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Bu kupondan yed11ıru birik· I 

tiren okuyucumuz KURUN ders 1 
toruna kendini paraau muayr I 
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ovyetlerde baZırlaaaa suikast 1 Dil Kurultayı Açılırken 
s_uçı~rını itirat eden ma~~~?ıarın i(adeıe~ine göre B. Dilmen şimdiye kadar 

ethışçı blokun teşekkulundekı yegane sebep • • 
hükUmeti elde etmek emeli idi · yapılan ışlerı anlatıyor 

roçkinin adamı Stalinin katlini tertibe geldiğini söylüyor Bu kurultayın hususiyeti - Gösterilen 
alaka - Okunacak tezler (Yazısı !inci aayıfada) 

En geç ve güç Sovyetler ne iddia ediyorlar? 
inananlar 

ı:n:::::dr;a::.:::~;.:-1'.:~ Yapılmak istenilen kom-
ir ~a:~:~d:vv~~r~~:~;,~ aı::~~a~~~ 11lOd a A iman parmatı ' 

üzerınden muamele goren Cumu - • 
et Merkez Bankası eshamı iptida yet-

0fe, ıonra seksene çıktı. Şimdi de dok
nı geçti! Borsa kıymeti böyle doksanı 

eçmif esham için sade yetmit lira ö -
nnıİ1· buna mukabil geçen beı yıl 
inde her bir hi11e için faiz alınmııtır. 
ıı suretle hisse sahipleri bugünkü 
rsa aatıılanna göre verdikleri para 
in ylizde elliden fazla bir kar temin 
iyorlar demektir. 
Esas yetmiı liraya alınmıı olan bir 

iaaenin normal fiyatı daima bundan a
ğı olmak lizım gelirken devlet caba
nın fiyatlannda görülen yükseliıin 

nası açıktır: 

Dünkü posta ile gelen İngilizce 

"People" gazeteai diplomatik muhabiri, 
Stalin ile Sovyet hükumetine karıı sui
kast tertibi meselesi üzerinde Sovyct 
gazetelerinin Alman gizli polisini tid -
detle ittiham ettigini yazıyor ve bunun 
bir örneği olan ıu parçayı naklediyor: 

"Gestapo adı verilen Alman gizli 
polisi Staline karşı suikast tertip eden
lerin liderlerine Sovyetlerle mücadele 
için vasıtalar temin etmekte&.,, 

Sovyet gazeteleri : ''Alman proletar
yasının ileri gelenlerinin faıist zindan
lannda itkence gördüklerini ve yine o-

rada gizli polis tarafından sahte pasa
portlar ve zehirli ıillhlar imal edildi -
ğinden,, bahsediyor. 

Sovyet komünist partisinin na§iri 
efkln olan Pravda demektedir ki: 

"Mademki altında saklanmak botu -
nadır... BucUn karıısmda bulunduğu -
mus mesele, fafirm ile ideolojik ve ai -
yaıl bir irtibat meacleai değil, belki 
Troçldcilerle Zinoviyefçilerin fatist giz
li polisi, cuuslan vaziyetinde bir deği -
tiklik husule getinnek istiyenlcrile doğ
rudan doğruya ve tepcilatlı wrette mnı 
terek faaliyetleri meselesidir.,~ 

- Borsacılar arasında devletin iti - =--=:-----::-----:::----::-------------------
rı artıyor! Para adamlan sermayele- Madrı·t hu·· kuA metı• 1 ·ıt ~.:·:~-:.:ı::.-:::; yabnyo< 1., Acaba n gı e-
~~~:!:.e~ ~~~!r:;dD~~iye! .reden 4000 mba alınıt:t 
Htir üzerinde tatbik edilen yeni re- Y 

indir. 
Hakikat halde boğazlar Uzerinde 
ğrudan doğruya askeri kontrolümüz 
iı edilmezden evvel de Türkiyenin 

fanya karıı emniyeti yerinde idi. Hü
et boğazlann eski serbest, rejimini 

t önüne alarak her vakit her ihti -
le karıı müdafaa tedbirleri almııtı. 

iğer taraftan devlet bütçesi yıllardan
ri müvazeneli idi. Türk parası kıy -
et itibarile karııhğı altın olan yaban
nıcmleket yaralarından geri değildi. 

ani devletin mali itiban dün dahi her 
gi bir fÜpheye mahal venniyecek 

recede sağlamdı. 
Onun için Montrö zaferi ile boğaz -
üzerinde tatbik edilen yeni rejimden 
ra birdenbire borsada devlet esha • 
ın yükselmesi belki bazılarına garip 
anlaplmaz bir hadise gibi görünür. 

kat bu hftdiseyi tahlil ederken bor -
lann ve para adamlannm, her ıe -

para ve menfaat güzelliği içinden ba
lann ruhlanru, karakterlerini dil -

Bir erkanıharp zabitine göre 
"Komünistler ihtilalcilerin tuzağına 
düşmekten kurtulamıyacaklardır,, 

, 

ek lazımdır. Borsacılar en vesve -
li insanlardır. Tabiatlan icabı her ıe
karıı daima tüphelidirler. Fena ih -
Uer kartıamcla buluttan nem ka - ..._ı \ ~ 

lar. Fakat iyiliklere en geç ve güç • _., .~#, · 
r inanırlar. lıt# 
Borsacılar, bu vehimli, daima fena (, ~ 
~~~~~~~~~m~-----~-~~~~-~~-~-------~~~~~~~ ve güç inanan insanlar Türk dev -
tinin cııhamma kartı itibar vermek için 
llarca beklediler .. Hükumetin her ha-

MaU ~ızgili nuntakalar ~ beyaz dairelerle göstterllen şehirler asUerin, 
çizgisiz yerler ve siyah Mkta ile 9öaterilen ıehirler hükumetitn eUndedir. 

ketini ince ince tetkik ettiler. Dev - Tanca, 19 <A.A.) - General Fran-ı 
eıhaımna urıı bir parça kıymet ver- konun umumi karargahıı:a men<ıup 

le için cumuriyet rejimini mütemadi- bir erkanı harp zabiti, Havas ajansı 
n tecrübeden ve imtihandan ~eçirdi- muh<tbirine aşağıdaki be\·anatta bu
. Yeni Türkiye on bet yıl süren çe - lunmuştur: 
nıücadelelerdcn sonra bütün zorluk- ispanyadan alınan hr:ıberler, ıon 

tı yendi. Memleketin hem içerisinde, derecede asilerin lehinde"ir. Malaga 
dıpnsmda büyük bir nüfuz ve iti- şehrinin bir hafta geç,nec:!f'n ihtila:d

r kazandı. Fakat son zamanlara ka - lerin eline düşeceğinPilcin edebilini
r borsacılann ve para adamlanrun niz. Komünistler ihtUtilr.'lerin tuza
iınlerine, filphelerine tamamile ga - ğına düşmektetn kurtulanuyacaklar-

bc edememitti. Bundan dolayı ge • --------------
gibi §İmdiye kadar devlet eshamına bü
tün varlıkları ile bağlanamıyan borsa -
cılara artık kanaat gelmiştir ki Türk 
devlet eshamı sermaye sahiplerinin pa
ralarını emniyetle yatırabileceği bir ka
zanç mevzuu haline gelmittir. 

son yıllar içinde Ergani yolu için 
ili istikraz yapılırken hükumet is -

raz mikdarını çok mahdut bir derc
e tutmuıtu. 
İtte son günlerde devlet cshamımn 

da g8rdUğ{l büyük rağbetin ma -
tt bu noktadan mühimdir: Dediğimiz ASIM US 

dır. Bütün diğer cepheleı·de ihtUôl
cUerin elde etmiş oldukları muva/fa
kiyet fevkalôdedi.r. 

Faslıların, ihtililciler;n kuvvetle
rine ıltihak etmeleri meselesi hakkın
da sorulan suale erkant harp zabiti 
şu cevabı vermiştir: 

Bütün Faslılar ordumuza /ca.gde
dilmek iatiyorlar. Fakat ihtUôlcilerin 
00, kumandanı, Jspangnya sevkedU
mlş olan Faa kuvvetlerini klili addet
mektedir. 

ASnERIN NEŞRETTiKLERi 
TEBLIC 

Pari.s, 19 (A.A.) - Oün Sevme 
radyosunun neşretmiş oldıJğu bir teb
liide takriben 3500 Almuın ikamet 

(Sonu Sa. ! Şü. !) 

24 ağustos pazartesi günü açılacak 
olan üçüncü Türk Dil kurultayının ça
lıtmalacı ile geçen iki kurultaydan alı
nan neticeler etrafında genel sekreter 
İbrahim Necmi Dilmen dün bir muhar
ririmize ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Birinci kurultay daha ziyade bir 
tesis toplantısı idi. Orada herkes bildi
ği bir çok teyleri ortaya döktü. Fakat 
hedef dil kurumunu kurmaktan ve o -
nun çalııma tekillerini tayinden iba • 
retti. İkinci kurultay ise daha çok umu
mi olank ortaya çıltanlmıt dil mah -
sullerinin teıhirine mahsus bir toplan
tı oldu. 

Pazartesi gUnU lrillttlr bakanı Bay 
Saffet Ankanm bir açrı nutkile çalrı -
mağa baflıyacak olan üçüncü kurultay
da ise Türk Dil kurumu, emsali dünya 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 1) l. N. Dilmen 

Vlllci Edvard Sıcaklardan Müteessir1 -
1ngt1ıs Kralı se

kizinci Edvard'm 
Nahlin yatı ile 
Adriyatik kıyıla

nnda dolaştığını 
"""ı0 ... -:t ıu"'"""'.& ı-.. ı 
bOdlnyor. 

Bu seyahatin, 
Yunan prensesle
rindea birile ev~ 

lenm'!k yolunda 
bir mftksadı ihtiva 
ettiği de tleri ~u

rüldü; bununla 
beraber henüz bu 
izdivac;n tahakk o
kuna dt!lalet ede
cek bir emare gö-

rülmedJ. 

Ysr.daki resim, 
lngili:t kralını Yu
goslavyada Rab 
kasab.ttsını ziyare
ti esnasında ve dostlarile birlikte 
gösteriyor. 

Kral, sıcaklardan müteessir ola
rak ceketini çıkarmış, knluna almış 
ve sokakta böyle dolaşnu~tır. 

KRAL YUGOSLA ı-·y ADA 
Belgrad, 19 <A.A.) - İngiltere 

kralı sekizinci Edvard, refakatinde 

harbiye bakanı B. Duf Kuper ve ma
iyeti erkanı olduğu halde, Dubrori

ke gelmiş ve yemeği şehirde yemiştii'. 

Halk kralı şiddetle alkışlamıfhr. 

