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Bu ırupondan ycdisını bırik· 

dren okuyucumuz KURUN drı1< 
toruna kendini parasız muaye 

ae cttirt'bilir. 

ispanyada Hükiimet Gazli Bomba Kullanıyor 
lngiltere ve 

S on zamanlarda İngiltere ile Sov
yet Rusya arasında dikkate 
değer bir yakınlık vardır. Bu 

:Yakınlık iptida Montrö konf eransmda 
başıadr. Konferansın ilk safhasında 
harp gemilerinin Boğazlardan geçme
si meselesinde birbirlerinden ayrılan 

Rus ve İngiliz tezleri Türk diplomasi
Binin uzlaştırıcı gayretile nihayet an
laşabildi. Fakat şunu da itiraf etmeli
dir ki bu anlaşmada İngiliz siyasetinin 
Sovyet Rusyaya karşı gösterdiği fera-
gatıar büyük bir rol oynadı. Karade
nizdeki harp gemilerinin icabında Bal
tık denizine gitmesi için Ruslar tara
fından ileri sürülen talep, İngiliz - Al
man deniz anlaşmasını müşkülata uğ 
tatmasına rağmen, İngilizler tarafın
dan kabul edildi. 

Fakat Montrö müzakerelerinin "C 

Sovyet Rusya 
masıru Uzak Doğuya da teşmil etmek 
istemiş, fakat Sovyet Rusya Uzak Do
ğu müvazcnesinin Japonya vaziyetine 
bağlı olduğunu göstermiştir. Bundan 
çıkan mana şudur ki İngiltere ile Sov
yet Rusya arasında deniz işlerinde hiç 
bir- ihtiliı.f zemini kalmamıştır. Bu iti
barla İngiliz ve Rus diplomasisi bun
dan sonra deniz teslihatı işlerinde bir· 
lik hareket edecekler demektir. 

İngiltere ile Sovyet Rusya arasında 
tahakkuk eden ikinci anlaşmıya gelin
ce, bu da finans sahasında olmuştur. 

lngi1tere Sovyet Rusyaya beş sene 
müddet için (10,000,000) İngiliz lira· 
hk bir kredi açmıştır. Bu kredi ile 
Sovyet Rusyanın bu sene ağustosta!" 
gelecek sene cyHHüne kadar İngiliz tez 
gahlarına vereceği siparişler ödene 
cektir. 

reyanmdan istidlal ediliyordu ki Bo- İniglterc ile Sovyet Rusya arasında 
hzlar meselesinde tahakkuk eden İn- tahakkuk eden bu deniz ve finans an
giliz • Rus anlaşması iki memleket laşmalarmın daha umumi bir anlaşmı
arasında daha geniş mikyasta hazır- ya doğru inkişafı beklenebilir ve iki 
lanan bir uzlaşma hareketinin sade('f' dost memleket arasında her giln biraz 
bir parçasıdır. Nitekim aradan çok za- daha artaı:ı bu yakınlık Türkiye için 
illan geçmeden Londra ile Moskova a- de memnuniyetle karşılanacak bir ha
rasında iki mühim anlaşma daha vu- disedir. 
kua gelmiştir. A•ım Us 

Bir kere İngiltere ile Sovyet Rus- - ------------• 
Ya arasında iki taraflı bir deniz anlaş- Sıhh;qe Vekilimizin 
lllası yapıldı. Bu anlaşma İngilterenin • 
Boğazlar konferansında takip ettiği ie f t şlerı 
siyasetin bir neticesi sayılabilir. An- Aksaray, 18 (A.A.) - Sıhhat Ve-
~ak Londrada hazırlanan bu anlaşma- kili Dr. Refik Saydam ve refakatlerin-

. '.llm lmaalanmuı i&SP ~iltf!r~ ile Al· deki zevat Niğde valisi kurutulmuş olan 
tnanya arasında ayrı blr anlaşma ya- Karasaz bataklığını gezmişler ..v.e göc
pnmruıı Jcap emıeKteall". uana ~nı- menıer ıçın yapıfacak k&y yerini tetkili: 
8U Sovyet Rusyanm Baltık denizinde etmişlerdir. Vekil, kuruyan arazinin 
kabul ettiği teslihat tahdidi Almanya- kenarında 400 haneli yapılacak göç
nın da dolayısiyle bu anlagmrya. gir- men köyünün hemen inşasına başlan
lnesile mümkUn olabilecektir. İngiltere masma emir vermişler ve bugün Ereğ
lıaltık denizinde yapılan deniz anlaş- liye hareket eylemişlerdir. 

Başbakanımiz Salacıkta 

ıt.._ ?lir mUddettir şehrimizde bulunan ve Heybeliadada dinlenen Başbakanımız 
""'ClllZ banyolarından sık sık istifade etmektedirler. Dün yanlarında Dış Baka
~ız Tevfik Rüştü Arasla beraber Heybeliden bir motörle saat 1,40 da Sala
~ gelmişler, iskele plajında bir müddet dinlenmişler ve banyo aldıktan son
t!_gene motörle dönmüşlerdir. Yukarki fotoğraflarda Başbakanımızı dünkü 
~ esansında ve Dı§ Bakanımızla beraber dinlenirken görüyorsunuz. 

Tayyare hücumlarına karşı ışıklar söndürülünce 
Madrit 'le iki gece içinde iki hın 

kişi öldürülmüş ... 
ihtilalciler Madrite yakın bir dağda 

yürümek için takviye kuvveti 
yerleştiler, şehre 
bekliyorlar 

... 

ispanyadaki komünistler dine kar~ı da bir lıarp açnuş buluna!Jorlar Buradaki resimde bir dini 'lbi.Jleye ate~ 
açanlar, sağ köşede de hükumet kuvııctlcrinin bir kilisede yaptıkları tahribat yörülmektedir. 
(Solda )asUere teslim olan hük?met kuv1Jetlerindeki kadınlar. <Yazısı 2 inci sayıfada) 

Türk Dili Mabarebe on gine 
Dün şehrimize Gelen ıngiliz ve ı.. d bltecekm• 1 Fransız Proleaörlerinir. Beyanatı ... ar " iŞ • 

''Dilinizde Latin di- · . 
linin belagatı var,, "Parti kavgası değıl, Marksizm bar-
"Yeni kelimelerle yeni barlığına karşı milletin selameti ... ,, 
bir estetiğiniz olacak,, (Yazısı 3 üncü ~ayıfad:ı l 

/ngiliz dlimi Sir Denison 
U~iincü dil kurultaymn iştirak e

deceıe olan ecnebi mütehassıslardan 
dün .lngiliz ve f'ransız profesörleri de 
şehrimize gelmişlerdir. 

(Sonu Sa. 4 Sii. 3) ... --------------~-------~ ____ ... ____ ..._..__... ... _____ ..._ ____ ••• _i J.l 

ii Devlet Demiryollarında ii .. :. 
~i Grup yolcularına r,üyük ten !İ 

L
:: zilat yapılmııtır. itim sütunu· n 

muza müracaat. ( 436) n 
-----·-----·-··---·-····---······ .. ------··----·-·· ..... . 

"Kırk gün kırk gecede,, 

Şaşırtıcı bir hadise 
Dün proğrama 
gidenler kapıları 

bakarak Müzeye 
~apah buldular! 

Eski cscrTı·r mDzuı 

(Yazısı S üncü say/ada), 
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Ankara, 18 (Telefonla) - Dün ge
ce sabaha kaqı Ankaranın en işlek cad 
delerinden biri olan Atatürk caddesin-

Ancak, yakalanmaktan korkan hır 
sızlar ellerine geçirdikleri bir fotoğraf 
makinesini alarak kaçmışlardır. 

Tayyare hücumlarma karşı ışıklar söndürülünce An arada üç kişilik bir 
Madrit'ie iki gece içinde iki bin hırsız şebekesi tutuldu 

kişi öldürülmüş. .. · 
lhtila~ciler Madrite yakın bir dağd.a 

yürümek için takviye kuvveti 
yerleştiler, 
bekliyoriar 

şehre 

Cebelüttarık, 18 (A.A.) - Madrit- linde bu markayı taJıyan hiçbir tayyare Hükumet kuvvetleri çok yakında 
ten buraya gelmiş olan bir müşahidin yoktur. 
beyanatına göre asiler, Madriti kont
rol edecek vaziyette bulunmaktadırlar. 

Palma'ya taarruz edeceklerdir. 
ROMANYA BiTARAFLICI KABUL 

EDİYOR MU? Asiler, Gouadamarra dağlarında 
kuvvetle yerleşmiş olup mühim mile· 
tarda silah ve mühimmata ve bunları 
kullanmasını bilen efrada malik bulun
maktadırlar. 

Milis kuvvetleri, ihtili.lcılara müte· 
madiyen taarruz etmekte iseler de yer
lerinden oynatmağa muvaffak olama
maktadırlar. lhtni.lcılar, Madrite ge· 
Iecek olan takviye kıtaatını beklemek
~irler. O mman, payrtaht tamamiyle 
ihtililcılann tehdidi altında kalacak
tır. 

Müşahitler, en fazlası on güne ka
dar bu halin wkua geleceğini ve o za
man payıtahtm asilerin eline düşece
ğini tahmin etmektedirler. 

Hükiunet, payıtahttan gitmek için 
hazırlıklar yapmı§br. Ve üç tayyare, 
hüldimet erki.nıpı götürmek Uzere 
harekete lmade bulunmaktadır. 

Her gQn Madritten Şark sahillerine 
bir tren hareket etmekte, fakat nere
ye hareket edeceği trenin kalkacağı 
ana kadar gizli tutulmaktadır. 

Buraya gelmiş olan haberlere gö
re Valencedeki ihitli.l hUkQmetin ka
bul ettiğinden çok daha şiddetlidir. 

Madritte tayyare hücumlarına kar
şı bir ihtiyat tedbiri olmak Uzere ışık· 
lan söndürmek adeti terkedilmiştir. 

Çünkil bu tedbir, katliamlar yap
mak için bazı unsurlar taraf mdan ve
sile ittihaz edilmiştir. İki gece içinde 
bu suretle öldilrillenlerin miktan iki 
bin kişidir. 

Madritte milis kuvvetleri, Kızılhaç 
isaretini suiistimal etmekteditler. 

ÇARPIŞMALAR ... 
Madrit, 18 (A.A.) - Hükumet, ken· 

di kuvvetlerini12 Badajoz yakınında bir 
asi kuvvetini mağiap ederek bir çok 
mühimmat ve saire almış olduklarını bil 
dirmetkedir. 

Paris, 18 (A.A.) - Romanya İs
panya işlerine karışılmaması için Fran 
sanın yaptığı teklifi esas itibarile ka -
bul etmiştir. 

SEYYAHLAR TANCADAN 
* * * GEÇMİYECEK 

Barcelone, 18 (A.A.) - Havas ajan- Tanca, 18 (A.A.) - Seyıahl~ra ls: 
sının muhabiri, hükumet kuvvetlerinin panyol mıntakasmdan gcçmelenne miı 
H P .. . saade eden muakvele ilga edilmiştir. 

uescaya ve aragosse yolu uzerınde iSPANYANIN YENİ BERL1~ ELÇlSl 
bulunan diğer mevzilere doğru taarruz- Barcelone, 18 (A.A.) _ B. Pierre 
lanru §iddetlendirmiş olduklannı bildir Bosch Gumpera, İspanyanın Berlin sc
mektedir. Hükiimct topçulan, asilerin firli~ine tayin edilmiştir. 
Huesca ile Saragosse arasındaki müna- Berlin hükumetinin Agremanı gel-

k 1 1 
• • k k .. Al d , . b dikten sonra bu tayin keyfiyeti resmi-

a e ennı esme uzere mu e yı om lcşecektir. 

bardıman etmiJtir. YENt RADYO İSTASYONU 
Dolatan bir f3yiaya göre, general Madrit, 18 (A.A.) - Dün gece, halk 

Mola, Huesca'daki asilerin mukavemet çılar cephesi radyo istasyonu açılmış -
hareketini bizzat idare etmektedir. tır. 

BOMBARDIMANLAR... HttK'OMETİN TEBLtCtNE GÖRE ... 
Cebelüttarık, 18 (A.A.) - Brilliant 

Torpido muhribi, bu akşam Huelva'ya 
hareket etmiştir. 

.. * * Barcelone, 18 (A.A.) - Hüktlmet 
kuvvetleri, Majork adasındaki Patma 
§ehri ile adanın iki kısmı arasındaki 

münakaleleri kesmek üzere diln Sante 
Mariya'yı bombardıman etmişlerdir. 

Hükfimetin diğer bir takım kuvvet
leri de dün adanın §arkında kain Por -
to Cristo yakınında karaya çıkmışlar -
dır. 

Madrit, 18 (A.A.) - Harbiye Ba -
kanlığının bir tebliğine göre, hükfimet· 
çiler Estramadure cephesinde asilerin 
Puenta Malledin ve Santa Amelia üze-
rine müteveccih bir hücumunu püskürt 
müşlerdir. Endülüs cephesinde ise hükfi 
metçiler. mevzilerini takviyeye devam 
etmektedirler. 
DONANMA BAŞKUMANDANI ASİ

LERLE BtRLEŞTt 
Parls, 18 - İspanya donanması baş

kumandanı as.ilere iltihak ettiğini res -
men bitdinniıtir. KARTACADA H0K0MET ALEYHt-

NEtSYANÇIKTI -------------------------------------------------------

k~~r:~~~ b1:-~ı~1aı h~:e::ı :: japo n ya S o vye ti ere bir 
bur etmiş olduğu haber verilmektedir. 

=~~- anlaşma teklif ediyor 
net vardır. HUkOmet kuvvetleri, Teru
ele doğru ilerlemektedirler. Diğer mev ff. d fi 
zilerde bir değişiklik yoktur. u u ar meselesinde bir hal sureti bulunamazsa .. 

