p biitiin ~oforlere teb\ig et
tirerek Conard Loudge civannda, sabahm 
iir;iine dogru bir kadmla bir erkek .mii&teri 
alan her ~oforiin merkeze mliracaat et -

gene bulmaga muvaffak olabilecegiz. 
Kel adam ka;lanm c;atarak dli§linme· 

ge ba§ladt. 
- AnhyamadJgim bir§ey varsa o da 

kadmm tarz1 hareketidir. Bize oyun mu 
oynamaga kalki~h acaba? 

Kiic;iik memur ba§Inl sallad1. 
- Zaimetmem. Y oksa randevudan 

bize haber vermezdi. Sonra siz onu kor· 
kutarak oyle bir hiikmiiniiz altma aldm1z 
ki. 

BuyU &ef kaba kaba glildU. 

- Evet, evet, onu iyi uydurdum I Gii
zel kadmm dostunun hapisane dl§Ina a
yak bile basmadiginl soylemege bilmem 
hacet var m1? Daha en a~ag1 birkas; sene 
yatar or ada. F akat o tehdidin golgesi bile 
kadm1 korkutmaga yeterdi. 

- Sef, Atlas oteline nezaret 
memurun raporundan daha ba§ka 
de ogrenirim. 

- Ya! Nedir onlar bakahm ~ 

eden 
~eyler 

- Diin, daha dogrusu bu sabah saat 
dortte, Muriel Smithin odasma bir adam 
gmm~. 

mesini emrettim. - Giizel. Bu adam, ingiliz gizli ser-
Biiyiik ~ef, memnun oldugunu bir te- visinin memurlanndan tabii? 

bessiimle ifade etti: - ,Siiphesiz. T arafim1zdan vaki olan 
- Aferin Ralph r Belki bu sayede izi I ihbann neticesi i§te bu. y almz, on dakika 

sonra bu adama bir kimse daha iltihak 
etmi§. 

- Diger bir ajan m1 ';! 
- Hayu, bizzat Muriel Smith. 
Biiylik §ef parmaklarile ya~thanesinin 

iizerine vurmaga ba§ladi. 
- Fen a havadis. Gene kadm belki 

kendisini temize <;:Ikarmaga muvaffak ol
mu§tUr. Cekmeceye koymas1 i~in Doriaya 
lazun gel en evrak verilmi§ti, de gil mi? 

- Evet, §ef. F akat bilmiyoruz, icab 
edeni yaph m1? 

- Kadmm nerede bulundugunu bilmi
yoruz, degil mi? Herifle c;ok zaman m1 
beraber kaldJ!ar? 

- Yirmi dakika kadar kalml§. Adam 
yalmz olarak sokaga c;tkmi§ ve li!; dakika 
sonra telefon etmi§. T elefoncu numaray1 
bulamad1 diye bzmi§ bile. 

- Evine kadar takib edildi mi? 

- Hay1r, §ef. Memurumuza, yerin-
den aynlmamas1 emri verilmi§ti. 

- Fa kat ne yapmah yapmah onu bul

mah. Eger ihbanm1z hakikaten muvaf • 
fakiyetle neticelenmi§se, biitiin vakayi 
Muriel Smith cihetinde pathyacak. Bina
enaleyh bu kadm1 gozden uzak tutmama
mlz laz1m ge]melctedir. 

KU~iik memur Ralph, agzmdan ballar 

D iinyant n 
elektrik 

en biiyiik 
ntaki nes i 

·R.ADYO 
( Bu ak$amki program) 

ISTANBUL: 

937 Paris sergisinde te,hir edilecek 
makine 5,000,000 volt kuvvetinde 

olan 
3 ve 

~erareler ~tkarac.ak 

18 Senfonik mu.siki (plak) • 19 haber " 
ler - 19,15 muhtelif plak.lar - 20 balk mu• 
sikisi (plak) _ 20,30 stlidyo orkestralarl " 
21,30 son haberler. D 

metro uzunlugunda Saat 22 den sonra Anadolu ajan.s11tll1 
gazetelere mahsus hava<lis servisi verile • 
cek>tir. 

ViYANA: 
18,35 piyano konserl - 19,15 jimnastil< 

haberleri - 19,25 turizm haberleri - 19,40 
konu~ma, haberler, hava raporu - 20,15 
konu~ma, haftanm makalesi - 21,05 koil• h: 
ser: OHimunUn eHinci y1h mlinasebet!le tUr 
Lisztsin eserleri - 21,50 komecli - 23,05 M• 
berler - 23,15 org konseri • 24,15 eglencell Sire 
konser - 24,50 Viyana havalan. tai 

BERLIN: let 
18,35 konser: Lisztsin eserlerl - 19,05 Fin> 

landiya ve musiki - 20,05 gramofon • 21,15 lig: 
musiki - 23,05 haberler _ 23,35 kon.ser - 1 bU 
Olimpiyad hazuhklar1 -1,20 oda musildsl • bu 
2,15 gece musikisi. 
BUDAPE~TE: ll'll 
18,05 gramofon, Macar edebiyatl, gra ~ etn 

moron, spor haberleri • 20,10 salon orkeS. lar 
trasmm konseri - 21,20 siya.si haberler • 
21,35 «ingene mu.sikisl - 22,35 piyano !~oil' 

seri, haberler - 23,35 konser: Lisztsln eser• ke1 
Jeri • 24,10 dini yaym - 1,05 son ha.berler. te, 
BUKRE~: J 

19,05 hava.dis - 19,10 konser - 20,05 kol'l• kt~ 
ferans _ 20,25 <;ifte piyano lie konser - 21 tnt· 
konferans - 21,15 gramofonla opera yayl• ha 
m, istirahat esnasmda haberler, spor. 1 

LONDRA: t<a 
19,35 National merkezi - 20,50 eglencell ca1 

konser ve dans musikisi - 21 ,35 agizdall 
Ufleme aletler orkestras1 - 23,15 spor, ha
vadis - 23,35 dans mu.sikisi, ~avadis • 24,45 lllt 

tbir 
sal 
tiy 
loj 

Kralic;e Viktoryamn mektublan. 
PARiS [P. T. T.J: 
18,45 konu~ma - 19,05 orkestra konserl " 

19,35 havadis _ 19,45 orke.stra konserl - 21,35 
piyes - 23,35 havadis, 

ROMA: Spc 
20,10 turizm habederl - 20,25 eglencell b 

musiki - 20,50 frans1zca haberler - 20,55 11 

Yunanistan ic;in yaym - 21,10 havadis, gra- lte· 
mofon - 21,45 operet: Kocasmdan ayr1lmi.1 ku. 
kadm, istirahat esnasmda konu~;~ma.lar • de 
24,05 hava.dis, 24,20 ingilizce haberler. 

lte 

Kiireler arasmda 3 metro uzunlugundaki elektrik fe1rareleri" ve 
muazzam makineye M. Joliot nezaret ederken 

te( 

:va 
Bu gece ntibe~l olan eczaneler 'unlar 4 tli 

d1r: 

Nobet~i Eczaneler 
Pariste ac;Ilacak 1937 sergisinin ke -

§ifier paviyonunu ziyaret edecek olanlar 
orada diinyamn en biiylik, en kudretli 
elektrik makinesini goreceklerdir. Bu ma
kineyi yapmak fikri en evvel M. ]oliotya 
gelmi~ ve mesai arkada~1 M. Lazard bu 
fikrinin tahakkuku ile me§gul olmaga 
ba§lamt§tlr. 

Sergiyi ziyaret edecek olanlar, kapl -
dan girer girmez bu muazzam makine ile 
kar§IIa§acaklardir. Makine 25 metro yiik· 
sekliginde ve 25 metro kutrunda bir iis
tii.vanedir. Bu iistii.vanenin i<;inde on iki 
metro boyunda iki siitun ve bu siitunlarm 
iistiinde ii<; metro kutrunda hirer kiire 
vardtr. f§te, birisi mi.ispet birisi menfi e -
lektrikle mahmul hirer kutub olan bu iki 

kiire arasmda, be~ milyon volt kudretin

de, ii<;; metro boyunda §erareler durma
dan <;akacakttr. 

Bu tariften de anla§Ihyor ki, makine, 
alelade bir dinamo, hatta Ampere labo
ratuannm 3 milyon voltluk generateuri.i 
nev'inden bir§ey degil. Electrastatique 
denilen cinsten bir makinedir. Makinenin 
cinsini ve yapacagl l§i anlamak i<;in, <;o
cuklugumuzda hepimizin yapbgtmtz eg
lenceli bir tecriibeyi bir cam <;ubugu ya
hud ebonitten bir kalem sapm1 bir o;uha 
pars;asma sliri.ip kagtd kmnt1lanm m1k • 
natlsla <;eker gibi o;ektigimizi hatnlatmak 
kafidir. Makinenin yapacagt i§, bunun 
<;ok biiyi.ik mikyasta bi.iyliltlilmli§ §ekli -
dir. Makineyi imal eden M. Lazard bu 
husu~.ta ~u izahatl vermektedir: 

«Ustlivanenin ic;indeki si.itunlar Rake
litten mamul olup io;i bo§tur. Bunlarm 
dahilindeki hava itina ile kurutulmu~tur. 
Siitunlann i<;inde kauo;uklu pamuktan hi
rer kayi~. saatte 1 00 kilometro siiratle 
devir yapacaktJr. hte b; kayi§, slirtlinme 
suretile tevlid ettigi elektrik hamulesini 
madenl ki.irelere nakledecektir. Kiirele· 
rin ic;i bostur ve beheri 1500 gram sikle
tindedir. Esasen generateurlerden herbiri 

akarcasma giililmsedi. 
- Korkmaym, gonliimiiz o cihetten 

den rahat olabilir, Muril Smithi elaltmda 
bulundurabiliriz. 

-Nasi!? 

- Dairesinde taharriyat yaptp, hiz -
met<;:isinin esrarengiz bir §ekilde kaybol
mu§ bulunmasmdan dolay1 kendisini tev
kif edebiliriz. 

Kel adam ellerini ugu§turdu. 
- V ar ol Ralph. LaZJm geleni yapa

cagtm. 

Kalemini mi.irekkebe batmrken telefon 
~aldt. Bir taraftan yaz1p obUr taraftan da 
makineye: 

- Allo! dedi. 

Buldog yiiziinde yeni bir tebessiim be· 
lirdi. 

- Merkez biirosu mu~ Evet. Benim 
efendim. F evkalade. Getirin ban a, bekli
yorum. 

Telefonu kapatt1ktan sonra kiis;iik me
mura baktt. 

- hte bize yeniden izi bulduracak 
olan kii<;iik istihbarat. Doria ile mec;hul 
adam1 otomobiline alan §Ofor yirmi daki
ka sonra buraya getirilecek. 

Ba§lami§ oldugu tezkereyi bitirerek 
memura uzatb. 

5 tondur. hte bu kiirelerden birinde miis· 
pet, digerinde menfi olmak iizere top • 
lanacak elektrik hamulesi, 5 milyon Yolt 
gibi mlithi~ bir tansiyonla fasilastz, uzun 
~erareler halinde fi§knacakttr. Astl lis -
tiivanenin etraft da bir kafesle c;evrili 
bulunacaktn, ve bu kafes seyircilerin 
yakla~masma mani olacakttr.» 

F akat bu makinenin astl garib taraf1, 
kiirelerin dahilinin hirer <;ah~ma odas1 
halinde tertib edilmi~ olmasJdtr. Dt§ ta • 
raf1; diinyamn en bi.iyiik elektrik kuvve
tine maruz bulunan bu ki.irelerin i~Yinde, 

tecri.ibeler yapmak i.izere· adam buluna
caktir. 

Bu makine, 193 7 sergisinde sirf ~e -
rare istihsalinde kullamlacakt1r. Sergi 
kapandtktan sonra, sureti mahsusada in
~a edilen 30 metro irtifamda bir binaya 
nakledilerek hliceyrat niivelerinin tetkikt 
ve sun'i radyoaktif unsurlar imali ic;in 
istimal edilecektir. 

Tetekki.ir 
Sevgili annemiz Hatice Asgarinin ve

fatl dolaytsile tahriren ve §ifahen be -
yani taziyet ve cenaze merasimine i§
tirak etmek suretile kederlerimizi pay
la§an zevati muhteremeye bilhassa arz1 
te§ekkilr eyleriz. 

Ekmel, R~za, iffet 

istanbul cihetlndekiler; 
Aksarayda (Ziya Nurl), Alemdarda ('E~· 

ref Ne~et), Baklrktiyde Ci:stepanl, Beyaz1d• lc1 
da (Sltkt), Eminoniinde (Bensason), Fe ~ la.: 
nerde (Arifl, Karagiimriikte (Arif), Kii • h 
gilkpazarda (Hikilnet Cemil), Samatyadll a 
(Erofilos), §ehremininde (A. Ha.mdi), §ell- ~tl 
zadeba~mda (Asaf). nt1 

Beyoglu cihetindekiler: za 
Gala.tada (YeniyoD, (Mustafa NaUl• L 

Haskiiyde (Nisim Aseo), Kasl.mpa~adS. · 
(Miieyyed), Merkez nahiyede (Galatasa. * Ia 
ray), (Matkovi«l, ~i§lide (AsJm), Taksiln:• or 
de .. (Kiirk~iyan), (Zafiropulo.s), (Ertugrul)• bl' 

Uskiidar, Kadlkoy ve Arlalardakiler: 
Biiyiikadada (Merkez), Heybelide (YU • 

suf), Kad1koy Altlyolda (Merkez>, Modada 
(Moda), Uskildar Qar~Jboyunda (Qmer 
Kenan). 

Oiiim 
Avukat Arif Ziyanm agabeyisi ve 

Elektrik §irketi fen kalemi §ef·i Macid 
Ma§ukun babas1 ve avukat Ahmed Arif 
ile Devlet Demiryollan i§letme komis • 
yonunda Salih Zekinin kayinpederierl 
Amiral Ma§ukzade sab1k Bahriye !(a• 
mutam Bay Ma§uk Ziya ktsa bir hasta' 
bg1 mi.iteakib diln gece Biiyiikadadll 
Kumsalda ·ikamet etmekte oldugu 44 
No. h ko§kiinde vefat etmi§tir. Cenaze• 
si bugiin saat 12 de ki:i§kilnden kaldJ.l'l' 
[arak Biiyiikada kabristamna defnedile' 
cektir. 

jr; 

L 
le 

h, 
C.; 

Y ARIN I P E K Slemas1nde 

. MONTRo ZAFERiNDEN EVVEL ve SONRA 
<;ANAKKALE 

Tiirk~e sozlii muazzam ve heyecanf• hidisat f ilm i 

HER TORKON iFTJHARLA GORECEGi BiR FilM 
Aynca Avrupadan yeni getirilen T iiccar Horn : yeni kopya 

Dikkat: MONTRO ZAF£RiNDEN EVVEL ve SONRA <;ANAKKALE 
filmini gostermek isteyen sinema miidiirlerinin iPEKFiLM'e telgrafla 

miiracaat etmeleri rica olunur. 

- Bunu miirsiliinileyhine gi:inderin, 
Ralph laztm geleni derhal bu sabah yap
smlar. 

Ralph di§an «;Iktl ve kendisine verilen 
emri yerine getirdikten sonra §efinin ya
nma dondii. Kel adamm yiiziinde, tugla 
kiTmlzihgtndan eser kalmami~b. Herif 
rahat rahat sigarasm1 lc;iyordu. Birka<; da
kika sustuktan sonra, gozlerini tavana di
kerek: 

- Ralph, dedi. Ne olursa olsun, bir 
~efin iizerine terettiib eden en biiyiik va· 
zife, yamndaki memurlarm yaphklan gaf
lan tamir ve telafi etmektir. Bak goriiyor 
musun her§ey nas1l yo luna giriyor! 

Ralph yan tarafta bir masaya otur • 

mu§, mektublann zarflar1m ac;Iyordu. $e
finin siiyledigi soze itiraz etmek haddine 

mi dii~mi.i~tli? Aradan bir c;eyrek saat 
ge<;ti. Her iki taraftan da tek bir kelime 
t;Ikmadt. 

Birdenbire bir zil c;ald1. Birisinin gel
digini dahili telefonla bildiriyorlard1. 
$ef: 

- C1karhn yukan! dedi. 
Kel adamm tahmini bo§ <;Ikmamt§tl. 

Kar§Isma getirilen adam, beklemi§ oldugu 
§Oforden ba~ka kimse degildi. $ofor elli 
ya§larmda kadar vardt. Yiiziine bakthrsa 

--- :;!!" 
namuslu bir adama benziyordu. Y aa!Dds. 
bir de polis memuru bulunuyordu. 

Kel adam, §ofore, yakla~masmi s&yW 
di. Her turlii yalanm beyhude olacagt~ 
anlatmak i<;in herife soguk soguk bakars. 
isticvaba ba§ladt: 

- 1sminiz? 

- Eski muhariblerden Walter Lincl-
ren. 

- Pekala. Diin, sabahm u~line do~: 
ru, Conard - Loudge yakmlannda oto,1 
mobilinize bir kadmla bir erkek hindi Jill · 

- Bindi efendim. 
- Nereye kadar gittiler"? , 

-_) Jt!' 
- Donhof Platza kadar. Oraoa 

111 
dikten sonra yiiriiyerek yollarina de"s. 
ettiler. 

b• bS.' 
Kel adam, hzgmhk ifade eden If .• ~ 

rekette bulunacaktJ. Fakat bunun onutl 
geo;ti. Gene iz kaybolmu§tu. • .. ~ 

- Hangi istikamette gittiklerinJ gor 

mediniz mi? . di 
$ofor, omuzlarm kaldtrarak b1hne 1 

ni anlath. •s. 
J garal 

- Dogrusu ya, biran evve . 1·~, 
donmege baktyordum, hie; nereye S1~~ 
lerile alakadar olm1yarak otomobl 

t;evirdim ye siirdiim ileri. 
[Ar~Cifl ~t.l(l 
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BiR iNSANLIK FEDAiSi 
Buldugu 
ken dine 

serumu tecriibe i~in 
ciizzam a~IItyan doktor 

Dr. Langudakis M1s1rda 
•:tnesine yerle~ti ve 

zerkederek neticeyi 
k Avrupadaki silah ve miihimmat fab~-~ 
. ~lannda, be~eriyeti imhaya mahsus bm 

tiirlu i:iliim vasttalan imal edilirken. Mt • 
Strda oturan bir idealist, kahramanhk nok-
t . . 
at nazarmdan harb meydamndakt asker· 
1e_ri fersah fer~ah geride b1rakan bir i~le 
llgra~maktadJr. Bu idealist bir doktordur; 
b~Yiik bir hayalin tahakkukuna hasrettigi 
butun Omriinun mahsuli.i sayi olan I se!U • 
lnlln tesirini kendi viicudiinde mii~ahede 

• etrnek ic;in, kendine ciizzam mikrobu a~J
la.'lll hr. 

Bugiin, Mmrh entellektiieller, memle· 
ketlerinden uzak veya yakm yerlerde ce· 
teya~~, edn kanh vakayii bir tarafa bua· 
ktp, doktor Langudakis ismindki bu ada· 
mill, Posetta kasabasmm asude, ki.ic;i.ik bir 
tastanesinde, afetlerin en deh§etlisine 

ar§1 ac;tlg1 miicadelenin safahatim, heye
canla takib ediyorlar. 