Şerefine Yugoslav mill' elblseleıfle 

bir g~çlt resmi yapılmış ve kral ba p
çit rtSminde hazır bulu'n~uştur. 

.Aksarayda Ev Soy~n 
Gemlikli Hakkı lzmirde yakalandı, ba
şından geçenleri tafsilatile anlatıyor 

Aksarayda oturan Nadire adında 
Tokatlı ihtiyar bir kadınm evine girip 
el ve ayaklarını bağladııc.tan sonra 
beşibırlik ve mücevheratrn.ı gasbeden
lerden Gemlikli lsmail Hnkkı zabıta
ca lzmirde yakalanmıştır . 

Nadireyi soyanlar üç ll;Şi idi. Bun
lardan Mehmet ve Neca• i evvelce ls
tanbulda yakalanmışlanh. Fakat 
Gemlikli İsmail Hakkı, iıini kaybet
meğ~ muvaffak olmuştu. Son günle!'· 
de tzmire giden lsmail Hakkı yaıia
yı ele vermiş ve soygun 'akası hak
kında bir muharrire şunları anlat
mıştır. 

- ıstanbulda mürettip ~ecati adın
da bir arkadaşım vardı ~ecati beni 
Fatihte bakkal Mehmet ıdında diğer 
birilt tanıştırdı. Bunlar Aksarayda 

rsonu: Sa. 6. ~i!-. ~ ~ 

1%1Jlirde yalıalanan hırsa 
Geml.ütli lsmail HalJılı 



Sovyetlerde hazırlanan suikast Fransızlar Lehlerle aske-
Suçıarını itiraf eden maznunların ifadelerine göre rİ ittifa lJ yenİIİyecekler 

Tethişçi blokun teşekkülündeki yegane sebep . ı • • ~ 
hükumeti elde etmek emeli idi Leh ordusunu motorıze etmek ıçın 

. .. .. ayrıca Lehistana para da verecek er 
Troçkin·in adamı Stalinin kat.ini tertibe geldiğinı soyJuyor Paris - Soir gazetesin!r.-m-u-ha-bi-ri-.~-k-ın_k_!ğ-ıt-ü-ze-rinde kalm~ğa mahkOI' 

Moskova, 19 (A.A.) - Tas ajansı olarak telakki etmiştir. Maznunlar ken hareketinin muvaffakiyetindcn sonra, General Gamelinin Var;;orn ziyar~ti bir tertipten ibaret olmadığını göster· 
bildiriyor: dilerine karşı yapılan ithamları red- parti ve hükumet idarecileri arasında hakkında malümat verirla•n şöyle di- mek arzu temiştir. iki m"mleket art· 

Zinovyef ve suikastçılar ithamname detmemiş ve suçlarını tamamiylc iti- bUyUk bir şaşkınlık ve kararsızlık baş yor: sınd.1 bu cihetten müzak!?! at alacak· 
sinde deniliyor ki: raf etmişlerd ir. Troçki ile olan müna- göstereceğini, ve bundan istifade ede- . . .1 b . tt tır. Jhtı·malkı· Fransa tatdından ~ 

Kirov'un katli milnasebetile bun- sebetlerini itiraf eden maznunlardan rek iktidar mevkime geçebileceklerini ~·Prensip ıtıbarı e u zıyare en 
dan bir buçuk sene evvel yürütülen Smirnof, tedhişçi harekete iştirakini ümit etmişlerdi. maksat, 1921 tarihli Fransız - Leh histana para da ikraz edi!ecek ve bd 
tahkikat esnasında, adli tahkikatı ya- şiddetle inkar etmiştir. Mamafih, diğer Kirovun katlinden sonra, Troçki, a.skeci ittifakını yenileme!{tir. Bu ıti- para ile lteh ordusunun n u1örizc edil· 
pan unsurlar, Zinovyef taraftarları ile maznunların ifadesine bakılırsa, Smir- $talin ve Voroşilofa karşı yapılacak barla tamnmile a..c;keri bir mahiyeti mesl .şi ikmal olunacakhr. 
Troçkist tethiş faaliyeti mensuplarının nof bu harekett e büyük bir rol oyna- tedhiş hareketinin bir an evvel başa- haizdiı . Şimdiki halde t>u ziyaretten OnUmlizdeki Mn bahar içindt- Ltll 
oynadığı hakiki rol hakkında kat'i de- mıştır. rılmasma karar vermiş ve Sovyet Rus- k . .1 1. d Generalı' n .. ·dz _ Smı"rr( ... ·, G"n"'ral G•· 
rıı h" d nr· l t kT t f elde edilme ıstenı en ne ıce şu ur: ., ,,, ,,, , " 1 ere sa ıp bulunmamakta idiler. Ye- KARAR NE ZAMA..'1 VERiLMiŞTİ-:- ya a me 1 grup arın eş 1 ıne ma u F L h" ·ı t - •tt"f melı"nı'n zl .. ·aretı·nı· ı·a.Je edecekt1·r. ni hadiseler dolayısile yapılan tahki- · bir takım tedbirler almıştır. Honduras ransa, e ıstan ı e y:ı P ıgı ı ı a- ., 11 

kat bütün vaziyeti ile göstermi§tir ki, Girovief, Kamenef, Evdokimof. cumuriyetinin bir pasaportunu hami-
Zinovyef, Kamenef, Evdokimov ve Be · Martçkovski, Tervaganief ve Smirnof len Sovyet Rusyaya girmiş olan m::ız
akev, Kirov'un katlinde doğrudan doğ Stalin, Voroşilof ve diğer 5eflere sui- nunlardo.n Olberg, bu pasaportu. :'-1· 
nıya methaldar olduktan başka, Sov- kast tertip etmekle maznundurlar. man polisi ve bu polisin Pragdaki aJan 
yet Rusyanın şefleri ile Sovyet hükQ- Maznunlardan Zinovyef Troçkist - Zi- lan sayesinde tedarik etmiş olduğunu 
meti izalarma karşı tasarlanmakta o- novievist merkezin, parti şeflerinin ve söylemiştir. Tuhalevski de Troçkist te
!an su1kasleri hazırlamakta idiler. ilk olarak Stalin ve Kirovun katli mak şekkülden 13 bin Çekoslovak kuruna 
O tarihten beri Troçkinin bütün faali- sadını takip eylediğini itiraf etmiştir. bir rUşvet almış olduğunu itiraf etmiş
yetlerinl parti ve Sovyet Hükfımeti Kamanef, Sovyet hükumeti tarafından tir. 
aleyhine çevirmiş bulurunakta idiler. elde edilen muvaffakiyetlerin menfi TROÇK1N1N ADM.ll ST AL1N1N 
Bu faaliyet. Sovyet hUkfıınetinin en unsurların kin ve kıskanclığ'tnı arttır- KATI.JNt TERTİP EDECEKTİ 
mümtaz şefleri aleyhine çevrilmiş bu- dığını söylemiş ve demiştir ki: Maznun Bcrman - Yurin, Troçkinin 
)un.makta idi. "Parti §eflerine ve billuıssa Staline adamı sıfativle Stalinin katlini tertip 

KİMLER ÖLDÜRÜLECEKTİ? karşı yapı'Uıcak tcdhi§ hareketlerinin etmek tizere ·sovyet Rusyaya geldiğini 
Teşkil edilen tedhiş grupları, Sta- iktidare geçmemiz için girişilecek ye- söylemiştir. Berman - Yurin Kopenhag 

lln, Voro,ilof, Kaganoviç, Kirov, Or- gline ~lcr oldu.fjunu 199~ de kararla§- da Troçki ile yaptığı bir mülakatta, 
gonikhde, Canov, Kossior, Postikev ve tırmıştık. Troçkistler ile aramızda y~ Troçki, suikastin bilylik bir ihtimamla 
diğer hUkQmet adamlarının katli için pılan görüşmeler bu esasa istinat et- hazırlanması ve bilhassa komitenin U· 

tertibat almıya başlamışlardı. Bu grup miş1erdi. rnumi asamblesi gibi bilyük bir hadi
lardan biri, Zinovycf ve Troçkinin bu Sovyet Rusya şeflerinin birer bi- se esnasında. yapılması lazım geldiğini 
husustaki talimatı üzerine, K!irov'un rer katlini hazırlıyan merkez, oyununu kendisine söylemiştir. Maznun Fritz 
katlini üzerine almış ve başarmıştı. gizlemek iç-in ayni zamanda, partiye David, geçen ilk teşrinde Troçki ile gö 
Zinovyef, Kamanef, Ovdokimov, Ra- karşı olan sadakat ve dürüstlüğünü de rilşmüş oldu~ıınu ve Troçkinin, Stali
kovski ve Beakevin ifadelerine naza- izhar ve eskiden yapılmış olan hata- nin katli gibi ''tariht.. bir vazifeyi ken-

, ran, t.edbişçi blokun teşekkülündeki lardnn pişman olduğunu göstermek i- disine vermek istediğini söylemiştir. 
yegane sebep, hükfııneti elde etmek e- cin elinden geldiği kadar çalışmakta İthamname bundan başka, Kirovun 
meli idi. Blok, bu emeline varmak için idi. katlinin Troçkist - Zinovyevist birleşik 
hükCımetin en mümtaz şeflerine karşı Kamanefin ifadesine göre, blok li- merkezi tarafından tertip edilmiş ol
suikastler tertip etmeği en doğru yol derleri. Stnlinc karşı yapılacak tedhiş duğunu tesbit etmektedir. ------

Madrit hükllmeti lngiltereden 
4000 bomba almış 

f"D-1-- ....... -, 
etmekte bulunduğu Murcie mmtaka-
sında milli hareketin git gide tevessü 
etme!ıte olduğu beyan olunmaktadır. 
Carthagene şe\ri, Madrhl hUkQmeti
ne karşı isyan etmiş ihtnalciler Los 
Alcaserez ve San Ja~ier.• hakim bu
lunmsktadır. 

Bu tebliğde ilAveten deniliyor ki: 
Bali hazırda Barselonda /ngiliz 

tebaıaııından 300 kişi vardır. Malaga
da hükfJmet kuooetlerinin bir tagya
real alevler içinde düımiiJtür. Merl
dada all>ay /landa, ihtUNcilerden mü
rekkep yeni. bir takım kuı·vetler teı
kU etmlftir. 

Sevllled.e bir çok papaslar General 
Keipo M /Üf/ıOnun kuvvetlerine ilti
hak efnrlflenllr. 

Snille radgo11u, mutadı veçhile, 
Madrid tarafından verUen bütün luı
berlerin yanlış olduğunu söylemek 
suretik neıriyatına hUam vermekte
dir. 

MiLLiYETÇiLER IL~RLIYOR 
Bergos, 19 (A.A.) - General Mola, 

Samosiera ve Guadamara cephelerin
de sükOn hüküm sürmelı.tt: ve diğer 
taraOarda ise miJliyetç~lerin ilerle
meku olduklarını bildirmektedir. 