Havasın Goudamarradaki muhabiri 
a~ilerle hUk?met kuvvetleri a~asında Japonya Manrukuodakı· 
~ır topçu .düellosu vukua gelmış oldu- ~ 
gunu bıldırmektedir,. k l . . 

askeri 
arttıracak .. H~kfımet kuvvetleri, gözyaşı dök- UVVet erilli 

turUcU gazlı bombalar kullanmış ol- " 
duklanndan asiler ricat mecburiyetin
de kalmışlardır. 

••• 
:Uzbon, 18 (A.A.) - lhtili.Icılann 

Burgostaki umumi karargahlarından 
bildirildiğine göre hUkQmet kuvvetleri 
son günlerde gazlı bombalar kullanma 
ğa başlamıflardır. 

MADR!TE DOÖRU ... 

Tokyo, 18 (A.A.) - Japonyanın 
Moskova bliyük elçisi Ohta, Başbakan 
Hirota ile görUşmUş ve Sovyetlerin 
siyaseti hakkında tafsilat vermiştir. 

Siyasi mahafilin kana:'i ine göre, 
Sovyet - Japon münasebetleri yeniden 
tanzim edilmek ihtiyacındadır. BUtUn 
hudut meseleleri ve balık avı işi halle
dilmeli ve 1905 tarihli Portsmouth mu 

ahedesi Sovyet - Mançukuo hudutları
na da teşmil olunmalıdır. Bu hudutlar 
daki askeri kuvvetler geri alınmalı ve 
bir gayri müstahkem mmttaka tesis 
edilmelidir. Eğer bu esas dahilinde bir 
sureti hal mümkUn olmazsa Japonya 
Mançukuodaki askeri kuvvetlerini art 
tırmak mecburiyetinde kaalcaktır. 

de iki <liikkanın kısmen soyulmasile ne· 
ticelenen bir hırsızlık vak'ası olmuş -
tur. 

Soyulan dükkanlardan birisi "Kutlu 
pastahanesi., diğeri Raşit makkaliyesidir. 

Hırsızlar Raşit bakkaliyesinin cam -
lannı kırarak içeri girmişler ve çekme· 
cede bulunan 25 lira kadar parayı al -
dıktan Eonra Kutlu pastahanesinin ca
mekanı önünde bulunan otomatik para 
kasasını altından delerek girmişlerdir. 

Zabıta vak'adan haberdar edilerek 
hemen tabikata başlamış ve hırsızlıl' 
yapan üç kişilik çeteyi çok kısa. bir ı:a· 
manda, çaldıkları para ve eşya ile berı· 
ber, yakalamıştır. 

Son zamanlarda yapılan ve faili rııef 
klik kalan hırsızhklann da bunlar ta • 

rafından yapıldığı anlaşılmış ve bu hrt"' 
sızlıklara ait bazı eşya ele geçirilmiştir· 

Ankara zabrtası bu muvaffakiyetle 
tebrike şayandır. 

Yeni bir Teşviki Sanayi 
hazırlanıyor kanunu 

Ankara, 18 (Telefonla) - iktıaat 1 raları dc!terlerinde gösterilen milel' 
Ve~al~ti yeni bir teşviki sanayi kanunu seselerden yüzde 20 fazlasile resim a • 
prOJCSı hazırlamaktadır. lmması maliye vekaleti tarafından def• 

Bu kanun devlet sanayii ile müte · terdarlıklara tamim edilmiştir. 
vaziycn yi:. üyccek bir ferdi sanayi doğ- Q . . oti 
masını temine yanyacaktır. rta mektep muaılımlı(! 

Bundan başka, kfü;ük san'atlar ve el ım iıhaniarı 

sanatlarının da himaye ve teşkilatlandı- Ankara, 18 (Telefonla) - Orta nıe1' 
rılması için de iktısat vekaletince yeni tep muallimliği için açılan müsabakad• 
bir kanun layihası hazırlanmaktadır. tahriri imtihanı kazanan 330 ilk mek • 

Nafıa Vekilimiz bu~ün tep mualliminin sözlü imtihanların' 
buglin de devam edilmiştir. imtihanlar 
cuma günü bitecek ve netice gclec:e1' 
hafta ilan olunacaktır. 

geliyor 
Ankara, 18 (Telefonla) - Nafia ve· 

kili Bay Ali Çetinkaya bu akıamki 'eks
presle istanbula hareket etmiş, istas -
yonda vekiller, saylavlar ve halk tara -
fından uğurlanmıştır. 

~luamele ve istıhlak 
vergileri 

Ankara, 18 (Telefonla) - Maliye 
vekaleti geçen ayın 17 sinde sanayi mü 
esseselerinden muamele ve istihlak ver 
gileri namile alınan paraların muamele 
Verglbl Dlal.1 cUuılca ıı...~ı ...... u.u'"'"':. ...... ! 4. ... -: .... """'" 

mişti. Bu tamim üzerine müessesata ya
pılan tebliğat tarihine kadar geçen müd 
r1 At ish ikmıılen tahakkuk ettirilen ver
gilere bir gfina ceza ilave edilmemesi, 
ancak bundan sonra istihlak ve mua -
mele vergileri namile tahsil edilen pa -

Yeni küçük zabitlik 
talımatnamesi 

Ankara, 18 (Tel.) - Küçük zab~t 
ve onbaşı yetiştirme talimatnamesiniJS 

13 ve 16 ncı maddeleri deği§tirilmittit~ 
Gedikli çavuşluktan dı§ çavuşluı• 

terfi etmek için asgari müddet 2 seııe-
dışçavuşluktan başçavuşluğa terfi iç~ 
de müddet asgari 3 sene olarak tesbıC 
olunmustur. 

Terfi için münhal bulunması, mu.ıa• 
fık ehliyetname göstermek ve irntih•ıı• 
la isbatı ehliyet etmek şart olacaktır· 

• Kastamonu belediye reisliğine se
çilen B. Abdullahın intihabı yüksek t•" 
dike iktiran etmiştir. 

lnsriliz -. Mısır ~nlaşmasıj Romanya . 
Endışe mı Bel}nelmilel 1 una komıı-
dog>J urdu ? yonunun lağvını istiqof 

... • /nqilizce "Balkan Herald,, gazetl-
Kahire, 18 (A.A.) - Kapitülasyon- sinde okunmu§tur: 

larm ilgasına ve bilhassa hazine na- "Romanya hariciye naım M. 1'1;_ 
mma yapılacak vergi cibayetlerine mü tülesko tarafından yeni bir beynelJll"' 
teallik olan İngiliz - Mısır itilit.fma da- J.f• 
ir olarak ortaya çıkan haberler dolayı- lel mesele ortaya konulmuştur. 

Sevil, 18 (A.A.) - Sevil radyosu, 
Karea'mn Madrit aleyhine isyan etmiş 
olduğunu ve "milli" kuvvetlerin Losal 
Gasares, San Banito ve Anestoria mev
kilerini işgal eylemiş bulunduğunu bil
dirmektedir. Huelba'da vali, tehrin "mil 
li,. kuvvetler tarafından işgal edilmesin
den evvel yağma edilmiş eşyanın der • 
hal geriye iade olunması lazım geldiğini 

lzmir sergisindeki 
Edirne pavyonu 

siyle fiyatlarda vukua gelen tenezzül rupanın En büyük deniz ~·olunun J• 
hakkında esham borsasında beyanat- zını li.ontrol etmekte olan Tuna "'t 
ta bulunan Maliye Nazın, hükilmetin nelmHel komisyonunun lağvi istelll 
vergi cibayeti salahiyetini eline aldığı 

1 h 1 k zaman, son derece itidal ile harekete- mektedir. n İsar ar ve ilimiz deceğini beyan etmiştir. Romanya hariciye naı.ın, Fra~ 
Nazır, sözüne devamla demiştir ki· İngiliz. ve İtalyan hükuırıetlerine 
Biz, mazide olduğu gibi ecnebilerin rer aıota vererek, Romanva topratı'' 

halka ilArı ctmi§tir. 
Gastejon kolu, timdi Madrite doğru 

yürümektedir. 
~.ONDRADAN GtDEN ESRAREN

GİZ TAYYARELER 
Lorrdra, 18 (A.A.) - İyi malumat 

almakta olan mahafile göre, geçenler
de hususi ajanlar tarafından satın alın
mış olan bC§ İngiliz tayyaresi meçhul 
bir semte doğru hareket etmek üzere 
Portsmutta harekete imade bulunmak· 
tadw. 

Muhtelif nezaretlerin alAkadar ser
visleri, her tUrlU silAh ihtiyacatına ma
ni olmak çarelerini araıbnnakta ve u -
mumr bir itilif yapılır yapılmaz İspan
yaya tayyare sevkiyatrnr menetmek yol 
larınr taharri eylemektedirler. 

FRANSIZ KöYONtt KtM BOM -
BARDIMAN ETTi? 

Hendaye, 18 (A.A.) - Saint Sebas
tien memurlan tarafından yapılan tah
kikata r,öre. Biriatou'yu bombardıman 
etmiş olan tayyarenin markası Fokker' 
dir, halbuki hükOmet kuvvetlerinin e • 

Bır olomobd kazası 
geçirdi Hazırlıklar bitti, mallar 

yola cıkaruıyor . 

mesai birliğinin ehemmiyetini takdir da Tunayı mUrakabeıd 'B!tında butull' 
uc tc.'1lim etmekte devam edeceğiz. ts1"" 

l'ıf emlcke.timizde ne prensip itibcı- durmakta olan beynelmi:f! kont fi 
Gümrük ve inhisarlar Vekilimiz ı ·. 'c, ne de filen ecnebilere kar·~' bir nun Romanyan•n milli hakların• O 

B. Ali Rana Tarhan b~r otomobil fark gözetilmiyecektir. Binaenaleyh hlssfyatını halfldar eden ,.e hugli~1• Edirne, 18 <A.A.) - l:zmir Fuarı. 
na iştirak için yap,lan ha2ırlıklar bit. 
miştir . Bugün Halkevindl' toplanan 
biitün maddeler ambalaj edilmekte~ 
dir. Dört vi ayetin serg;ye gidecek 
malları Çanakkaleden vapura yükle. 
tilecek Edime, Kırklareli ve Tekir , 
dağınınkiler 19 da lstanoula inecek 
ve 20 de vapura yükletilecektir. 

kazası geçirmiştir. 

B. Vekil, ailesi ile birlikte evvelki 
gün :otomobille Kıs·khdan Bağlarba. 

şına giderken otomobil tramvayla 
karşılaşmış, şoför, tr'lmvaya çarp. 
mamak için direksiyonu 8ağa çevir. 
miştir. Bu sırada otomol.il yolun ke. 
narın 1aki elektrik direğine çarpmış 
ve otomobilin ön çamur:L1ğu parça
lanmı~tır. Otomobil yohma devam f. 
debilmiştir. 

V ~kilim ize ve ailesint- bu kazadan 
dolayı geçmiş olsun deriz. 

Trakya ekonomi müşaviri, berahe. 
rinde altı iş arkadaşile ve bu vapurla 
21 de lzmirde olacaktır. Eetomdan ya. 
pılmakta olan Trakya da~mi pavyonu 
20 ağustos akşamına kadar tamamile 

bitmi~ olacaktır. ---------------
Aylardanberi devam ~:l~n dikkatli basılmış buraya gelen l~k provaları 

hazırlıklar Trakyanın hl'r yerinde düzeitilftek geri yollanıııt~tır. 51 ilfı 
ciddi bir allka görm~ktedir Pavyonun 31 ağustosta bunlar da J2.mire yetiş. 
dekor&syon işini İstanbul ve lzmir- tirilecektir. 
den gUzel sanat mezunlar: ünrine a 1. 
mıştır. Pavyonda Koca Sinanin bü. 
yük e~erlerinin Röleveleri ve S..Jimıye 
ile Muradiyenin iki aydanberi hazır. 

lanan çinileri teşhir ohn•:ıc•.aktır. 
Trakya broşürü, Traı.ya ve E. 

dirne panoraması Devlet Basımevinde 

Edirne Turing klübüniİ!'ı bu müna. 
sebetle hazırhyacakları lıu program 
çok ~engin olup Fransızcr.sı da Tu. 
ring ve otomobil klübü b:ı~kanhğında 
fstanbulda ba.~tmlmıştır. 

50 kişilik bir ziyaret kotu Izmir f u. 
an için hazırlanmaktadır, ' 

lngiliz - Jfottr muahedenamesinin ba- günd~ mevcudiyeti manhk l<ahul etılldt• 
zı kimselerde u1µındırmış olduğu endi- hl tt ld ğ '-ildi nılf 
şelcrc kat'iyucn mahal 1.ıoktur. Bıt mu- yen ma ye e 0 u unu " r r' 

Sanıldığına göre, Romanr•11 
ahedenamenin ne neticeleri, ne de is- bit 
tihdaf ettiği noktalar bu gibi endişelere Tuna komisyonu mesele:::ı yakın 
mahal blrakacak mahiyette değildir. gele~ekte beynelmilel surette 111Uof• 

lngiliz Kralını 
Akdeniz seyahati 

Atina, 18 (A.A.) - Gazeteler, tn -
giltere kralı sekizinci Edvard'm yakın
da Nahilin yatı ile Elen sularına gele
ceğinden dolayı memnuniyetlerini iz • 
har etmektedirler. 

Atinaika Nea gazetesi ezcümle di -
yor ki: 

"Elen milleti, kralın hu ziyaretini 
protokolu tam surette hususi bir ma • 
hiyette ıördüğünden dobyı Elen mil • 
Jeti, büyük Britanya hükümclanna kar
ır hissiyatını istec!iği gibi izhar ederi • 
yeceği için teessür duynınktadn-. Bu • 
nunla beraber Korfu adası halkı, Yuna
nistanm astTdide ve sanılır.az rabıta • 
larla bailı olduiu bii.vük imıParatorlu • 

kaşa edilecektir ... 

• 
Ordu valisinin cenozesı 

itl' 
Ordu, 18 (A.A.) - Kalp sekte"ıssı 

den vefat eden İlbay Hayri Sırtık1:6,-. 
cenaze töreni dün bütün şehir ve oı•' 
lülerin iştirakiyle yapıldı. Bando ıoU' 
tem haavsı çaldı. Biitün devair ,,e çr 
esseseler taraflarından mezarına yl'• 
lenkler kondu. Mezarı başında ~tut' 
vımız Selim Sırrı'nın hitabesi b 
halkı ağlattı. 