Doktor Langudakis 1skendireyede ta· 
b~nm1& bir ~ahsiyettir. Bugiin 73 ya~mda 

1 lr ihtiyar olan bu zat, gencliginde spor 
• !~hasmdaki muvaffakiyetleri ve iskende· 

~~~ gazeetlerinden birine yazd1g1 sosyo • 
011 makalelerile &ohret bulmu~tu. Sonra, 
~oru ve sosyoloji tetkiklerini bir ttrafa 
Irakh ve musab olan bic;areleri ce~en • 

k:mi ve devas1z bir can c;eki~meye mah
d urn eden o miithim ci.izzam illetile miica· 

kurdugu 
ken dine 
beklemege 

ciizzam has
de ciizzam 

baslad1 
' 

Dr. Langudakisin Mrsrrda almnu~ 
bir re•mi 

eleye giri§megi gaye edindi. Doktor, se
nelerce ai.iddet bi.itiin vakLini ciizzamm 
ledavisi c;aresini aramaga hasretmi~ ve bir 
Y~ndan iane tophyarak, bir yandan ken· 

a.r ~ dt varidatim sarfederek Mtmda ilk ciiz· 

mesine imkan yoktur. Hayattan umdu • 
gum her~eyi gordiim; bun dan sonra hik· 
meti vi.icudiim ancak ilim sahasmdaki me· 
saimden ibaret olabilir. HamladJgim se
rumla yapacagtm tedaviler iizerindeki 
tetkikahmm. kendi viicudiimde daha mii· 
kemmel olacagmi dii§iindiim ve ciizzam 
m.krobunu, vi.icudi.ime zerketim. Art1k 
hasLalanmtn hayatma ben de i~tirak edi
yorum. Muvaffak olabilirsem, bu afetle 
mi.ieadele etmek ic;in ya~tyaeagtm. Mesa· 
im akim kahrsa, vazifemi ifaya azami 
gayretle c;ah§arak olmii& olacagtm .. » 

Doktor Langudakisin kendi aralarmda 
yapmaga ba ladigmi gordi.ikLen sonra, 
Rosetta hastanesindeki ciizzamhlar, c;ok
tanberi kaybettikeri i.imide yeniden kap1l· 
mt&lar, har.atlanna ortak olmaga, kendi
lerini sthhate kavu~turmaga yahud birlik
te olmege karar verip aralanna gelen bu 
adam! itimadla ve muhabbetle kar~1la • 
mt~lardJr. 

~am hastanesini tesis etmi~tir. 
(~· Bu hastanenin insast biter bitmez, dok
zld· ~or Langudakis ail~sine veda etti, kitab

arlOI, alet ve edevaum buakti, ciizzam 
hastanesine c;ekildi. Rosetta hastanesi a· 
~IIdiktan sonra, doktorun, bir ciizzamh· 
111n kanm1 kendine zerketmek suretile ciiz· 
tma a~JiandJgl haberi ortaya yay1ldt. 

angudakis, hastahgm biitiin viieudiine 
tamamen yay1lmasJ i<;in ii<; ay bekliyecek, 
b~dan sonra, kendi buldugu serumla teda-

Rosetta ciizzam hastanesine di§andan 
hic;bir gi.iri.iltii aksetmez. Bir doktorun, 
orada, be~eriyetin en biiyiik dii~manla • 
rmdan birine kar~J ac;mt~ bulundugu mii· 
cadelenin safahah, kanh akislerile, ~u 
s1rada diinyamn dort ko~esini dolduran 
hadiselerin safabatmdan c;ok daha fazla 

arJ 

lYe hashyacakhr. Bu serumun kat'iy • 
Ytn memnuniyetbahs bir netice verecegin· 
den emin bulunuyor. 
. Bu ~ayam taacciib haberi ahr almaz 
~erhal ciizzam hastanesine telefon ettim. 

1hhatt.e bulunan insanlann, arhk yanma 
tkla~malan imHm kalm1yan doktor 
I angudakis bana telefonla ~u sozleri soy
ernege muvafakat eLti: 
h "'- Sundan birka<; sene evvel, Cinli 
ilYdudlar kendi memleketlerinde bir tiic· 

tar, daga kaldJrmi~lar ve istedikleri fid-
l'ej k ' d '} d'w' • • b' t necat va tm e ven me 1g1 J<;m I<;a· 
eye eiizzam mikrobu zerkettikten sonra 

lnu haftalarca oradan oraya dola~tumt§· 
kat ve nihayet Yang • Ce - Kiang nehri 
t~k~stn.da bir yere btrakmi~lardt. Bu. epey 
c·· 1 b1r vaktadJr. Maamafih, viicudiime 
hU<:~arn mikrobu a~Jlamak hususunda, bu 
lli~~hdlann gayrii_nsani hareketlerinden 
f~ .. em oldum. S1ze garib ve liizumsuz 
It orunen bu karanmm sebebini soruyorsu· 
~~~ d ~'I . l A I C I I d k eg1 mi. n atay1m. iizzam 1 ann 

1~
0 dtor~ olmak itibarile, cemiyetten zaten 

S b' edilmi~ gibiydim. Be~eriyet, bundan 
~f In YII evvel, Ahdi Atiki yazanlann bu 
)j ~~~ ~iipt~la olanlar hakkmda en ~iddet· 
le .e hJrlerm almmasJ liizumunu emrettik
k:'kdevirde ei.izzam hastahgmdan nas1l 

r uy 'd· b lind or I tse, ugiin de, bu illet kar~l • 
b1Jk'a ayni deh~ete kapilmaktadtr. Hal
tat 1' be~er dehasmm, sab1r ve zeka ile 
~ak. bu hastalt~m iistesinden gelme-

alakaya deger. 
HERBERT RAY 

Koyliiden afyon ahnmaga 
batlamyor 

Bu sene koyliiden afyon alm.ma~I hu
susunda Uyu§turueu Maddeler Inhisanle 
Ziraat Bankasi arasmdaki mi.izakereler 

· 1 · · K" J"d yeni mahsu • nehce enmJ§hr. oy u en 
li.in ay ba§mdan itibaren toplanmasl~a 
ba~lanacakhr. Miistahsile be.her sandi~a 
mukabil verilecek avans miktan henuz 
tayin edilmemi§tir. Bu nokta hakkmda 
da bir iki giine kadar icab eden karar 
vnilecektir. 

lpek fabrikatorlarmm 
toplantlsl 

' Ticaret Odasmda diin ipekli kuma~ 
fabrikatorlan bir toplanh yapmi~Iardtr. 
Oda Sanayi ~ubesi miidi.irii Hakk1 Ne • 
zihinin de bulundugu bu toplantida ~u.r· 
sa Ticaret Odasmm ipekli kuma~lat 1~ 10 
hamladtgl proje tetkik edilmi~ ve ls~an· 
bul Ticaret Odasmm hamladtgl proJe 
ile kar~Ila~tmlmis,hr. 

Bu toplantidan istifade edilerek daha 
baz1 meseleler iizerinde gorii~iilmi.i~ti.ir. 

"Cu~nh • unyet, in tefrikast: 23 Abfdfn Daver DAV' ER 

l3inba. 0 B I d·~ .. b 1 d N'h .. .. ''e nq~ Y~ sman ey e 1ger yuz a§t maktan kendini alama 1. 1 ayet go7 go· 
kc;§e ~ atlmlerden baZilan tribiitlin oteki ze geldiler. Onun ye§il gozleri, gene ka· 
bir tbde duran Sanihay1 goriinee sakh dmm §imdiye kadar hi~bir giin gormedigi 
ltll'l1 el essumle ve ba§larile hafif~e selam· ba~ka bir alevle yamyordu. Giine§ligini? 

N~'htdt. golgesi altmda yamk yiizi.i, tunedan bn 
k~t·a:1 ayet, Erciimend de gorundii. 0, cengaver heykelinin c;ehresi gibi, derin 
01l'lll'l.t'n ~a§mda uzunea boyu, geni~ ve ha§in c;izgilerle gerilmi§ti. 0 yaramaz 
dill'ldikn ... I~ce beli, heykel gibi viicudile <;oeuk simah Erciimend §imdi degi§mi§, 
r~Rrne Yuruyor, sert ve keskin ad1mlarma degi~mi~. insana korku veren bir harb 
8ol6 i~j s~ gibi ak1p gidiyordu. Hafifc;e ilah1 olmu~tu. 
8a~a. ~~: .. kasketinin altmda giizel ba~I Goz goze geldikleri zaman, Saniha. 
~erinin us,~ smnah omuz kay1~1 ile ke· onun da digerleri gibi kendisini gizlice se· 
'larbiy ard1gi gi:igsii kabarmi§h. Daha lamlamasmt bekliyor ve hernedense bunu 
ettigj ~e rnektebinde talebe iken istirak c;ok istiyordu. Fa kat, haytr, onun sert ba· 
I&} "'Urtulu C'd I' d k 't d w. d' .. .. h' "]" mad I § I a m e azand1g1 stik- ki§I hi<; egi~rne 1, tunc yuzu 1<; gu urn • 
k'lln ta: YasJ gogsiindeki kur§un yara • semedi, vakur ba~1 hi~ igilmedi. Gene 

a.hrarna f~tasmda vatan a kmm ve Turk miilazim, bir yay gibi oylece ge~ip gitti. 
Sanih n lgm1~. giine~i gibi parhyordu. Arkasmda boliigii, gene miilazimin ~elik 

~e~ ihti~· Ercumende kendisini goster . iradesine taktlmi~, yekpare bir kaya par-
0gru siir ltinkt duydu. Viicudiinii ileri ~851 halinde, siingiileri §irn§eltler •ac;arak 

me ten, ba§mt one doiru uzat• onu takib ediyordu. 

CUMHURiYET 

istanbul radyosu 

hiikumete ge~iyor 

istasyon kuvveti • • y1rmJ 
kilovata f;Ikardacak 
Istanbul radyosunu on y1ldanberi islet

mekte olan Ti.irk telsiz telefon ~irketinin 
imtiyaz1 eyluliin yedisinde bitmektedir. 
Bu sebeble sirket, bundan uzun bir miid
det evvel hi.ikumete yeni bir teklifte bu
lunmu~tu. Bu teklife hiikumetc;e hic;bir 
cevab verilmemi tir. Y almz, bu teklif • 
~erden sonra §ehrimize bir heyet gelerek 
Istanbul telsizinin vaziyetini ve §irketin 
yaphg1 tekliflerin tatbik derecesini tetkik 
eimi~tir . .$irket bu heyete de imtiyaz miid
deti daha on sene uzahldrgi takdirde ne
ler yapilabilecegi hakkmda bir rapor 
vermi~tir. Heyet raporunu N af1a V ekale
tine takdim etmi§tir. Fa kat, V ekaletc;e 
bu hususta heniiz bir karar ittihaz edilmi§ 
degildir. 

Anla§Ildtgma gore, hiikumet 1stanbul 
radyosunu yedi ey lulden sonra kendisi 
i~letmeyi di.i§iinmektedir. Fa kat bu istek 
heniiz bir karar haline gelmi§ degildir. 
(:iinkii verilecek karar biitiin Tiirkiyenin 
radyo ve televizyon i§lerine §ami! olacak
tJr. Bu arada Ankarada biri biiyiik digeri 
ki.i~iik iki istasyon lmrulacakhr. Istanbul • 
daki !stasyonun da 20 kilovata ~tkard • 
mas1 takarriir etmi~tir. 

Pamuk 

ihtikar1 
tecziye 

ipligi 

yapanlar 
edilecek 

1stanbul piyasasmda bir kmm pamuk 
ipliklerinin bulunmadigmi ve bu yiizden 
binlerce amelenin i§siz kaldtgmt yazmi§· 
tJk. ikhsad Vekaleti, bu vaziyeti ve baz1 
mutavass1tlarm bu iplikleri, VeHletin 
koydugu fiatlardan daha yiiksege satt1 -
gmt nazan dikkate alarak, fabrikalara 
makul ve me§ru bir kar b1rakmak sure -
tile tayin edilmi§ olan fiatlara riayet et • 
miyenler aleyhinde takibat yaptlmasma 
karar vermi§tir. 

Si.imer Bank Kayseri fabrikas1 12 ve 
16 numara iplikleri miihim miktarda imal 
etmektedir. Vekalet Siimer Banka da pi

yasaya derhal ihtiyae nisbetinde iplik ~~
karmasm' emretmi~tir. Kayseriden ip • 
liklerin ilk partisi istanbula sevkedilmek 
iizeredir. 

Bu gibi vaziyetlerde hiikumetin ka • 
nunlarla temin ettigi himayeyi suiistimal 
edenlere kat§! koymak ve bir buhrana 
meydan vermemek i~in aynca giimriik 
resmi Ienzi! edilerek haricden mal getiril
mesi de imkan dahilinde bulunmaktadJr. 

Giizide bir polis 
amirinin taltifi 

izmir (Hususi)
Vaktile izmirde bi
rinci komiser iken 
polis mcktebine gi 
rip 184 arkada~1 a
rasmda birincilik • 
le merkez memur
luguna terfi eden 
ve gene §ehrimize 
tayin edilmi§ olan 
ibrahirn, kazand1 -
g1 muvaffakiyet -
ten dolay1 Emni - Merkez memuru 
yet miidi.irliigi.in • 1brahim 
ce bir saatle taltif edilmi~tir. Saat me
ra~imle kendisine verilmi§tir. 

Ibrahim, degerli, zeki ve miinevver 
bir zabtta amiridir ve izmir muhitin • 
de, sempatisile, muvaffakiyetile tanm· 
m1stlr. 

Sanihanm heyecamndan ya§aran goz· 
Jeri, binlerce senedenberi online durulmaz 
bir kamga gibi dlinyay1 dolasan Tiirk 
askerlerinin arkasmdan siiriikl;nip gitti ... 

o~ saat sonra kan koca bu strada pek 
tenha olan kazinoya geldikleri zaman, 
Erciimendi orada buldular. Y eni gelmi~. 
oturmu~ kunduralanm boyatJyordu. A • 
layt k1~Jaya dondiikten sonra gene mii • 
lazim, Istanbullu hammi, ka1.inoda hula· 
cagm1 dii~iinerek oraya ko~mu~tu. Heniiz 
mmah kayt§lan iistiinde idi. Si.ihaya: 

- Deh~etli hararetim var. Soguk bir 
~ey ic;elim dedi. 

Si.iha, cevab verdi: 
- Bugiin resmigec;idde sana ve bolii· 

giine ikimiz de bayt!dJk. Erciimend, o, 
ne ge~i~ti o I Miikafaten, sana bira 1smar· 
hyacagim. 

<;aganoz kuyuda soguttugu bira ~i§e· 
lerini getirdi. Erciimend bir kadeh biray1 
bir nefeste ic;tikten sonra: 

- Oh! dedi, biraz serinledim. 
Kasketini <;Ikard!, terden alnma ya • 

p1~mJ~ sac;lanm parmaklarile tarad1. 
Bu esnada Si.iha, bir tamdtgmm masa· 

sma gitmi§ti. Erciimend, kendisi gibi kun· 
duralarmm tozunu aldtrmakta olan Sa • 
nihaya baktJ; masamn iistiinden uzanarak 

Y AYLADAN DUYGULAR 1 

Okaliptiis (S1tma agaCI) 
Bilmem hangi saik ve kuvvet beni bu 

agaem meftunu etti. T oprakla alakas1 lie; 
be§ di:iniime malik olmaktan ibaret olan 
ve hayatmi avukathktan maada hic;bir i§e 
medyun olmtyan ben, bir giin kendimi 0: 
kaliptiis a§tki gormiyeyim mi? Herhangt 
bir ziraat fenni mensubu beni, toprak 
ve agac hakkmda, ufak bir imtihana tabi 
tutsa teknik malumatmm s1f1r olmasma 
mukabil, okalipti.is hakkmdaki geni~ vuku· 
fuma §a~ar, kahr. Hakikaten de boyle o· 
luyor. 

Gezerken godiigiim, gordiikc;e ogren· 
mek hevesine dii§ti.igiim bu okalipti.is iize· 
rine c;ok ugra§tlm. !ddia edebilirim ki, 
bugiin niishalan kalmami~ eski kitablar, 
Ziraat N ezareti tarafmdan bir zamanlar 
c;1kanldtgt hal de Ziraat V ekaletinde bile 
bir tane bulunmast kabil olm1yan kitab· 
c1klar sayesinde epeyce zengin bir rna· 
lumat hazinesine malikim, Orman mek -
tebimizle, {Nansi) Yi.iksek Orman mek· 
tebile, Cezayir orman idaresile, Filistin 
ziraat i~leri miiessesesile, Amerika kiitiib
hanelerile muhaberern c;ok oldu. Nihayet 
notlanm esash bir eser yazmak cesareti
ni verecek dereceyi buldu. Hatta buna 
biraz da ba~lar gibi old urn. Fa kat, her • 
hangi bir teknigin ne esash malumata is
tinad etmesi hakikati kar§lSlnda haddimi 
bildim. K1smen terciimesine yeltendigim 
fenni noktalar iizerindeki tereddiidlerim, 
beni miiellif olmaktan hakkile mahrum 
etti, fakat bildiklerim hakkmda malumat 
vermekten tabii menetmedi. 1stedim ki, 
bizim Tiirkiye ic;in bugiin ve yann or • 
mancthk siyasetimizde bi.iyiik servet sa· 
yilabilecek olan bu agac hakkmda krsa
ca bir~eyler yazaylffi' Bahusus, memleket 
i§lerinde c;ok orijinal bulu§lan olan Yu
nus Nadinin, ormanla me§gul olu§u ve 
ormancihgtmiZ hakkmda bundan evvel 
birkac; makale yazmast benim ic;in ayn 
bir ~evk ve zevk meselesi te§kil etti. 

Okaliptiis, bir agacdu ki, kendisine 
agac denmektense (nimet) demek daha 
yerinde olur. Bir defa di.inyada bundan 
daha c;abuk biiyiiyen bir agae olmadtgl 
gibi, bundan daha biiyiik eesamet iktisab 
eden bir agac ta yoktur. Meziyetleri sa· 
yilamiyacak kadar da ~oktur. Agac ola
rak kerestecilige, oymaCiltga, gemicilige, 
arabac1hga, kutueuluga, sularda azman 
olmaga yarar. 

Yunus Nadiye 
bile tutup ya~iyanlan bulunur. 

Bilhassa Gloliili.is denen k1smmm rutu
beti ~ekme kabiliyeti, fevkaladedir. Bu 
sebeble bu nev'i §ehirler ic;inde degil, 
merzegi yerlerde ve i§e yaramaz toprak • 
larda dikmek laztmd1r. (Mersin) beledi
yesi §ehir ic;inde evvelce dikilmi~ agac • 
!ann, su yollanna musallat olmasmdan 
kurtulmak ic;in sokiilmesil\den ba§ka ~are 
bulamami~hr. (F ethiye) bu agae saye -
sinde gittikc;e batakhktan kurtu!uyor. Bir 
zamanlar belediye reisligi yapan doktor 
Piir~ah Halidin ifadesine gore (Bu agae 
o kadar ars1zdtr ki, su sebebile koklerini 
dibe tutluramazsa toprak i.istiinde tutturu• 
yor ve miitemadiyen biiyiiyor.) 