Milliyetçi kuvvetler, E~tramadura 
eyaletinde hUkQmet km vetlerinden 
mühim miktarda tüf ek ı:aptetmişler
dir. Şimal cephesinden gelen bir za. 
bit, milliyetçi kuvvetlerin Gipuzcoa 
eyaletinde Heri hareketlf'rfne devam 
etmekte olduklarını, A.9tnries eyale
tinin büyük bir kısmını ele geçirdikle
rini ve hUkQmet kuvvetlerinin Galice 
eyaletinde son melceleri olan Malon 
mınt.Lkasında bu kuvvetltri hezimf:te 
uğrattıkları siiylenmekted;r. 

IRUN'A DOCRU HOCU.Y 
BAŞLADI 

Hendaye, 19 <A.A.) - Dütiin ihti
lll kuvvetleri lruna karşı kati bir 
taarruza geçmek üzere bL• sabah bh
şidatını ikmal etmiştir. lhtilalc!Jer 
dal tepelerine büyük ç~pta toplar 
tabiye etmiş olup hükQır.,•t kuvvetle
rinin bataryalarını bombnrdıman ct
mektedf rJer. 

Pe1ttarabfa önüne demirlemiş olan 
hllktlmetfn No. 3 torpito muhribi, ih
ttlllcilerin mevzilerini hcrnbardıman 
etmeKtedlr. HUkQmet kuvvetleri, Trun 
civarmda bir ormanda fahassun et-

llll!J v••r raaH•'"" Gu,,r, .. "" 6' ....... -~v •-y--'L 

büs eden ihtilalcilerin r.ı üfrezelerine 
ateş etmektedirler. 
Gudclup kalesinde sükU:ı('t vardır. 

Bu :Calenin ihtilAlcilerin t1inde bulu
nan Espana kruvazörü tarafıntlan 
hasara uğratılmış olması muhtemel
dir. 

BiR KRUVAZÖR H ·1SARA 
UCRADI 

l\ladrid, 19 (A.A.) - H ükfimet, 
kendi kuvvetlerinin GuarlJtmara cep· 
besinde i1erleme1'te olduklarını ve 
Sen Sebastien, lrun \ 'C P:ı:"ajesi bom
bardıman etmiş olan ihWalcilerin e
lindeki Almirante Cerver" kruvazö
rünü:ı hükQmet topçuları tarafmdan 
hasara uğratılmış olduğunu bildir
mektedir. 

Almirnntte Cerv~ra, (lünkU günü 
Sen Stbastien açıkların ·:a geçirmiş 

ve sonra hasarlarını tami:- etmek üze
re Ferale gitmiştir. l\faa'1ıafih, gemi
nin bu limana nrabilmesi meşkQktür. 

Hükt1met. l\layork adasında hü
kumet km..,·etlerinin muvaffakiyet ka
zanmış olduğunu bildirnı.ıkte ve ibi
znda.-<l ihtilltlcilerin liıfari binbaşı 

Mestresin telef olmuş olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Madrid 1tükumeti, aşağıdaki mer
kezleri tamamile kontrolü altında bu
lundurmaktadır. 

Madrid, Darselon, Valansia, A
licanta, Taragona. Albai:eta, Alme
ria, Dalear adaları, Sı>n Sebastien, 
Ililbao, Caceres, Gijon. Santand,•r, 
lbizn. 

Hükumet, Granadanın ihata ve 
Ccuta ile Melilla, O·ı:.-donun ve 
Endülüste asilerin ellerir. ıte bulunan 
diğer miistahkem mevk:lain hükÖ
met tayyareleri, topçu '<unetleri ve 
donanması tarafından mfi .. ~sir surette 
bombardıman edilmiş ol~ 1.!~U tıildiril

mekteciir. 
Madridde aJ.tı ay a~kerl hizAtet 

yapmak Uzere efrad kaydı için bül"O
lar açık bulundurulmakliı.rhr. 

IJOMll.t1RDl!tlANl ı1R • . . 

Ilarsclon, 19 (A.A.) -- Mayorka 
adasına çıkarılan kU\-v~tler şefinin 

hir tebliğine göre, S:mta · Marin bom
bardıman edilmi~tir. Hii1,"imetçi kuv
\"Ctlerin ihracına d~nm ulunmakta
dır. 

ln-r!H ,t r rrtr '1:'1'IN F .1U1..A'Rr-A 'Rl 
NAKLOLUNUYOR 

Burgos, 19 <A.A.) - Gt:neral Mola, 
Va1Jado1ide giderek Fastan dün gelen 
Lejy.Jn etranjer kıtalarını teftiş et
miş ve bilahare Bergusa dönmüştür. 

İhtilal komitesi ile lmrargahının 

yakında Bergustan Valladolide nakli 
düşünülmektedir. 

JJIADRID HIJKOMETI PRANSAYA 
TARZ/YE VERIJI 

Paris 19 (A.A.) - iyi maliimal al
makta ;lan mahafiJ, M'.lcirid hüku
metinin Briatu ismindeki Fransız ka
sabasır.ın yanlışlıkla bombardıman 
edilmiş olmasmdan dol:ıyı Fransa 
hükurr.etine tarziye vermiş olduğunu 
beyan etmektedir. 

MAYORK ADASl'VDA 
Londra, 19 (A.A.) - Gazetelerin 

almış oldukları haberlere göre İspan
ya hlikümetinin elinde bulunan harp 
gemilerinden bir çoğu Mayork adası
nın yakınında bulunmaktadır. Bu a
daya }eniden hükumet ı~uv-vetleri çı
karılmak üzeredir. lhtiı :ilcilerin pa
zar günü Mayork adasına ~ıkmış olan 
hükQtt'et kuvntlerini ~ar <;abuk h<>zi
mete uğratmış oldukları haber veril
mektedir. 
ılllLIJETLER YARDUI EDll'OR

LAR MI? 
P.uis, 19 <A.A.) - Snii radyosu, 

General G<'ipo de llanor.un 1.spanyol 
hükumet kuvvetlerinin I!.iihimmatı a
rasında İngiliz mamulfıtından bom
balar bulunmasını protestc eden bir 
beyannmesini neşretmiştir. 

General de trnno, hükfımet kuvvet
lerinın Londradnki Jspanyol sefiri \·a
sıtnsile lngiltetreden 4 hir. bomba al-1 
mrş olduklarını beyan etrıwktedir. Ru 
bomb~lnra bilhassa geçt>nl<>rde hiikQ
met kuvvetleri tarafından bonıhardı
man edilmiş olan Rontarfa tesadiif e
dilmiştir. 

General mi!JiyetçHeı !n ecnebi , 
memleketlerde asi olarak tcliikki edll-
mekt~ olmalarından şikfwet etmekte 
\'e m!lJiyetçilcrin mem:ei•etin onda 
dokuıunun müzaharctin~ ı•.ail bulun
dukla~ını ilave eylemeklıdir. 

General, Kanarya adalnrı ile mu
haberatı katetmiş olan Jngiliz tel
graf ittlhadındnn da şikfıyet eylemek
tedir. 

General, milliyetçi kuvvetlerin 

Cordoba mıntakasında hükumet kuv
,·etlerine karşı bir muva(faklyet ka
zanmış ve Arauna şehrin; zaptetmiş 
olduklarını haber vermi:itir. 

General de llano, Bilb:todaki halk
çılar cephesi valisinin kıtçmafa ha
zırlanmakta olduğunu, ~ıalaga vali· 
sinin ise çoktan kaçmış bulunduğunu 
söylemiştir. 

General, Madridde nıtvkuf bulu
nan .htilfıkiler, kurşuna dizildiklııri 
taktirde ellerinde rehine olarak bu
lunan bütün ·esirlerin id'tm edilecek
lerini Madrid hükumetine ihtar et
miştir. Mumaile) h, Rio Pinto maden 
amelesinin bu rehineler .ırasmda hu· 

' lunduğunu beyan etmiştir. 

FRANSADA ISPANYAT•1 YARDIM 
EDITJMESI ISTEı\'IYOR 

Pnris, 19 <A.A.) - I\omünist ve 
sosyalistlerin miişttcrek kQmitesl, İs
panyol cümhuriyetçlleriM en mUessir 
şekildi! yardım etmek ~are~erini araş
tırmıştır. 

Paris, 19 <A.A.) - Humanite ga· 
zetesi, İtalyanlarla Alrr.l\nların ls

Türk Kuşunda 
Bir rekor kırıldı 

İnönü, 19 (A.A.) - Türk Kuşunuıı 
geçenlerde Rusyadan gelen muallim sıııl 
günü Ş. 5 tipinde iki ki§ilik bir yelkell 
günü ş. y tipinde iki ki§ilik bir yelkell 
planöriyle 9 saat 49 dakika havada ld' 
larak 7-8-936 günü bir G. 9 planöriye 1 
saat 35 dakikada Tevfik Aytan tara • 
fından y~pılmış olan rekoru kırmıgtıf· 

Türk Hava KurumlJ 
başkanı Moskovads 

Moskova, 19 (A.A.) - Türk ha" 
kurumu başkanı Fuat Bulca dün Mo 
kovaya gelmiş, istasyonda Assoviach' 
merkez komitesi reis muavini Tregu 
kenkof tarafından selamlanmıştır. Pa 
raşütçü genç kızlardan mürekkep b" 
grup kendisine çiçekler vermiştir. 

öğleden sonra merkez Aero Klub' 
ziyaret etmiştir. 2 ı ağustosta Lenin 
grada hareket edecektir. 

pany?1 ihtilAlcilerine yarı.ırm etmekte • ld' 
oldu1<arını haber vermeKte ve M::ıdrid Nafıa Bakanı ge • 
hiikumeti lehine faaliyete geçilmesini Nafia R:ıksımmız na v ..\ti Çetı.-
ıstcmeıaedır. kaya dün şehrimize gelm~ştır, .115tır• 

Bu gazete diyor ki: hat \çın gelmiş olmakla beraber hll' 
JUüda/uılc istiyoruz. Yalmz müş- rada bazı tetkiklerde de bulunacn1'· 

terek lıukuku dii.vel alık(Jmının tatbi-
tır. 

kini istiyoruz. ispanya liükılmetirıin ---------------: 
abloka altında tutulmasına bir nilıa- ı' 
yet verilmesini istiyoruz. Faşist !ıü- Santiago de Şili, 19 <A.A.) - Şi L 

kumetlcrin asilere yapmGJ.:ta oldukla- Uruguay hükQmeti tarainıdan Ant" 
h rika cümhuriyetlerinin :spanyada1'i 

rı yardıma mukabil, JJladrid üküme- 1 dahili harp meselesinde ta,·assutt ttine verilecek ve hakikaten onun işine 
bulunması teklifini kabu1 etmiştir. 

yarayacak olan milyonlar vardır ve DEVLETLERiN TAVASSUTU J'& 
bunlar fabrikalarda ve ı .. asabalarda 
toplannuş bir 1uılde bulunuyor. MÜDAHALESi ISTC\'ll'QR 

Viyana, 19 (A.A.) - Neues Vieııef 
ITALYA BiR HABER! TEKZiP Tageblat gazetetsi diyor ki: el 

EDiYOR ispanyada dahili harbe nihall 
Roma, 19 (A.A.) - Bir ecnebi mem- uermek için yalnız bitarrıl!ık kafi ti~ 

hadan alınan ve İtalyan hava kuvvet- ğildfr. Aıırupamn bütün dcı-tetlerl!11 

lerine İspanyol ihtilaİcileı ine yardı- bitarolanc bir tavassutta bulunmol 
ma 3made bulunduklarının emredil
diğine dair olan haberlt!r, resmi ma
hafilde tekzip edilmekted!r. 