Grazia Deledda öıdS1,. 
Roma, 18 - JtaJyan kadın edl~t· 

rinden Grazia Deledda dün öllll: .,el 
Grazia Deledda 1926 senesinde 

0 

edebi)at mükafatını kazgnmışt•·,..-

iun hükümdarına ve onun n.ıetirıe u::; 
il bütün Elenlerin hissiyabna tet' 
olmaia muvaffak olacakbr. 
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l llawa aedll', reaa 
llawa aedlr7 

lnız semtlerin değil her evin 
de kendisine mahsus havası 

olduğu anlaşllıyor 
Bugiin hava sttzel ı ,. 

bertL Yahut: 
"Bu ne fena hava! Jnaanın ru 
llbubyor !,. 

ye lliiTleniriL iyi hava, yahut 
hava ne ile belli olur? Hava. 

açık, güneıli ol11U1Bile mi7 Bu
hava her vakit fena mıdır? Ha. 
insanın içini açan. yahut ru. 
sıkan teY nedir? 

Ötedenberi havadaki ty;ıitf. yahut 
lıfı tayin etmek i~in sreakbk, SO

lk, yafmur, fırtına gibi belli 
lmillere dikkat edh'rdi. Açık ve 
il havaya herkes "wüzel, htik. 
verirdi. Halbuki · bugtl~ her 
oldufa gibi hava ışlerlnde de 
~ fen derin bir iht;MS haline 
ftir. Bu ihtisas s'yesinde ha. 

lkllmln iyflltfn1, nya f enah 
tayin için yakanda saydıfmuz 
rt vasıflardan bqka noktalar a. 

baılamıttır. 
tf?hakika hazan açık v~ ailnetll bir 

da kendimizi dinç. n•li, saflam 
eriz. Fakat ertesi gtlntl han. 

tahirl vaziyeti hiç defltmedltf 
kendimizde bir gtln enelkl 

iti, nepyl, sallaa: lıtı bala. 
.JMiyle olunea pek tabiidir ki 

kendimize "aekba banan sebebi 
1., di)-e aoranr • 

.. et, aeaba banan aeh.!bf nedir? 
8oa u-.nlarda yapdıtn ilmi tet.. 

ba nalln cevabını ıu 7olcla 
r: 

'1ıvall sıhhlyemls ler1ne tesir e
til mflhfm auar hava zerrelerin. 

"9vcut olan elektriklyet h•uaan. 
Ban seneleri tize&;ndekf ba e • 

.,. ..... ._ı.u -L-1.1- _..._ ld .._ 

(f1onlar) denilir. Adeta hluedU. 
bir derecededir. Fakat tabii hal. 
bu elektrfldyetfn insanlar ve 

lar tlzerfndekl tesiri, fırtınalı 
Jardald kanetll elektrfkiyetten 

ziyadedir. Han zarreleri ize. 
balanan elektrik mfveelerl, gU. 
palanndan ve difer bazı lmil
hurl olar. 1hl <ivonlar) ı te,. 

'den mllsbet Te menfi elektrikle. 
llllktan mnsfme vr her gtlnUn 

ılre dellflr. 

allarelle on gllae 
kadar llltecellml•I 
arti kavgası değil, Marksizm bar
rlığına karşı milletin selameti ... ,, 

'-s-yada ui kumandanlardan Ge • 
de Llano "Le Joumal,. gueteıi. 

8e.iJJa muhabiime bulundup bir 
tta f8yle demittfr: 

_...parti lraY~D .. 
t.aldir. Maluat M...tuizm ......... 

...... milletin eelinwtiai temin • 
t...., ........... b. i=i bllan· 
Çw .. tiylerinizi .,,._,. 
............_Fmto...-la

nhtilsdaa.W..._._.ol. 
..... olanaam.. Aslcerl-' • 

.. ......... •• öniinde ............ 
hiddetle CDfUyol'bır ft öulea ine 

Geçmiş Kuranlar 
19 Ağustos 1921 

AMERiKAN SALtBlAHMERlNE 
MENSUP BİR HEYET 

Şelırimi.Iİll miieaseaatı aıMiye w 
Jacutalwlneleritlde tetkikat tcra et-
1'16k ~ A111Mikan Balibialımerf.. 

M f'MtUMJ' bir Myet ahireti ,ehri
"lWe gelmlftir • 

Heyet dııaas öğledetl aotıra DafU
kelp tedaWıaneaile Baaekiniaa Jıaa. 
~ dgaret etmiftir. Btı he
yet fllef1l.w ı:tmgin Rokfellerin namt
tltl lwareket etmektdr. 

• Jf e.ıbalulmtı tekemmiU w i""6 
flGPtCl1ctJk teaiaat için Awvpada bir 
tetkik aayaAati icnl edecek olan 11.e
yet bir iki gfltte 1oa4ar 1'areket f!Ü

cektir. 

ENEIT 
Dün ve Yarın Mfl'İyahndandır 

Fiyatı 100 kuruıtur. 

Hamallar arasında 
ücret işinde suıistimalin 

önüne geçilecek 
Hamallık iflerinde yapılan yolsuz

lukları tetkik etmek Uzere ayrılan ko
misyon çalışmasına devam etmektedir. 
Yapılan tahkikat neticesinde bazı ha
mal bqılarm fazla para aldıkları ve 
hamallarm haklarını eksik verdikleri 
tesbit edilmiştir. 

Bunun önüne geçmek maksadile 
bundan aonra hamal bedeli alman ko
çana tüccar tarafından imza edilmesi 
ve verilen miktann kaydedilmesi veya 
muayyen karne usulünün korunası mu
vafık görülmüştür. Karne usulünün 
şekli tesbit edilecektir. 

Merkez Hankası 
tahvillerj hergün 
yükseliyor 

Cumhuriyet Merkez Bankası tah
villeri yükselmekte devam ediyor. Dün 
00 liradan açılan tahviller 91 e kadar 
yUkselmigtir. Henüz yüzde yetmi§i ö
denmi§ tahvillerin bu kadar ytıkaelme
al çok büyilk bir muvaffakiyet sayıl
maktadır. 

TÜRK. HAVA KURUMU 
KADIK.OY ŞUBESiNiN 
EŞYA PIY ANGOSU 

Mekteplere talebe kay
dına yarın başlanıyor 

Altıncı sınıflar için ancak yeni 
açılacak orta okullar talebe 

kabul edecek 
Yarından itibaren bUtUn lise ve ' 

orta okullarda yeni talebe kaydına baş 
!anacaktır. Bu münasebetle yapılan 
hazırlıklar dün ak§&m sona ermiştir. 

Geçen yıl açılan orta okullarla" di
ğer orta okul ve liseler bu sene 6 mcı 
sınıflarına yeni talibe kaydetmiyecek-
lerdir. · 

Bunun sebebi bu sınıflara g~en yıl 
çok talebe alınması bu talebeden sınıf 
geçemiyenlerle sınıfların bu yıl normal 
derecede bulunmasıdır. 

Yeni talebeler yeni açılan beş orta 
okula semt semt kabul edileceklerdir. 

Bu orta okullarda yarından itibaren 
talebe kaydedilmeğe bqla.nacakbr. 

Kültür Bakanlığı yeni orta okul ve 
liselere lhım olan sıra ve sair qyanm 
tedarik edilmesi için 12.000 lira 
tahsisat göndermigtir. Bu paradan her 
okula Uçer bin lira veril8C4\ktir· 

Öğretmenler için Heybelladada a
çılan kamplar dün sona ermiftlr. 
Kamptan alman neticeler memnuniyet 
verici mahiyettedir. Bu durum gö» 
nüne alınarak gelecek tatil devreeinde 
her adada bir kamp açılmam dtlfOıdD· 
mektedir. 

''Kırk gün kırk gecede,, 

Şaşırtıcı bir hadise 

Etıbba odası yönetlmkurulu yap
tığı bir toplantıda Oda aidatının dok
torlarm kazançlanna göre almmasma 
karar vermiı ve bu karar tasdik edil
mek tu.ere Sıhhat lıleri Bakanlığına 

gönderilmişti. Bakanlık bu kararı Etıb 
ba odasına kayıtlı bulunan her üyenin 
muayyen bir miktar para vermesi su
retinde kabul etmigtir. 

ARSIULUSAL KONGRELER 

••• 
Vi~ada toplanan arsıulusal diş 

doktorlan kongresine iştirak eden dok 
torlarımız bugün §ebrimize gelecekler 1 
dir. 

latanbul MilddeiumumiZiğindeta: 
İstanbulda bulunan Şarköy mah· 

kemesi başkltlbi Hqimin acele m• 
muriyetimiR gelmesi. 

EVKAF iLE BELEDiYE .ARA· 
SINDA HALLEDf LECEİC. 

MESELELER 
Evkafla belediye arasında anı. 

mazlıkları halletmek maksadile topla
nan hakem heyeti ıimdiye kadar her 
meseleyi ayn ayn tetkik etmit fakat 
kat'l kararlarım heni1z vermemiftir. 
öğrendiğimize göre heyet tetkik ecU1m 
meselelerden bir ikili etrafmda yeni
den bazı araştırmalar yapmaktadır. 

Araştırma bittikten sonra ay aonunda 
kararın verilmesi beklenmektedir. 

MÜTEAHHiTLiK VE 
EHLiYETNAME 

Ehliyetnamesi bulunmıyanlah he
lediye işlerinde müteahhitlik yapbtd
maması kararlaştınlmı§tlr. 

Yazısız Hikaye: 
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Hergün bir hikaye 