En salahiyetli bir lisan olan Yiiksek 
Orman mektebi miiderrislerinden Esad 
Muhlisin ~u sozleri nekadar dikkate de
ger: « 11 0 ya§mda bir kaym agact bir 
yaz zarfmda topraktan yalmz 9000 ki
logram su cezbettigi halde ya~h bir oka -
liptiis agac1 ayni zaman zarfmda 250 
bin kilo su cezbettirir. Bir hektar viisa • 
tinde bir okaliptiis rnii~ecceresinin vasati 
300 agac ihtiva ettigini kabul edersek bir 
yaz mevsiminde cezb ve tebhir edilen su· 
yun 75 milyon kilogram gibi azim bir 
miktara balig oldugunu goriiriiz.» 

Ziraat bilgisinde tanmmi§ salahiyeti o· 
Ian ve eserleri cidden okunmala deger 
bulunan Edirne meb'usu F aik Kaltakkt· 
ran. (Bir okaliptiis gloliiliisiin yirmi 
dort saat zarfmda kendi hacminin 80 mis
li suyu ~ektigini) sayler. Bunun ic;indir 
ki, zir~at erbab1 okaliptiisleri emme, bas
rna tulumbaya benzetirler. Y erden aldik· 
lanm goke verirler, fakat gokteki bulut • 
Ian da ~ekerek yere yagmur getirirler ... 

Bu kadarcik malfunattan sonra okalip· 
tiisiin memleketimizin hangi yerlerinde ye· 
ti~tirilebilecegi hakkmda da bir fikir vere
biliriz. 

Okaliptiis bir defa steak memleketler 
mahsuliidiir. Bu sebeble 25 • 45 derecei 
arz arasmdaki muh1tlerde yeti§ir. Hara· 
ret derecesi s1fudan a§agl ( 1 0) olan yer· 
lerde soguktan kurumaga mahkumdur. 
Bu sebeble cenub vilayetlerimiz wnumi • 
miyetle, Ege mmtakast ve Karadeniz sa· 
hilleri k1smen bu agaclarm yeti~mesine 
miisaiddir. Bilhassa Mugla vilayetinin 
sulak sahas1, Antalya vilayeti, Adana vi
layeti bu agaclar i~in hirer tabii hazine
dir. 

Ormam hep tabiatten bekliyen ve rna· 
alesef onu da tahrib eden bizler, biraz da 
ona kendi ellerimizle ilaveler yapsak ol
maz mi? Bilhassa Ziraat Vekaleti her 
ge~en gi.iniin ormanc1hk hasilahmiza ken· 
di elimizle neler ilave etmemiz laz1m gel
digini bir programla tesbit ederek tatbika 
kalk1 sa, bugiin c;:ekmekte oldugumuz or· 
mllnsizhk derdine ~imdiden deva bulmu~ 
olur. 

Kerestesi derece derece serttir. Kuru • 
duktan sonra i~ine ~ivi ge~emiyecek ka • 
dar olanlan da vardtr. Su i~inde 25 sene 
kaldtgi halde asia tabiiligini bozmtyanlan 
da bulunur. Uzunlugu I 00 metroyu ge • 
c;enleri, kalmhgmm muhiti 37 metroyu 
bulanlari da vardtr. Kokiinden kesilince 
dahi ~ahlanndan en diiz, bazan elli met· 
roya kadar muntazam diizliigiinii muha· 
faza eden dallar, hem de adedi 40-50 ye 
kadar ~1kmak iizere meydana gelir. Siis 
ic;in, koku ic;in, daglardaki toprak ve c;a· 
kd ak1tlanm def' e medar olmak ic;in ya· Odemi§ GotciLgiL 
nyan ~e~idleri de vardn. REFIK INCE 

Y erlerini miisaid bulunca senede sekiz 1 - Orman yeti§tlrme fenn1 • .E.sad 

metroya kadar yiikseklik iktisab eder. 0- Muhlis. 
d 

2. - Revue de Botanique appliquee 
unu, madenkomiiriinden sonra, haruri 

k 
T. 11 

uvveti en ziyade haiz bir nebattu. Ma • 3, - Eucalyptus : R. de Noter 
den olm1yan yerlerde lokomotiflerin, o· •· - Les Eucalyptus : Felix Sahrt 
caklann yegane g1das1d1r. 5 - Okallpttis agae1: Ticaret ve Zlraat 
A~ d Nezaret!. 1330 

gaem an en ince nisbette kaplama • 6 _ Ticaret ve Ziraat gazetesi. Numara: 
lar c;tkanhr. Kerestesi c;atlamaz, kurtlan· 18 

maz. Y apraklarmdan okaliptiil den en ve -" -----=~~~~-..... ~~~ 
s1hhi meselelerde en a~ag1 yiiz yerde kul- ' 
lamlan, sanaatte ve ticarette ayn bir mev
kii bulunan bir esans ta <;Ikanltr. Agacl· 
mn kabuklanndaki tanen miktan fazla 
oldugu ic;in debagatte fazlaea istifade e
dilir. 

Sar' ah amele boguldu 
Di.in sabah Beykozda devriye gezen 

polisler denizde yiizen bir cesed gorerek 
sahile ~tkarmJ~lardir. Cesedin Beykoz 
kundura fabrikasmda amele Basriye aid 
oldugu anla~Ilmi~IIr. 

~imdiye kadar 400 nev'i bulunmu§tur. 
Kumsal, rutubetli, c;aktlh, c;ahhkh, kurak, 
kirec;li arazide yeti~enleri oldugu gibi de
nizler kenarmda ve hatta denizler i<;inde 

onun Arab !;OCugunun kiic;i.ik kutusu iis· 
Iunde duran mini mini ayagm1, teklifsiz
ce bir merakla muayene etti. Gene kadm, 
son moda bir spor kunduras1 giymi~ti. 

- Bu garib iskarpinleri giymek nere
den aklimza geldi? Kunduralanmz c;ok 
garib. amma c;orablanmz cidden c;ok gii· 
zel. Omriimde bu kadar ~effaf c;orab, bu 
kadar kiic;iik ayakkabt gormedim. Boy
le mini mini ayaklarla nasi! yi.iruyursu -
nuz diye adeta §a~Iyorum. Bakm1z, bir 
defa benimkilerle mukayese ediniz. 

Sonra, siyah rugan c;izmelerinin sar • 
d1g1 ayaklanm uzath. Ayaklan kiic;iik 
dcgildi; fa kat boyuna nisbetle de biiyiik 
saytlmazdt. Tam erkek ayagt idi. 

Saniha, onun ince uzun ayaklarma 
bakt!: 

- Ayaklanniz boyunuza gore tamam 
dedi. 

- Hele siz beni bir kere manevra pa· 
bu~larile gorseniz ... Ayaklanm salapur
ya gibi bir~ey oluyor. 

Sonra, Sanihanm ellerine bakt1: 
- Y a elleriniz?. Siihanm ve benim 

ellerimin yanmda elleriniz c;ocuk eli gibi 
mini mini kahyor. 

Bu arahk, Siiha tekrar yanlarma gel
mi§ti. Erciimend, on a: 

- A~ elini Siiha, dedi, bakahm Sa-

Basrinin sar' as1 tutarak denize du§tii· 
gii soylenmektedir. Polis tahkikata ba§
lamt~tJr. 

niha Hammm elleri, bizim avuc;lanmtza 
kac;: defa s1gacak? 

Bunu soylerken masamn iistiine kendi 
ellerini uzatm1~tl. Uzun parmak!t bii • 
yiikc;e ve adali elleri c;ok miitenasibdi. 
Kunetli bir penc;e manzarast arzetmesi • 
r.~: ragmen erkekc;:e bir giizellikle gi.izeldi. 
Si.ihanm elleri daha kii~iik, parmaklan 
daha ktsa olmakla beraber kahn, hktz ve 
ag1rdt. Siiha, Erciimendin ellerini tutarak 
dedi ki: 

- Erci.imend senin ellerin, iri bir ka
dm eline benziyor. 

- Gori.inii§e aldanma Siiha ... Tokatt 
patlattigtm zaman ses getirir. Bir zaman
lar boksa da merak etmi~tim. Yumrugu· 
mun da hayli lezzetli oldugunu, 1stanbul· 
da, Galatasarayh Kiic;iik Kemalden ders 
aldigim zaman, bu yaman boksor her za
man bana soylerdi. Asker, dedigin silaht 
ile vurrnag1 bildigi g1bi yumrugile vurma
gi da bilmelidir. Askerlikte korku yok • 
tur. Ne insan korkusu, ne oliim korkusu. 
Rah!Jletli babam, bana derdi ki <<Haz • 
ret~ lsanm san.a bir tokat vurana oteki ya
nagmt da ~evtr sozu sa~madiT. Bilakis 
sana bir tokat vurana sen iki tane yapt§
tlr. Bu soziim kulagma ki.ipe olsun.» 

Sanihanm kendisini garib bir tavula 
din I edigini goriince: 

Sesin k1ymeti kadar kula
gin da haysiyeti vard1r! 