BITARAFI,IK ANLAŞ.JtASI BiR 
NETiCEYE VARACAK MI 

Paris, 19 (A.A.) - Ş1 mdiyl! kadar 
İspanyol işlerine ademı müdahale 
projesini tnml\mile kabu! etmiş olduk
larını ynlnız İngiltere ili? Fransa hil
dirr.ı:şler ve bunu 15 ağı:..;;to.q tarihin
dt• tc:ıti etmiş oldukları notalarla 
tahriri olarak yaprnışlai·dır. 

Bundan başka hatırhudadır ki 
Bu knbul keyfiyeti Alma!na, ltal~a. 
Sovyet Rusya n Portekizin de kabul 
etmeleri kaydi ihtirazisinc bağlı tu
tulmuştu. 

Şimdiki halde müzakerelerde müs
bet hie bir vakıa olmamı~tır. 

Çekoslovnkya ve Be1~ıka, projeyi 
hiç bir ihtirazi kayıt secdetmeksizin 
kahul etmekte olduklannı, Sovyet 
Rusya ile Romanya lrl:rn•la, J,ehiq. 
tan. Danimarka. lsveç, Ilulgarislnn 
Finlandiya, Yunanistan ' 'e Norn•ç 
de prensip itibarile m ınafakat et· 
melde bulundııklarmı p:nise bildir. 
mişlerdir. 

Almanya, bu ayın 17 ;;!nde, malQm 
olan 1ki ihtirazi kayıtla p:-ojeyi kabul 
etmekte olduğunu hildk:-.1iştir. ltal
yada.1 14 ağu.c;tostanberi hıç bir haber 
alınamamıştır. Bu tariMe B. Cin
no, B. Dö Şnmbrünü ":.bul ederek 
bazı ıhtirazi knyıtlarla ltt?:yanın pro· 
jeyi kabul etmekte oJdui?•.ınu bildir -
miş idi. Portekiz de böyle hare~et 

etmiştir. 

rı icabcdcr. 
Yarı resmi Rayişpost ~~zetesi !'' 

zıyor: 

Bitaraflık hakkında ııapılan 1111' 

zak<:relcri ~valf af...'iyetle neticelt' 
dirmek için deııletlerin dol:a şinulitl~ 
katliamların ve anarşiniu teressı~ 
takdirinde bir nıiidalıaled•• lmlunrt• 
üz,•re ttedbir almaları icrıbedcr. •/ 
HtJKOJllETIN iAŞE IJJf. RKEZlfı 

Al,Jl1Al\ ISTll'081.JAR 
Se\'il, 19 (A.A.) - ~"'' 11 rndy~ıf, 

hükumet hava ku"vetleı-i rıin hU~ll• 
bir m<' t kczi olan s~ın Ilenitonun iı::~· 
linin ehemmiyetini kayrlt! trnel<ted•:. 
nu şehirde çok mühim m!ktarda "'' 
zemP bulunmaktadır. . .,. 

· Estramadurede, CastPHon kO 
Zalamca, Serana ve bazı kö:'l-·lrri if 
gal etmiştir. Hüklımet "uvwt!er iıt' 
den 2C bin tüfek iğtinam edilmi~f;!L 
600 ~i~iden fazla bir halk kütl 
llencjayeye gitmek üzere .Tontnrbıı,•' 
dan hareket etmiştir. 

1
• 

Hava." ajansın•n Hen-:1 .ıveden tJI, 
dirdiğ!ne göre, asiler. Gacialupa Iiıt':ı 
nı kalesi üzerine yaptı~.~.ırı f:tf.~ • 

teşdit etmektedirler. Son gelen ":
berlere göre, şimal cepho~inde "",i 
bulmakta olan çarpışmalar, hük611'. 
ku,·vetlerinin bir iase mttrkezi bOı~. 
nan hu limanıq zaptına matuf bu111,, 
maktadır. Kalenin fcthti, bu ceP11 

deki harek~ta bir son ve!'eeektir. 4, Kadı :t ,.e çocuklar koı lm ic;fl1
1
• 

Fransız hududuna doğr·. kaçm!l1't.,
dırlar. Asilerin vaTJyeti A:;t.ııtt' 
cephesinde iyileşmiştir. 



Avrupa Postası t~~ı 

ispanyada ihtilal başlı
yalı bir ayı geçti 

Su bir ay içinde neler yapıldı, 
neler oldu? 

lıPanyol ihtili..li 18 temmuzda be.ı-l 
ı._,tı. Bugiin bir ayı aeçmiı bulunu • 
hır. Fakat harp bütün ıiddet.i ve deh. 
itti ile <!evam edİyOT. Bu bir ay zarfın.. 
~ neler oldu? Yapılan hareket nedir? 
&1ınu kısaca gözden geçirelim. Buraya 
~trla - Soir gazetesinden aldığımız hu· 
il.ayı naklediyoruz: 

İspanyol Fasında batına askeri top
hyarak hükilmet aleyhine isyan eden 
tcneral Franko yola çıkıyor, İspanyaya 
tcçiyor. Evvela Elcezireyi, Kurttıba -
>ı ve Sevillayı alıyor. 

Buna mukabil Madritte de miliı kuv
~tleri teşkil olunuyor, halka silah ve
tiliyor ve asilere kartı çıkartılıyor. Şiın
ıli İspanya iki krsma aynlmııtır ve her 
İti taraf da biribirile öldüresiye çarpış
ltıaırtadır. 

Bir iki gün sonra §imalden de gene
ltl Mola harekete geçiyor ve Madrite 
doğru yürüyor. 

Fakat ispanyadaki yangın yal • 
llıı orada kalmıyor, Avrupa ufukla • 
11lıı da karartıyor. Madrit hükumeti 
~tansa.dan yardım bekliyor: Silah ve 
Cephane istiyor. · 

26 temmuzdan sonra da diplomatik 
iltubarebe b~ıtamııur: 

Almanya ile İtalya "ispanyada ko -
llıiinizmin kurulmasma müsaade ede • 
lııcyiz.,, diyorlar ve Fransayı müşkül 
~ıiyete koyuyorlar. 

Bunun üzerine Fransız hükfüneti bi
~•f kalmağa karar veriyor. 

İspanyada ise kanlı bir mUtareke 
~§lamıgtır. Kimse ileri hamle yapmx· 
>or, fakat karıı..,ıdakini ku11una dizi· 
~or. Şehirler yerlere serllmiı kadm er-

.,. <11 t .ı ... . ____ .. , __ • 11 - .:11-1 •• ..1, •• 

Bundan sonra mühimmat ıdnntraı 

~llıyor. General Franko Fastan tıpan
~!'a asker geçirmek mecburiyetinde • 
~· 
•1r B••nun için de tayyare ister. 

30 temmuzda dört İtalyan deniz tay 
yaresinin Fransız fasında yere düştük
lerini görüyoruz. Bunlar İspanyol Fa -
sına gidiyorlardı. 

Diğer taraftan beynelmilel Tanca li
manına her milletin zırhlıları doluyor. 
30 temmuz sabahı Almanların "Deutscli 
land" zırhlıları general Frankoyu ziya -
rete geliyor. 

Tayyareler de gelmekte devam edi
yorlar. Alman gazeteleri Fransa aley -
hinde yazılara başlıyorlar ve harekete 
geçmek anının geldiğini söylüyorlar. 

Tehlikeyi gören Fransız hükumeti, 
31 temmuzda, devletlere İspanyaya kar 
§l bitaraflık anlatması teklif ediyor. İn
giltere bunu derhal kabul etmiş ve 
"harp tehlikesine karıı .. Fransız - tn -
giliz cephesi kurulmuştur. 

6 ağustosta general Franko Cebelüt
tank'a hücum !!diyor. Hava büsbütün 
karamuıtır. Almanya Akdenize zırhlı 

gönderiyor, Sovyetler Birliği de Madri
te para yolluyor. 

Bundan sonra, Almanya İspanyada 
hükllmet kuvvetleri tarafından dört Al
manın öldürüldüğü için tarziye istiyor. 

8 ağustosta Fransa kat'i olarak bi • 
taraflığını ilan ediyor. O zaman Avru • 
padaki gerginlik gevşiyor. Fakat İtalya 
ile Almanya bitaraflık anlaşmasına ce
vap göndermemekte devam ediyorlar. 

tapanyada ise aıtler Badajoz'a hü -
cum etmişlerdir. Şehir günlerce muka
vemet ediyor. 

14 ağustosta asilerin şimal ve cenup 
ordulan birleımiştir. Badajoz da düşü
yor. Şehirde katliam yapılıyor. Orada 
olduğu gibi bUtUn Jehirlerde kan göv -
..t -r a v .. ::-::, .. . .... 

BugUn ispanya birlbirini ıon nefe
sine kadar öldilrmt!~e ahdetmiş iki kıs
ma ayrılmıştır ve çarpışma bütün,..deh -
şetile devam ediyor. 