Cahide Cahit 
Türk Dili 

Dün Şehrimize Gelen Jngili:z. Ve 
Fransız Prole•örlerinir. Beyanatı 

~~~~~~~~~~~~~~~~ı''~ilinizde~itindi-
An/atan.'Vir Guı 

- Arkadaşım Cahit. l 
- Cahide. 
Cahitlc Cahide birbirlerine böyle 

tanıştırılmışlardı. Belki sevişmelerinde 
de isimlerinin bu kardeşliği büyük bir 
amil olmu~tu. 

Evlendiler. Eskiden sade "Cahide,, 
olan genç kız şimdi Cnhide Cahit ol
muştu. Bu isim bazılarına bir zeklen
me gibi geliyor ve alay ediyorlardı. Fa 
kat bunlar, Cahidc ile Cahidin saadet
lerini çekemiyen kıskançlardı. 

Halbuki Cahide Cahit, isminin bu 
ahengine uygun bir saadet içinde ya 
şıyordu. O kadar mes'uttu ki! 

Cahit ticaretle meşguldü. Sirkecide 
yazıhanesi vardı. Erenköyünde otur
dukları için her sabah erkenden evin
den kalkar, yazıhanesine gelirdi. Ak
şam da eve geç vakit dönerdi. 

Bu hal çok geçmeden Cahidenin ca
nını sıkmağa başladı. Kocasını pazar
dan başka bir gün evinde gcremiyor
du. 

Cahide bir gün dert yandı: 
- Cahit, dedi. 
- Söyle canım! 
- Artık 1stnnbula ben de seninle 

beraber ineceğim. 
- Ne yapacaksın? 
- Yazı hanende beraber otururuz. 

Gündüz sabahtan akşama kadar bura
da tek başıma canım sıkılıyor .. 

Cahit biraz durakladı. 
Cahide sordu: 
- Ne var? 
- Hiç bi?'§Cy yok .. Gel ama ... 
-E? .. 
- Bugün olmaz. 
- Niye bugün olmaz? 
- Hava sıcak .. Terlersin. .. 
Cahide bir kahkaha attı: 
- Haha! Yann hava serin mi ola

cak sanki! 
Fakat gülmesi uzun sürmedi. Bir

denb"re kaşları çabldı: 
C:ıhidin sözündeki manasızlığı an

lam mış değildi. Bu, rastgele söyleni
len bir söulü. Asıl maksat Cahidenin 
bug"h lstanbula inmesine mani ol-
mn 1. •. 

Canide ısrar ctinedi. İşi tatlılığa 
rof- .. !lk, ne söyliyeceğini şaşırmış o
,~ .:.'n.hidi mUşkUl vaziyetten kurtar
lı. 

- Peki, dedi. Yann sabah beraber 
gideriz. 

- Olur. 
••• 

Cahide Cahit c.vde yalnız kalınca 
l<cndlııi bahçedeki şezlongun ili.erine 
attı ve dü.şünıneğe başladı: 

''Bunda bir iş var .. Cahit bugün be
nim yazıhaneye gitmemi istemedi .. De
JD"k ki yazıhaneye gelecek başka bi
rjsi var ... Yani başka bir kadın ... ,, 

"Başka bir kadın,.! Bu düşUnce Ca
hidı>:,•i çileden çıkarmağa kafi idi. De
mek ld kocası ''baska bir kadın., ı se
viyordu ha? ... 

8bıdi, niçin ısrar edin kocasile be
raber gitmediğine pişman olmuştu. Er 
tesi J:;iln gitmek bir i_şe yaramıyacak
tı. Çünkü, Cahit bugün gelen "kadına,. 
yar•n J;"elmemesini sövliyecekti. .. 

Fakat, Cahide Cahit: 
Herhalde bu şüphemi kuvvetlendi· 

recck veya zail edecek bir delil bulu
rum,, diye düşündü ve biraz sakinleşti. 

• • • 
Ertem gün Cahitle Cahide yazıha

neye beraber gittiler. Daha ertesi gün 
de öyle. Bu bir hafta devam etti. 

Nihayet Cahide bir sabah kocası-
na: 

- Bugün ben gelmiyeceğim, dedi. 
- Niçin? 
- Rugün canım bahçede oturup 

kitnn nlt1muık istiyor. 
-- !\mn nkşama Beyoğlundaki kon-

sere gi"IE.'cektik? 
- A kaı:1ama g<'lirim, gideriz. 
- p,.ki. 
B •. f"ahidenin aklında kurulmuş bir 

p13.ııdt. Kocası fazla ısrar etmedi 
Gitti. 

Cahit evden çıkhh bir saat kadar 

olmuştu. Cahide telefonu açtı, koca
sını aradı. 

Yazı haneden: 
- Henüz gelmedi, dediler. 
Yanın saat sonra tekrar telefon 

etti: 
- Daha gelmedi, cevabını aldı. 
Şüpheye düşmüştü. Kocası nereye 

gitmişti? 
Bir daha telef on etti: 
- Biraz evvel telefon etti, dediler. 

Öğleden sonra gelecekmiş. 
Cahide büsbütün meraka düşmüş

tü. Kocası acaba, yazıhanede bugün 
yalnız kalmaktan istifade ederek, "O 
kadını,, mı aramağa gitmişti? 

Öğleden sonra telefonu açtı: 
- Cahit bey? 
- Benim efendim. 
- Ben Cahide. 
- Buyur yavrum. Ne var? 
- Biraz hastalandım .. Güneş vur-

du galiba ... Başım ağrıyor... Akşama 
gelemiyeceğim ... 

- Ya? Peki. 
- Sen istersen git. 
- Bakalım. 
- Rahatsız ettim seni iş arasında. 
- Zarar yok. 
- Allaha ısmarladık, Cahit. 
- Güle güle. Karım hastaymış, ya-

şadık! 
Cahide hayretle gözlerini açtı: Te

lefonda en son işittiği bu sözler ne de
mekti? Cahit bunu, telefonu kapama
dan, yanındaki birisine söylemiş ola
caktı. 

Kime; Kime olacak: "O kadına,,! 
Demek ki Cahit, Cahidenin düşün

düğü gibi, g-itmiş, ''o kadın,. ı bulmuş 
gelmişti ... Şimdi yazıhanede beraber 
oturuyorlardı ... Karısının telefon edip 
hasta olduğunu bildirmesi üzerine Ca
hit... sevinmişti ve sevincinden aklını 
kaybederek, telefonu kapamağı bile 
unutmuş ve "karım hastaymış. yaşa
dık!., diye bağırnu~tı ... ,,. ,,. ,,. 

Cahide, artık bütün saadetinin yı
kılmış olduftunu görüyor gibi idi. Ba
şını ellerinin arasına almış ağlıyordu. 

Akşam oldu. Cahidin gece konser
den sonra geleceğini düşündü. Onu 
beklemeden vatmağı düşündü. 

Yalnız, salondaki masanın ü1,erine 
bir kağıt yazıp bıraktı. Sonra, odasına 
çekildi, yattı. 

Cahit. konsere e:itmeden her e;eceki 
gibi saat 8 de geldi. Evde ısık göreme
vince biraz hayret etti. Salona çıktı. 
Elektriği yaktı. 

O zaman masanın üzerindeki bir 
kağıt e;özüne ilişti. 

dı: 
Aldı baktı. Kağıtta şunlar yazılıy-

"Karım hastaym1~. yaşadık!,, 
Hayretle donakaldr. 
Bu, kansı kendisine telefon etti<Fi 

ıaman vazıhanedeki karlını:t söylediği 
sözdii. J arrst btınu neredr>n duymuştu? 

Cahit seslendi: 
- Cahide? 
~es vok. O za1l'an nklı basından 

gitti: Acaba karl!':T hakikaten hasta ve 
cok mu hq,sta idi? 

O dakikarla. P"Ündüz karısının hasta 
olmasına sevinmenin aazhım duydu ve 
knrrs1nıp """'"':na koşarak özür diledi. 

~lhhi müesseseler 
eksiltme 

arttırma ve 
Komisyonundan 

Hnydarpa§a Nümune hastahanesinin 936 mali yılı ilaç ihtiyacı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 -- Eksiltme 26 - 8 - 1936 günü saat 16 da Cağaloğlunda 

Sıhha: ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon 
da yaoılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 7261 !iradır 
3 - Muvakkat garanti 544 lin 59 kt•ruşh:r. 
4 - istekliler t~rlnamey; parasız olarak hastahaned"'r. a 'abilir 

ıer 

:> - İsteKiiler cari seneye ait Ticaret odası vesikas!le 2490 S:l 

yılı kanunda yazılı bel~eler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak 
buz vey• banka mektubu ile birlikte br.iE gün eksiltme saatinden 
bir ıa~t evvel teklif mektuplarını komiıyona vermeleri. (265) 

linin belagatı var,, 
"Yeni keıimelerle lJeni 
bır estetiğiniz olacak,, 

( (J,ı,unı I uwıdf!J 

Bunlardan Londra Şark dilleri 
kolle ji direktörü Sir Der.k:on Ros ile 
dün l<\tanbul klübünde vr. Paris Şark 
dille:i ıkinci direktörü Bay Deni.'! ile 
de şenrimizdeki Fransız ~nstitii<;ünde 
ayrı ayrı konuştuk .. 

Türkçeyi gayet iyi bilen, silis su. 
rette konuşan bu İKİ b!lginden Sir 
Dcni;;on Ros, lngilterenü: Ankara el. 
çiliği a.'tkeri ataşesi binbaşı Alek. 
sandr Rosun amcası bulu~1maktadır. 

43 YIL BVVEL 

Dıin muharririmize dentİştir ki: 
- lstanbula ilk defa bundan tam 

kırk iiç yıl önce gelmiştim. O zaman_ 
lar, eski zamanlardı. Valide hanın. 
da oturmuştum Farisiyi de çok iyi 
bildi~im için, bir defa çarşıya lranlı 
kıyafetile, başımda siyah bir kalpak 
bulunduğu /ıalde gidere/; lran dili iL 
zerinde bir halı pazarlıf.ı yaptığımı 

hatırlarını. 
Ondan sonra müteaddit defalar lı_ 

tcmbula geldim. Türk dtlini çok ıe. 
verim Türk dili o kadar güzel, mü
kemmel, aynı zam.anda azameti olan 
ihatalı bir dildir ki, ona Şarkm Es_ 
perantosu deyebilirim. Şarkın lngi. 
lizcesi desem de yeridir. () derece şiL 
nwllü ve kabüiyetU bir dildir. 

Harf inkUô.bınız beni rok altikadar 
etmiştir. Türk dilinin bütün hususi_ 
yetlerini derinden derine tetkik et. 
mekteyim. Türk dilinde J.Jatin dilinin 
klasikliği va.rdır ki bunu meselci Arap. 
çada göremezsiniz. Dilinizde Latin 
dilinioı belô.ğati, azameti var. 

Dilinizi o IMdar sevdiğim halde ne 
yazık ki Hindistanda bulunmağa mec. 
bur kaldım. On beş sene orada islôm 
tarihi okuttum. Dil ve tarih tetkik 
ettim. Şimdi Londrada Şark dilleri 
kolle/lltln dlrt:kWrlUğande bulunuyo. 
rum. Diliniz üzerfode .'taylı kitap 
neşrettim. Bugün Dolmnbahçe ıara. 
yında kurultayın genRl sekreteriM bu 
kitaplarımdan bir kaçım verdim. 
Türkçe grameri yaptım. Eski ve yeni 
sözlerden müreklrep muhavereli ki. 
taplar vücuda getirdin-- BUhaasa 
içeri1Jinde Türkçe de bulunan bef altı 
lira üzerinde kollekBiyonlnr tedvin et 
tim ki, bunlarla kurultay erkdnının 
alô.kadar olacağını zannederim.. Eser. 
/erimden birini daha eııvelce Ata.. 
türke takdim etmiştim. Kurultayda 
söyliyeceğim ıözler, derin ve enteres. 
san tetkiklere dayaruın ~ neşriyatı. 
ma müteallik olabilir. 

Türk dili üzerinde çıA.m dığımız kL 
tapların bir nüshasını da beraberim_ 
de getirmiş bulunuyorum ... 

lngiliz bilgini, dil inkilabı yapıl. 
makta iken, yeni hayatla beraber 
çıkmış olan, mesela "otomobil., "elek. 
trik •. gibi kelimelerin ayru>n bırakıl. 
masına, fakat tefekkür ve felsefe 
sahasında dilin daha zet!ginleştiril. 
mesine yeni mefhumlal" '!luJunma.o;ıı 
na taraftardır. Bu yüzcien .Mısırda 
Mecmaularabiye isimli btr dil refor. 
mu teşekkürünün, be~·nelmilleşmi~ 
bazı kdimelere karşılık hu 1m:ığa ça. 
lışmalarını tenkit etmek~t-dir. 

FRılNSIZ PROFES!>RUNUN 
BEYANATI 

Dil kurultayına iştira~ etmek üzere 
dün ~hrimize gelen Fran'3ız profe~ö. 
rü Rr.) Denis, bir muharririmizi elçi 
lik ?:linası yanındaki Yra11sız e~titü. 
sünde kabul ederek şunfon söylemiş. 
tir: 

- Memleketinize müteaddit dela. 
lar gelmişsem de son geUııim 19.'J3 de 
idi. 1937 de tekrar gelmcği tasarlı. 
l/Ordum. Pakat bu defa\ı daret üze. 
rine daha erken olarak t\'? memnuni 
ydle Türkiyeyi ziyarete yelmiş bulu. 
nu11orum.. 

Türki11cde dil sahasınılf! yamlanla. 
rı takdirle takip etmekle!l'm. llarf in-1 
kiliıbına hararetle taraftardım. Yeni 
kelimelerin ihdası hakkın<!a eı·rıefre 

bazı nu•usi düşüncelerim bulunu11or 
idiyse de şimdi bu inkil<.t•• da tama. 
~n aoğru buluyorum. 

Noktai nazarıma gör1:, yeni kelL 

B.leraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Dıksonun 
ı'-. e1Jecanıı Maceraıarı - - - - --Yaz,u. : A rnauld &alopın 8-

Masama geçtim, oturdum. içeri gL· 

lecek olan bu vakitsiz ziyaretçiyi hem<.n 
savmak niyetinde idim. 

Ziyaretçi içeri girdi. Bu, saçları a . 
ğarmağa başlamış, orta yaşlı bir adam -
dı. İyi giyinmişti ve halinden kibar mu
hitlerde yaşamış bir adam olduğu anla -
şılıyordu. 

Selam yerdi ve gösterdiğim koltuğa 
oturdu. 

- Buyurun Bayım, dedim, dinliyo
rum. 

- Sesini açmak için öksürdü. Bir ikı 
san;ye tereddüt etti, sonra, söze baş -
ladı: 

- Ben miralay Edgar Bron 'unı. 
Kendimi hayrete kapılmaktan ala · 

madım. 

Adam sözüne devam etti: 
- Belki beni karşınızda gördüğü -

nüz için hayret ettiniz. , 
- Hayır, dedim. Niçin hayret ede - • 

ceğim. Siz bir miralaysınız. Fakat bir 
miralayın polis hafiyesine pek ala ih -
tiyacı olabilir. Mesele nedir, söyler mi
siniz lfıtfen? 

- Oğlum Vilyam'ın meselesi. Şüp
hesiz siz de işitmişsinizdir: Birdenbire 
ortadan kayboldu. 

- Evet, biliyorum. 
- Şüphesiz ona kondurulan o ağır 

suçtan da malumatınız vardır. Halbu -