V aztcthga liyakat kazamp kaza
namadJgtml -cildlerle kitab bas

w tlrml§, y_iizlerce siitun doldurmu§ 
~~~akhgima ragmen· heniiz kestirmi§ de· 
grlim. ~ akat yaztct olarak dogduguma 
k~naa~.Im va.rdu. Ciinkii aziz meslegimi· 
zm mumeyy1z vastflanndan biri de ruh· 
lara avarelik a~Ilamastdtr. ,Sairler nas1l 
d~r~_eder ve goniilden goniile dola§mak 
:yuzunden heder olurlarsa muharrirler de 
avarelige mahkum gibidirler. Dola§mak, 
boyuna dola mak bir yaztemm §ifa ka· 
bul etmez illetidir. Biz bu derdin adm1 
«hayatta degi§iklik» koymu§uzdur. Mev· 
zu degi§tirir gibi yer degi§tiririz. Lakin 
i§in ic;yiizii, soyledigimden ibarettir ve 
avarelik bizim san'atte pek revach bir 
dalalettir. 

Vaktile bu da!alet beni de hiikmiine 
rametti ve diyar diyar d~la§hrd1. N e te
tebbu seyahati yaptyordum, ne tetkik ge
z.intisi. Sadece ruhumun ibramtna uyup 
geziyordum. Bir arahk Nise ugradtm, 
Saylav sec;imi yap1lan bir vakitte bu gii· 
zel ehre ayak basm!§Im. Herkes heye
can ic;indeydi ve biitiin Nis, uykusuz bir 
hayat ge~;iriyordu. Bana oyle geldi ki 
halkm gozii, kulag1, kalbi ve biitiin benligi 
intihab dolablarma baghdtr. Nasi! ki du· 
daklarda da hep o dolablarm sesi dola§t• 
yordu. 

F akat sec;im bitmeden duvarlar yepye
ni afi§lerle doWu, g~zetelerin ilk sahifele
rinde saylav namzedlerinin resimlerini 
kii~iilten bir sima belirdi. Meger ltalya· 
daki «Metro Politan Opm> tiyatrosunun 
tenorii me§OOr Kari.izo Nise gelmi§ imi§ ! .. 
Ses krahmn te§rifi yiiziinden husule gelen 
h~ecan, saylav se~imi sebebile siiriip gi· 
den teheyyiicii adeta basbrmt§h ve biitiin 
Nis ~imdi onu dinlemege ko~uyordu. 

Kariizo gecede be§ yiiz elli alttn ah· 
yordu. Lakin herkes bunu azms1yor ve 
bol alki~larla tenore manevi bir iieret da-
ha odiiyordu. 0 da halkt bir dakika bek
letmeden tam zamanmda sahneye ~lka
rak sesinin ilahi §iirini kulaklara biiyiik 
bir semahatle dokiiyordu. 

*** 
Sohretleri p]aklann harharalt gogiisle-

rile kapah kazinolann dar hududlan i~in· 
de dol a~ an giizel sesli san' atkarlanm1z· 
dan birini dinlemek i~in diin bir ktr kazi
nosuna gittim. Evime donebilmekligim sa
at on bir kirk be~te gelecek vapura yeti • 
mekligimle mi.imkiindii. Orada benim va
z.iyetimde bulunanlarm saylSI, §iiphe yok 
ki, diizineleri ge~iyordu. Fa kat san' atkar, 
ancak on biri c;eyrek gec;:e sahneye c;lkti, 
uzun bir beste tutturarak dinliyenleri be§ 
on dakika oyaladt ve giizel sesinin ince· 
liklerinden zevk almakhgimtza zaman 
kalmadan bizim gibilere de yol goriindii. 

*** 
Simdi di.i$iiniiyorum: Bizde -di§i veya 

erkek- bir Kariizo nic;in yeti§llliyor?. Bu 
mn anlamak i~in Kariizolann kendileri· 
ni dinliyen halka kar~1 gosterdikleri derin 
ve engin alaka ile bizim san'atkarlarm bi· 
ze kar~I takmdtklan miistagni tavn kar§l· 
la•hrmak kafidir. 

Sesin kiymeti kadar kulagm da haysi
yeti oldugu ve san'atkarlann san'atJ se· 
venlere candan alakalanmalarmm zaruri 
bulundugu anla§tlmadtkc;a bizde Kari.izo 
degi] onun hrnagJ bile yeti§mez. 

M. TURHAN TAN 

- Sa~,;mahyorum degil mi hammef~
di, dedi. ~i§lideki ~aylarda, Beyoglun • 
daki balolarda etraftmzda pervane gibi 
di:inen o zarif o 9tkmld1m beylerin hie; 
biri size boyle kaba saba §eyler soylemez
ler, degi] mi? 

Bu mada Siiha kalktp lokantact Ali 
d~ymm y~nma biifenin ba§Ina gitmi§ti. 
Y 1yecek btr§eyler sec;mek istiyordu. Er
ciimend biraz act bir sesle devam etti: 

- Etrafm1zda donen flortleriniz de -
mek istedim. 

- Ben kimse ile flort yapmam Ereii· 
mend Bey. 

- Sahi mi? 
- Ciddi soyluyorum. 
- Ah, ne iyil 
<;ocuk gibi sevindi ve ellerini UVU§tu • 

rarak ba§ka ve mec;hul bir §eyden bah
sediyormu~ gibi ilave etti: 

- Bugiin c;ok ne§'eliyim, ~;ok mes'u· 
dum. N adiren boyle hem ne§' eli, hem 
mes'ud oldugum gi.inler vard1r. <;ok ne§
eli olmak demek, mutlaka mes'ud olmak 
demek degildir.Birkac; giindenberi i~im • 
de ne§' e ile beraber saadet te duyuyo • 
rum. Agztma bir damla ic;ki koymuyo • 
rum, hele sigaradan tavla zanndan, oyun 
kagtdmdan nefret ediyorum, giiriiltU pa· 
tJrdt ettigim de yok. [Arkast var] 
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OLimpigat mektublarz 

Futbol ve bisiklet 
takimlari da Berlinde 

Biitiin Turk sporcular1 muntazaman 
ar1trenmanlar1na devam ediyorlar 

Berlin Olimpiyadlannda yiiz.me havuz.u 
Berlin 27 temmuz (Sureti mahsusa

.da olimpiyad musabakalarml takibe gl
den arkada§tmtzdan) - Futbol ve bi -
siklet taktmlanmtz diin gece saat 11,35 
te buraya geldiler. istasyon, sporcula -
nm1Z1 kaqtlamaga gelenlerle dolmU§ -
tu. Berlinde bulunan Tiirklerin ekse -
risi burada idL Sporculartmtzi hamil o
lan tren 10,42 de gelecekti. Fakat saat 
10,50 ye kadar gara bir~ok trenler girip 
~Iktlg1 halde sporculanmtz bunlardan 
~Ikmamt§tl. Berlinin muhtelif istasyon
larma muhtelif istikametlerden her iki 
u~ dakikada bir tren geliyor, bir daki -
ka durduktan sonra kalktyor. Bu ara
da gelen trenlerin birinden Berlin bii
ylik el~imiz Hamdi ~1kt1 ve hurmetle 
kar§Ilandt. Sporcular, el~imizin bulun
dugu trenden de ~Ikmaymca yann sa -
bah geleceklerine hukmettik. Fakat 
11,05 te gara yeni bir tren girdi, yiirek
lerimiz tekrar hopladi. Acaba bunda 
var mtdtrlar? diye dii§iinurken birden
bire ~ocuklarm ay ytldtzh kasketlerini 
gordiik. 

Derhal vagonlara bir hucum ba§lad1. 
Birbirine sanlan, opu§en ve kucak -

la§anlar hadsiz hesabstz ... YabanCI bir 
memlekette ,vatanda§larm birbirine te
sadill etmeleri kadar ho§ bir §ey olmu
yor. Berlin sokaklarmda en sevmedik
lerimize bile rasgelsek, anamtzi, baba
miZI gormi.i§ gibi oluyoruz. 

Alman spor te§kilatl namma sporcu
lartmizl kar§Ilamaga gelen zat beyani 
ho§amedi ettL Sporculannnz da Alman 
gencligi namma iig defa ya§a diye ba -
gtrdtlar. 

Sonra kendilerine tahsis edilen oto
biislere binerek, saat 12 de Olimpiyad 
koyiine gittiler. 

Olimpiyad koyiinde saat 10 da her -
kes mutlaka yataktadtr. Bu saatten son
ra ne kimse di§ari ~1kabilir, ne de kimse 
i~eri ahmr. Fakat bu gibi zaruretler 
dogarsa kaptlan agmak laZim geliyor. 

Sporculanmtz ic;in esasen gi.indi.izden 
odalar haztrlanmt§tl. Geceyar1smdan 
sonra koye giri§ azami surette sakin 
oldu. 

Pe§tede bulunan eskrimciler de ya -
nn burada bekleniyor. Onlar da gel -
dikten sonra Berlin olimpiyadlanna i§
tirak edecek olan Turk sporculan ta -
mamlanmi§ olacakttr. 

*** Pe§tede bulunan gi.ire§gi Abbas iki 
giin evvel buraya geldi. Abbas, uzun za
mandanberi memleket haricinde bulun
dugundan gi.ire§ ktymeti hakkmda ha
kiki bir kanaat mevcud degildi. Miisa
bakalara girip girmemesi hakkmda bir 
karar verilmek uzere Ya§arla 20 daki -
kahk bir giire§ yaptmldt. Bu giire§, da
ha ziyade Ya§arm faikiyetile bitti. 

Bu neticeye gore, Giire§ Federasyo
nu, Abbasm milli taktma almtp alm -
mamas1 hakkmda heniiz kat'i bir ka -
rar vermi§ degildir. Fakat, evvela ser -
best gi.ire§ler yaptlacagmdan Ya!?ar 
serbest giire§e girecek, bu miisaba -
kalarda her hangi bir sakathga ugra -
maz ve formunu kaybetmezse Gr~ko -
Rumen gi.ire§lere de sokulacakttr. Maa
mafih Abbas, Ya§arla musabakayt yol 
yorgunlugunu gidermeden yapmt§hr. 
Bir iki gun sonra ikinci bir tecriibe da
ha yaptlacakhr. Bu tecriibe de Abbas 
igin muvaffakiyetli olmazsa 61 kiloda 
Ya§ar, hem serbest, hem de Greko -
Rumende giire§ecektir. 

*** Olimpiyadda giire§ musabakalarma 
29 millet-.girecektir. Greko - Rumene 25, 
serbestlere 20 tak1m i§tirak ediyor. 
Yani 29 milletten dokuzu serbest gi.ire§
lere girmiyor, dort millet te Greko -
Rumene i§tirak etmiyor. Serbest giire§ 
lere 101, Greko - Romen gure§e de 117 
gi.ire§c;i girecektir. 

Giire§ kur'as1 2 agustosta c;ekilecek, 
kur'adan bir saat sonra da miisabaka • 
lar ba§hyacakbr. Bu suretle takimtml
ztn kar§Isma c;tkacak hastmlan ancak o 
vakit ogrenebilecegiz. 

Giire§c;iler muntazaman antrenman -
larma devam ediyorlar. Futbolcular da 
bugiin antrenman yapblar. isvec; Gii
re§ Federasyonu ve <;ek Federasyonu 
ikinci reisi, bugiln Giire§ Federasyonu 
reisimizi ztyaret ettiler. Gek Fed~as -

yonu ikinci reisi, kafilemiz olimpiyad -
lardan donerken Pragda <;ek taktmile 
mac; yapmagt teklif etmi§tir. 

Bu teklife bizim Federasyon heni.iz 
cevab vermemi§tir. 

*** 
Berlinde iki giindenberi yagmur ya-

gtyor. Havalar biraz sogudu. Fakat in -
sam ii§iitecek kadar degil. Yagmur, yal
mz pist iizerinde ve sahada antrenman 
yapan sporcularm i§ini bozdu, o kadar. 

Burada bulunmakta olan siivari za • 
bitlerimiz de her giin antrenman yap -
maktad1rlar. Siivarilerimizin gah§tlgt 
saha, Olimpiyad koyiine c;ok uzakta -
dtr. Her sabah atlan, bu sahaya otomo
bille goturmek mecburiyeti vardtr. Bu 
yiizden zabitlerimiz antrenman husu -
sunda mu§kiilat c;ekiyorlar, fakat bu 
mii§kiilata ragmen hic;bir giin antren • 
mam btrakm1yorlar. Kahraman zabit
lerimizin, i§tirak edecekleri musaba -
kalarda iyi dereceler alacag1 burada 
kuvvetle umid edilmektedir. 

Olimpiyadm ac;Ilma gi.iniine dort giin 
kald1. Biitiin haZirhklar bitmek iizere
dir. Berlin ve biitun Almanya bu bii
yiik giine haztrlamyor. 

Ahmed IHSAN 
Eski Olimptyadlar1n maruf 

sporcular1 Berlinde 
Berlin (Hususi) - 1924 senesinden -

beri yapllagelmekte olan olimpiyad o
yunlarmda kazand1g1 birincilikler ve 
tesis ettigi rokorlarla bi.iyuk bir §i:ihret 
kazanmt§ olan me§hur Finlandiyah ko
§Ucu Nurmi di.in ki.ic;iik bir finlandiynh 
atlet kafilesile buraya geldi ve istas -
yonda pek mutantan bir surette kar -
~1land1. 

Ayni giinde, 1896 senesinde Atinada 
yapllan birinci olimpiyad oyunlarmda 
Marandan yan§lnl kazanan Spiridon 
da gelmi§tir. Bu ko§UCU memleketinden 
beraberinde getirdigi bir zeytin dahm 
Berlin olimpiyadlarmm ac;Ilt§ giiniin -
de M. Hitlere takdim edecektir. 

Fremnz ve Lehliler Berline 
varddar 

Berlin (Hususi) - 205 sporcudan mii
rekkeb Frans1z ve 115 sporcudan mii -
rekkeb Leh olimpiyad taktmlan di.in 
gece buraya geldiler ve istasyonda fev
kalade merasimle kar§Ilandtlar. 

Gece saat 10 dan sonra Olimpiyad ko
yiinde en kiic;iik bir gi.iriiltii yapmak 
bile memnu oldugundan orada kendi -
lerine merasim yaptlamadi. 

Olimpiyad koyiiniin siikunetini mu -
hafaza ic;in bu koyiin yanmdan gec;en 
Berlin - Hamburg §OSesi muvakkaten 
her tiirlii nakliye vesaitine kapatilmi§· 
hr. 

Olimpiyada nekadar sporcu 
keydedildi? 

Berlin 30 (A.A.) - Olimpiyad oyun
larmm kayid muamelesi kapanmt~hr. 
T§tirak edenlerin miktan, 4503 erkekle 
341 kadmdtr. Kalabahk ekip, Alman e
kipidir. Bu tak1m, 385 erkekle 45 kadm
dan terekkiib etmi§tir. Alman ekipin -
den sonra Amerikan ekipi geliyor: Bu 
taktm da 323 erkekle 44 kadmdan mii
rekkeb bulunmaktadtr. 

lspanyol sporculari olimpi
yadlara i§tirak etmiyorlar 
Berlin 30 (Hususi) - !spanyol spor 

taktml Berlin olimpiyadlarma i§tirak 
etmemege karar vermi§tir. 

Kii~iik su kupasi 
istanbulspor, Fenerytlmaz, Dogan

spor ve Anadoluhisar idman Yurdu 
kuliibleri aralarmda, kiic;iik su kupas1 
mac;lan namile kar§tla§malar tertib et
mi§lerdir. 

Bir devreli lik ma~1 §eklinde yaptla
cak bu mi.isabakalarda en fazla puvan 
alan tak1ma bir kupa verilecektir. 

Pazar giinu Anadoluhisar sahasmda 
bu kupa igin Doganspor - :tstanbulspor, 
Anadoluhisar - Fenerytlmaz taktmlan 
kar§tla§acaklardtr. 

Bursada giire§ler 
Bursa (Hususi) - Spor bolgesinin 

936 yth gi.ire§ te§vik miisabakalar1 bii -
yiik bir davetli kalabahgl onunde ya -
plldi. Gi.ire~lerde Valimiz :;Jefik Soyer 

CUMHUR1YET 31 Temmuz 1936 

Bugiiniin 

gazeteciligi 
Yazan; Louis Latzarus 

Sainte Beuve, gazeteciyi, bir saat zar· 
fmda, herhangi mevzua clair yazt yaz • 
maf;a muktedir bir kimse diye tarif eder. 
Bu mi.italeay1 tashih etmek laz1m. Bilhas
sa zamana taalluk eden k1sm1 tashihe 
muhtacd1r. Bir saatlik miiddet fazla, c;ok 
faz.ladn. Y anm saat, bir c;eyrek saat, be§ 
dakika diyelim. F azla olarak, mesele ar
t!k yazt yazmak meselesi degil, bir tele· 
fon bulmak meselesidir. 

Y azt i§leri mi.idi.irii, muharriri c;agmp 
Viyanada, Petrogradda, yahud mesela 
Madridde baz1 hadiseler oldugunu soyle
mi§ ve gazeteci derhal yola c;Ikmt§hr. 
Tren, otomobil ve tayyareden hangisi da
ha seridir? Muharrir, bir lahze ic;inde ta
rifeleri kan§tmr. Y erine gore ya bir istas
yona, ya bir tayyare meydamna gidecek
tir. Peki amma bavuD Adam sende, ica
bmda bavulsuz da yola c;tkabilir. Lazim 
ohn, vaktinde yeti~ebilmektir, list taraft 
sonra da dii§iiniiliir. Gomlek her yerde 
bdunur, di§ fm;as1 keza. 

*** 
Gazeteci ya tekerlek iistiinde, ya ha· 

vada yola ((lkmi~tir. Hududlarda i§ini na· 
sil uydurdugu belli olmaz. F akat gec;er; 
giimriikc;iiyi.i, hudud bekc;isini aldahr, ge
c;er. Kag1dlar c;1kanr gosterir, yabud ara
dan s1ynhr, sanki o degilmi§ gibi gec;er. 
-5urasJ muhakkak ki gidecegi yere git • 
mi§tir, gorecegini gormi.i§tiir ve telefona 
ko~up haberini vermi§tir. 

F akat biliyor musunz, hie; te kolay, ba
sil, rahat ve pek enmiyetli bir i§ degil. 
T elefon kuliibesinin etrafmda kur§unlann 
vmldadigt, tayyareden indiginiz zaman 
milislerin sizi di.i§man sandiklan, yakala -
YIP hapse ttkttklan vakidir. Olmek ihti
mali bile mevcuddur. Maamafih hakkile 
gazeteci olan adam olniez. Boyle bir fela
kete ugnyan gazeteciden, heyeti tahriri· 
ye odasmda bahsedilirken: «Zavalh c;o
cuk l Pek beceriksizmi~ !» derler. 

<;iinkii, biz gazetecilerin, hi~bir tehli
keye maruz olmadtgimJza kanaatimiz var· 
d1r. Her tehlikeden kurtulacagimiza ina
mnz. Y az1 i§leri miidi.iriine: «Gidemem. 
Bu cok tehlikeli i§ !» diyen bir gazeteci 
tasavvur edilemez. 

*** 
Pek tabiidir ki bu vaziyet, 1830 hatta 

1880 senelerindeki vaziyete hie benze • 
mez. 0 tarihte, halk, gazeteciyi, bedava 
seyabat eden, eksigine tiyatro bileti 
tedarik eden, ak§amlan ~ampanya §i~ele
ri ve nefis kadmlar ortasmda, sofra ba§m· 
da yaztstm ~IZlktmveren bir insan tasav -
vur ederdi. Bugiin bile, gazetecilik mes
legi, inamlmiyacak derecede kolay yazi 
yazmak kabiliyetine mazhar bir nevi bo
hemelerin sec;tigi eglenceli bir i§ diye te· 
lakki ediliyor. Eh! Y azmasma yaztyoruz 
vaba. F akat i§ bununla bitmiyor ki, hatta 
i~ nrttk, yazt yazmak degil ki! Esas, ha· 
ber yeti§tirmektir. T ayyareye athyoruz, 
Mar:lridde solugu ahyoruz ve on iki saat 
son:-a yorgun argm doni.ip, haber almak 
ic;in sabirSIZ!anan okuyuculara havadis 
yeti~tiriyoruz. 

F otografr_:I arkada§lanmiz da bu i§te 
bizimle beraberdir. Onlann bir dakika bi
le gecikmek haddi degildir; bu itibarla 
biden daha fazla zahmet c;ekerler. !§in 
icinden nastl c;1karlar bilmem! Bir sa at 
ic;inde resimleri c;ekmi~ hamlami§lardu, 
tayyareye atlarlar, nefes nefese ko§arlar. 
karanhk odada carnian y1karlar, basarlar 
ve gazeteye yeti§tirirler. Onlar da mem· 
nundur, siz de ... 

F akat, obi.ir tarafta hesablanm yapar
ken. gozlerini ve kollanm iimidsiz ve me· 
yus havaya kaldiran bir de idare mi.idiirii 
vard1rl 

Tapu 
•• nun 

u. Miidiirii-

beyanat1 

~ok iyi neti
vermi~tir 

T apu ve Kadastro urn urn mi.idiirii Ce

Ka yseri }?ir plan dahi · 
._ 

Iinde imar ediliyor 
Atatiirk ve inonii bulvarlari bitti. 

bir hastane ve bir mekteb 
~imdi modern 
yap1lacak 

mal Arun Istanbul ve miilhakatmda ya- ...
pilan yeni T apu te§kilh hakkmda diin 
kendisile gorii§en bir muharririmize de -
mi§tir ki: . 

«- ~imdiye kadar Tapu i§leri Oskii
dar, Kad1koy kazalan ile mi.ilhakatmm 
T apu i§leri bir ba§memurun; Eminonii, 
F atih, Eyiibi.in de T apu idareleri diger 
bir ba~memurun; Beyoglu, Be§ikta§ ve 
Sanyerde diger bir ba§memurun idare -
sinde idi. 

Y eni te§kilat kanunumuza gore I agus
tostan itibaren biitiin bu eski te§kilat kal