Loit Corc ne diyor? 
Dah·itı harp bütün insanlık kaidelerinın kaldırıldığı 

bir katıJdir; Jspanyada olduğu gibi •.• 
Dünk~ po5ta ile gelen "Sunday Ex·ı filen bitmiş olacaktır. Eğer ederlerse, 

~,, guetes.inde eski tnailiz Bafve - ispanyanın şimal ve dağlık kısımların
~ lloyd George hpanya dahili har • da uzun bir mücadele olacaktır. En ka
~ <İair f&YanJ dikkat bir makale neı- labalık şehirler, hükümetin elindedir. 
~tir. Ezcümle diyor ki: Fakat asiler en tabii müdafaa mevkile-

••tspanya dahili harbi, haykıran bir rini ellerinde bulunduruyorlar. 
~ıettir, bütün harpler, kıtal ve kesip 
~t~alamak, sakat bırakmak hidiıesi -
ılır. Fakat medeni milletler arasındaki 
bir harpte insaniyetin, kaıııaplık üzerine 
~ettiği bazı kayıtlar vardzr. Meseli; 
'-itler öldürülmez, silahsız düşman si
~eri soğukkanlılıkla kurıuna dizilmez. 
. Dahili harp ise, bütün harp kaidele
~ kaldınlchğı bir katildir. Bunun se
~hinı aramak için uzaklara gitmeğe lü-

' yok ... 
Geliti gil.ıel bir harpte biribıiri karşı-

lttıa konulmuı insanlar arasında akıl ve 
~tıtm kabul etmiyeceği derecede, 
~ce.ine bir nefret yoktur. 
, lspanyada dahili harp ne yolda ce
~•n ediyor? Ve ne uman bitecektir. 
ı. Acaba asilerin taarruzu muvaffak o
~ak mı? Bunu §imdiden tahmin ede • 
llıenı. 

Gelecek birkaçgün içinde hükQmetin 
~Pladığı acemi efradın, asilere mensup 
~it iyi talim görmilş askerin aaldırma
'ııtt nıukııvemet edip edemiyeceğini gö 
teceğiz. 
tğer mukavemet edemezlerse, harp 

Avrupa, teferrüatını her gün biraz 
daha ıztırapla okuduğumuz bir müca -
delenin üzerinde titriyerek gözcülük et
mekte devam edecek... Herhangi bir 
memleket tarafından doğrudan doğruya 
müdahale olmıyacak .. Çünkü bu hare -
ket her büyük memleketin başını yaka· 
cak bir harbi teşvik edebilir. 

ispanyanın haricinde hakiki mesele, 
muharebelerden birini veya ötekisini 
~ilvasıta teçhiı etmekten çıkar. 

Bu mesele üzerinde devletler, biri -
birlerini kıskanç bir gözle tetkik ede • 
ceklcrdir. Ancak en keskin bir teyak -
kuz sayesindedir ki muhariplere harp 
malzemesi gitmesinin tamamen önüne 
geçilebilir. 

Herhangi taraftan birinin muvaffa -
kiyetinin, hariçten gelecek silaha müte
vakkıf olduğu apaçık görüldüğü za -

man, bu teyakuz temin edilebilecek mi
dir? İspanya dahili harbi Avrupanm si
nirlerini yorup a§ındırm.ekta olan bir 
çok endişelere, bir ağır endişe daha ila
ve etmektedir .. , 

Avrupanın üstündeki 
Fransa sayesinde 

kabus 
geçiyor! 
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Büyük Bir Sigorta Doıandırıcılı.S?ı . 
On Kişi 1 evkif Edildi 

Sahte ölüm raporu tanzim 
bir çocuk 

ederek para dolandıran 
çıkardı şebekeyi meydana 

Şemsettin adlı birini ölü gibi gös
terereke sahtekarlık yapan ve bu su
retle sigorta şirketini dolandıran bir 
şebekenin yakalandığı yazılmı~tı. 

Bu mesele etrafında yaptığımız tah
kikatı yazıyoruz: 

Şebeke 926 yıhndanberi faal!yette 
bulunmakta idi. Son teşebbils Ziya a
dında bir çocuğun ifşaatı yüzünden 
meydana çıkmış ve failler yakalanmış· 
tır. Şikayet ilk önce Milli Reasuransm 
istihbarat şubesi müdürü Azire yapıl
mış, Aziz de Beyoğlu kaymakamı Da· 
nişe müracaat ederek işi tamamilc 
meydana çıkarmıştır. Bulunan izler, 
Pangaltıda Dershane sokağında Nazik 
apartımanmda oturan Onnik İplikçi
nin dairesinde arastırma vapmak lüzu 
munu hissettirmekteydi. Yapılan araş
tırmada elde edilen defterler Pebekc 
efradını meydana çıkarmıştır. ·Yaka 
lan an şunlardır: 

deri Ziya, enlştesiıJn nUfusunda bulun 
duğu Ankara nilfus memurluğuna bir 
istidr.. vere.rek öldüğünü bildirecek ve 
bir vesika getirttikten sonra sigorta 
şir~e•.ine keyfiyeti haber verecek. Ar
kadaşı Şerif de Şevket adında bir ta
nıdığı vasıtasile maliye dairesind..: 
işlerini halledecek. 

Evrakımızı haz1rlayıp sigorta şir
ketine müracaat ettiğimiz zaman şir
ketin tazminat bürosu şefi Vaçino ile 
hukuk müşaviri LUktiçyan da bize ko
laylık gösterecekler. 

Planı bu suretle hazırladıktan son
ra bu işe mukabil her birimizin alacağı 
para miktarını da kararlaştırdık ve 
Şemsettin, Ziya, Şerif, ben aramızda 
bir mukavele imzaladık. Ancak ben bu 
işe Şemsettinin karısının da muvaf a
kat etmesini şart koştum. 

Henimiz faaliyete geçtik ve bir 
müddet sonra ben Şcmsettinin ölmüş 
olduğuna dair doktor Aasftan rapor 
aldım. Ziva da Ankaradan nüfus işini 
hnlletti. Fakat Şcmsettinin karısı ge· 
lip evrakı imza etmedi. 

Bunun üzerine Ziya ile Şerif bana 

başka bir kadın bularak sdnsettinln 
karısının yerine şirkete göstermemi 
söylediler. Ben kabul etmedim. İş bu
rada kaldı. Sonra da meydana çıkmıt. 

DOKTOR NE DlYOR? 
Bundan sonra doktor Asaf dinlen .. 

miş ve o da böyle bir rapor verdiğini, 
fakat bu raporu Onnikle dişçi Kara
betin hUkOmet tabibi Feyziden getir .. 
dikleri bir mektup üzerine vermi!ll ol
duğunu söylemiştir. 

Hükfımet tabibi Feyzi vakıa Kara
betle Onniği doktor Asaf a gönderdiği
ni, fakat mektup yazmadığım ifade 
etmiştir. 

Hadisenin kahramanı olan Şemset
tin ise bütiln bunlardan hiç haberi ol
madığını söylemiştir. 

Neticede hakim Onnikle doktor Aa .. 
fın derhal tevkiflerlne ve evrakın da 
tahkikat yapılmak üzere mUddeiumu· 
miliifo tevdiine karar vermiştir. 

İLK TAHKİKAT AÇILIYOR 
Dün sabah sahtekA.rlığa ait evralt 

müddeiumumiliğe verilmiştir. Müddei· 
umumilik hadise etrafında ilk tahld· 
kata ba.47hyacaktır. 

Doktor mütekaidi miralay Asaf, 
Onnik İplikçiyan. hUkfımet 1 doktoru 
Fevzi, Kulekapı tahakkuk memurların 
dan Şemscttinin arkadaşı Şerif,, öldü · 
ğU iddia edilen Beyoğlu pul müdürlü
ğü muhasebecisi Şemsettin. bankalar -------------------------------
mevkii polislerinden Mustafa, muame- Kırk nün kırk 
leci Şevket, Şemsettinin kaynı Ziya. ~ 
Unyon sigorta şirketi tanzimat dajresl 
şefi Vaçino, ayni kısmın memurların
dan Löktiçyan, diş tabibi Karabettir 

~ece 

Bunlardan Vaçino. şirket tarafın
dan derhal işinden çıkarılmıştır. 

Ünyon Sigorta §irketi mUdUrU dün 
kendisile görüşen muharririmizc şun
ları söylemiştir: 

- Bu hadise görülmemiş bir şey 
değildir. A vrupanın bJr çok yerlerinde 
yıllardanberi hayat sigortası ile me3-
gul bulunan tanınmış müesseselerde 
P•h Olh lru fıllJi dolo.n.:Ju o\,llaJ. JU ha.ı. ~]d• 
şıhr. 

Hadiseler ancak Uç dört sene sonra 
meydana çıkar. Sigorta kumpanyaları 
He mücadele eden şebekelerin bir çok 
marifetleri vardır. Mesela sigortalı 
bir adamın evini yakar, kendisini u
zak yerlere kaçırırlar, sonra o adamı 
öldü, diye göstererek tazminat alırlar. 

Bundan bir müddet önce Türkiyede 
de bir dolandırıcılık meselesi olmuş. 
tu. Sıhhatli, gUrbUz bir adam sigorta 
şirketlerinden birine müracaat ederek 
sigorta olmu§, fakat ölmek Ü7.ere bu
lunan bir veremlinin adını yazmıştır. 
Bir müddet sonra veremli ölmüş, ve 
sigortası istenmi§tir. Kumpanya dok
toru şüpheye düşmüş, tetkikata baş
lanmış ve iş meydana çıkmıştır. 

Bugün yüzme yarışı va'r 
Tanınmış birçok yüzücülerin iştirak 

ettiği yarışı kim kazanacak? 
tstanbulda kırk gUn, kırk gece- eğ-ı 

lonoolcrinin en m Uhlmmi v e en entere
sanı bugün Boğaziçinde yapılacak yUz. 
me yarışıdır. Bütün dilnya spor haya-! 
tında büyük bir yer tutan Manş de
nizini yür.erek geçme ve Sen nehrinde
ki yüzme müsabakaları gibi bundan 
sonra her sene lstanbulda yapılacak 
Boğazı yüzerek geçme yarışı da gele
cek ~nelerden itibaren dünya spor ha
yatında bir mevki alacaktır. 

Bugünkü yüzme milsabakasına Ga 
latasaraydan 24. Be"lt<"?. kHibünde:ı 25 
Ortaköy klübünden 20, F enerbahçe klü 
bü:ıden on b'"" :-porcu vr .. dmrntır. 

Hiç bir klübc yazılı olmıyan kadın 
erkek bir ((Ok El"O!"cular da bu y~rı§ i· 
cin vazilnırc:lı>rdır. 

lstnnbııl bc1cd"yesi M:mnara kıyı
s•·rl ı.; k"' .,,'lr"1"'r"n bı11tın1p1 yl\rucfüc 
ri de bu varım davet etti1imlen dün 

Kara.nurs:ıllı meşhur yü:::..-~rdeıı en 
genç tntnnbula. gelerek festival komi· 
cesinin misafiri olmuşlardır. 

BugUnkU yanşa girecek olan yüzü
cüler arasında Türkiye sUrat rekorla
rını kırmı§ olan Orhan, Halil, Agfl.h 
vardır. 

Yarıştan sonra ileri gelenlere he
diyelerini vali ve belediye reisi Bay 
'Muhittin Üstündağ verecektir. 