ki, ben oğlumu kendim gibi tanırım. 

mücessem namus timsali ve tam mana
sile bir askerdir. "Askerdi,, derneğe he
nüz dilim varmıyor. 

- Ben de sizin gibi düşünüyorum. 
- Ne iyi! Sizin herkes gibi düşün -

mediğinizden dolayı memnun oldum. 
Bu mesele böyle olunca, oğlum ya ka
çırılmıştır, yahut da öldürülmüş ... 

- Falı.ıu. ac:Uc:}I .u:r 

- Sebebini ben de bilmiyorum ve öğ-
renmek istediğim de bu. Belki ikimiz 
beraber çalışırsak oğlumun batına ge
len felaketi öğrenebiliriz. 

- inşallah, fakat, bana kalırsa, bu 
çok zor bir iş olacak. Çünkü, ne siz ne 
de bende bize yol gösterecek bir ıey 

yok. 
- Bende var zannediyorum. Oğlum 

ortadan kaybolduktan' sonra. tabii bi
hakkım olarak. odasına girdim, etra • 
fı arastırdım. Bir mektup buldum. Bn 
mektı;o bana çok garip geliyor. 

- M ektun vımınızda mı? 

- Evet. f şte. 

melerden bazılannın su .. ~ olma11ı bUf> 
bir mazeret teşkU etmez. T,üanın da 
ha m:>dern olmasına ,,arrlım edecek. 
lerdir. 1.-üan medeni ihlfrraçlara d" 
ha uygun olacaktır. T)nha se1111al 
canlı. dosdot;ru ifadeli '" eneriik " 
lacaktır. 

E-Jki liımnın zaten değ: ·rrekte olrlu~ 
ğünu fark edi11ordunuz. T.ıi11rrn bir 
itiyad meselesidir. Hall.-m ,,eni kelL 
meler' kolarıca alı'!tığırt., ·7örüuorum. 
MeseJô.. ülkü. sif/asa, ulusal dPrı 

rim, "Vrense! qibi bir çok ı elimrler r.r 
kadar çabuk ,.,. iyi rıer t•ımiştir. 

Yeni kel'r .. ~'"r vucud lcrılm11srn1,, .. 
ıonra bir rh'e''f' meselc1' loalırtor kll 
o da qelecek edirJ neılinc a;t bir oozi. 
fedir. Yer.i kelimelerle ııeni hir e~tr. 
tik ortaya çıkacağın,• ;'caniim. 
Kurultayda Türk dilindi' "ler" ldhi. 
kasına dair noktai nazarımı anlata
cariım.,, 

Tanınmış Frans·z pror('ç.Örü Paris. 
teki Şark lisanları en~.--=tüsü Türk. 
çe kısmında ek.o;ıerisi Fnrı..:rz olarak 
otuza yakın talebe bulundutunu n• 
Türk dili devrimine kar~· büyük bir 
al:ika beslediğini söylem:~tir. 

PMfesörün Türk grameri etra. 
fında bir çok eserleri var~tır. 

SOVYET ALiMLERi!\'/'\ ZiYARETi 
Evvelki gün şehrimizt> ırelip konti 

nar.tal oteline inmiş olan ..:ov\'et Rııs 
vanın büyük dil bilgin!t>nnd~n pro. 
f{'_ .. ~M Haci Abidullah, ..;;amoilo' iç 
l\fescaninof dün lstanbui 'ali,,. bele 
diye rd~i B. Muhittin lJstJndağı ziya 

1 
ret etmişlerdir. 

Mıraı ... y cebinden bir portföy çı 
dı, içindtn bir zarf aldı, bana uzattl

Zarfı açtım, mektubu çıkard·tıl 
okudum· 

"Bu akşam aaat dokuzda sizi 
ton'da bekliyeceğim. Muhakkak ı 
lisiniz. Çünkü mesele çok mühim· 
tunuz: 

Mektubu miralaya uzatırken: 
- Pek fazla bir şey ifade etı1'İ 

dedim. 

- Belki, fakat bu Amstel'in kiıı> 
duğunu öğrenince başka türlü dii 
ceksiniz. 

•• Oğlum, son günlerde 
Betsi Hogart'ın dostu idı. 

bilmezsiniz. Oğlumun bu münase 
ni hiç doğru bulmazdım. Onu bıJ 

dından kurtarmak için elimden g 
6 

yaptım. Fakat zavallı çocuk onı.ı 

büyük bir aşkla seviyordu ki 1 SO 
kadının da onu sevdiğini söylüyordl> 

" Betsi Hogarttan ayrılmak iste 
diği için aramızda dargınlık çıktı. Ç 
kü, Londrada herkesin tanıdığı bir 
dınla oğlumun düşüp kalkmasını 

ru bulmuyordum. Onlan eksC 
Briksto:ı karargahında staj yap 
olan bir ecnebi zabiti ile beraber df 
rüyorlarmış. 

- Bu ecnebi zabitin Amstel old 
nu mu zannediyorsunuz? 

- Buna kat'iyyetle eminim. 
Bir an ikimiz de sustuk. Sonrt 

ralay tekrar söze başladı: 

- Oğlumun bu münasebetleri 
şüpheli göründüğü için o ecnebi 
tini takip ettirdim. Bu suretle öğ, 
diğime göre bu zabit her clfiette8 
heli olan bir adamla sık sık'1ltJ-"""'' .... 
mu§. Bu adam Stevanof isminde 
Rustur ve burada, haklı veya hak ... 
larak, biiyük casus teşkilitının reitl 

duğu söylenir. 

"Bu adam hakkında §Üpheler 
dır, fakat yüksek tabaka ile dairıı' 
mastadır. Hatta harbiye nezaretin' 
rip çıkar. Bu, son derece tuhaf bir 
dir. Bunun için, ben bu adamın 
casus tetkilatnnıza mensup birisi 
duğunu bile düşüneceğim gcliyo 
kat, bilirsiniz, bu gibi insanlara 
re"te emniyet olunur. 

Size çalıttıklarıru zannedenin 
· buki kendi memleketleri için çalı 
Va~ctile istihbarat işlerinde çalı 
dır, bilirim. 

- Memleketimizde nasıl olur dl 
gibi insanlara müsamaha ediliyor 
şa§ıyorum. 

- Ne yaparsınız 1 Bu işlere pe~ 
sır ermez ki, istihbarat işlerinde ç 
lar size uzun müddet iyilik ederler· 
ra bakarsınız bir gün ortadan ka)' 
muşlar ... Bu suretle, bizim gizli t\I 

ğumuz bir icadın bir düşman eline 
miş oldu~u çok görülmüştür. 

"Siz c!c bilirsiniz, oğlum yalnı• 
yareci deg·kli, ayni zamanda müh 
ve muc:tti. Son zamanlarda yeni bit 
icat etmek üzere bulunuyor. ve b 
bütün aünya tayyarec:liğini alt üst 

ceğini söylüyordu. 

- Bahsettiğiniz casusların Ki 
Terras cinavetile aı~··-ılan olduğurııJ 
le düşiin-ıeğe başladım. 

- Vrl-'.,lar b~ribirlerile münase 
tar olabi'ir. Fakat Betsi Ho,.art'ııı 
çin öldi;-ıı1,.n;öüne ;ıhlım ermivor. 

- Belki bir sırrı öğrenmişti ve 
başkalarına açmasınd1n korkuluyo 

- Hayır, başka bir sebep olmalı 
tihbarat işlerindeki b:r arkadaşımdafl
renm!ştim: Betsi Ho'"'t:rt "hususi 
s,-" a mensup bir ,..., ... -tıı. Ah 1 ne 
likeli lt.,-:ı.,a dfü~n:: .. n";lum' 

- Madem ki Betsi Hogart'ın 
olduğum.. biliyordunuz, oğlunuza fi 

söylcmcd" :ıi?? 
Söyledim! 

hiçi 
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G . . l ... ı ! ezıntı er~ 
••• Uzaktan . . Yakından . • • 'y- b h b 

Faşizm 
kuvvetlenirse .• 

====~============~-----------·; eni e cet esa ı 
Dibayalla kartı karfıya iki cep-

F aıizm ve ona diifman olanlar. 
Faımni satlece bir iç rejim o

mütalea etmek zamanı geç
·,. Fa,üm artık dünya me
e bir yayılma hareketinin 
bolü telakki edilebtlir. Eıaen 
~ hmeketlerinin bariz karak-
• de kendi hudutlannı kôli 

--.;·yerek yeni toprakltna yayıl· 
emelidir. 

F aıüt rejimlerin bu yayılma, 
iklqme hareketi karftnnda 

• tere gibi, F rtıMa gibi tatmin 
Umif ve mlhü prenlİp haline 

.-.ı~ıu emperyalüt te11ekküllrr ile 
i hudutları içinde inkital el
ve sulha korumak maksadını 

·,,eden Türkiye, Sovyet Ruı
Küçük Antant, Balkan An· 

tı gibi tqek/riiller de ıulhun ve 
la nizamlanmn muhaln.zannı 

edinmiflerdir. 
F a,i.ı rejimlerin bugün için bir 

1H.1111ayiilden ibaret gözüken telak
eri ArmıpaJaki lron popiiln, 

demokrat rejimleri bugün sii
irca etmiftirler. Onan için 

-·-..!!··n ArmıpaJa ıaflı IOllu rejüra. 
Ut~ Utemez sulh çer~v~si 

rtde bulunmaktadır. 

AvrapaJa Fllfİatik laareketler 
vetlenecelı olana, ba lnwvet. 

...at~renin kendi.ini sinJirmif 
lhanna rafmen, evvela lıenJi tJt

laine Jönecelıı bir sil&Atır .. So• 
da ba lttırelııetin la.Jeli. Ao

... ..__,n bazı mıntakıılannın oe 
!fer..1,P.talann imsmarı ıeklinJe 

~'· 
Bunan için dünya diplornaüi-

·,. )·annlri htneket tanım tahlil 
erken bir gün, lngiltere, bagün
s:ı!ı'l nizamını ciddi nırette ko
a.'~ iıtiyen devletleTle dalaa a

İf birliği eJecektir. diyenleri 
klı bulmak mümkündür. 

S•drl Ertem 

lsTANBUL - 18. Opera parçalan 
(.,ilk), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 

ar, 20. Tenor De Marki. Piyano 
~ &katile, 20,,30. StUdyo orkeatralan, 
"l.30. Son haberler. 

Saat 22 den 110nra Anadolu ajansı
gazetelere mahBUS havadis servisi 

ilecektir. 

1 ~ f,.rka No. 3 ~ 

- Otomatik dcklinşörler ,vardır. On
dan almıt olsaydınız! .. 

Diyebildi. 

Bu sözlerin böyle bir zamanda ve 
~le bir yerde ona söylenecek olan en 
'sıs sözler olacağının farkında bi -
la değildi. Onun, Jıcarşıaındaki tarafın-
~ an~placa~ ?lan manansını hiç ak
~ getirmemııtı. 

Bunu söylemekle beraber: 
- Beni tanıyamadıntz mı? Sizin ço'k arbdatmız ve .... 

Demek için hazırlanıyordu. 
ltabt Gillerin yüzünün derileri ge

"1~tt ~ dz o zaman bunun ister is • 

~~ !arlmı Yardı. Lakin Y~.J>.!Jiı_ga· 
ll~n. b•tTrhyamıyordu. Yalnız de -

~;;yec:an bir korkuya çevrilmek 

Avrupa Petrol Arıyor '· 1 bir ~~":e: ::;~::,.a:~~i
1

~·::Y~:!:~~ 
pek eıkiden manzum yazılmazdı. 
Meıhur ve hafızalara çc.kılmak İl" 
tenen vahalar, bir ıö-:.. bir ter· 
kiple belletilirdi. Sirazlı bii)•iik 
(Hafız) ın ölümü "Hô.lı· musal1ô. 
terkibinde, Sivasın Timur cWe 

• 

Almanyanın on seneye kadar petrol ihtiyacını 
kendi topraklarından temin edeceği umuluyor 

"Le Journal" den: 
.. Avrupada son senelerde, petrol si

yaseti bcıtlamııtır. 

İtalya Arnavutluktaki petrolleri eli
ne geçirmekle kalmamıı, Afrika seferi
ne hazırlanırken kendi memleketinde -
ki Plaisance mıntakasından 1934 sene
sinde ıo.ooo ton petrol çıkarmııtır. Po 
ovasındaki faaliyet gece gündüz devam 
etmektedir. iki yerde petrol damarla -
rı bulunmuştur. 

Avusturya Viyana havzasında pet -
rol ve ticarette kullanılabilecek gazlar 
bulmuftur. Zistedorf'taki bir tek kuyu
dan daha ıimdiden 400 ton petrol alın
mııtır. 

Macaristan da Tuna kıyılarında pet
rol aramaktadır. 

Türkiye Irak hududundaki toprak -
larında, yeni bir Musul bulmak Umidile, 
metodik bir surete araıtırmalaı- ya -
pıyor. 

Çekoslovakya da petrol bulmuıtur. 

ispanyada maden kömüründen, lin • 
yitten ve ıistlerden petrol çıkarmak 
için bir müsabaka açılmıınr. 

Polonyada 1913 tenberi bir milyon 
tonluk petrol çıkanlmııtır. Bugün Po -
lonya petrol ihraç eden memleketlerin 
başında gelmektedir. 

Fakat üzerinde duracağımız asıl mem 
leket bilhassa İngilteredir. Geniş do • 

Sovyetlerdeki son l 
askeri nizam 

Le Joarnal'den: 
Yine tuhaf bir tesadüf; general Ga

melin Varıovadıa Alpıan çekici ile Sov
yet 6nil araaında 'kalmak tehlikesini gö
ren Polonyayı teaelli etmeğe çalııırken 
Moakova hükQmeti askerlik yaımı 21 
den 19 a indirdiğini bildiriyor. Bunun 
manası nedir? 

Rusya bugün dünyanın en kalabalık 
ordusunu elinde bulunduruyor. Nazari 
olarak, sulh zamanında 950.000 kitilik 
bir orduau olacaktır. Fakat her sene 
1.200.000 kitilik bir ordu çıkanyor. Aa 
kertik müddeti nazari olarak S sene ola
caktır. Halbuki 18 ay yapılmaktadır. Bu 
da orduda ne kadar kuvvetli bir tasfiye 
yapıldığını gösterir. 

Askerlik yapnı daha evvele almakla 
hükOmet siWı altında üç sınıfı birden 
bulunduracaktır. Belki bu muayyen bir 
müddet içindir. Fakat şimdiki halde si
lah altına mühim bir asker toplamı§ o

luyor. 
Bu c!Uşünce, daha ziyade, Almanya

da hikimdir. Rusyadaki bu yeni usulün 
beşler kotıferansınm toplanacağı sıra -
luda ortaya cıkanlması Berlinde kon -

Bunda haklıydı. Çünkw genç kız 

delikanlıyı şöyle baştan ayağa kadar 
süzmüş, şu cevabı vermişti: 

- Affedersiniz, bilmiyordum. Bilsey 
dim alırdım ve rahatsız olmazdınız. Bu
nunla beraber tzmire varır varmaz bir 
tane alacağım. 

Azizin başından aşağı buzlu sul:ı 

dökülmüştü sanki... 
Kızardı. 

Kaptan onlan kaptan köprüsüne !:a
ğırdı. 

Gittiler ve Aziz yapyalnu: kaldı. 

Aşağı yıık,rı herkes ona b~ktyor -
du, fakı:t bereket versin ki b yık altın 

dan r-iilüm .. eyr.nler yoktu. Genç kııl:ı 

kendisi arasınrla r.ecen sö•Jcrin tama -
mile işitilmt"diği şllpheslzdi. 

Yalnız Macit kıs kıs gülerek arka • 

-'Ntl111 
• cıuı 

Ali 
Nltll,,,,.. 

minyonlarile, lngiltere dünyada petrol 