dmlarak yerine Sariyer, Be§ikta.~, Be -
yoglu, Eminonii, F atih, Eyi.ib, Uskiidar 
ve Kadtkoy kazalarmda hirer tapu sicil 
muhafiZliklan ihdas edilmi§tir. Bu kaza
lardaki T apu i§leri kanunu medeninin ve 
T apu sicil nizamnamesinin gosterdigi res- Kayseride yeni a~tlan lstasyon caddesi 
ml sened tanzimi suretile yaptlacaktu. Kayseri (}lusus!) - Planstz ve pro- tamiratm bile plana tatbiki temin edihni~ 

Bu kazalann te§kilah bir T apu sicil 
gramstz imar, §ehircilik bahmmdan hicbir ve bu suretle §ehrin biitiin imar mekanit' 

muhafiZligi, muavini ve liizumu kadar da 
katiblerden miirekkebdir. Bu te§kilatla- vakit matlub olan semereyi veremiyor. masmt belediye c;ok titiz bir surette kul• 

rm kadrosu bu yeni rejimimizi bilen me - Cumhuriyet devrine kadar en bi.iyiik §e- lanmaga ba§lami§Ilr. 
murlar arasmdan sec;ilerek diger vila - hir ve kasabalanmlZln bile birc;oklarmda lmar planma gore istasyondan tayya ' 
yetlerden getirilmi§lerdir. Istanbul T apu fenni bir ihtiyac olan bu plan i§i; dii§ii • rc fabrikasma kadar ac;IImasi mutasavv-er 
memurlarmdan 25 kadan a<;Iga c;tkanl- niilmemi§ veya dii§iiniilmii§ ise bile birc;ok olan ve dart di.ikkan online kadar 22 
mi• ve yerlerine T apu Kadastro mektebi ' 1 T sebeblerle yap1lmasma imkan buluna -
mezunlan ikame edilmi§tir. stanbul a· metro eninde Atati.irk bulvan ve oradan 

da tayyare fabrikasma kadar lnonii bul' pu miidiriyeti de bu meyanda il~a edile- mami§II. Bu suretle, bugiin, Avrupa §e i 
rek yerine §imdilik Kocaeli, Izmit ve hirlerindeki gozlerimizi karartan modern vanmn bir kilometroya yakm olan yu ' 
Zonguldak merkezlerinde tesis olunan in§aat ve gi.izellikerden §ehirlerimiz mah
T apu sicil muhafaza te§kilatt ve bu ka- rum kalmi§tt. Cumhuriyet devrinde bu 
sabalara merbut kazalan da ihtiva etmek ihtiyac §ehir ve kasabalanmizca takdir 
ve merkezi istanbul olmak iizere grup 

kan k1sm1 ac;Ilmt§ ve muntazam surette 

parke do§enmi§tir. ~imdi vilayet bu bul· 

varm istasyona yakm olan bir tarafma 

asrl ve bi.itiin konforu haiz bir hastane k l edilmi§ ve her tarafta imar planlanmn T apu sicil miidiriyeti tesis 1 mml§hr. 
932 senesi ic;inde hmit, Manisa, De- yapiimasma imka~ dahilinde ba§lanmi§· yaptlrmak i§ine giri§mi§tir. 

Kayseri, bir endiistri §ehri olacag1 ic;in 

bugiin bile ic;inde 4,000 den fazla bit 

amele kiitlesinin mevcud bulunu§u boyle 

nizli ve Aydm vilayetlerinde yapiigimtz tlr. 
bu te§kilatm vermi§ oldugu netice cidden Merkezl Anadolunun en ~i.ihim vila· 
§ayam memnuniyettir. Y eni te§kilat yeni yetlerinden olan ve Cumhuriyet hi.ikume-
kadrosile 1 agv ustostan itibaren Istanbul

tin in bilhassa endi.istri bak1mmdan azami b1r hastaneye olan ihtiyact gozle gorii ' 
da da faaliyete ba§hyacakhr. -5imdilik 
ge<;en ytl Oski.idarda vi.icude getirdigi - ehemmiyet verdigi Kayseride bu ihtiyac ni.ir ve el ile tutulur bir hale getirmi§ti• 
miz T apu sicil muhaf1zhgmdan ba§ka kendisini iki misli olarak hissettirmekte idi. Filhakika bugi.in ic;in §ehirde elli yatakli 
digerleri Sultanabmeddeki Tapu daire - <;iinkii §ehrin §imal tarafmda Siimer bir hastane vard1r, fakat bu hastane, meV: 
sinde c;ah§acak ve ileride her tiirlii teh- -
likeden masun ve mensub olduklan ka -
zalarm dahilinde binalar yaptmlarak yer
lerine ta§macaklardtr.» 

Umum Mi.idiir Cerna] Arun diin tet -
kiklerini ikmal ederek Ankaraya hareket 

Eski M1s1r sefiri ibrahim 
Ratib oldii 

Mtm hiikumeti -
nin eski Tiirkiye se-

firi ibrahim Ra -
tibin MISlrda irtihal "" 
ettigini teessiirle ha
ber alttk. 

ibrahim Ratib, 

Ti.irk dostu bir ec
nebi sefir degil, 
Ti.irkliige c;ok bagh 
oz bir Tiirkti.i. Merhum ibrahim Ra-

Z1yat kendisini tibin Turk ordusun-
tamyanlan ve _ d~ zabit olarak Ga. 

. se lu;yada bulundugu 
venl~n c;ok acmdt • zaman almmt§ bir 
ran Ibrahim Ratib, resmi 

Bi.iyiik Harbde Ti.irk ordusuna goni.illii 
olarak girmi~. Tiirk vatam ic;in muhtelif 
cephelerde <;arpt§ffil§tl. 

Ecdadt T osyadan gel en ve Biiyiik 
Mehmed Ali zamamnda Nil sahillerine 

yerle§en bu asil kanh Turk, Bi.iyiik 
Harbden sonra M1s1ra gitmi§ ve bilahare 
sefir olarak Ankaraya gonderilmi§tir. 

Yi.iksek zekasile asil ve necib halile 

Kayseride Cumhuriyet meydanmda yeni yaprlan havuz 
tarafmdan meydana getirilen ve ki ve hava itibarile bu ihtiyact temin ede• 

bi.iti.in asri tesisat ve gi.izellikleri icinde bilecek bir halde olmadigl gibi bina iti ' 

tophyan bir §ehir kadar geni§ bez fab- barile de bir hastaneye yaki§lr vaziyette 

rikas1, cenubda gene ayni §erait dahilin- bulunmamaktad1r. 

de daha once yaptlmi§ tayyare fabrikas1 Hastanenin plan ve ke~ifleri vilaye1 

gibi geni§ kadrolu olgun miiesseseler iki naf1asmca tanzim ve Vekaletc;e tasdi~ 
iic; ytl gibi az bir zamanda meydana gel- edilmi§tir. 130 bin liraya yapilacak ola~ 
dikten sonra, Kayserinin eski ve bic;imsiz hastanenin in§asma ba§lanmast arttk bit 

evlerile, darac1k sokaklarile ve bahmt bi- an i§idir. Hastaneden artacak para j]e 

le insana iirperti veren manzarasile orta fabrikaya giden yol i.izerinde ve endiis ' 

yerde sml!p kalmas1 c;ok act bir§ey ola ~ tri mahallesinde be~yi.iz talebeyi istia.b 

cakt1. edebilecek gene bi.iti.in konforu ihtiva e' 

Kayseri belediyesi, bir taraftan sistemli den bir mekteb yapilacaktir. Bu mekte ' 

bir imar faaliyetine biitiin htzile giri§mi§, bin planlan yapilmt§ ve Vekalet tarafiii' 

bir taraftan da §ehrin mi.istakbel imar dan tasdik edilmistir. 

- kendisini kordiplomatlikte c;ok sevdiren 
de bulundu. Once Acar 1dman Yurdu - ibrahim Ratib Ankarada sefirligi zama
nun gi.ire§ kaptam Zeki KlZlloglu, gii - nmda bir Cumhuriyet Bayramt merasi
re§e kaqt gosterilen bu alakadan do- minde, vaktile ugruna hayatlm feda et • 
layt davetlilere te§ekkiir etti. Bilahare 
giire§lere ba§landl. mekten c;ekinmedigi ay yt!dizh bayragi ve 

plamm yaphrmi§h. Belediyeye c;ok ucu· Gene bu cadde iizerinde yalmz sa.lo' 

zal mal olan bu imar plam, bir §ehir ic;in nu bin ki~iyi alabilecek bir Halkevinin ill' 
laz1m olan biitiin medeni §erait ve husu- psma ba§lanacagi gibi giizel bir mezba' 

·dell siyetleri haiz bulunmaktad1r. Kayserinin ha da yapilacaktir. Bu in§aat ve yenl 

bu miistekbal imar plam Naf1a Bakan - yap1lacak olan binalar hem §ehrin lfliJ' 

hgmca da tasdik edilerek kesbi resmi • him bir ihtiyacmt kar§IIaml§ olacak h~ 
yet etmi§ ve arttk §ehir dahilinde uluor· de c;ok giizel olan Atatiirk bulvarl d 
ta in§aata n:a~~ildigi gibi, en ufak bu giizel binalarla si.islenmi§ olacak~ 

Biiyiik bir alaka ve heyecanla takib onun kahraman ordusunu bir saniye otur
edilen bu gi.ire§lerin neticelerini bil _ madan gozleri ya§larla dolu olarak sey
diriyorum: retmi~ti. Etrafmdaki Tiirkler bu halini 

56 kiloda Kadri 8 dakikada Muzafferi gordiikten sonra Ibrahim Ratibi daha c;ok 
tu§la, 61 kiloda Cevad 6 dakikada Or • sevmi~lerdi. 
ham tu§la, gene 61 kiloda Ahmed 5 da- Bu samiml manzara onun bu memle -
kikada Emini tu§la, 66 kiloda Hakk1 7 kete kalben nekadar merbut oldugunu 
dakikada Ademi tu§la, 72 kiloda Ertug- gosteriyordu. 
rul 5 dakikada Etemi tu§la yendiler. I"b h" R 'b d ra 1m ah ost bir memelketin se-
79 kiloda Hi.iseyinle Ahmed serbest gii- firi olmasma ragmen bir Ti.irk zabiti, 
re§ yapmt§lar ve Hiiseyin 8 dakikada 
tu§la galib gelmi§tir. Turk vatamnm bilhassa giizel lstanbulun 

72 kiloda Cemal, istanbullu giire§<;i - ebedi bir a§Ikt idi. Bu itibarla onun oli.i-
lerden Ziya ile bir gosteri§ yapmt§hr. mii kar~ISlnda kendimizi de taziyeye muh-

FranslZ Vaterpolo tak1m1 tac goriiyoruz. 
ibrahim Ratib, Ci.iriiksulu Ahmed Pa-

ma~1 

Paris (Hususi) - Olimpiyad oyunla
rma i~tirak etmeden son bir denemeye 
tabi tutulan Franstz Vaterpolo tak1m1 
burada yaptig1 mac;ta Bel~ikaya 4 • 1 
maglUb olmu§tur. 

Japon • Macar basketbol 
ma~1 

Budape§te (Hususi) - Olimpiyada 
i~tirak edecek olan Japon ve Macar 
basketbol taktmlan burada kar§tla§ma 
yaphlar. 
Ma~1 J aponlar 33 - 28 kazandtlar. 

$anm k1z1 Bayan Belkisin zevci idi. Re
fikasma ve ailesine taziyetlerimizi suna· 
'"lZ. 

Y eni bir sigorta §irketi 
Milli bankalanmizdan baztlanmn i~ -

tirakile Ankara Anonim Turk Sigorta 

§irketi adile yeni bir sigorta §irketi te -
§ekkiil etmi~tir. 

Merkezi istanbulda olacak olan yem 

sigorta §irketi 1 agustostan itibaren faa -

liyete ba~hyacaktir. 

Sokaklardaki kumlar kaldirihyor 
':1 

• 

• ~ kllOl' 
Ce<;enlerdeki ~iddetli bora ve sellerde Istanbul sokaklanndan pek r_:ogu .

111
jt 

lar ve taslarla dolmu~tu. Belediye bunla n temizletmege ba§lamt§tlr. Resllll 
bir cadd~den kum y1gmlarmm ta§JOI§!lll gostermektedir. 
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Noro§iriirji siiratle 
inki§af ediyor 

Ciimlei 
I erie 

asabiye cerrahisi, son tera~k~
hayret bir safhaya g1rd1 

CUMHURiYE'l 

OKUYUCULARIMIZ 

---Diyor ki 
Bir barb 

Muhtelit Enciimen 
miizakereleri bitirdi maluliiniin 

vatanprverane bahisleri E .. ncumen «Milli miidafaa kudretimizi arbran>~ 
Karilerimizden Fatihte Sinanaga ma

hallesinde Ktrbact sokagmda 11 nu -
marah hanede oturan harb malulii ib -
rahim U<;ytldtz, Bogazlarm tahkimi 
meselesi dolayisile duydugu samimi ve 
vatanperverane hislerle bir yazt yaz
mt§, gazetemize gondermi§tir. Bu harb 
malUlii vatanda§ yaztsmda ezciimle 
§Unlan soylemektedir: 

cTiirklin sarstlmaz azminin yeni bir 
semeresipi daha kazanmakla gogsi.imi.iz 
kabar1yor. Bu bizim i<rin ne bi.iyiik §e
reftir. 17 bin Tiirkiin kamm sinesinde 
vakurane ta§tyan <;anakkale toprakla -
nnda gene Ti.irk topu, Ti.irk si.ingiisii, 
yurdun harimi ismetine goz dikecek di.i§ 
manlarm gozlerinde bir §im§ek gibi <;a
kacak ... 

Atati.irki.in yi.iksek zekas1 vatamn ka
ranhk ufuklarmda bir ytldtz gibi par
lamasaydt bugiin Ti.irkliik yoktu. 0 
yi.ice deha bir gi.ine§ gibi ufkumuzda 
parlad1k<ra hangi di.i§man yurdumuza 
yana§abilir? Hangi di.i§man silahlarma 
sanlabilir? Buna imkan var mt? Biz bu 
memleketin ugruna gozi.imi.izi.i, ayagt
mtzt, kolumuzu feda ettik. Yurdu di.i§ -
manm kirli <;izmeleri altmda inletme -
mek i<rin ilkonce gene di.i§man si.ingi.i -
siine gogsi.imi.izii siper yapmaga haz1 -
nz. Bunda and1m1z var. Di.i§mam kur -
§Unumuzla, ti.ifegimizle, topumuzla, ka
mmtzla bogacagtz ve oldi.irecegiz. Bu 
kudreti, bu kuvveti kendimizde gorii -
yoruz. Ti.irkliigi.in §erefini daha yi.ik -
seltmege haztnz. Cammtz yurd ve 
Ti.irkli.ik ugruna fedadtr.:t 

~enliklere i'tirak edecek 
milli heyetler 

~ estival i~in haztrlanan ali,lerden 
Istanbul ~enlikleri komitesi, 29 agus -

tostan 7 eylule kadar devam edecek olan 
festivale i§tirak edecek milli heyetlerimi:i 
tesbit eylemi§tir. Memleketimizden festl
vale i~tirak edecek heyetler, §ark vilayet
leri heyeti, Karadeniz heyetile zeybek ::;
yunu oynamak iizere Bahkesir, Pamukc;u 
koyiinden getirtilecek zeybek heyetleri • 
dir. Komite festival ic;in bir de afi~ haz1r· 
lami§tlr. Afi§ bir Tiirk k1zile bir Balkanh 
ktzm milli elbiselerile dansettiklerini gos· 
termektedir. 

Vali Muradm cenaze 
merasimi 

fzmir (Husust) - Manisa Valisi 
Murad Germenin ani oliimii bu muhitte 
biiyiik bir teessiir uyandirmi§tlr. Ciinki.i 
merhum, hmirin yakmdan tamd1g1 ve 
sevdigi bir §ahsiyettir. Elli ya§lannda, 
giizide, c;ah§kan, miinevver ve muvaffak 
bir vali idi. Cenazesi izmire getiri\mi§, 
Kar§Iyakada Sogukkuyudaki aile kab -
ristanma defnedilmi§tir. Gerek Manisa • 
da, gerekse hmirde biiyiik bir ihtifal ter
tib edilmi~ ve mezar ba§mda, Valimiz 
Fazh Giile<; tarafmdan merhumun me • 
ziyetlerini tebariiz ettiren bir hitabe ve
rilmi§tir. Cenaze merasiminde lstanbuldan 
gelmi~ olan Siimer Bank Umuml Mii -
diirii Nurullah Sumer de bulunmu§tur. 

bu kanunlar1; miistaceliyetle 
~ ricasile heyeti tunumiyeye 

miizakeresi 
sevketti 

[Ba§taratl 1 fncf sahftede] 
maddeleri kanunun ne~ri tarihinden mute· 
her ve tatbikma da Heyeti Vekilenin me
mur oldugunu kaydetmektedir. Muhtelit 
enciimen layihay1 tetkikten sonra hazu -
Iad1g1 esbab1 mucibeye §U satirlan kaydet-

mi§ti: 
<<Ana vatamn en miihim topraklan iize-

rinde gayriaskerligi kalduarak her nok -
tadan Tiirkiyenin hakimiyetini tamamh -
yan ve beynelmilel siyas.et:e m.~vkiini bir 
kat daha yiikselten ve milh mudafaamiz 
bak1mmdan kud.retimizi artJra~ ~u muka
vele enciimenim1z tarafmdan Ittifakla ve 
takdir ve §iikranla kabul olunmu§ ve tas • 
dikini mutazammm kanun layihasi aynen 
tasvib olunmu§tur». 

Muhtelit enciimen hu layihayJ da miis
tacelen miizakeresi ricasile heyeti umumi
yeye sevketmi§tir. 

Muhtelit enciimende 
Ankara 30 (T elefonla) - Meclis 

Biitr,:e enciimenile Mi111 Miidafaa ve 
Hariciye enciimenlerinden miite§ekkil 
muhtelit enciimen bugiin toplanarak ha
vale edilmi§ olan kanun layihalanm tet
kik ettiler. Enciimenler ellerindeki i~leri 
ak§am ger,: vakte kadar c;ah§arak bitir -
diler ve esbab1 mucibe mazbatalanm ha
ZirladJ!ar. 

Maliye Vekili Fuad Agrah Bi.it<;e 
enciimenindeki layihalarm miizakeresi sJ
rasmda izahat vermi§tir. Bu kanunun es
babi mucibe layihasmda memleket mii
dafaasmm istilzam ettigi fevkalade ihti • 
yaclar ir,:in sarfma mezuniyet verilen bu 
meblagm fevkalade membalardan temin 
edilecek tahsisatla kar~Ilanacagi ve Milli 
Miidafaa Vekaleti biitc;esinde yeniden 
ac;tlacak hususi fasdlara daha 5 milyon 
liramn sarfma mezuniyet veren tahsisat 
aynlacag1 kaydedilmekte idi. 

Biitr,:e Enciimeni, fevkalade memba
lardan temin edildik~e Milll Miidafaa 

16 yd sonra 
Ankarada 

j 

[Ba~makaleden deva'm] 

alm1~ olan Defterdar Bay Y ahya Galib 
bulunuyordu. Atatiirkiin o zaman Anka
raya giri~i hie; haks1z olm1yarak milli bir 
zafer manzaras1 gosteriyordu. Nitekim 
ondan sonra her gec;en gi.in memleket na· 
mma bir zafer kaydetti, ve §a§IIacak hir,: 
bir taraft olm1yarak i§te diin de Atatiirk 
Ankaraya yeni bir zaferin milli §an ve 
§erefini getiriyordu. 

Bay Y ahya Galib c;ic;ek merakhs1 bir 
zattlr. Son senelerinde bu c;ok giizel ta• 
biat tebessiimlerinin binbir niimunesini ye
ti§tirmektedir. Bizi goriince: 

- Sana yeni yeti§tirdiklerimden hedi
yeler getirecektim. 

Diye bizi taltif etti. On altJ y1l once 
Ankarada Atatiirkii kuvvetli milli bir 
iman ve en sars1lmaz itimad ve itminanla 
kar§Ihyan bu ihtiyar ve bahtiyar Tiirkiin 
bu sozlerinden c;ok miitehassis olduk. 
Kendisine bir§ey soylemedigimiz halde 
ic;:imizden, on aln y1l one~ Atatiirk etra
fmdaki inanh birle§menin ileri miimessil
lerinden biri alan bu zatm §imdiki yeti§
tirmekte oldugu c;ir,:ekler, sanki Atatiirk 
Tiirkiyesinin zaferlerine c;elenkler ormek 
ic;in yeti§tiriliyor gibi bir his cereyam 
gec;ti. Diin etrafimiza bakt1k: On alh y1l 
onceki harab ve Ortac;ag kasabas1 Anka
ramn yerinde §imdi modern ve kuvvetli 
yeni Tiirkiyenin ultramodern devlet 
merkezi olan Ankara c;ic;ekler ve ye§illik· 
ler ir,:inde giiliiyordu. Bu bile kendi ba§I· 
na muazzam bir zafer degil miydi? 

Asii biiyiik zaferin s1m ise Ata· 
tiirkiin daha i§e bll§larken milletin 
tam ve kamil istiklalinde hatta tekle 
aid en ufak fedakarbg• dahi kabul et· 
miyen azim ve karanndayd1. Bu pren· 
sipleri miitemadiyen Biiyiik ~efin ya· 
mnda ve yakmm.:Ja !rah§ml§ olmak 
bahtiyarhgana mazhar olanlar pek iyi 
bilirler. Milli Misak hududlarmdan 
bir karit toprak ve milli istiklal tart· 
lanndan en ebemmiyetsiz samlacak 
miisameha fedakarhgmi asia ve kat'a 
kabul etmiyen bu prensipler zamanl!" 
bize biitiin hayuh sonuclannt verdt, 
veriyor, ve eger hala geri kalmJt tara
fJ vana daha da verecektir, en son 
noktasma kadar. 

kara ve asker! fabrikalar biitc;elerinde yt-