YilzUciller ve davetliler saa.t Uçt.e 
Bebekte Galatasaray Denizcilik klU
bünde toplanarak Liman şirketinin 
ve Şirktei Hayriyenin motörleri ve 
romorkörlcrile karşı yakaya geçecek
lerdir. Yarış saat beşte başlıyac.aktır. 
YUzUciller tam beşte küçük Su köşkü
n ün rıhtımından denize athyacaklar 
ve Anadolu yakasından Rumeli kıyısı
na geçeceklerdir. Son hadise, bazı gazetelerin yazdı

~ g™~rawriWik~n Mnm~ğiı,-------------------------------

para verilmeden önce haber alınmış- şı·şe ~th 11• Tramvavlard.a tır. Mamafih para verilmek üzereydi: a . 
merkeze bildirilmişti. Cevap gelir gel-
mez verilecekti. Fakat mektup yolda G ~ b "k d 
iken sahteknrhk meydana çıktı. Mer- am ve ~iŞe ta Tl asın O 

~ezde~tel~afl.amektu~u .geriistettik : 'J<fıfİ aeTe(·ede sfok var 
ış adlıyeyc ıntıkal etmıştir.,, 

Sultanahmet ikinci ceza mahkeme
sinde ilk isticvap edilen Onnlk olmuş 
tur. 

MAHKEMEDE 

Mahkemede hakim evvela Onnik 
İplikçiyam sorguya çekmiştir. Onnik 
ezcUmlc deimştir ki: 

"- Bir gün Şemsettin bana geldi. 
Sigortalı olduğunu ve sigortadan çık
~ak istediğini söyliyerek ne yapmak 
lazrm geldiğini sordu. Ben de eğer öl
milş gibi gösterilirse hem sigortadan 
çıkabilece~ini, hem de tazminat alabi
leceğini söyledim. 

Bunun üzerine planı tertip ettik. 
Ben tanıdığım dişçi Karabet vasıtasile 
doktor Asaftan ölüm kağıdını almağr. 
çalışıyordum. Scmr;cttinin kavm bira 

------------------------
Geçmiş Kurun/ar 

20 Ağustos 1923 

ŞİRKETLERDE TÜRKÇE 

Amerikan tttrbis miyan kök"Ü 
kumpanyası muamelatının türkçc-

Dilnkü akşam gazetelerinden biri el
lerinde şişe stoku bulunmıyan bazı ıt
riyat tacirlerinin hariçten şişe ithali
ne mUsaade için lktisat Vekaletinden 
müsaade istediklerini yazmakta idi. 

Aldığrmrn malumata göre tacirler 
Uç dört ay kadar evvel Avrupa §işe 
tezgfı.hlarına mühim miktarda şişe si
parişi vermişler ve şimdi gümrüğe gel · 
miş olan bu şişelerin gUmrUkten çıka
rılması için vekaletten müsaade iste
mişlerdir. Vekalet kontenjan listesine 
ithal etmediği bu şişeler hakkında ret 
cevabı vermiştir. Diğer taraftan malQ. 
matına müracaat ettiğimiz şişe ve cam 
fabrikası genel direktörU Bay Adnan 
şunları söylemiştir: 

"- Biroe halen bir, bir buçuk mil
yon kadar muhtelif boy ve cinste şişe 
stoku mevcuttur. Fabrikamız hiç bir 
tacirin müracaatını reddetmemiştir. 
Uç dört ay kadar evvel Avrupa fabri
kalarına şişe siparişi vermiş olan ta
cirler bu mUracaatinı bi?..e yapmış ol
salardı; istedikleri malı şimdi kamfien 
almış bulunurlardı.,. 

TÜRK KUŞUNDA 
yapılmasını iktisat Vekaleti emret- 1nönünde açılan Türk kuşu kam-
-mi§tir. MuarneUitını hcniiz türkçe- pında çalışmalara devam edilmektedir. 

Gece yarısı seferleri 
kaldırılılJOT ma? 

Belediyenin teşebbüsü üzerine tram 
vay şirketi geceleri saat bire kadar 
tramvay işletmesine karar venni§t bir 
aydanbcri de işlctmiye başlamıgtı. 

Şirket birden sonra depolara giren 
tramvay müstahdemlerinin hesap ver
meleri gec: vakte kadar sürdüğünü, ay
ni zamanda on ikiden sonraki tramvay 
seferlerinin rağbet bulmadığım ileri 
sürerek bire kadar olan seferleri kal· 
dırmak istediğini bildirmiştfr. Beledi
ye bu teklifi kabul etmemiştir. 

ÇORAPLARIN STANDARDI. 
ZASYONU ETRAFINDA 

İktisat Vckfileti bazı §ik8.yetler Ü· 
zerine çaraplarm standardizasyonuna 
karar vermi§tir. Yann Ticaret odasın· 
da bu mesele etrafında bir toplantı ya
pılacaktır. Toplantıya davet edilen ço
rap fabrikatörlerinden biri şunları söy 
lem iştir: 

- Bizim aldığımız malfimata gö
re çorapların niimunelerc muvafık su-. 
rette ve sağlam olarak yapılması ve 
şimdiki fivatlnrdan daha ucuza satıl
ması için bir karar verilecektir. Men
f aatimiw halel gclmiyecck şekilde her 
türlU karara rey vermekten çekinme
yiz. 

ıl- "L'lntransigeant" gazeteai yukan -
~~ serlevha altmc!.a yazdıfl bir ma -

lede ~öyle diyor: 

ye tebdil etmediğinden (Di Oto- Kamptan alman neticeler memnuniyet 
Mussoliniye bir t-.ebbüste bulunmag-a O"l) 1_ h 1,.b. uyandırmıştır. Geçen hafta yapılan 

-:ı man ı n,·ttmpanyasının sı.u~t ı sa- bir planör uçuı:ıunda Ferit adında bir IST ANBULUN PLANI 

lı İngiltere, Fransanın bitaraflık tek • 
qf• 

•tıi kabul etti. Şimdi İtalya ile Al • 
~l'IYanın kabul etmesini bckliyoru%. 
ıq,,un için, İngiltere hükflmeti Bııy 

hazırlanıyor. t~iltereyi kendine çek - 1 lahiyct idaro hetJCti uurut edinceye talebe 9 saat 39 dakika havada kal-
meği düşünen B. Hitler'in de Londra l kadar fabrika~ scd ve faaliyeti ta- mıştır. Uçuşlar eyliıl sonunda bitecek-

til cdilmi§tir. I tir. Bundan sonra talebe imtihan edi-
hükumetine bu meselede müşkülat çıka- ___ _, ___________ -: ıerek muvaffak olanlara yüksek chli-

racaiını zannetmeyb. b yetname verilecektir. Muvaffak ola
us, Franaa ıayesinde geçmeğe başlı - mıyanlar gelecek yıl tekrar devam e-

-p., ~nre!1: Avrupanın üzerindeki kl- yor. deceklerdir, 

İstanbulun mUstakbel planma e
sas olmak Ü?.ere şehrin havadan tay
yare ile muhtelif htifalnrda fotoğrafı 
alınmaktaydı. İki aydanberi devam e
den ı-.alışma sona ermek üzeredir. Alt· 
nan resimler harita üzerinde birleıti
rilmcktedir ı 
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IANKARADAN 
Yeni Yol Vergişi 

Kannn Projesi 
Yeni vergi vatandaşın gelirine göre 4 

liradan 12 liraya kadar alınacak 
gayri işlere sar!edilemer.H•sidir. 

Projeye göre vergi; en az dört li-ı 
radan ba~lıyacak ve herktsin gelirine 

göre 6, 8, 10, 12 liraya kadar yükse
lecektir. Kanun projesi ~amutaydan 

çıktıktan sonra tatbik şeklini göster
mek iızere yapılacak tat:matnamede 

Polis Haberleri 

Fırıncıyı tehdit 
eden Hulusi 

Aldığı paranın 5 00 
lırasını çık ardı 

Cerrahp~ada fırıncı Nurinin yazı
hanesine girerek Nuriyi ölüm.le tehdit 
eden ve bin lirasını alan Hulusi neza
ret altına alınmıştır. 

Zabıtanın da devam eden sıkı taki
batı neticesinde Huhisinin fırıncıdan 
aldığı bin liranın beş yüz lirası dün 
meydana çıkarılmıştır. 

Hulfısinin tehdit esnasında kullan
dığı bıçak da bulunmuştur. 

Ankara, (Telefonla) - Devlet Şu
rası, Bayındrrlık Bakanl,ğının hazır

ladığı yeni yol kanunu projesi üzerin
deki t<:tkiklerini bitirerek projeyi Ba
kanlığa iade etmiştir. Şura, projenin 
bütü.ı esaslarını kabul etmiş, yalnız 
teferruatta bazı değişikli!<?er yapmış
tır. 

Projenin ana hüküm~erinden biri, 
yol için alınan paranın yo! işlerinden 

ANBARA DÜŞTü - Balıkpazarın 
da Kısmet anbarında çalışan Moiz Bar 
tın vapuruna eşya yükletirken müva
zenesini kaybedip anbara düşmüş, muh 
telif yerlerinden yaralanarak Cerrah· 
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 

vatandaşın servetini tayin formülü de KUYRUK YACI ERİTİRKEN -
Küçük Mustafapaşada oturan kundu-

gösterilecektir. racı Sadıkın karısı Hatice dün kuyruk 
yağı eritirken tencere devrilmiş Hati-

Yeni Sıhh iye Teşki latı Ka n Un U 
cenin vücudu muethUf yerlerinden yan 
mıştır. 

Kadın hastahaneye kaldırılmıştır. 
TRAMVAY ARASINDA KALAN 

Tatb:kat sahasında nasıl bir fayda temin edecek? OTOMOBİL - Şoför Süleymanm o

ADıkara, 17 (Hususi muhabirimiz-ı 
den) - Yeıri sıhhiye teşkilatı kanunu 
geçen cumartesi gününden itibaren 1 
meriyet mevkiine girmiş bulunuyor. 
Sıhhiye teşkilatımıza yeni bir veche 
veren bu kanunla, h?JSusi muhasebe 
ve evkaf teşkilatındaki s•hhiye mes
leki mensupları ile bera1'eT belediye 
teşkilatında vazife gören doktor ve 
diğer lrütün sıhhiye memuı1arı da Ve
kalet teşkilatı içine ahnar:ık sınıflan
dırılmış oluyor. 

tomobili Sirkeciden geçerken iki tram
liaelere alınacak yatılı talebelerin mü - vayın arasında kaalrak ehemmiyetli 
sabaka imtihanlan bugün bitmiştir. Ka- surette hasara uğramıştır. Şoföre bir 
zananlar ay sonunda belli olacaktır. şey olmamıştır. 