çıkaran memleketlerin batında gelir. Bu
nunla beraber kendisine yeni memba -
lar bulmağa çalışmakta, topraklarında 

araıtırmalar yaptırmaktadır. Bu suret
le binlerce i§size de iş bulmuıtur. 

Fakat, petrol siyasetinde en büyük 
ve en metodik çalışma Almanyada gö -
rUlmetkedir. 

1919 a kadar Alman arziyatçılan Al
manyada petrol olmadığını zannediyor
lardı. Bundan daha on sene evvel bile 
Ascheberg'de olduğu gibi, bazı yerler
de topraktan gaz kokusu çıkmasına a
kıl erdiremiyorlardı. 

Almanyada petrol aramaları ancak 
Belçikalı alim Vingerhoets'in teşebbü -
sil ile baılamıştrr. Hem de o kadar ça -
buk ilerlemiştir ki 1 

Bir iki rakam bunu göstermeğe ka - yıkılııı "Harap,, sözümle toplan· 
fidir: 

1922 de 30.000 ton olan Alman pet -

rol istihsali 1935 te 600.000 tondan da
ha fazlasına yükselmiştir. Bunun yal -

nız 400.000 tonu son on beş sene içinde 
açılan kuyulardan çıkarılmıştır. 

Hanovre, Brunswick ve Vestfalya -
n·n görülmemiş derecede zengin petrol 

havzaları olduğu anlaşılmıştr. Olden -
burg ve Bade eyaletlerinde de petrol 

bulunacağı kuvvetle ümit edilmektedir. 

Bugün Hanovre havzasında iki yüz 
petrol kuyusu vardır. V estfalya ise A

merikanın en zengin petrol havzalarına 
benzetilmekte, hatta şimal Avrupasının 

en büyük petrol havzası sayılmaktadır. 

Buradan günde altı yedi bin ton petrol 
çıkarılabileceği ümit edilmektedir. 

Demek ki, on seneye kadar Alman -
ya kendi petrol ihtiyacını fazlasile te -

min edebilecek ve, eğer milli müdafaası 
için saklamak istemezse, harice de pet
rol satabilecektir. 

Alman yada, 1935 senesinin başın -
danberi petrol istihsali milli iktısat na-

zırlığının kontrolü altında yapılmakta 

ve işletilen petrol kuyularının % 90'ı 

hükumet tarafından tahsisat görmekte

dir.,, 

mııtır. 

Biri (791), ötelıi (~?3) sayıla-
rını göıteri~, ki vahafo:-ın o~u'l :a· 
rihlerine uygundur. 

Mısra h~linde tarif: iıe. ar:c-ı~ 

Fatih çağının bilginlerinden ilk 
lstanbul kadısı "Hızır.. ber tam 
lından söylenmiıtir. Buna baka
ra.~ ,-.bced hesabile maF'zum tarihi. 

Ôz ';ürk malı ıaymak yanlu el· 
maz. 

(larl inkilabı olunca. bu r~' i 
varlık da bir kenarda 1.:nlmışfı. 

Dün aldığım bir mehtup l:cra 
"Muharrem Zeki K.orr::.mal. a.1rn 
da bir yurddaıın, }'eı.i harflc.rle 
bir farih yolu açtığını öğr4!tfi. U
sul deği§miyor. Yalr.ız r.s'ri "t,..~ .. 
"mücevher,, "tamiyc!i' rc.hiffc:r'ne 
( ~cı.i) "seHiz,, tarih!e~ ekl<>n:-i5. 
Bir de tabii olarak lvı:·Rcrir rı:ı· 

1 ltalya İngiltere ile rekabetten 

kam kıymetleri tfq';.i .. mı{ . lfrt0
"

1C"e 
birden bine katlar kıyrr..·: afı.f.-:-d, 
Sıçramalar onar cnar yüıe1 .. :i 
zer '.flurdu. Ş!md;hind : birc'c:"'l on 

be§e kadar birer birer yirmiden 
yüze kadar onar onar :ki viizdPn 
be~ yiize kadar yüzer '\'Üzer yü~ 
se'iyor. 

vaz mı geçiyor·?. Yeni tarihin sahibi lıer b:r· 'r:n 

ayn .'lyrı örnekler de va:r.m: Es· 
ki bir buluşun, tarıh<> f!eçmiı: me Le Joumal'dan: 1 

~ıı UZUQ. Q@-p lg9 bir haber: 
ttalya PranAUW.nn-iaemon-if*irak-et -
tikleri ve İngilizlerin kontrolu altında 
bulunan Musul petrol şirketinden ay 
nlıyor. Bu ne demektir? 

Bu gu demektir ki İtalyanlar İngi
lizlerle rekabet etmek fikrinden vazge
çiyorlar. Irak petrol tirketini elinde 
bulunduran İngilizler kendilerine ra
kip olan bir tirketi de eline almıı bulu
nuyor. 

Halbuki bu tirketle İtalya geçen 
sene aon derece meşgul oluyordu. 

Bu deği§iklik nereden geliyor? İn
giltere ile İtalya ticaret müzakereleri-

feransa karşı Rusyanın mukabelesi sa -
yılmakta dır. 

Silahsızlanma ile hiç mir alakası ol
mıyan bu hareketin sulhçular tarafın -
dan nasıl karıılanacağını merak ediyo -
ruz. Bununla beraber bu hareketin bil -
yük bir tesiri olacağı düşünüleemz. Çün 
kü yeni harpte asker yekOnunun fazla -
lığından ziyade rol oynıyan unsurlar 
vardır . ., 

daıma bir şeyler anlatıyordu. 
Aziz orada duramadı, geminin arka 

tarafına doğru yürüdü, sonra daracık 

ve demirden merdimeni tırmanarak en 
üst güverteye, sandallarla can kurta -
ran salların bulundukları yere çıktı. 

Burası ıssızdı ve rUzgar daha serin 
esiyordu. 

• • • 
-25-

Yemek çanı çalındığı zaman kafa -
sında :ki sorgu noktası, yanyana ola -
rak, ve iki çengel halinde asılı duruyor
du: 

Beni tanımadı d:ı sırnaşık bulduğu 

için mi böyle yaptı? Yol:sa tanıyor da 
bile bile mi yap•yor? 

Bunlardan han•risinin kendisi için 
daha acı olacağını kestirmek, onların 

daha hafif olanına ihtimal vererek a -
vunmak istivordu. Lakin buna imkan 
bul ,....,.,.ordoı. • Halbuki Eenç kızın onu tanıdığı 

halde ~le bile hövle vapma-;ı elbet da
h;, a":-ı-dı. Dem::!: ki eski rörü!'ileri dc
,...., .... ,._..: .. ti ve C'n•ınla anl::ışmak ümidi 

yoktu. 
Anlc!şmak !... 
Aziz, o kadar büyük arzular ve aylı 

nin akim kalması üzerine, bu iki dev -
let arasındaki rekabetin devam ettiğ1 
ni diljünmcli miyiz? Yoks.a. bu h5.di
aeden sonra İtalya fngiltereye başka 
bir siyaset mi gütmeğe başladı? 

Fakat, bütün bu suallerden evvel 
sorulacak bir gey var: M usul petrol 
şirketini kim ku~muştu? Bay Rickett, 
yani, Habeşistandaki pet, ollan işletm..: 

imtiyazını Necaşiden alan meşhur ser
mayedar. O halde, İtalyanlar acaba ye 
ni imparatorluklarındaki gelirlere gü -
venerek mi Musuldan vazgeçiyorlar? 

Diğer taraftan, İtalyanın Arnavut· 
luktaki petrolları da işleteceğinden bah 
solunuyor. 

deni varlığımızda ye• almı~. i'l 
bırakmı1 bir Beyin :;"rw:na L .. ,-1, .. 
rula .. ak ya:atılma:s: hn.;um'1 r:'~'i · 

"Ronsar,, ın "Akro:ıti ... ,, fort""c> 

Fransız ıairleri halô "ser/('rin-'e 

ömü.- veriyorlar. Eıkt).'<' her z11-
man yıkılacak bir ~ey d:ye ba'·[la 

man yalnız yıkılacı:ın b:r ff?Y dive 
bakılamaz. Sed, engel otcnilf! ba 

ıasamak olanını birbir:nden a;,ır
mak gerek. 

Ş. Ci tZ ;i:1 
Fakat, bugün bunlar Akdenizin ---------------

şark havzasının ehemmiyetini bir ke · 
re daha meydana koyuyor. Burada h
giltere, son günlerde Mısır ile son 
ve kat'i bir anlaşma yapmış bulunuyor. 

1 aq9areciıikte dünga 
qükseklik rekoı u 

ağustosta dünya yüksel:hk rekorunu 

kırmıştır. Eski rekor 11 nisan 1934 ten 

beri İtalyan tayyarecis: Donati'<lıe bu • 
lunmaktaydı. 

Detre bugün, 14.600 metreye yük
selerek, 14.433 metre olan eski rekoru 
177 metre fazlasile kırmıştır. Aradaki 

kırıldı 
Fransız tayyarecilerinden 1 

bu fark rekorun bir daha pek kolay ko

Detre 14 lay kı:ılamıy:ıcğını pör.terrr.ektedir. 

yıldızlı bir yaz gecesi kadar güzel bır 
dekor içinde bu vapura girmişti. Bek
lediği bu muydu? Daha ilk adımda kar
ıısına çıkan iki büyük fırsat, hiç bir 
ıeye yapamamıştı._ 

- Artık vaz geçmeliyim l Bundan 
vaz geçmeliyim. 

Diyor, lakin bu sözünü ve kararını 
kalbine dinletmenin imkanını bulamı -
yordu. 

Bununla beraber genç kıza rastla -
mak da istemiyor, onunla bir daha göz 
göze gelmek ihtimali onun içine bir ür
keklik veriyordu. Bu duygunun zoruy-

ı 
la, yemek salonuna inmemeyi bile dü -
şündü. 

Ürkmek ve çekinmek!.. 
Şu ufak tefek ve kendini beğenmiş 

zavallı kızdan kaçmak ha!... 
Bunu da gunıruna yediremiyordu. 
Karmakarıs•~ düşünceler ve hisler 

arasında merdivenlerden indi. Yemek 
ı;aJonuna girdi. 

llk bakışta her tarafı dolu gördü. 1 
Gec kaldığını anladı. 
I.5.kin salona boydiın b'lva göz gez . 

dire:ek sa~a rakmca üc c1;)rt adım l5 -
tc~e bM h:r j .. 1.etT1lıo lv•ld•ı. Or<>••a doğ

ru yürüdü. Bu iskemle Maddin ya -

nında idı ama, bundan ne çıkar? On -
dan da mı çekinecekti? 

Macit dönüp dönüp kapıya b. ::ı -
yordu. 

Azizin yaklaştığını gördü. Güverte
de biraz önce yaptığı gibi bıyık .. 1-.n -
dan gülümseyerek: 

- Sahibi var ..• 

Dedi. 
Maddin arkadaşı yanı başında otur• 

muştu. Bu züppe delikanlının yanında 
ondan başka üçüncü bir kimseyi gör -
memişti. Acaba sahiden sahibi var mıy· 
dı? 

Bunu sormayı kabalık saydı. Z:aen 
bu cırada garson masanın baş \arıı:ına 
bir iskemle koyarak : 

- Buraya buyurunuz, efendim. 
Demişti. 

o zamana kadar bütiin !alonu raz
den geçirirken Gülerin henüz rclmed' 
ğini anlamı9. bundan hm i<"i ferahı~ 

mış hem de bu hissind"'l d.,!ayı ken · 
kenıiisinc ktzmıc:tr. 

Ycrır.e ..... ~H~ r• · 

de kapıda göründü 
• "ı Gük 

f Arkası var> 
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Betonarme köprü 
Ordu sıhhi ihtiyacı o!an on lane 

F t b ı d insan tartmağa mahsus baskül ıa• u o a tın alınacaktır. ihalesi 28 Eylul 
936 pazartesi günü saat on dörtte 

inşaatı eksiltme ilanı 
Nafia vekaleti şose ve köprüler reisliğinden ~ 

Zonguldak vili.yet:nde Zongul dak - Devrek yolu üzerin 

ltalyan takımı dünya şampi
yonluğunu nasıl kazandı? 

Final maçı alkış yerine ıslıkla karşıla
nan garip bir maç olmuştur 

Berlin, 15 (Hususi muhabirimiz
den) - Olimpiyatlardaki bütün spor 
müsabakaları bugün aşağı yukarı ta
mame~ bitti. Yarın binicilik müsaba
kalarile kapanma töreni yapılacak ve 
tam 16 gün devam etmiş olan ll inci 
dünya olimpiyatıan böylece nihayet 
bulmu§ olacaktır. 

Bugün yapılan spor hareketleri i
çinde en mlihimmi ve bizi alakalandıra 
cak olan futbol dünya şampiyonası 

final maçı ile, süvarilerimizin iştirak 

ettiği büyük binicilik müsabakasıyd .. 
50-60 kilometrelik geniş arazi ü

~rinde, f evkali.de arızalı 70-80 tane 
çok gUç maniası bulunan bir sahada 
yapılan bu müsabakalara bizden su
bay Saim ve Sadi iştirak etmişti. 
. Sabahm yedisinde başlıyan müsa

bakalar, Berlinden otomobille bir bu
çuk iki saat uzak bir yerde yapılıyor
du. Beni otomobiline almak nezaketini 
gösteren General Ali Hikmet'le bera
ber erkenden müsabaka Bahasına git
tik. Bu kilometrelerce geniş arazinin, 
en gilç manialan ihtiva eden bir ye
rinde mevki alacaktık. 

Yolun uzaklığı ve ancak husui bir 
otomobille gidilmesi vaziyeti karşısın
da, bu mil~bakalarda çok az seyirci 
bulunacağmı sanıyordum. Fakat daha 
yolda yüzlerce otomobile rast gelince 
fikrim kısmen değişti. Hele sahaya gi
rince, her tarafa dağılmış binlerce o
tomobil ve 9-10 bin seyirci ile kareı
laşınca burada sporun her çeşidine ve
rilen ehemmiyeti bir kat daha anla
dım. 

En güç manianın başında bir saat 
tadar bekledik. Bu sırada İngiliz, Alman 
Danimarka ordularına mensup subay
lann bu manialan muvaffakiyetle a
şabildiklerini, bir ltalyan subayının da 
müsabakayı burada terketmek zorun
da kalmasını seyrettik. 

Bundan sonra diğer1 maniaları gez
dik. Rastgeldiğimiz bir Türk askeri 
subay Saimin yanın saat kadar evvel 
önden geçtiğini, subay Sadinin de an
cak bir buçuk saat sonra buradan ge
çeceğini söyledi. 

İki tarafın da oldukça güzel futbol 
oynamasına rağmen, maç zaman za
man bu yüzden bir kör döğüşü haliru 
alıyor. Her dakika yerde kıvranan bir 
adam görüyorsunuz. 

Bilhassa İtalyanlar, sporculuğa hiç 
yakışınıyan çeşit çeşit hareketlerle ... 
dünya şampiyonluğu yolunda, alkış ye 
rinc, ıslık topluyorlar. 

Birinci devrede yapılan bütün mü
tekabil hücumlar, iki tarafın da çok 
güz.el oynıyan müdafaası sayesinde hiç 
bir netice vermeden 0-0 beraberlikle 