niden ac;IIacak hususl fas1llara tahsisat 
kaydedilmek iizere daha 5 milyon liranm 
sarfma mezuniyet veren bu layihayt ay -
nen kabul etmi tir. Bu kanun mucibince 
tahsisat kaydedilecek mebaligden 1936 
mali y1h ic;:erisinde sarfedilmiyen paralar 
ayni hizmetin ifasma tahsis edilmek iize
re 1936 hesablanndan tenzil ve 193 7 
senesine devren varidat kaydedilecektit. 
Kanuna ili§ik olan cetvele gore bu tahsi
satm 3 milyon liras1 icra Vekilleri Heye
ti kararile levaZtmJ askeriye veya levazimJ 
tec;:hizatJ askeriye ve tahkimat masran i~in 
I ,200,000 liras1 2980 say1h kanun 
mucibince top ve cepane sipaTI§I 
i~in kara biit<;esine, 1 00,000 liras1 ce -
panelikler in§aSt ic;in kara biitc;esine, 700 
bin diras1 da askeri fabrikalar biitc;ele -
rinde yeniden ac;Ilacak hususi fastllara 
aynlmaktadir. 

Sahil s1hhiye idaresinin ifa ettigi hiz • 
met mukabili olmak iizere ahnmakta alan 
s1hhiye riisumu evvelce bir kanunla tes -
bit edilmi§ ve ancak Bogazlardan transit 
olarak gec;en gemiler ic;in bu resim 281 0 
numarah kanunla % 25 nisbetinde tenzi
lata tabi tutulmu§tu. Montrode imza edi
len ayn bir layih ile yeni Bogazlar mu
kavelesine bagh lahikada bu resmin altm 
esas1 iizerinden bugiinkii tarifeye muva· 
f1k bir ~ekilde istifas1 tesbit edilmi~•ve an· 
cak bu gemilerin transit olarak Bogaz • 
lardan 6 ay ic;inde avdetleri halinde yeni
den resim almmamas1 takarrii rettirilmi~ -
tir. Bu suretle kanunun degi§mesi icab et
tiginden hamlanan layiha da Biitc;e En
ciimeninde tetkik edildi. Mevcud istatis
tiklere nazaran bu vaziyet senede takriben 
200,000 lira kadar bir varidat tenakusu
nu mucib almaktad1r. Meclis Biitc;e En • 
ciimeni buna dair layihalan da aynen ka
bul ederek miistacelen miizakere edilmek 
iizere heyeti umumiyeye sevketti. 

Polis kaybolan iki 
... 

~ocugu ar1yor 
Son giinlerde gene §ehrimizde bir~ok 

kaybolma vak'asi olmu§tur. Bunlan s1 -
rasile yaz1yoruz: 

V a•il nf! oldu? 
Arnavudkoyiinde oturan Dimitrinin 

oglu 14 ya§lannda Vasil 27 temmuz pa
zartesi sabah1 evinden ~1km1§ ve arkada§· 
larile bulu§arak civarda gezmege gitmi§· 
tir. Vasil ak§am hava karard1g1 hal de 
evine donmeyince ailesi merak etmi§ ve 
karakola miiracaat etmi§tir. Polisler kii
<;lik Vasili ararlarken Bogazic;i lisesi ta• 
lebelerinden Mustafa karakala miiracaat 
etmi§ ve: 

«- Ben deniz kenannda otururken 
V asili gordiim. Elinde bir ol ta vard1. 
Bahk tutmaga c;ah§Iyordu. Birden nasi! 
oldu bilmiyorum denize dii§tii ve bir da
ha goriinmedi» demi§tir. 

Bunun iizerine memurlar sahile gitmi§
ler, denizde bir hay)i ara§ttrma yapmi§
Iarsa da Vasile aid bir iz bulamamJ§lar -
d1r. 

1kinci §Uhe memurlan V asili bulmak 
ir,:in tahkikata devam etmektedir. 

Bir ~ocuk daha kaytb! 
Cagaloglunda ;;eref sokagmda oturan 

bahkc;:1 Sadullahm 9 ya§mdaki oglu 
Adnan, lie; giindenberi meydanda yok
tur. Adnanm ailesi, c;ocuklarmm akra • 
balarmdan birine misafir gittigini zanne
derek or ada aramJ§lardJr. F akat Adnam 
bir yerde bulmak kabil olamaml§tlr. Po -
lis, Adnan1 da aramaktadu. 

A~1lacak ortamektebler 
Bu sene yeniden a<;Ilacak dort yeni 

mektebin nerelerde ac;Ilacagml yazmi§ • 
t1k. Bunlara ilaveten biri Si.ileymaniyede 
Miinibpa§a konagmda digeri Oskiidar -
da lhsaniyede Kopriilii konakta olmak 
iizere yeniden iki mekteb daha tesisi ka· 
rarla§tmlmi§ ve diin tesis masraft ic;in 
3 er bin lira tahsisat gonderilmi§tir. Sii
leymaniyedeki ortamekteb miidiir vekil -
ligine Kumkap1 ortamektebi miidiirii Ba
ha, Uskiidar ortamektebi miidiir vekilli
gine de Uskiidar birinci ortamektebi mii
diirii Hiisnii tayin edilmi~tir. 

E 

Bogazlann vaziyeti ir,:ia Lozanda mu
vafakat etmi§ oldugumuz fedak8.rhk bey
nelmilel teminatla hakimiyetimize hale! 
vermiyecek garantilere baglanml§h. 0 
teminat i~e yaram1yacak bir zay1fhkla 
malul olunca hakkimiZI en asil ~eklinde 
taleb ve istihsal etmi~ bulunduk. Kendi 
haklanm karumakta kendi kuvvetlerine 
giivenen yeni Tiirkiye milletlerarast ha
yatmda sulha hizmet etmegi en ehemmi
yetli bir vazife bilmekte olan bir memle· 

kettir. Diin Ankaraya yeni bir zaferin 
haberini ve eserini getirmi§ olan Atatiir· 
kiin yarattJg1 iilke i§te boyle bir Ulkedir, 
ve onun ktlavuzluk ettigi millet te onll.n 
izinde yiiriimekle milletler arasma c;ak 
eski ve asil c;ehresinin aim c;elenkli yepye
ni bir simasm1 i~te boylece arzeylemekte 
bulunuyor. 

Ancak tekrar hattrltyaltm: Bu 
mua:z:zam inktlab yalmz on altt yrl
ltk bir zamana stgmt, ve stkt7mt~ 
bulunmaktadtr! 

YUNUS NADl 

7 
4 

1 
Istanbul Borsas1 kapan1~ 

· fiatleri 30 - 7 - 1936 

GONON BULMACASI 
1 l! tl 4 0 IS I ~ ~ 10 

T l l l l T flil 
2 --i--t-1 --tl---.!li-;.::•:T-1 -+1-l~~~ ~~-II 
3 ,-r-;-1 -t-1 --rl.;:..:.;lf=•+-1 +-1-1-!1-, 
4 I I I 1•1 I I I I 

1•1 1•1 I I 1• 1 I• 
s •I 1•1 I I 1•1 1• 1 

I I 1•1 I I I I I 

.tEI·ti.H IIJJ 
Soldan sata: 
l - Yazm bu s1calmda istanbulun en 

serin yerl. 2 - Gayret, tokat. 3 - Buda • 
pe§ten!n esld !smi, duvarct ~amuru duva
ra onunla. siirer. 4 - Ezilml~. dostumuz 
kom~u bir memleket. 5 - Gen1~ de~U. 6 -
Suriyede me§hur bir §ehlr. 7 - Oyun oy _ 
namak ictin para. mukabUl satl.lan ~eyler, 
gazeteye yazllan uzun yaz1. 8 - Biiy\ik, 
memleketimiz!n Asya.dakt losm.I. 9 - in -
g!llz alfabesinde bir harfln okunUIJU, vii -
cuddek! ~~. ya.k:mak lctin en makbul o.tac. 
10 - i:mda.d ist!yen bir adamm tekrar et.. 
tig! kelime, evin iistiinii orten lwun.. 

Yukaridan ~~Iya: 
1 - Bogazm orta tarafiarmda blr lske. 

le, b!r c;e§ld sandal. 2 - Altta.rafmda ikl 
yandak! yer, parc;a. 3 - Biiyiik delik, !~a
ret edat1. 4 - B!r c;e§ld y\iztik t~1, ogli • 
tillmii~ bu~day. 5 - ictlnden karumwn 
ge~tig! boru. 6 - Me~gul!yet, miith1li. 7 -
pis toprak ve su toplantJSl, biiy\ik bi~ak. 
8 - inazu.,, kabuklu lc;l beyaz bir !;e~ld ye
mi§, 9 - Meydan, karanllkc;a. 10 - ~rkta 
kom~u blr devlet, koyun tiiccart. 
Evvelki bulmacanrn Ttalledilmi, ,.~rr• 

T ij • 0 6 l II II 1n 

tfiBIUlZ • STO G UTK . 
2 AZ I K•YAZ • s 
3 LAIR •In A L AIMIA 
4 I • 1• 1<; E L I K • G 
sKA • AB . FA 6. UH•M•<;AN 
1 K UIR • HAIR liT A 
8 A R A B • K OIV U K 
91Y E • ElL. R i R . 

10 A • u ~ A M AI• AI z' 
Kad1koy Kizilay1n1n 

miiaamereai 
Ktz!lay Kadtkoy kaza §Ubesinin 15 

agustos 1936 cumartesi gi.inii ak~am1 
(pazar gecesi) Suadiye piaj kazinosun
da verecegi aile miisameresi, mevsimin 
en parlak, en ne§'t!li eglencesi olacak -
hr. Pek maruf ecnebi artistler tarafm
dan numaralar yap1lacaktir. Diger muh 
telif eglencelerle hanrun i.izerinde si • 
linmez bir intlba btrakacaktlr. 

Tramvaylar sabaha kadar i§letilecek· 
tir. Kap1da bilet kesilmiyeceginden, 
muhterem azamn Ktztlay §Ubelerine 
miiracaatle, daha evvelden namlanna 
haztrlanml~ davet mektublarile bilet -
lerini almalart ehemmiyetle arzedilir. -···-Bebek aergisi a~dma 

merasimi 
8 agustosta Taksim bahc;esinde a~ -

lacak beynelmilel bebek sergisinin ve 
!stanbulda 40 gi.in 40 gece si.irecek olan 
Festivalin a~1lma toreni bi.iyiik me • 
rasimle istanbul Vali ve Belediye rei.Bi 
Muhiddin tl sti.indag tarafmdan icra e
dilecektir, 
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lspanyada ihtilil her 
yerde devam ediyor 

Asiler Fransantn, hiikumete yardtm ettigini soylii
yorlar. ispanyantn el~ileri hirer hirer istifa ediyorlar 

[Ba§tarat& 1 inct sahttede] verilen malumata gore ispanyol asilerinin 
mirlerine kar§l isyan etmeleri tavsiye e • elinde bulunan Dato gambotu batmami§· 
dilmektedir. 

Hiikumetin ~rkardrg1 
kararnameler 

Madrid 30 (A.A.) - Gaceta Mad
rid ii~ karamame metni ne§retmektedir. 
Bu kararnameler ~unlard1r: 

1 - Harbiye Bakam, asilere kar~I 
askeri harekatm icra edildigi mmtakalan 
«harb mmtakasJ» ilan edebilir. 

2 - Endiiystriyel kredi bankas1, hii· 
kumetin resmen miidahalede bulundugu 
i§-;i yevmiyelerinin verilmesi ic;in endiistri 
miidahale komitesine 250 bin pe~etahk 
bir kredi ac;acaktJr. 

3 - ~imendifer idaresi yiiksek me • 
murlanndan 15 ki§i azledilmi§tir. 

lstila eden selirler 
Pairs 30 (Hususi) - ispanyanm Pa

ris, Roma ve Berlin sefirleri istifa et • 
mi§lerdir. 

Berlin 30 (A.A.) - lspanya biiyiik 
elc;isi M. Albramonte Cortijo ile ata§e -
militer yarbay Martinez ve sefaret ikinci 
katibi M. de vargas Machuca istifa et -
mi§lerdir. 

Meksikoda hadise 
Meksiko 30 (A.A.) - lspanya se

fareti miiste§an M. Ramon de Pujadas 
General Cambaneeasdan bir telgraf al • 
ml§hr. General, mumaileyhi ispanyol kr 
yamdannm Meksiko sefirligine tayin 
etmektedir. Miiste§ar, bu tayini kabul et
mi§ ve hemen hariciye nezaretine gitmi§ -
tir. Fa kat §imdiki !spanya biiyiik el~isi 
M. Ordaz hemen Meksika hiikumetine 
bir nota vererek me~ru ve kanuni !spanya 
hiikumetinin M. Ramon de Pujadaz1 az
lettni~ oldugunu bildirmi~tir. 

M. Ordaz, gazetecilere beyanatmda 
esasen Meksika Hariciye N azmmn M. de 
Pujadasm te§ebbiisiinii kabul etmemi~ 
oldugunu soylemi~tir. 

Dato gambotu batmamtf 
Londra 30 (A.A.) - Alman baz1 

haberler hilafma olarak iyi bir membadan 

tlr. 
!ngiltere hi.ikumeti, 300 ki§ilik son in· 

giliz mi.ilteciler kafilesinin ispanya dahi -
linden sahillere kadar asker himayesi a!· 
tmda nakli i«in mi.izakerelerde bulun -
maktad1r. 

Batmlan tahtelbahir 
Cebelitank 30 (A.A.) - itimada ~a

yan membalardan bildirildigine gore asJ· 
lerin bir tayyaresi tarafmdan bombard!· 
man edilmi& olan denizalh gemiSinm 
meydana «Ikmi§ oldugu haberi dogru de· 
gildir. 

Romada asilere karfl sempati 
Londra 30 (Hususi) - Ramadan 

bildirildigine gore, resml italyan meha • 
fili ac;1ktan ac;1ga !spanyol asilerine ve 
General Frankoya kar§l bi.iyi.ik bir te • 
vecciih gostermektedirler. Bizzat M. Mu
solininin General F rankodan sitayi§le bah
settigi haber verilmektedir. 

lspanyol sulannda toplanan 
lngiliz gemileri ••• 

Londra 30 (Hususi) - ispanyada~i 
isyamn devam etmesi i.izerine, Akdeniz
deki ingiliz donanmasi kumandam bugiin 
Maltadan Cebelitanka hareket etmi~tir. 

Halihamda ispanyol sulannda 3 7 in
giliz harb gemisi mevcuddur. 

Sen Sebastiyen asileri teslim 
oldular 

Bayonne 30 (A.A.) - Hududdan 
hiikumet ic;in mi.isaid haberler gelmekce • 
dir. Navar asileri Sen Sebastieni c:;evir • 
mek ve Guipuzcoa vilayetine giden yol·· 
Ian kesmek i«in Sen Sebastien asilerine 
gi.ivenmekte idiler. Halbuki, Sen Sebas· 
tien asileri teslim olmu~lard1r. Asiler ic;in 
bi.iyiik bir muvaffakiyetsizlik te§kil eden 
bu hadiseden sonra asiler, Ayarzun ar • 
kalanna c;ekilmi§ler ve iki giindenberi el· 
lerinde bulundurduklan yollan terketmi~
lerdir. 

izmir panayirina haz1rhklar 

Panaylrdaki laaliyetten bir sahne 
lzmir (Hususi) - Panaymmiz ic;in manyaya 1smarlanan fiskiyelerden renkli 

vasi mikyasta hamhklar yap1lmaktadir. sular fi~k1racaktu. Panay1ra giden yo! • 
Panaym tam zamanmda ve istendigi ~e- !arm ihalesi yapilml~tlr. 
kilde yeti§tirebilmek ic;in geceleri bile «a- Kom§u MISlr hi.ikflmeti de resmen i~
II~mak mecburiyeti dogmu§tur. Bi.iyiik tirake karar vermi~ ve paviyon istemi~ • 
ve modern kazinonun in&aatJ «ok ilerle • tir. Hi.ikumetimizin vaki te~ebbi.isii i.ize • 
mi~tir. Devlet Demiryollan idaresi de rine bazi devletler ve bu meyanda Ma-
biiyiik bir paviyon in§a ettirecektir. Bu f 

caristan, svic;re ve Romanya hi.ikumet
maksadla merkez hareket miifetti~i Fe-
ridi lzmire gondermi§tir. leri demiryollan idareleri fuvar mi.i -

Panayu meydanmda bi.iyiik bir ha • nasebetile ~"'a 30 · 50 nisbetinde tarife 

vuz in~a edilecek ve burada, tesisatJ AI- tenzilat1 yapmi§lardu. 
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Alman hiikilmetinin bir 
karar1 

~ark !imendiferlerinde ten
zilath tarife 

Dun §ehrimize gelen bir habere gore, ~ark Demiryollan kumpanyasi, yann-
Alman hiikfimeti bir agustos tarihinden dan itibaren bir~ok maddeler iizerinde 
itibaren Almanyaya girecek her maim tenzilath tarife tatbik edecektir. 
tnen~e ~ehadetnamesinde almanca me~ - Y eni tarifede karpuz nakliye iicretle
ruhat bulunmasma karar vermi§tir. AI • rinde miihim tenzilat yapilmi§hr. Mesela, 
manya, ihracat yaptiglffiiZ memleketlerin llzunkopriiden Sirkeciye bir vagon kar-

KUTUBHANEMiZiN SUSU 
HAYAT 

J\l\l.li KLOPEDi.tl 

5000 sahife yaz1, 5000 resim, 
renkli tablolar, haritalar vesaire 

Sosyalistler ne istiyorlar? 
Hayat Ansiklopedisi ekonomik 

ve politik meselelerin de esaslar1 • 

m anlahr. Fransada sosyalistler 

iktidar mevkiine geldiler. Tabii 

sosyalizmin ne oldugunu anlamak 

istersiniz. Sosyalizmi bilmedik~e 

sosyalistlerin ne yapacaklanm an
hyamazsmtz. Kiitiibhanenizde sos· 

yalizme dair bir eser ya vardu, ya 

yoktur. Halbuki Hayat Ansiklope

disini ac;mak, bu ihtiyacmiZl tat -

mine kafidir. 

Dunyanm bliyuk adamlanm tamym1z 
Hayat Ansiklopedisi Tiirk ve ya

bancl, olmli§ veya ya§lyan biitiin 

biiyiik adamlarm hayatlarmr nak· 

letmi§tir. Fende, ilimde, san'atta, 

resimde, siyasette, hulasa her sa · 

hada biiyiik i§ler gormii§, insanhga 

yeni eserler vermi§ biiyiik adam • 

lart tammak isterseniz Hayat An

siklopedisini ahmz. 

DUnya tarihi hakktnda neler bilirsiniz? 
Tarih bilmezseniz bugiinii anh • 

yamazsm1z. Mektebde hepimiz ta

rih okuduk. Fakat Sezar kimdi? 

Napolyon ne yapml§h? Kromwell 

ne i§ gormii§tii? Cihan Harbi nasd 

patlaml§h? Gibi yakm tarihe aid 

suallerin bile cevab1armt ya hi~ 

veremezsiniz, ya bu mese1e1er hak· 

kmda pek az §ey hahrlarsmtz. 

Halbuki Hayat Ansiklopedisi size 

derhal bu suallerinizin cevabtm 
verir. 

Gtine~ niQin tutulur? 
Bu hafta giine~ tutuluyor. Hepi

miz giinc§in ni~in ve ne vakit tutul
dugunu ogrenmek isteriz. Bunun 
ic;in yiizlerce kitab kart§hrmaga 
vaktimiz miisaid degil. Hayat An· 
siklopedisini a~ar, bu sualinizin ce· 
vabmt bulursunuz. Hayat Ansik • 
lopedisi bunun gibi goke, astrono· 

miye aid binlerce sualin cevabm1 
verir? 

"Hayat Ansiklopedisi, nin her cildinin arkas1naa 

bir fihristi, bir okuma rehberi vard1r. Aynca her 

cildin i~ine a~Ihp kapamr bir model konmu§tur. 

Hayat Ansiklopedisinin her cildinde aynca akh

mJzdan ge~en yiizlerce sualin cevab1 verilmi~tir. 

Mutlaka evinizde bir tane oulundurun 

ba§mda geldigi ve Tiirkiyenin ufak ka • puzun nakliyesi 44 liraya indirilmi§tir. 
sabalanndan bile Almanyaya dogrudan Bir vagun karpuzun Sirkecide sat1~ fiat! /'------------------------------. 
dogruya ihracat yapilcUgi i«in bu karann 150 - 200 lirad1r. ' } 
dogurdugu mi.i§kiilat, hatta imkansizhk Bugday ve hububat nakliyesi ic;in bir Hayat Ansik opedisini 
alakadarlan di.i§iindiirmektedir. Duydu • tarife yapan kumpanya 25,000 tona ka-
gumuza gore, hiikumetimiz bu noktalan dar yi.izde be§, 30,000 tona kadar yi.izde nasd alabilirsiniz? 
gozonune alarak Alman hiikumeti nez - I 0, 35,000 tona kadar yiizde 15, 40,000 
dinde te~ebbiisatta bulunmu~tur. tona kadar yiizde 20 ve bundan yiiksek 

- '•'- miktarlar ic;in de yi.izde 25 farki mal sa· v eznedarl oldiirenlerin hiblerine prim olarak geri veilecektir. 
muhakemesi Un nakliyahnda da yiizde 10 tenzilat 

Bundan bir miiddet evvel Ayazagada yapilacaktir. _, •, _ 

Galata postanesi veznedan Hiiseyin Hiis- Y eni polis tayinleri 
niiyii oldiiren Abdullah ile arkada§I Yu- Ankara 30 (Telefonla) - Yeni polis 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiatt otuz 

lirad1r. 
Perakende alanlara bir cild 350 ku· 

ru~tur. 

Ciizler·i percakende almak istiyenle
re beher ciizu 25 kuru§tur. 

Muallim, memur gibi bulunduklan 

l miiessese veya muteber teminat ve
rebileceklere Hayat Ansikl~pedisi tak
sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi
rinci taksit 15 liradrr. Geri kalan 20 
lira teminat gosterilmek ~artile, ayda 
iic;er lira taksite baglamr. 10 cild ic;in 
pasta iicreti ayr1ca 250 kuru§tur. 0-
nuncu cildin pasta iicreti 25 kuru§tur. 

nusun muhakemelerine di.in de Ag1rceza tayinleri bugiinlerde belli olacaktxr. 
mahkemesinde devam olunmu§tur. Mah- Tayin listesi hazirlanrnl§, tasdika veril
kemece tahkikatm geni§letilmes1ne li.izum mi§tir. Listede miihim tebeddiiller var
goriilerek sab1k ikinci §Ube miidiir mua - d1r. Bu meyanda Istanbul Kadastro - Cumhuriyet miiesseselerine miiracaat ediniz 
vini Sabrinin malumatma miiracaat olun- sunda da degi§iklikler yapllrnlgtir. is - \. 
masma karar verilmi§ti. Diinki.i celsede tanbul Emniyet mi.idiir muavinin de bu -------------------------------" 
dinlenen Sabri yalmz vak' a dan sonra meyanda degi&tigi anlasllmaktad1r. 

su~lulann ifadelerini aldigmi ba§ka birj 15 ki~i hoguldu 
~ey bilmedigini soylemi§tir . . Karar veri!- Sikago 30 (A.A.) - Michigan go· 
mek iizere dava ba§ka bir giine talik o· li.inde bir mavna batmi§hr. MiirettebatJ 
lunmu§tur. olan 23 ki§iden on be§i bogulmu~tur. 

Matbaamllk ve Ne~riyat TUrk Anonim ~irketi ( Gumhuriyet mtiesseseleri) 

{~CumhuriyetliiJ 
---~ .. . 

Marashlarm bir sikayeti 
' ' 

Mara~tan, Adliye Temyiz aza!Igmdan 
miitekaid Ata Bazaz1t, serbest doktor Emln 
Karpuz, di§ doktoru Turgud Kamer imza
larile aldtgnmz mektubda deniliyor ki: 
«~hrimizin bundan as1rlarca evvel Bme. 
viler zamamnda tesis edilmi~ f;!eyh Adil 
nammda biiyiik bir mezarhg1 vard1r. 
~ehre ii9 9eyrek saat mesafede buhwan 

bu kabristanda tarihimize §erefll bir yap
rak kazandtrml~ olan Mara§ harbi .;;enid
Jeri, Tiirk basmt mucidlerinden Hasan Pa
§a ve Sel~uk hiikiimdarlarmdan Alatddliv
le ve biitiin Mara~lllann soyusopu burada 
medfundurlar. 

Mara§ Beledlyesl hi<; kim.seye haber ver. 
meden ve hi<; bir kanun ve nizama c:a • 
yanm1yarak mezarltglffitzt bir emirle :,r,aJ -
dtrtmt~, ta§lanm yollara dokmiititiir. 

Bir mezarhgm kaldtnlma.si, kanununa 
tevfikan ~hir meclisinin karariie miim -
kiindiir ve bu kararm halk<)a da bilinmest 
i<)in ilan edilmesi ve lstlyenlerin i:iliilerini 
kaldtrabilmeleri ic;in miihlet verllmesl ge-

Cagmlar, konferanslar, kongrelerJ G: -Talebe Birliginin Romanya 
seyahati 

Birlik ba~kanl!gmdan: 
6/ 8/ 936 tarlhinde Milli Tiirk Talebe Blr· 

liginln tertlb ettlgl 40 kl~iiik Romanya ge• 
zisine l;;tirak edecek arkada§lann §eraitl 
i:igrenmek iizere 2181936 pazar giinii ak~a· ri 
mma kadar hergiin saat 17.19 arasmda 
Birlik merkezine miiraeaatlerl. 

l!rki dii,mam genclerin gezintisi 
Ttirkiye i~ki D~mam Gencler kurUJllU 

Gene! Sekreterliginden: 
Ge<;en pazar giinu havamn muhalcfetin· 

den yaptlmJyan; kurumumuzun yapmal>• ol 
ta oldugu yazltk gezintiierden birlncisl 0 • o( 
lan; yamltca gezintisi oniim\i.zdeki 2 agUS• 
tos pazar giinu yaptiacaktlr. Qok giizel ve rn 
eglenceli bir giin ge~tirilmesi i~Yin zengi!l 
bir program haztrlarum9 ve caz temin e • 
dilmistir. Bu gezlntiye i9tirak etmek tstl· 
yen iiyelerle konuklarm 1 agustos cumar• 
tesi giinu ak§amma kadar Cagaloglu c;o • 
cuk Kurtarma Yu!\du binasmm lkinei-ika. 
tmdaki buromuza ugramalan rica olunur. 

ne kanun iktJzasmdandtr. c ) 
Mar~ Belediyesl bu kanuni merasimden YENI fESERLER 

hi<:birisini ifa etmemi~tlr. Biitiin §ehiri! • --------------
lerimlzl teessiire .sevkeden ~u hadlse mii. 
nasebetile icab eden tedabirin almmasmt 
ve sebeb olanlar hakkmda kanuni takibat 
yapilmasmt istiyoruz.~ 

Vapurlarda fesli reklamlar 
Turgudlu k.azas1, miihendi.s Tank ismet 

imzasiie aidtgumz mektubda deniliyor ki. 
« Ege vapuriie izmire gidiyordum. Blrinci 
mevkiin merdiven ba§mda istanbuia s~y. 
yah celbi i~Yin buyiik bir afi~ vardt. 

Resimde ~apkah blr kadm fesli bir er
kekie oturmm: Bogazi<:ini .seyrediyorlardi. 

Ecnebi memleketlerde ve bilhassa Amc
rikada bu gibi fesli ve §alvarh rekiamlar 
Tiirkiyeyi ve Turkii temsii ederler. Siz on
lara istediginiz kadar resimdeki Tiirk de
gil MIStrlldU", Suriyelidir diyiniz. 

Biz Tiirk talebelcri Amerikada bu hu • 
susta <;ok mucadele ettik ve elimizden gel. 
digi kadar bu yanll~ fikirleri koki.inden cill· 
mege Qalt~bk . 

Bu gibi reklamlarm vapurianmizdan ve 
sair yerlerden kaldmlmalanm gazeteniz 
vasttaslle merciinden rica ederim.» 

Bir cevab 
Karilerimizden Nuriye: 
Evrakmtzla Maliye ve Evkaf daireierini 

dola~ttgmtza dair ~ikayetinizden bir~ey an
hyamadtk. 

Sarih adresinizle bu hususta biraz rna. 
lumat vcrmcnlzi rica ederiz. 

Goz Hekimi 

Dr. SUKRO ERTAN 
Cagalogll! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 

Tel. 22566 

Kanser bulas1r Dlrl? . 
Kanser hakkmda herkesin bllmesi fay· 

dal! olan izahatt havi operatOr Ceml! (Pa· 
9a ) Topuzlunun (Kanser bula§tr m1, Jtan• 
serin ilact var nudtr?) nammdaki ktymet• 
ll eseri muallim Ahmed Halid Kitabevl ta• 
rafmdan ne§redllmi;;tir. (30! kuru§tur. 

Baglar arasmdan 
Maden miihendlsi Niyazi Durusoyun <;O~ 

heyeeanll bir a:;;k macerasmt lhtiva edeii 
bu milli romam muallim Ahmed Halid Ki· 
tabevl tarafmdan ne§redilmi§tlr. (50i ku• 
ru§tur. 

Oziim nas1l yeti~tirilir 
Konyalt General Hamdi Tugiunun se • 

nelerce yapt1g1 tetklk ve uzun <;all§ma ne• 
ticesinde yazd1g1 bu faydah eserl bag sa· 
hlblerine ve bagcilarimiza ehemmiyetle 
tavsiye ederiz. Fiatt (25) kuru~tur . Mual • 
lim Ahmed Halid Kitabevi tarafmdan ne$• 
redilmi~tir. 

Dr. Hafiz CemaJ 
Dahiliye mutehassJSJ 

Pazardan ba~ka giinlerde ogledetl 
~onra saat (21h tan 6 ya) kadar !stan· 
lmlda Divanyolunda (104) numaraU 
hususf kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah, cumartesi giinleri saball 
c9 lh · 12• saatieri hakikf fikaraya mah• 
sustur. Herkesin haline gore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 • Bey• 
lerbeyi 48) 

Ikttsad V ekiletinden : 
1 - 2054 numarah kanunla verilen salahiyete miisteniden mez· 

kur kanunda yazth maddelerden kahvenin a~ag1da yazth esas ar 
dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi hiikiimet~e 
kararla.,tmlmi~hr. 
2- Bu husustaki teklifler 7 ilkte,rin 1936 tarihine kadar dogru • 

dan dogruya ikhsad Vekaletine yapilmahdtr. 
3 - Bu teklifler Vekalet!re te.,kil olunacak bir komisyon tarafm • 

dan letkik edilerek icra Vekilleri Heyetine arzolunacakttr. lhalenin 
icra edilebilmesi i!rin teklif sahiblerinin en miisaid teklifi yapm1' ol· 
makla beraber deruhde edecekleri i'i emniyetle ifa edebilecek ehli
yet ve iktidarda bulunmalan da me~ruttur. Bu hususun takdirine ve 
yaphklan teklife ve haiz olduklan ehliyet ve iktidara gore talibler 
arasmda i~in dilegine, ihalesine hiikumet serbesttir. 

4 - Teklifler, Tiirkiyenin biitiin kahve ihtiyacmt tatmin edecek 
mahiyette olacak ve piyasa i~in hangi bir darhg1 mucib olm1yacak 
surette memleket dahilinde en az 10,000 ~oval stok bulundurula • 
cakhr. 

5 -· Tiirkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadarlarnt 
nan1 ve hesabma olarak milli bir bankada bloke edilecektir. Bu para, 
ancak altmct maddede yaz1h oldugu ve~hile sarfedilebilecek ve kah· 
ve mukabilinde hi~bir suretle doviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket mah· 
sulat ve .mamulatmdan muadil k1ymette e~yamn kahvenin men,ei o • 
Ian memlekete veya Tiirkiyeye e,yasma heniiz pazar olmtyan memle• 
ketlere ihract mecburidir. 
7- Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde bey• 

nelmilel fiat ve teammiillere gore toplanct tiiccarlara sablacakhr. 
T ekliflerde, beynelmilel teamiile gore tesbit olunacak fiata ne nis• 

bette zam yap1lmak istenildigi dahi vaz1han gosterilmelidir. 
8 - Hiikumet, bu esaslar dahilinde ve ii!r sene miiddetle aktedi " 

lecek mukavelename hiikiimlerinin tatbikm1 diledigi gibi kontrol et· 
tirmek hakkm1 haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teammiillerine gore hareket olunmamaJ1 
veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatla s&tlf yapdmast veyahud het 
hangi bir seb~b ve suretle mukavele ahkamma riayet edilmemesi hal· 
lerinde tarafeyn arasmda tahaddiis edecek ihtilaf hakem vasttasile 
halledilecek ve ii~iincii hakem Istanbul Ticaret Odast Reisi tarafmdan 
intihab olunacakhr. 

10- Taliblerin, tekliflerine iktisad Vekaletince makbul ve mute• 
her bir banka teminah rapteylemeleri farthr. Bu teminatm miktatJ 
teklif yapthrken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken asgati 
iki yiiz bin liradu. Bu son teminat kul halinde, miiteahhid mukavele 
hiikiimlerine riayet etmedigi takdirde irad kaydedilecektir. 

«1646» 

TURK HAVA 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmittir. 

4 iincii keside 
' 

11 Agustos 936 dadtr 

Biiviik ikramive 3 5~ 0 0 0 lirad1r 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir mukafat vardir ... 



-- 31 Temmuz 1936 - -= so 
CUI\mtJRiYET 

Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdartntn kat'i ilact KESKiN Kaseleridir. • ASRi SAC BOY ASI ::~~~nb~;z·r~:~\!~Fnm:~~:. 

M. M. Vekiletinden: 
Gedikli Erbas Haztrlama mektehlerine talebe ahntyor. 

. 1 -Ankara 've Konyadaki Gedikli Erbat Haztrlama mekteble • 
l"lnin ihzari stmflarma 3 sm1fh ve gedikli orta ktsmm 6. nmflarma 
da 5 stntfh koy ilkmekteb mezunlara ahnacakhr. . . 

2 - Bu mektebler yatxh ve parastzdtr. Mektebe gmf tartlarl As· 
lcerlik Sube Bask!U}Iarmdan ogrenilebilir. 

3 -· Yukaruiaki sartlar1 tafiyan ve gedikli erhaf olmaya istekli 
olan koylii ~ocuklar;nm en ge~ 20 eyhil 936 tarihine kadar mensub 

' olduklart Askerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evrakmt tamamla· 
tn A • 136 (4349) lf ollt!alari laztmdar. « » 

p A N 0 R A M A Bah~esinde 
6 Agustos Per,embe gUnU 

SUNNET DUGUNU 
........ ___ Hergiin Bah~eye miiracaat. Tel. 41065 ----· 

Van V aliliginden: 
Vilayet dahilinde 250 go~men evi yaptlacakttr. . 
l - Vamn Havarsar ovasmda ve Van ile Edremid arasinaa hii • 

lculllet~e gosterilecek mevkilerde yaptlacak go~men evlerinin beheri 
566 lira 77 kurut bedeli ke,fi olan ve 141,692 lira 50 kuruf tutarh 
2So go~men evinin kapah zarf usulile miinakasasmda talib zuhur et· 
lllediginden 16 temmuz 936 dan itibar~n bir ay miiddetle pazarhk su
l"etile eksiltmiye konulmuftur. Taliblerin 16 agustos 936 giiniine ka • 
dar Van Valiligine miiracaatleri. 
. 2 - Bu ite aid plan, ketif, tartnameler Van Vilayet Makamtn • 
dan ahnacakllr. ( 4203) 

SON iGAD ALMAN traf makinesi 
Her marka brat bt~agl uyar. 

Fiat 125 kuruf, HER YERDE ARA YINIZ, Fiat 125 kuru,. 
Sallf yeri: Sultanhamam kebabca karttsmda 

PiPO PAZARI 
Anadoludan arzu edenler Istanbul posta kutusu 180 adresine yaz-

dtklartnda ile ted olarak namlarma 

l<astamonu viliyetinden: 
1 - Kastamonu Vilayeti merkezinde ve Olukbatl mevkiinde ke~fi 

mucibince y_eniden yapalacak ktrk yatakh hastanenin kargir iu
taab kapah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 

~ - Projesine gore yaptlacak intaatm ketif bedeli 25,225 lira 50 
kuru,tur. Bu ite aid tartnameler ve evrak fU\llardtr: 

: - Eksiltme tartnameai 
- Mukavele projesi 

c_ N f ·I · · · · · I) a 1a If er1 teraatx umumtyest 
t- Tesviyei tiirabiye ve kargir intaata dair fenni tartname 
};' - Hususi tartname 

- Ketif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
c_ P · f"k roJe gra 1 • 

lstiyenler bu tartnameleri ve evrak1 140 kurut mukabilinde 
Kastamonu Nafta Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/8/936 tarihine musadif cumartesi giinii saat onda 
Kastamonuda hiikumet dairesinde Daimi Enciimende yapala • 

4 
eaktar. 

S - Eksiltme kapah zarfla yapalacakbr. 
- Eksiltmiye girehilmek i~in isteklilerin 1882 lira muva~at te • 

lninat vermesi, bundan batka ataitdaki vesikalar1 hatz olup 
iostermesi lazamdar. 
«Bu intaab yapabilecegine dair fenni ehliyetname ile sicilli 

b ticarete kayidli olduguna dair Ticaret Odasmdan vesika.» 
- Teklif mektublart yukarada ii~iincii maddede yazah saatten bir 

•aat evveline kadar Vilayet makamma getirilerek makbuz nlU" 
kabiJinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublann ni. • 
hayet ii~iincii maddede yazth saate kadar gelmit olmast ve dat 
zarfin miihiir mumile iyice kapahlmtt bulunmas1 laztmdtr. 

......_ Postada olaoak gecikmeler kl'-bul edilmez. ( 4201) 

liirkiye Cumhuriyet 
lVIerkez Bankas1ndan 

(i~ B~nkanuztn Mersin tuhesi i~in Mersinde satin ahnmtt olan arsa 
erutde 1 · b k f k .. l'e w. Yaptan acak tube binasamn mtasma an a muva 1 go· 

koceg1 teklif sahibine ihalede muhtar olmak iizere miinakasaya 
Y~Uftur. -

t Munaka · k • U M'"d'' t··w·· tt b saya g1rme Istiyenlerin Ankara mum u ur ugu ve 
an ul t · · · .. tl IA ~trn ' znur, Samsun ve Mersinde tubelenmaze muracaa e a-

OSMANLI BANKASI 5 I H Hi BAlSAM iN KREMi ,, ,.,, 
6UlELL/61N 

SIRR/ 31 Mart 1936 tarihindeki vaziyet 
AKTiF PASiF 

later lin ,. P. lsterlln 
Hisse aenedlerinin odenmeai 5.000.000 Sermaye P. 

10.000.000 
istenmemi' olan klsmt 

5.440.130 9 1 
Statu mucibinee ayrda11 1.250.000 

Kaaada ve Bankalarda bu- ihtiyat ak~esi 
lunan paralar 
K1sa vadeli avanslar ve rO- 653.173 16 3 

Tedaviilde bulunan banknotla• 
Goriildiigiinde odeneeek ae. 

332.864 a 
1 

porlar 
4.456.775 

nedler ve vadeli •enedler 
205.768 11 

19 Tahsil olunacak senedler 2 10 Alacakh eari hesablar 13.961.830 9 
4 Ciizdanda bulunan k1ymetler 2.446.743 15 2 Vadeli bonolar ve eari 1.498.239 9 

Borclu cari hesablar 6.757.096 17 3 
Rehin mukabilinde avanalar 2.038.315 5 10 
Kabul yolile borelular 456.398 13 11 
Gayrimenkul mallar ve 614.206 3 6 
mobilya 
Miiteferrik 112.316 9 1 

27.975.156 12 11 

hesablar 
Kabuller 456.398 
Miiteferrik 270.054 

27.975.156 

13 
18 

12 

11 
7 

11 

Esmer, sar1~m, kumral her tenc 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
S1hhi usullerle hazulandJgmdan 
cildi besler ve bozmaz. c;n, Ieke, 
sivilce ve buru§ukluklan kamilen 
giderir. 

Kuyuda muvafak oldugu tasdlk 
Mes'ul Murahhas ve 

olunur. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagh gece 

i!;in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yagsiZ giin. 

diiz i!;in beyaz renkli 
3-Krem Balsamin ac1badem 

gece i~in 
4- Krem Balsamin actbadem 

giindiiz it;in 
Kibar mahfillerin takdir ile kul

landlklart yegane sihhi kremlerdir. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 
Rami~: Meccani niimunelikler 

tiikendiginden 20 temmuz 936 tari
hinden sonra gelecek talebnamele
rin is'aft kabil olamtyacajnu ar· 
zeyleriz. 

GOZLER 
Her goz yaradtlt§ta cazibeli olamaz. 

Baki§lan tesirsiz, nice giizel kadmlarm 
kendileri it;in iyi bir istikbal haztrhya
mamalart, giiz ve kirpik tuvaletine e • 
hemmiyet vermemekten ziyade, bu tu· 
nlet it;in kullantlan malzemeyi iyi 
se,.ememektcn ileri geliyor. 

Her gene kadmm t;antasmda mut • 
laka bir VENUS KiRPiK StiRMESi 
bulunmahdJr. Bu siirme yalntz emsali 
arasmda degil, A vrupamn en yiiksek 
markah siirmeleri arasmda da birinci • 
ligi kazanmt§br. VENUS KiRPiK SUR· 
MESiLE harelenmi§ bir goz, bakl§la • 
rmdaki harikuladelik ve hususiyetle 
derhal, herkesin dikkatini kendi iizerine 
t;eker. 

Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZA • 
DE, Kimyevi Ecza ve Alat ve Itriyat 
Ticarethanesi. 

istanbul - Baht;ekapt 

Dr. IHSAN SAMI -

Gonokok A~us1 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar§l 
pek tesirH ve taze B§Idtr. Divanyol 
Sultanmahmud tiirbesl No. 113 

Bu iki ~alg1 fiat~a da herkesin a· 
r AHENK ve MANDOLiN 1 
l labilmesine mii.saitt!r: Katalogu

muzu JsteyJnJz. 
Eskiljehir: Ahenk mueidi S. SUAD 