Y AN1N!N MARlFE'Tt - Şişlide 
Askeri liselerde derslere eylfil so - Bozkurt caddesinden geçen seyyar kar 

nunda batlanılacaktır. puzcu Kamil ile Hayrinin önüne Yani 

Ankara _ / z mir doara isminde birisi geçmiş: 
~ - Ben tayyare cemiyeti lzasmda-

se f erleri mm. Hajjvanlara fazla yük yüklettiği-
Ankara, 19 (Telefonla) - Ankara niz için elli kuruş ceza vereceksiniz. 

ile İzmir arasında yapılan doğru se _ Diyerek para istemiştir. Satıcıların şi-
kayeti üzerine Yani yakalanmıştır. 

ferlere haf tada ikiden üçe çıkarılmış - BALKONDAN DÜŞENLER _Bey 
tir. Trenler Ankaradan İzmire cumar - lerbeyinde Burhaniye sokağında otu
tesi, salı ve perıembe, tzmirden Ankar~ ran 12 y~mda Seniha balkondan düş
ya da pazartesi, perşembe ve cumarte- müş, sol kolu kmlmıştır. Bundan baş
si günleri kalkacaktır. ka Bcşiktaşta Kıhçali mahallesinde o-

1934 yılında belediyeleı- hUtçelerine 
dahil tababet şubeleri mensuplarının 
sayısı, 59 u mütehassıs doktor, 172 si 
doktor, 26 sı eczacı, 3 li diş dokto
ru, 8:J i sıhhat memuru, 246 sı ebe, 
21 i hemşire olmak üzer~ 611 idi. Bu 
yekuna dahil 150 doktor. 24 eczacı, 
2 diş ~oktoru, 23 sıhhat memura, 14 
ebe, 17 hemşire ki ceman 231 sıhhi
yeci lstanbul ve Ankara belediyesi 
kadrolarındadır. R~nG'.;ın tekaiitlük 

let'i h ususr kh1tUhlarla temin edilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle mümasil 
teşkil;itta çalışan aynı meslek erba
bının bir kısmı tekaütlük hakkına ma
lik bulunuyor, bir kısmı da bu hak
tan mahrum edilmiş bir vaziyette bı
rakılmış oluyordu. 

turan kumcu Mehmedin üç y~ındaki 
Yeni teşviki sanayi oğ1u Turan aa apartımanın üçüncü ka-

kanana tından sokağa düşmüş, muhtelif yerle-
rinden yaralanarak hastahaneye kaldı 

Ankara, 19 (Telefonla) - İktisat nlmıştır. 
Vekileti erklnmdan bir zat teşviki sa- KOLU KIRILDI - Bakırköyde Kar 
nayi kanunu projesi hakkında !izahat- taltepede oturan Necmi, Bakırköy o
ta bulunarak yeni kanunla müktesep tobüsile tstanbula gelirken otobüsten 
haklara dokunulnuyacağmı, mevcut ka- dışan çıkardığı kolu tramvay direğine 
auaU11L V..ok.C.lAt.o nUoCLJuım-. .hir. vrufüı ~carparak )\J~~ttr. 
oldağunu- söylemit ve bugünkü §8.ft ı 
ve ihtiyaçlara göre yapılan yeni pro- K 11 ltllr i ,ıeri 

işte, yeni sıhhiye teşkilatı kanu
nu ile. hiç de tabii sayılamıyacak o
lan ~:ı hal ortadan kaldlTllmıştır. 

Bunun tatbikat sahastn•la temin e
deceği bir fayda, belediyelerin büt
çelerinde, sıhhat işleri i;in ayıracak
ları paralarda, bundan sonra istı"k
rarı daha ziyade gözetmt-ğe mecbur 
edilmiş olmaları olacaktır. 

Askeri liselere giriş 
imtihanları 

Ankaa, 19 (Telefonla) Askeri 

jeye bir kısım sana'tlar için yeni mua -
fiyetler konulacağını ilave etmiştir. 

Almangadaki mali 
temaslarımız 

Ankara, 19 (Telefonla) - Cumhu
riyet Merkez bankası müdürü B. Sali
hattin'in Berlindeki temaslarına de
vam etmekte olduğu bildirilmektedir. 
Temasların hangi mesele üzerinde ol
duğu malOm değildir. 

B. Sallhattin'in hafta içinde Alman 
bankası müdürU B. Dr. Şaht ile görü
geceği söylenilmektedir. 

Askeri te1 fi listesi 
hazırlanıyor 

Ankara, 19 (Telefonla) - Askeri 
terfi listesinin hazırlanması bitmek ü
r.eredir. Liste ayın yirmi beşinde son 
şeklini alacak ve yüksek tasdika sev
kedileoektir. 

Düğün ' TEPEBAŞINDA K ARISINI 
Asebt Basımevi memurlanndan VURAN ŞOFOR lZZETINı 

Kimil Aydarm kw Bayan Niymetıe DURUŞMASI 
muharrir arkad~lanmızdan Nurettin Geçende Tepebaşında bir cinayet iş-
Artamm kardeşi ve Bor Halk eczaha- lenmiş, otobüs şoförU İzzet, karısını ve 
nesi sahibi Bay Cemalettin Artamın 1 b" d b 
düğünleri dün gece Eminönü Halkevi onun a ır ara a ulduğu bir şoför ar-

kadaşını tabanca ile vurmuştu. Kadın, 
salonlarında yapılmıştır. derhal can vermiş, ağır surette yarala 

Toplantıda iki tarafın dostlarmdan nan erkek, hastahaneye kaldırılmış. 
pek çok zevat bulunmuş, ve geç vakte iyileşmişti. Şoför tzzet, suçunu itiraf 
kadar eğlenilmiştir. etmiş, istintak dairesine sevkolunmuş

Yeni kurulan aileye devamlı saadet 
' ler dileriz. tu. İstintak dai resince bu husustaki 

KADIKOY SU ŞiRKETi tahkikat bitirilmiş, şoför İzzet hak-
Kadıköy su şirketinin satın alınma kında muhakeme kararı verilmiştir. 

işi ilerlemiştir. Nafia vekaleti beledi- Dosya, ağırceza hakyerine gönderilmiş 
yeye göndeıdiği bir tezkerede beledi- suçlunun, hakyeri kaleminde katip 
yenin şirketten alacağını sormuş, be- Mehmet Ali tarafından diin usulen hü 
lediye de 20 bin lira kadar bir matlü- viyet ve ifadesi tesbit edilmiştir. Şo
bu olduğunu bildirmiştir. !ör İzzetin yakında muhakemesine baş 

Bundan başka hükümetin 80 bin, lana~aktır. 
evkafın da 25 bin lira alacağı vardır. EVKAF UMUM MlJDORO 

Bu alacaklar şirketle alakadarlar Evkaf umum müdürü Bav Fahret-
arasında ihtilaflı olduğundan mesele tin dün Cumhuriyet vapurile Karade-
Devlet Şurasına intikal etmiştir. nizden Rehrimize gelmiştir. 
KONSERVATUVAR PROJESi Bay Fahrettin Sivas. Erzincan, Er-

zurum vilavetlerinden Trabzona inmiş 
Konservatuvar proiesini yapan mi- halde bütün vilayetlerde evkafı il~i

mar Föız·gin ölümü üzerine kansına lendiren iı:ıler üzerinde tetkiklcrcle bu
telgTaf C'ekilerek projeyi göndermesi ve Karadeniz kıvıları dahil olduf!u 
bildirilmi15ti. lunmus. icap eden em"rlcri yerlerinde 

Gelen bir habere göre, Pöl7icin ka- vermiştir. 
nsı projevi bir haftaya kadar İstanbul Bay Fahrettin lstanbulda üc giin 
belediyesine ~öndercccktir. Di"er ta- kıııfar kalacak, sonra merkeze döne
raftan belediye mimar olan Pölzigin cektir. 
kansını tstanbula davet ederek koca· - ------- - - -----
smm vantt~ nroi<'nin bı ~bilrinde hu- Eden işe fekra1 başladı 
!tınmMmt dtlştinmllııtn. Belediye bu Londra, 19 (A.A.) - B. Eden. dün 
tasavvurdan vazgec;mitsir. Projenin 
tatbikatına bir Türk mimar nezaret öğleden sonra hariciye nezaretinde va-
edecektir, zifesine baılanuıtır. 

Kültür Pakanı 
Bugün şehrimize felerek 

dil iş/erile meşgul 

olacak 
Kültür Bakanı Bay Saffet Anka· 

nın bugün Ankaradan şehrimize gel
mesi beklenmektedir. 

Bay Bakan 24 ağustosta açılacak 
olan üçüncü dil kurultayının hazırlık
larile meşgul olacaktır. 

Kurultaydan sonra şehrimizin bu 
yılki ortaokul ihtiyacı etrafında ala
kadarlarla görüşerek icap eden tedbir 
!erin alınması 'için emir verecektir. 
Bundan başka Üniversitedeki ıslahatla 
da yakından meşgul olacaktır. 

Yeniden beş ilk okul 
açılacak 

Bu yıl ilkokul ihtiyacını karşılamak 
üzre yeniden şehrin türlü semtlerinde 
beş ilkokul daha açılacaktır. Bu okul
larla bu yılki ihtiyaç karşılanmış ola
caktır. 

Direktörlük her okula muayyen 
miktarda talebe alınmasını temin için 
yeni bir harita usulü yapmıştır. Bu ha
ritada her semtin her mahallesinde 
oturan çocuğun hanJti mektebe kabul 
edileceği gösterilmiştir. Yakında ilko
kulların kaydı kabul ve açılma günü 
de belli olacaktır. 

Beqkoz okulu 
Bütün lise ve ortaokullarda yeni 

talebe kaydına dünden itibaren başlan 
mıştır. 

Beykozda açılacak olan ortaokul i
çin uygun bulunan bina Kültür Bakan
lığı tarafından da kabul edilmiştir. O
kul direktörlüğünü vekaleten kültür 
yardircktörü Bay Adil yapacaktır. 

U.'JfUlJll EL iŞLERi SE!lGISI 
AÇILIYOR 

Öğretmenler için açılan resim elişi 
kursu tedr'satı gelecek hafta sona e
recektir. Bundan sonra öğretmenler 
kursunda vücuda getirilen elişleri bir 
araya toplanarak bir sergi açılacaktır. 

YENi KAYMAKAMLAR 
İstanbul kaymakamları arasındaki 

değişikliklerle yeniden kaymakamlığa 
tayin edilen belediye levazım müdürü 
ne müaV?.ene müdürünün tayin emir
leri dün vilayete gelmiştir. 

Yeni kaymakamlar bir hafta sonra 
yeni vazifelerine gideceklerdir. 

Klerans Terras 
ESRARI 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
lf eyecanlı MaceraJarı 

Yaza11: Arnaıtld Galopin -19- Çevirer.: I'. &. 

- Ne cevap verdi size? 
- Bunun büyük bir iftira olduğunu 

söyledi. Betsinin "hususi kısım,, la hiç 
bir alakası yokmuş... Bundan eminmiı 
v. s .... 