bitiyor. 

İkinci devre oyun daha heyecanlı 
fakat hakemin zafından o nisbette de 
sert oluyor. 

Devrenin daha ilk dakikasında İtal
yan kalesi önünden keskin bir hücum, 
seri bir akınla Avusturya kalesine doğ 
ru dönüp uzanıyor ve Avusturya takı
mı bu patırdıda da günün ilk golünü yi 
yor .. Ancak devre sonlarına doğru A
vusturya buna mukabele ediyor ve o
yun 1-1 beraberlikle bitiyor. 

Bu yüzden maç 15 dakikalık iki 
devre yarım saat uzatılıyor ve üçüncü 
devrenin ilk dakikalarında, gene bir 
kargaşalıktan istifade eden İtalyanlar, 
yan ofsaytla karışık bir vaziyette ken
dilerine dünya şampiyonluğu kazandı
ran ikinci gollerini yapıyorlar. Oyunun 
bundan sonrası, Avusturyanm bütün 
gayretine rağmen ayni netice ile de
vam ve 2-1 Avusturyanın mağlO.biye
tile bitiyor. 

Yukarda da yudığım gibi hakemin 
kötü idaresi, takımların bir fevkalade
lik göstermekten uzak knlmalan yü
zünden bugünkü maç ortaya dlinya 
şampiyonası koyamadı. 

İtalyanlar o kadar taşkınlık ve spor 
culuğa yakışmıyan hareketler yaptılar 
ki, başardıkları bu büyük işten sonra, 
koca stadyomdaki yüz bin kişiden ken
dilerinl, vatandaşlarından başka alkış
lıyan hemen hiç kimse yoktu diyebili
rim. 
Velhasıl, 936 olimpiyadmdaki dünya 

futbol şampiyonluğu maçı, alkış yeri
ne, ıslıkla karşılanan garip bir şey ol
muştur. Müsabakalann kat'i neticesi esasen 

ancak bir giln sonra anlaşılabil~kti. 
Hiç olmazsa saat 16 da başlıyacak o-•--------------
lan ~lya - Avusturya maçına ye- Zahire satışı 
tişmek için, tekrar yola koyulduk. ıı-b-taa_baJ __ u_care_t_n_&alıl __ re_bo_raauı __ dll_d_ıı._. 

İTALYA NASIL DüNYA ŞAMPİYO- maamele röreo (kllo> madctelerı 
NU OLDU Kf. P. Kf. P. 

Saat 16 ..• Büyük Olimpiyat stadı NeT't: Eıı u Eıı çoJı 
yUz binden fazla seyirci kitlesile dol
muştu. Dünyanın en tanınmış hakemi 
bilinen Alman doktor Bovens'in ida
resinde İtalya ve Avusturya takımla
rı, büyük bir hızla oyuna başlıyorlar. 

lki takımın da çok sinirli ve mut
laka kazanmak azmined olduklan ilk 
dakikalarda bile besbellidir. 

Fakat bu hava, ilk andan itibaren 

Buğday (yumutak) 

" 
(sert) 

" 
(kızılca) 

Arpa yemlk 
Çavdar 
Bakla 
San mHıt 
Kutyemi çuvallı 

,, dökme 

5,27,S 
5,15 

5,15 
4,22 
4,20 

4,27,5 
5,20 

10,25 
9,35 

oyunu tatsız bir sertliğe sürüklüyor. 
Keten tohumu çuvallı 8,10 

Hakemin. şöhretinin bütlin yüksekli-
ğine rağmen, daha ilk anda sakalı ele Nohut Natürel S,l5 

Hathat nuvi 12,30 

6 
6 

5,22,5 

4,30 

vermiş olduğu, tam manasile bir (ida-
rei maslahat) siy~seti tutturduğu gö- __ T_ift_ik_çe_ng_e_ıı_i ___ 1_1_0 ____ • 

rillUyor. 

1 lstanbul Em/ilk ve Eqfarn Bankası illin/arı 

Kiralık Kereste Fabrikası 
Esas No. aı Mevkii ve nev'i 

C. 17 Galatada Azap kapıda tehit Mehmet paıa 
mahalleıi Kalafat yeri caddesi 6, 8, 10, 12 

Depozito 

No. lı fabrika. 225 Lira 
Mevkii yukarıda yazılı fabrika bir yahut üç sene müddetle kira

lanmak üzere açık arttırmaya kon ulmuı tur. 
ihale, 31 - 8 - 936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 

10 da yapılacaktır. 
Taliplerin ıubemize müracaatla n. .( 400) ( 484) 

açık eksiltme ile yapılacaktır. Mu- (26000) lira ketif bedelli Devrek betonarme köprüsü intaatının k 
hammen tbtarı bin iki yüz elli lira- palı zarf usulile eksiltmesi 31 - 8 - 936 pazartesi günü saat 16 
dır. Şartname komisyonumuzda Nafia Vekaleti Şose ve Köprült:r Reiaiıği eksiltme komisyonu od 
görülebilir. İsteklilerin doksan sında yapılacaktır. 
dört liralık ilk teminat makbuz ve· Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (130) ku 
ya mektuplariyle beraber belli gün mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alma bileceği gibi iıt 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık yenler bu §artnameleri Zonguldak Nafia Müdürlüğüne müra::aat 
satın alma komisyonuna gelmeleri. derek görebilirler. 

(65) (139) Muvakkat teminat (1950) liradır. Eksiltmeye girmek iatiyenl 
• • • rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye te 

Ordu sıhhi ihtiyacı o!an S çe!it fikan müteahhitlik ehliyet veaikaa ını h:ıiz olmaları, müteahhit bizı 
ampul satın alınacaktır. ihalesi mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber bu i§e girmed? 
28 -- 9 - 936 günü saat 14 30 da takdirde asgari yirmi metre açıklığında betonarme bir köprü yapD1 
açık eksiltme ile yapılacaktır. Mu• olduğuna dair vesika ihraz etmesi lizımc.lır. 
hammen tutarı 878 liradır. Şartna· Teklif mektuplarının 31 - 8 - 936 pazartesi günü saat 15 
mesi komisyonumuzda görülebilir. kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi la:ı:rmdır. 
isteklilerin 66 liral~k ilk teminat (377) (295) 
makbuz veya mektuplariyle bera· 
her belli gün ve ıaatte Fındıklıda 
Komutanlık ıatın alma komisyonu· 
na gelmeleri. (66) (140) 

• • • 

Kayseri Tayyare fabrikası 
direktörlüğünden: 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve kapc.rtacı ustal 
Ordu ııhhi ihtiyac: olan 5 Çe,it rı imtihanla alınacaktır. 

ditçi makinesi ve cih:ızı ıatın alı· 2 - imtihanlar Kayseri Tayyare fabrikasında yapılacak ve muva 
nacaktır. ihalesi 28 - 8 - 936 fak olanlara derecesine göre 3 - 5 lira yevmiye verilecektir. 
pazarteıi günü saat 15 de açık ek 3 - istekli olanlarıu aıağ1daki vesaikle beraber eylul 936 nihaY 
siltme ile yapılacaktır. Şartname· tine kadar her gün istida ile fahri ka dir(;ktörlüğüne müracaat etııı 
ıi her gün komisyonumuzda görü· leri. 
lehilir. Muhammen t".ıtarı 2535 li• A. - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunmamak. 
radn·. ilk teminatı 191 liradır. la B. - Ahlakı, durumu iyi olduğı. na dair Emniyet dirtktörlüğünd~ 
teklilerin ilk teminat makbuz ve- vesika getirmek. 
ya mektuplariyle beraber belJi gün C. -· Sağlık raporu. 
ve saatte Fındıklıda Komutanlılc D. - Nüfus cüzdanı ve bonıer viıleri sureti musaddakası. 
satın alma komiıyonuna gelmeleri E. - Uç adet vesika fotoğrafı. "4510,, 

(67) (141) 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 210 ka-

lem göz aleti satın alınacaktır. I· 
haleıi 28 - 9 - 936 pazartesi gü• 

Açık eksiltme ilanı 

Nafia Vekiletinden: 
nü saat 15,30 da kapalı zarfla ya- 1 - Eksiltmeye konulan it: A nkarada itfaıye meydar.mda Ort 
pılacaktır. Muhammen tutan 8371 mektep binaıında yapılacak fos ıe ptik tesisatı. lnıaatın :ahmin e 
liradu-. Şartnamesi her gün komis· len bedeli 9043 lira 65 kuruıtur. 
yonumuzda görülebilir. isteklilerin 2 - Bu ite ait prtrameler ve evrak ıunlardır: 
628 liralık ilk teminat makbuz ve- A - Eksiltme prtnameıi. 
ya mektuplariyle birlikte 2490 sa• B - Mukavele projf'ai. 
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde C _ Hususi ıartname. 
vesaikle birlikte teklif mektupla· D _ Keşif cetveli ıilailei fiat cetveli. 
nnı ihale saatinden en az bir ıaat E _ Proje. ' 

evveline kadar Fındıklıda Komu- 1 t' l b t kı 45 ku b d 1 k b"l" d . a 1yen er u şar name ve evra ruf e e mu a ı ın 
tanlık satın alma komısyonuna gel- · ı • U M" d .. l"' w •• d l b"l" ı I . '(6B 

042
) yapı ı~ien mum u w ugun en a a ı ır er. 

me en. ) 3 - Eksiltme 4 - 9 - 936 ta ribinde cuma aünü aaat 16da N • • • • 
Ank h ta . · • 112 k fia Vekaleti yapı işleri ekıiltme o dasında açık eksiltme uıulile 1 ara u neaı ıçın a-

1 
I 

lem alet aabn alınacaktır. lhaleıi pı aca dır. 
4 - Eksiltmeye gİ!e bilmek içi n isteklilerin 679 lira muvakkat t 2 tetrinievvel 1936 cuma günü sa· 

at 15 de kapalı zarfla yapılacak
tır. Muhammen tutarı 5749 lira 
25 kuruıtur. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda göriilebilir. is
teklilerin 431 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile bera
ber 2490 No. lu kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındık 
hdaki komutanlık aatınalma ko 
misyonuna vermeleri. (228) 

minat vermesi, bundan bafka at ağıdaki veıikaları haiz olup , .. 
termeJi lazımdır. 

1 - 6 - 936 tarihinden sonra Nafi~ Vekaletinden almmıf ehi" 
yet vesikası. 

S - istenilen vesika tarın yuka rıda 3 üncü maddede yazılı ıa•t 
ten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu ReialiğiıJe makbll 
mukabilinde verilecekti•. Posta ile gönderilecek zarfla11n nihaY 
3 üncü maddede yazılı saate kad ar gelmiş olması ve dış .zarfın rııil 
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ,,. 
cikmeleri kabul edilme::.ı:. ( 456) ( 439) 

• • • l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~!!!!!!!!!!!!!!~ Gülhane haıtanesi !htiyacı olan 
58 kalem bevliye aletleri satın a- Değeri Pey parası 

Löra K. lınacaktır. ihalesi 2 tetrinievvel Lira K. 
1936 cuma günü saat 14 de açık -- -
eksiltme ile yapılacaktır. Muham· 1330 00 ~g 75 Arsa (1155) 
men tutarı t 182 lira 50 kuruttur. Çemberlitn~ta Mollı)fenari mahallesinde Nuruosmaniye caddesİO-
Şartnamesi her gün komisyonu- de eski 24 yeni 22 Nr. !ı 332,5 m etre murabbaındaki l\ı!:>llr fen• 
muzda görülebilir. isteklilerin 89 camii arsasının tamamrna. istekli çıkmadığından dolay! ihaleıisıİ 
liralık ilk teminat makbuz veya 27 - 8 - 936 pertembc günü sa at 15 le yapılmak üzen arttırrOştl 
mektuplarile belli gün ve saatte on gün uzatılmıştır. jgteklilerin Mahlüli.t kalemine gelJ:)eleri. 41 
Fındıklıdaki komutanlık aatınal-

ma komisyonuna gelmeleri. (229) Kayseri Tayyare fabrikası . . .. 
Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 3 direktörlüğündent 

çeşit müıekkin ilaç satın alınacak . . . . . .. . . tt1I' 
tır. ihalesi 2 teşrinievvel 1936 Kaysen Tayyare fabrikasına bın na ımıf olmak uzere tesvıyecı ve 
cuma günü saat 14,30 da açık ek· nacı, kaportacı ustaları imtihanla alınacaktır. imtihanlar Kayseri TarYıl' 
ailtme ile yapılacaktır.. Muham fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta itçilere dr 
men tutarı 1584 liradır. Şartna- recelerine göre (3: 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat fi 

' . tih .. t .h ti k dar de _ _ı ___ ktir (t91) mesi her gün komisyonumuzda mı an agua 01 nı aye ne a v am ~ • ~ 

görülebilir. isteklilerin 119 lira- tuplarile beraber belli gün ve sa 1 alma komisyonuna gelmeleri. 
lık ilk teminat ınakbuz veya ınek- atte Fındıklıda komutanlık aatın-f (230). 



evlet Demiryollarında 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilit 
1 - 9 - 936 tarih;nden itibaren en atalı on kitilik ücret ver

ıartile ve gidit dönüt ıuretile seyahat edecek yolculara, seyahat 
ıderi mıntakada umumi münferit yolcular için cari olan ten 

• gidit tarifeleri üztıinden % 50 tenzilat yapılacaktır. Bundan 
a grup bileti ücret:nden, grupta bulunacak her yirm~ bir yolcu

ltlukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek ıuretile ayrıca tenzilat 
lacaktır. (468) (436) 

Esenkent istasyon 'f enidoğan ve 
binaları inşaatının eksiltmesi 

liaydarp&f& - Ankara hattının 504+490 ve 535+922 kilomet 

indeki Yenidoğan ve Esenkent iıtuyon binalannm İnfaaı ka
ı zarf uıulile yeniden ekıiltmeye kommqtur. 
1 - Bu iki bina İn§aatımn ketif bedeli 24372.68 liradır. 