Umumi Muhasebe ~efi 
G. DELLA SUPDA 

istanbul Vilayeti 
Naf1a Miidiirliigiinden 

istanbul Oniversitesi Arthrma, Eksiltme ve Pazarhk Komisyo 
nunca kapah zarf usulile eksiltmesi ilan edilen Oniversite Hayva • 
nat ve Nebatat Enstitiilerine aid moblelerin eksiltmesine talib ~·k • 
madxgmdan tekrar kapalt zarf usulile eksiltmiye ~akartlmt~hr. 

A - Ketif bedeli 35696 lira 25 kuruttur. 
B - Eksiltme 10/8/936 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul Vi • 

layeti Nafaa Miidiirliigiinde Eksiltme Komisyonu odasmda yap1 • 
lacaktlr. 

C - Bu ite aid proje, tartnameler vesaire ilgili evrakt 179 kurut 
mukabilinde Nafta Miidiirliigiinden ahnabilir. 

D - Muvakkat teminat 2678 liradtr. 
E - tsteklilerin en az bir kalemde 5000 lirahk bu ite benzer 

mobleler iti yapbgma dair Nafaa Vekaletinden almt~ oldugu mute • 
ahhidlik ve Ticaret Odasa vesaire vesikalart havi kapah zarftm 10/ 
8/936 giinii aaat 14 te kadar Istanbul Nafta Dairesinde Eksiltme Ko
misyonuna makbuz mukabili vermeleri laztmdtr. (4083) 

BUyUkdere KJR BALOSU BUyUkdere 

1 Agustos Cumartesl gUnU ak,ama 

BEY AZ PARKDA : Beyaz Gece 
En fJk beyaz elbise giyinen Bayana bir kat elbiselik verileeektir. Saba· 

ha kadar muhtelif eglenceler ve varyete. 
lhtar. - Ge~en hafta biiyiik fedakarhklarla haz1rlanan ve havamn mu

halefeti dolayisile yap1lm1yan biiyilk halo, daha bir~;ok numaralar ilavesi
le fevkaiAde zarafet arzedeeektir. 

Malatya Belediye Reisliginden: 
1 - Malatyada yaptlacak 49,852 ktrk dokuz bin sekiz yiiz elli 

iki lira ktrk bet kurut ketif bedelli Belediye binasmm intaall 22 tem
muz 936 tarihinden itibaren yirmi iki giin miiddetle ve kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - tsteklilerin bu binaya aid tartname, plan ve projeleri iki bu
~uk Hra mukabilinde Malatya Belediye dairesinden ve Ankarada 
Havuzbatanda Rag1b aparbmanmda Mimar Bekir lhsandan ahrlar. 

3 - Eksiltme 13 agustos 936 per~embe giinii aaat on he,te Ma • 
latya Belediye dairesinde yaptlacakhr. 

4 - Muvakkat teminat 3739 ii~ bin yedi yiiz otuz dokuz liradu. 
5 - Eksiltmiye girehilmek i~in afag1daki vesikalar1n bulun • 

mas1 liztmdtr: 
A - Kanuni v.esaiki haiz bulunmak. 
B - lsteklilerin 2400 sayth kanunun onuncu maddesinin F fak • 

rasando. ve Nafta Vekaletinin 13/5/936 tarih ve 4189 sayth emirna· 
mesine bagh talimatnamede gosteril.en ehliyet vesikastnt hamil hu
lunmast. 

6 - Teklif mektublara ii~iincii maddede yazth ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Belediye Enciimenine getirilerek makbuz 
mukabilinde verilmeai, posta ile gonderilecek mektublartn dahi yu· 
kar1da yazah aaate kadar yeti~tirilmit olmas1 ve ikinci zarfm miihiir 
mumile kapahlmut~ bulunmas1 lizamdtr. (4285) 

Tilrkiye Umum Miidiirii 
PH. GARELLI 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahnusa: 

Hazimsizh~, Mide Ek~ilik 
ve yanmalarJDJ giderir. Ag.zdaki tat • 
siZhi'J ve kokuyu izale eder. §i§esi '75 ve 
120 kuru~. Deposu: Yenipostane arkast, 
A§irefendi sokak No. 47. 

Afyon icra memurlugundan: 
cicra bedelinden Afyon idarei husu· 

siyesine bort;lu olup halen nerede bu • 
lundugu bilinemiyen GazligOl hamami 
evvelki mlistecirlerinden Afyonlu Der· 
yamn Omere aid maht;uz Gazligol ha -
mam1 civarmdaki arazilerine vanyed 
muamelesile ktymet takdir edilmi!l ol
dugundan tarihi ilandan ii!r giin i!rinde 
Afyon icra dairesine miiracaatle bu 
babdaki icra dosyasmdaki vaZiyed ve 
takdiri k1ymet muamelatm1 mutazam -
mm zabtt varakasmm tetkikile diyece· 
ginin bildirmesi liizumu iian olunur.• 

(24673) 

Operattir • Urolog 

Dr.Mehmed Ali 
Idrar yollan 

hastahklara miitehassiSl, Kop
iib~I Eminonii Han Tel: 21915 
~.-........... ... 

Eyiib sulh hukuk mahkemesi ahkami 
§Bhsiye hak.imliginden: 

Egrikaptda Avc1bey mahallesinde 3 
numarah hanede olen Halid Remzi te· 
rekesine aid olup emniyet sandtgmda 
73 numarah kasada mahfuz bulunan 
mlicevherat ve elmas ve sairenin satl· 
larak paraya ~evrilmesi 12/8/936 saat 
on dortte icrasma karar verilmi~ oldu
gundan tarih ve saati mezkurda talib 
olanlarm ~ar§tda Sandalbedesteninde 
hazu bulunmalart liizumu ilan olunur. 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Makarna smillerinin 

Haranm fsmetpata mevkiinde Hara arasmda bulunan ~.erib~!l 
azmaga iizerinde yaptlacak bir aded koprii a~tk eksiltme usuhle mu
nakasaya konmuttur. 

Ketif bedeli yedi bin dart yiiz doksan lira otuz alb kuruflur. 
Eksiltme yeri Karacabey Harasl Merkezinde miitetekkil . Me · 
rinos Yeti,tirme (;iftligidir. Muvakkat teminat olarak 561 hra 75 
kuru~ ahnacakttr. Eksiltme giinii 14 agustos 936 cuma giinii sa t on 
altidtr. lstiyenlerin ketif ve projeyi gormek iizere ~iftlik Miid~r • 
liigiine mijracaatleri ve isteklilerin eksiltme giinii teminat ve vesaka· 
larile Harada miite~ekkil Merinos ~iftliginde bulunmalar1 ilan o
lunur. ( 4204) 

Istanbul inhisarlar Basmiidiirliigiinden: . ' 
Kabatatta Batmiidiirliigiimiiz binastnda yapalacak 933 lira ketif 

bedelli tadilat ve tamirahn 25/7/936 tarihinde icra kahnan pazar· 
hgma istekli ~Ikmamlf oldugundan, ~akacak isteklilerin arzusuna 
gore topluca veya pencere denizliklerinin tslaht ve ~atlaklara, ol~k 

· · · · b · I · yrtlmak surehle tamtn, regar kapagtle tamtrat, atva, oya If en a 
8/8/936 cumartesi giinii saat 10 da tekrar pazarhk yaptlmasl ka. • 
rarlattmlmttbr. lsteklilerin, bu itlerin miitehasstsl oldu~larma .Jat.r 

I .. d 7 5 t · t k s1 olan 75 hvesaikile ihale saa.tinden evve yuz e ' emma a ~e 
raya veznemize yallrarak Ba.tmiidiirliigiimiizdeki Komisyona miira· 

NAZARI DiKKATiNE: 
$irketimize aid olup Be,iktatta Koy i~inde lhlamur Dere caddesi 64 

numarab fabrikada deruniinde mevcud bulunan makarna imaline mahsua 
makine ve alit ve edevat teferruatile toptan ve perakende suretile sab
laeakttr. 

Istiyenler gor mek iizere mezkur fabrikaya ve fiatlar1 hakk1nda go· 
rilfmek i~in de Galatada Karakoypalas dorduncii katta lktisad ve Smai I Tesisat ve l~letme Tiirk Anonim ~irketi yazthanesine miiracaat edebilirler. 

Yiiksek Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

tatanbulda bulunan okulumuz mezunlarantn da ittirak edeceji 
okul gezintimiz 1/8/936 eumarteai aiinii Suadiyede Koru parkmda 
yapalacakhr. Bu gezintiye okulun mezun talebesile eski ve yeni oi· 
retmenleri davetlidir. Geleceklerin, cumartesi giinii saat 9 da Koprii 
Ada iskelesinde hulunmalara rica olunur. ( 4323) 

• 
lzmir Belediyesinden: 

.... gelen izahat ve evrakla planlarl almalarml dileriz. ( 4347) 
,. I ~ tl • (4340) caa er1. 

Havagazi fabrikasanm 936 y1h ihtiyac1 i~in heber tonu dokuz yiiz 
elli kuruttan otuz bet bin sekiz yiiz on bet lira bedeli muhammenle 
ii~ bin yedi yiiz yetmi~ ton Zonguldak zerodiz lave inaden komiirii 
ba,katiblikteki tartname ve~hile 14/8/936 cuma giinii saat 16 da ka
pah zarfla ihale edilecektir. lttirak i!fin iki bin alt1 yiiz seksen yedi 
lirahk muvakkat teminat makhuzu veya banka teminat mektubile 
2490 sayth kanunun tarif dairesinde hazulanmtt teklifler o giin sa· 
at 15 e kadar Enciimen Batkanhima verilir. ( 4337) 



10 CUMHUR1:YET 

~ampanya gibi lezzetli ve nefis 

I . 

1 
Sekerli limonlu , 

•• •• gazoz ozu 
Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaptlmtttlr. Bir ~orba katt· 

itndan bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmtyan 
gazozlu tampanya gibi limonata yapthr. Ve bu yemeklerden sonra 
ahntrsa midevidir. Mideyi bozan terbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz ozile yaptlmtt buzlu limonatalar i!tiniz. 

Diinyanm her tarafmda tampanya yerine kullamlan bu giizel ter
tibin yerini tutacak hi~bir tey yoktur. Harareti teskin eder. ~ite 

30, biiyiik 50 kuruttur. 

HASAN c!_eposu: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden: 
Yer alb kablo ve saire tesisat ve tamirah miinasebetile Istanbul 

Vilayeti hududlart i~inde bir sene zarfmda yaptlmast icab edecek 
tahminen 500 M2 adi ve 3000 M2 parke kaldmmla 50 M2 ~imento, 
25 M2 asfalt, 50 M2 fOse ve yaya kaldmm tamiratl bir sene miiddet 
ve 2000 lira muhammen bedelle a~tk eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 3/8/936 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul Telefon Mii • 
diirliiiii binast i~inde yaptlacakttr. tlk teminat 150 lirad1r. Fenni tart· 
natne malzeme dairesinden parastz ahnabilir. Eksiltmeye girecekle
rin bu itleri yapabileceklerine dair Istanbul Belediyesinden verilmif 
ehliyet vesikan ve teminat paralarile ayni giinde saat 14 e kadar mii • 
racaatleri. ( 4063 )' 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

ELEKTRiK PiLLERJ 
VE 

BAT A R Y AlA R~l 
HER VERDE 

SATILIR 

AMERIJ<AN MAMULATIOIFI 

Kamyonlar1na haddinden fazla yiik atan 

KAMYON SAHiPLERiNE: 
32 X 6 ve 32 X 6 1/2 lastikler azami on kathdtr. Kam

yonunuza fazla yiik atttgintzda en kuvvetli lastigi 
takmaga dikkat ediniz ve 

• 

Fabrikas1n1n s1rf bu gibi hizmetler i~in imal ettigi 

X 
Hususi 

Extra Plai 

12 katl1 
Lastigi kullantntz. 

Bu lastikler digerlerine nisbetle yiizde 50 den daha fazla 
dayanabildikleri halde fiat farkt ancak yiizde 10 dur. 

Birinci mal32 X 6 10 kath Tarife fiatt 112.35lira 
» >> 32 X 6 1-2 » >> » ,. 129.20 » 
» ,>> 32 x 6 12 .. ~~r •• » 123.45 >• 

Netic a 
olarak • 32 X 6 E K 8 T R A P L A i LA 8 Ti G i kuliand•· 

g1n1zda 

Ne kadar tasarruf edebileceginizl yukar1daki rakkamlar sarih olarak ispat ediyor. 

Beyoglu, lstiklal eaddesi No. 30, A R ~ I M I .D i S M 0 E S S E S E S i 

irketi 
Hayriyeden : 

Agustosun 4 iincii sah giinii ak~am1 
Bogazi~inde biiyiik bir mehtap 

yapdacakt r . • aem1 
«Renkli projoktorlerle tenvir e Jilmi' biiyiik bir sal iizerinde 

me,hur yiiksek san'atkartmiz Bayan Eftalyaya refakat edecek 
giizide musiki,inaslarimJZdan miirekkeb muhte,em bir saz heyeti 
ve milli rakislarimizi icra edecek zeybek taktmi.» 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Bogaziri iki tarafmda oturan sayin halktmizin bu mehtan se· 
fasma ittiraklerini temin i~in atagtda gosterilen seferler tertib edilmi'ftir: 

1 - !?irketin (71) numarah vapuru saat 20,30 da Kopriiden hareket ederek Betiktaf, Oskiidar, 
Kuzguncuk, Ortakoy, Beylerbeyi, ~engelkoy, A.r 1avudkoy iskelelerine ugrtyarak Bebege gide· 
cektir. 

2- ~irketiff (74) numarah vapuru saat 20 de Yenimahalleden hareketle Biiyiikdere, Tarabya, 
Beykoz, Patabah~e, Yenikoy, lstinye, Kanhca, Emirgan, R. Hisart, A. Hisar1 ve Kandilli iskelele-
rine ugrtyarak kezalik Bebege gidecektir. • · · 

3- Musiki heyetini hamil olan sal elektrikle tenvir edilmit olan !?irketin (73) numarah vapu
runa bagh olarak Bebek a!rtklarmda harekete am ade bulunacakhr. 

4 - Elektrikle ba,tanbata tenvir edilmif olan !?irketin (68) numarah vapuru Kopriiden saat 
21 de !?irket tdares~ tarafmdan sureti mahsusada huzurlart rica edilen saym saylavlartmtzla memle
ketimizin giizide kumandan ve ricali ve Partimiz in erkant mensubini ve matbuabmtzm erkanile 
erbabt tiir ve kalemden giizide bir ziimreyi hami len hareket ederek Bebek a~tklartnda diger vapur· 
lara iltihak edecektir. Bu vapurda davetlilere rna hsus bir biife ihzar edildigi gibi ~ehir Tiyatrosu 
ileri gelen san'atkarlarmdan Bay Haztm ile bazt cazib simalarm huzuru da temin kthnmtfttr. 

5- Bebekten saat 21 1/2 ta hareket batlanaca k ve sah ge~ecek olan 72 numarah vapur en onde 
ve onu takiben sagh sollu 71. ve 74 numarah vapu rlar ve bu iki vapurun arkasmda davetlileri hamil 
olan 68 numarah vapur yola devama bathyacakh r. Vapurlar gayet agtr yol ile Anadolu sahilini ta. 
kib ederek Kanhca koyu oniinde miiret::eb plan dairesinde tevakkuf edeceklerdir. 

6 - Kanhcada 45 dakika tevakkuftan sonra a yni tertible Emirgana ge!rilerek Y enikoy~ kadar 
Rumeli sahili ve sonra Patabah!resine ge~ilerek Beykoza kadar Anadolu sahili takib edilecek ve 
Beykoz Yeniparkt oniinde durulacakhr. Orada ke zalik 45 dakikahk tevakkuftan sonra Tarabya yo· 
lile Biiyiikdereye gelinerek Biiyiikdere ile Sartyer arasmdaki Beyazpark oniinde vapurlar demirli· 
yeceklerdir. Saz heyetini hamil sah ~eken (73) nu marah vapur demirliyen diier vapurlar etrafmda 
gayet ag1r olarak miitemadiyen devredecek ve sa n'atkarlartmxz en bedii eserleri terenniim eyliye • 
ceklerdir. 

7 - Bu seferlere sanC:lall~rile iftirak etmek isti yenler Bebek, Kanhca ve Beykoza salin ve vapur· 
lartn tevakkuflart strasmda sandallarmt sala bai hyabileceklerdir. 

8 - Biiyiikderede iki aaat tevakkuftan sonra v apurlar ayni iskelelere ugrtyat:ak avdet edecek • 
lerdir. . ·~ . .., 

Gidip gelme vapur iicreti herkes i~in 37 1/2 kuru,tur: 
Paso ve fotografh kartlar ve her nevi abonman lar ve hususi tenzilath biletler bu seferler i~in 

muteber dejildir. Saytn halktmtztn gosterecekleri ragbet kartmnda ~irket~e zuhurat postalar ya • 
ptlmast mukarrerdir. 

Biletler bugiinden itibaren Koprii ve Bogazi~i 

Doktor Aran1yor :. 
Erzurum Askeri Silah Tamirhanesi Direktorliigiindent 
Erzurum Silah Tamirhanesi kadrosunda «150» lira iicreti mak • 

tua ile istihdam edilmek iizere bir doktor aranmaktadtr. Doktorun 
miitehassts (tercihan dahiliye miitehassJst) olmast liztmdtr. Talib 
olanlartn ve daha mufassal malumat almak istiyenlerin mektubla 
Tamirhane Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. ( 4286) 

Bu Ufak Yanh$ 
SiZi 10 YA$ 
Daha fazla gosterebilir 

:}u renk pudra sizi gende§tirir 
ve cildinizi giizelle§tirir,. ba§ka 
renk pudra da, aksine olarak sizi 
ihtiyarlamt§ gibi gosterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mahsus bir 
pudra ve mesela koyu Ra§el ren -
ginde bir pudra kullanmannz icab 
ettigi gibi teniniz kumral ise, a -
~Ik Ra§el renginde bir pudra kul· 
Ianmamz laztm gelir. Bir pudra 
intihab etmek i~in yiiziiniizde al
h muhtelif rengini tecriibe etme -
li ve tesirini gonnelidir. Burun ve 
~enenizi stk s'ik pudralamamak I!;ID Bu pudra, cild iizerinde ne Ieke b1 -
cildde sabit duran bir pudra kullan • raktr ne de tabaka halinde goriiniir. 
maltsmtz. Bir kutu pudra deruniine Yaln1z bir defa pudralanmakla sekiz 
bir ka§Ik miktarmda krem kopiigu ila- saat sabit kalarak §ayam hayret ve 
ve ederek pudramz1 kuvvetli ve sabit sevimli bir ten yarahr. Renk; son za • 
bir §ekle ifrag edebilirsiniz. Tokalon manlarda icad edilen ve hi!rbir vakit 
pudrasmda en iyi cins havalandlnl • yanb§hk yapm1ya imkan buaknuyan 
mJ§, pudra ile beraber krem kopiigu bir makine ile kontrol edilmi§tir. Her 
matlup miktarda ve fenni bir surette sabah 5,000,000 kadm Tokalon pudra • 
kari§hnlnn§hr. smt kullamr. 

istanbul Oniversitesinden: 
Agustosun 10 undan sonra yurdumuzun dogu illerine yapilacak 

seyahate illtirak etmek istiyen Oniversite talebesinin izahat almak 
ve kaydolunmak iizere hergiin saat 3 ten 4 e kadar Oniveraitede Do
~ent Dr. Sadi lrmaga miiracaatleri ~ 4~391 

En ho§ meyva usarelerile haZU'· 
larum§tlr. Hazmi kolayla§tlnr. !P· 
'k1baz1 izale eder. · Kam temizllye

rek viicude tazelik ve can}l].lle 
bah§eder. 

l:NG!Ltz KANZUK ECzANESt 
Beyoglu • tstanbul 

Satlhk ~iftlik 
lstanbula bir bu~uk saat, a·· 

k1rkoyiine bir saat Papaskoy ~jft
ligi denmekle maruf hayvatu 11e 
mezruah ile beraber sattbkt~· 
Sahibleri Istanbul ~ehremini 49 a 
bakkal Numan Ismail birader. 
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.Sahtb ve Ba~muharrtrt: J'WII., f!l~l 1rf 
~~ e 

Umumi ne§rtyatt tdare ede'lt yGZt 

Mildilril: Hikmet Miinif 

tva& 
Halt tasflyede Matbaaczltk ve Ne6r 

1'_ilrk A~Qntm gtrketi 
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