2 - lıtekliler bu ite ait f&l'bıame, proje ve sair evrakı D. D. 
'lla•ının Ankara ve Haydarpqa veznelerinden 122 kuı Uf muka
İııde alabilirler. 
3 - Eksiltme 3 ey!UI 936 tari binde perıembe günü ıaat 15 de 

rada D. D. Yollar.ı İtletme Umum Müdürlüfü Yol Dniresi bina
a toplanacak Merkez Birinci Komiıyonunca yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye ıirehilmek için iıteklilerin aıağıda ya2ılı teminat 
l'eJaiki aynı gün saat 14 e kadar Komiıyon Reiıliğine teslim et
olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve ı 7 inci maddelerine uyıun ı828 
ık muvakkat teminat. 

8 - Kanunun tayir. ettiii vesikalar. 
C - Kanunun 4 ünt"Ü maddeıi mucibince ekıiltmeye girmeye 
lllani bulunmadığ1n3 dair imz alan tahtında bir mektup. 
D - Bayındırlık Bakanlığında n muaddak ehliyet yea;Jran. 

S - Teklif mektupl~rı ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu· 
~Hnde Komisyon Re:ıliğine po ata ile verilecektir. Poıta ile gön
'lec.ek teklif mektuplan iadeli teahhütlü olmuı Ye nihayet bu 
le kadar Komisyona ıelmit balunmaıı lizımdır. 
Bu it hakkında fazla izahat almak iatiyenlerin D. D. Yollan Yol 
İreaine müracaat etmeleri. (484) (471) 

Kepek nakliyatına mahsus 
l e71zilli kepek tarifea~nin deniz kenarı istasyonlarına aid olan 

3o tenzilli ücretleri aynı ıartlar la Bandırma ve İzmir, Basmahane, 
tıyaka, Alsancak, Kemer dahil iıtasyonlarına yapıh.cak nakli

da teımil edilmiıtır. 

Fazla tafıilit için iıtuyonlara müracaat edilmelidir. 
(489) (435) 

laıni, muhammen bedeli atalı da yazılı malzeme 5- 10 - ı936 

rtui günü hizalarında ıösteri len ıaatlerde Ankarada idare bina
a ayrı ayrı ve kapa.h zarf usu lü ile aabn alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyenler hizala nnda ıöıterilen muva."kat temi 
r ile kanunun tay3' ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 

1936 tarih ve 3297 numaralı n üıhasmda intiıar etmit olan tali· 
ame dairesinde almmıt veıik a ve teklif mektuplarını aynı gün 

• malzeme için aut ı4:30 ve dinamo kayıtları için raat ı~,45 
lcadar Komiayon Re\ıliğine vermeleri lazımdır. 
Bu ite ait ıartnamerer Haydar pata.da Tesellüm ve Sevk Şefliğin
~e An.karada Malzeme daireıin de paraıız olarak dağıtılmaktadır. 

e 
lif eb'atta 431 O 

e bezli kauçuk
lb•mul vaıon di

DYJtı. 

Muhammen 
bedeli 

Lira 

t3tl6 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

1762.50 

983.70 

(&:>2) 

Eksiltme 
saati 

ıs - 30 

ıs. 45 

lct.z.emizin Nafia romorköriine ait kazanı 24/ 8/ 936 pazartesi günü 
1 O da Haydarpapda gar binası dahilindeki 1 inci iflebne komiayoo 

'-rafından açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
\' ap.ı.e.k tamirin talvnin ~ 700 lira ve muvakkat teminab 5250 

llta ite ıia mek iatiyenlerin muvakkat teminat ile bnunun tayin ettiği 
""llllLlulla birlilcte ebiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlan 

• Bu ite ait flU1Dameler komilJ.ondan paruıa olarak dağıtılmak 
(2081 

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BAN K A olur. 

Jstanbul Harici Askeri 
Kıtaah ilanları 

. lstanbul Belediyesi ilanları ~ 
l . 

v 8434 kilo ~ora! ~onı çubuk saç Hepıine 51 lira 85 kurut tahmin olunan ve Karaaiaç müeae-
le ~a ve perçın çıvı kupalı zarf!a satındaki hurda saç ıoha V1' sarı kapı lt-vhaları çöp arabuı balta 
ek~ıltmeye k~nulmut~r. Tahmın ve buna benzer etya ıı;ahallinde 20 - 8 - 936 pertembe aünü 1&• 

edılen b~elı. ı9900 lıra 20 kurut· at 13 cen 14 kadar satı~mak üzere açık arttırmaya konulmuttur. ı .. 
tur. Ve ılk ınanç parır.aı ı492 li- tekliler o gün orada bu!unacak memuruna müracaat etmeleri. 
ra 50 kuruıtur. ihalesi 4-9-936 (M.) ( 498) 
cuma günü saat 15 dedir. Eksilt- · · · · 
meye gireceklerin 2490 sayılı ka- Metro 
nunun 2, 3 üncü madde:!erinde ya
zılı helıelerle ihale saatinden bir 
saat evvel teminat ve teklif mek
tuplarını Ankarada M M. V. Sa
tına!ma komisyonuna vermeleri. 

(101) (4096) 

SATIŞ SENEDİ 
Beyoğlu 5 inci Noterliğinden: 
Tahtı isticarımda bulunup ekmekci

31000 Gaz idrofil 
4500 Tar latan 
Cerrahpaıa hastane.ti ıçın lizı m olan gaz idrofil ile tarlatan açdi 

eksiltmeye konmuttur. Bunların hepsine 3755 lira fiat tahmin o
lunmuıtur. Şartnameıi levazım müdürlüğünde aörülür. l.teldi 
olanlar kanunun tayin ettiği veaik a ve 282 liralık muvakkat teminat 
ma~buz veya mektubile beraber 20ağuıtoı 936 pertembe günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (180) 

llk yapmakta olduğum Yedikulede eski - ---------------------------
14 ve yeni 208 numaralı fırınımı bu N f • v k A J t • d 
kerre içinde bulunan makine motörU a 1 a e a e 1 n en: 
hayvanat ve araba ve bilcümle demir-
baş eşyasile birlikte Büyükadada mu- Aydın Demiryolu ü:z~rinde 67 + 200 ve 270+ 000 ıncı ki!ometrel~ 
kim fmncı Hasan'a bedeli malum mu- deki taı ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahmil edilecek 
kabilinde devrederek mezkur f ırm ile on beıer bin metre mikap balaatın icra edilen münakuatlnda talip 
demirbaş emvali ve fırının hakkı inti- zuhur etmediğinden me7kur balastlar kapalı zarf usulile ayna,,.. we-
faı v · ı · il · d b' ..,...'\ , •• ' 

A e veresıye erı zerın e ır c .. na niden münakasaya•konuimuttur. 
alaka ve methalim kalmamış olduğun- . . • 
dan keyfiyet· 

8 
len tescil v .1A l - Munakaaa 7 - 9 - l 936 tan hın de aaat on bqte Vekilet 

ın u u e ı anını D • il . d . d dilerim. 14 ağustos 936 emıryo ar ın,aat aırcsin eki arttırma, eksiltme Komiıyonunda 
Y edikul.ede Hacı Evhat mahalle- yapılacaktır. 
sinde ve caddesinde No. 55 ha- 2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on beter bin metre mikip balu-

tıede Mazlum oğlu Hü.aeyin bn her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

Ok b 
İmzası 3 - Muvakkat tem:natları her birinin (t63ı,25) liradır. 

unup anlatılan u senet altındaki M k · · . • 
imza şahıs ve hüviyeti dairece manıf 4 - u avele proıeıı, Bayın dırhk ıtlerı genel prtr.ameaı ft 

Mazlum oğlu HUseyin'in olduğu tasdik münakasa tartnamesinde-n mürekkep bir takım münakasa e'Vrakı (55) 
kılınır. 14 Ağustos 936 kurut mukabilinde Demiryollar in ta.at dairesinden verilmektedir. 

Beyoğlu B~ N oteri 5 - Bu eksiltmeye girmek iıtiyenle:- 2490 N. Iı kanun mucibince 
No. 13382 imza: H. Karcwğlu ibrazına mecbur olduk!an evrak ve veaik~larla 7 - 5 - - 936 tarih 

tos B
9
u suret.in dairede mahfuz 14 ağus- ve 3297 N. lı reımi ceridede ilin edilen talimatnameye söre Vekl· 
36 tarıh ve 13331/ 1943 numaralı 1 tt 1 ld ki ·· hh" ı·k "k ·ı kl.f 1-6.-Janm 

ı·mzaı ·· h tab k ld y tasd"k e en a mıt o u an m-.ıtea ıt ı vuı uı e te ı nıe ..... .., 
ı nus aya mu ı o ugu ı 

kılınır, 17Ağustos1936 mezkur kanunun tarifan daireıinde hazırlıyarak 7 - 9 - - 1936 ta• 
Beyoğlu Beşinci Noteri rihind~ saat 14 de kadar makbuz mukabilinde demiryoliar inpat 

Halim Karcıoğlu daireıine tevdi etmeleri lazımdır. {461l _(4.111 



..,.. Sigorta Tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş yeni bir müessese: ~---
• 

iG 
Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiş 

Sıgortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 
·:f 6; • r • Jw.. .. ··••f lf·ı •-- .. • -~ .... 1 • ..,, 

Vekaletlerin ve resmi dai
relerin nazarı dikkatine 

Resmi Hanlar Türk Limted Şirketi muamelatı (TiJrk Maarif 
Cemiyeti Resmi Uan işleri Bürosu Limited Şirketi) ne devredil· 
miş olduğundan Resmi tlanlar Türk Limited Şirketinin Ankara 
mümessili bulunan Bay Bilal Akba'mn vazifesi de (Türk Maarif 
Cemıyeti Resmi Uan işleri Bürosu Limited Şirketi) · .A.nkara Şu
besine devredilmiştir. 

Resmi ilanlar Türk Limited Şirketine ait bilcümle mat!ubatm 
tahsili ve muamelatın tedviri Ankara Şubesince y::ıpılacaktır. 

• Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. ( 451) ·~, 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu yem 
Tokalan pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra., tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 

murun ve. ter1emnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

..... . ~ ,,, . . . . . ... .. ' 7..,. ... ., ..... i· . ..;,.~ , .. .? ... • 

1 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bulunduran 
tüccarlar idaremizin deposu veya malU:natı haricinde kalmış 

r • 1 •,.•'l>o ' ' "<" 1 , ' \ • • • 

Her pal:ette bir kupon, her 50, 100, 150. 200 kupona İnhisar mamulatından LİKÖR: 
.KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZ.EMESl verilir. 

• 

AYRICA - Hediyelerl.e beraber alacağ!:?ız kur'a numaralarile yılbaşınd& çeki!ecek 
BÜYÜK YENiCE PiYANGOSUNDA Fcrdor Touring 1936 modeli zarit bir Ford 
otomobili veya hunun yerine bir Ford k-ımyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLA VDUNKT Radyoları, REVUE SAA TLERI, iÇKi SERVtSLERI, SOFRA TA
KIMLARI V. S. V. S. V. S • 

~ ·.... . . ~... . . ~ 

ş K • evz y Lis • 
"Eski,, 

Memleketin en eski Hususi Lisesidir. mevcutlarını 1 beyanname ile idaremize bildirmek mecburi· 

yetindedirler. 'I 
Bu beyannameleri a!mak için tüccarın lstaphu!da ldaremi 

ze, Anadoluda 1936 mahsulü için tesellüm merkezi olarak ilan ' 1 

tdilen Ziraat Bankası şube veya ~andıklarına müracaatları ia j ~ 

Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır . Yatılı ve yatısız talebe kaydı içjn her gün 
müraca 'lt edilebilir . lstiyenlere mektep ~.trifnamesi gönderilir. 

Telefon: 44039 
... ı ...... lml .............. .. 

2.ımdır. Beyannamelerin en geç 1 eylül 1936 salı günü ak~a · r 
mına kadar, doldurularak alındıkları yerlere iade t"Jilmesi iü· 1 .----. 

Saraçhaneba~ı Hor hor caddesi 

Li E • 
ı ı GUnd 

Ana - ilk - Orta • Us~ • Tam devre 1 
zumu tebliğ olunur. Aksi halde ileride verilecek karadarda 

1 
1 YAT 1 1 

lleyannameye ithal edilmiyen af yonlar hiç bir şekilde nazarı 
it ibare almmıyacaktır. (396) 

Okulumuzun bu yıl gördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisatına. 
'!ft f' ni bir teşkilatla mühim bir istikamet verilmiştir, Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otob' 

ZAYİ VE İTİBARDAN DÜŞMÜŞ .rile nehari talebe her gün evlerinden nldırılır. !stiyenlere tarifname gönderilir. 
PASAPORT 

ZAYİ 

331 ve 332 ~cnesi Eyüp Reşadiye 

okulundan aldığı.ıp şahadctnameyi za-
yi ettim yen :sini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

İstanbul İran General konsoloslu
ğundan ita kılman ve Artin Stefanian 
namına ait olan 22817 umumi ve 265 
hususi numaralı ve 5 Khordad 1308 - , 
26 Mayıs 1929 tarihli pasaport başka ı 

339 Hüseyin bir kimsenin elinde görülecek olursa 

Kayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
.. ~ ,.. ,, . ' . ... . 

kanuni takibat icra olunacaktır. D E t\.~ o s r E N s Ez AR 
.. . . (V. N o. 

17761
) 1 Dün ve Y ann tercüme külliyatındandır ı ı Dün ve Yann tercüme külliyatın 

.'>ahıbı: ASIM US - VA KIT Mathaas Fiyatı 35 kuruştur Fiyatı 40 kuruştur 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngiı ------·-------• 