- Belki bu hususu gitmiş bir yerden 
tahkik etmiştir? 

- Zannetmem. Oğlum'un gözlerini 
aşk kör etmişti. Kadına körü körüne 
inanıyordu. 

- Ve en nihayet bir gün aldandığı -
nı gördü ... 

Miralay Bron yüzüme baktı. Çehre -
sindeki ifade birdenbire değişmişti. A -
deta kendi kendine mırıldandı: 

- Oğlumun aldatılmış olduğunu dü
şünemiyorum. 

Fikrini anladım. Israr etmedim. 
- Bana demin iki.isimden bahsetmiş

tiniz, dedim: Amstel'le Stefens'ten. Şüp 
hesiz ki bu iki adamın bildiği bazı şey
ler vardır. Bunlar esast:n şüpheli kim -
selerdir. Onları takibe başlıyacağım. 

- Çok korkunç adamlardır onlar. in
sana her şey yaparlar ... 

- Buna şüphe yok. Fakat, asıl bu 
cihetten, onlarla mücadeleye girmek is
tiyorum. Hakikati meydana çıkarmak 

için her ıeyi yapmağa hazırım. 
"Müsaade ederseniz size bir ıey da

ha sorayım: Edvards isminde birisin -
den bahsedildiğini işittiniz mi acaba 
hiç? Betsi Hogart'm samimi dostların -
dan biriymiş ... 

- Hayır, hiç işitmedim. 
- Recinald ismini? 
- Hayır. Bu isimleri ilk defa olarak 

sizden duyuyorum. 
- Pek ali. Bunları sonra düşünürüz. 

~-dik" ı,,.ı,ı .. Amatel'l,. Stevanof'la 
meşgul olac:ağım. Eğer siz de onlara 
dair bir ıey öğrenirseniz bana tabii ha
ber verirsiniz. 

- Hay hay! 
- ~imdiki halde benim en fazla ga -

ribime giden bir §ey var; gazeteleri o -
kumuısunuz ve aiz de hayret etmiısi -
nizdir: Hadiseyi ört bas etmeğe çalışı -
yorlar ... Polise bile bu hususta tali -
mat verilmiş. Elimde delili var. Hük(l • 
met Betsinin katilini saklamakta acaba 
ne fayda görüyor? 

- Bilir miyiz? Siyasi bir meseledir 
belki ... Yahut da ... 

Miralay sözünü yarım bıraktı. 
- Rica ederim, ne biliyorsanız söy -

leyin, dedim. Sizi harbiye nazırlığına, 

yahut istihbarat dairesine çağırmadılar 
mı? 

- Hayır. Buna ben de hayret ettim. 
Hatta miralay Lorens'le konuımak iste
dim de müracaatıma cevap bile alama • 
dım. Fakat, oğlumun kayboluşu hak -
kında tahkikat yapılmasını istemek hak 
kım değil midir? 

"Ah 1 bilseniz bir haftadanberi ne sı
kıntılı geceler geçiriyorum! Zihnim dur 
madan işliyor ve en korkunç düıünce -
ter kafamı alt üst ediyor. Bu düşünce -
leri aklımdan çıkarayım diyorum, ol • 
muyor ... 

- Vazife baımda' mısınız? 
- Hayır, iki sene oldu tekaüde çık-

tım. 

- O halde eski arkadaşlannızla te • 
masınız azdır. 

- Bazılarile henüz görüşüyorum. 
- Belki onların vasıtasile bazı şey -

ter öğrenebilirsiniz. 

- Kendilerinden bir şey öğrenebile -
ceklerim benimle karşılaşmaktan kaçı -
nıyorlar. Minlay Lorens'le görüşmek 

istediğimi ve cevap alamadığımı söyle
miştim. Halbuki Lorens benim arkada -
şımdır. Ayni sımftandık ve daima çok 
iyi geçinmişizdir. Bu vaziyette uğradı -
ğım muenıeleninin benim için ne ka -
dar ağır oldu~unu tabii düşünürsünüz. 

''Anlıyorum ki oğlumdan şüphe edi -
yorlar. Fakat ben onu en iyi tanıyan bir 
kimse f;ıfatt ile temin ederim ki oğlum 
t;erefindcn bir an avnlmamışttt'. 

Bu meseled'! fena hir manevra var. 
Belki bu sırrı asla meydana çıkarama -
yız. 

- Kimbilir? belki de muvaffak oJU • 
ruz. Eğer sizi harbiye nazırlığına çal' 
racak olurlarsa bana muhakkak habd 
verin. Aradığım izi belki bana siz vere' 
ceksiniz. 3ununla beraber, biribirinıiP' 
görüştüğümüz duyulmasın. Bana bil 
şey bildirecek olduğunuz zaman e~ 
bir kimse il.! mektup gönderin. Emniyet 
edecek bir adamınız vardır, tabii? 

- Evet. Eski emirberim var. On ti' 
nedenberi yanımda çalışır. Yiğit bir ır 
koçyahdır. 

- Güzel. Ben de bir şey öğrence'~ 
olursam size bildiririm. Adresiniz ne• 
dir? 

- Oksfort caddesi. 54. 
Miralay ayağa kalktı, elini' uzattı .e: 

- Size §İmdiden teşekkür ederfıl" 
Mister Dikson, dedi. Yapacağınız arat· 
tırmalarda size yardım etmeğe hazırııll' 
Bu işte bir tehlike bile olsa çahşmaJctJI' 
çekinmiyeceğim . Tahammül edilemiyt • 
cek bir halde bulunuyorum ... OğluınıJll 
ne olduğunu öğrenmeliyim. 

(Ar ka.'1 uar !._.., 

Merkez bankası 
tahvilleri 

D ün birdenbire beş 
Lira düştü 

Altmış sekiz lirası ödenmiş bulunt' 
Cumhuriyet Merkez Bankası tahvill' 
ri 91 liraya kadar çıktıktan sonra ~~ 
86 liraya düşmüştür. Günlerdenoe>· 
mütemadiyen yükseldikten sonra lifi' 
le birdenbire düşmesi bazı kimseler ti 
rafından hayretle karşılanmıştır. J.tl 

Bizim yaptığımız tahkikata g..,..~ 

bunda hic bir fevkaladelik '.ıl:'P.' 
J. an vuıerm vazıyetı oııalU!" no';."' 
TahVlllerin Yükselmesinin seoo13ı 
kanın çıkardığı broşürlerde bu yıl.~~ 
sedarlara fazla miktarda kar bıralW'" 
cağının yazılmış olmasıdır. .ı....1t-

Bu, piyasada alıcı miktarrnı ço~t· 
mış ve tahvil fiyatları yükselrnı!;;. 
Dün fiyatların birdenbire düşüşU pı1.iıf 
sada endişe uyandırmış olduğu ~ 
tahvillerin kıymeti üzerinde de ı:xıgiııi 
sada endişe uyandırmamış olduğu 
bir tesir yapmış değildir. 

BEBEK SERGiSi DEVAM ED/10, 

Kızılay cemiyeti tarafından Ta~ 
bahçesinde açılan arsıulusal ~ .. t· 
sergisine gün geçtikçe rağbet artJll'""" 
tadır. ., ıt• 

Son günlerde İspanya, Fransa.~ 
vanya, ve Almanyadan 20 ye Yd"JI 
gayet güzel bebekler gelmek sure 
sergi bir kat daha zenginleşmi§tir· ; 

Sergiyi günde 3000 kişi ziyaret 
mektedir. .......-"" 

Eski i spanya kralı Yıı: 
gos lavyaya geldi gittı" 

Belgrat, 19 (A.A.) - Avustu~ 
ikamet etmekte olan eski İspanya. rtC 
Alfons dün naip prens Paul'U %11' ıs-J 
etmit ve öğle yemeğinden sonra def 
yine Avusturyaya dönmüıtür. 

Alman - Italqan 
bahriyelileri arasın~ 

Kiel, 19 (A.A.) - İtalyan A f' 
Paladini, Gorizia kruvazörü ile b:::ı. 
gelmiıtir. Amiral, büyük ha-rp ıııe 
leri abidesine bir çelenk koyrnutttl'' 

General Gamelin 
Viyanada ı' 

Viyana, 19 (A.A.) - Varıovad•" O" 
len ve Parise gitmekte olan general 
melin dün Viyanadan geçmiıt~ 

İSTANBUL - 18. Dans ı:xıusi~ ' 
)!ubte n.(plak), 19. Haberler, 19,l:S. J" 

pl8.klar, 20. Sıhhi konferaruı: ~,sO
rahim Zati Öget tarafından. j,ef' 
Stüdyo orkestrları, 21,30. son b• 

Jer. ~· 
Saat 22 den sonra Anadolu~ 

nın gaı.etelere mahsus ha vadiS 
verilecektir. 



iıaretler 

lspanyaların 
pisikolojisi 

1 

lapanyaJa taze in.an kanı hô
~ ltaltlırunlann kızıl dekoru ha-
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1Gezintiler1 

Sinekten kaıtala 

etlir. Viktor HÜgo, l•panya-16 
'-. balı.ederken bpar.yalar, tle-

936 Olimpiyadı Nasıl Kapandı? 
gündür hiç sönmeden yanan büyük Olimpiyat 

"Louü Bleriot,. b ·r zamanlar 
adı dünyaya yayılmıı bir tayyare
ci idi. Hele "Manı,, ı ilk olarak 
geçince, bü•bütün dil!Pre Je•tan 
oldu. 

Geçenlerde •essizce ölen bir 
tayyarecinin, hazırladığı bir e•er 
varmış. Yakında ba;1ııacakmıf. 

Kanat tarihinde fÜpl1eıiz çok de
rin bir iz bırakacak ol..ır bu kitrıp, 
Franaız gazetelerinde .' ·eni bir çar
pıntı uyandırdı. "Car.dide. mÜ•· 
veddderden bazılarını ele geçir
mif. 8Qf sayılaında 'atal:ıt!ı bir 
telrik.ı halinde okuyu,~11larına su
nuyor. 1 

-.;,ti. Bugün bu l•panyalar ha
~ni tlalıa iyi anlıyoruz. O ka
lcrr ki l•panya iki Jiifman l•pan
)._ haline girmiftir. 
Düıman elerken •atlece vunıı
artlan, mücacl.eleclen bah•et

'-elt i.temiyorum. Bu mücadele 
ayı•ile ortaya çıkarl pnkoloii
bah.etmelı utiyorum. Bu psi-

4oloji yannlri mücadelenin daha 
._irin olacağını, ve yannki kao

arın Jehfetini ıimNen anla
~r. 

l•panyalann bu hafeti ruhiye
~ en iyi ilacle eden üç hatlue 
lcaıaıyorum. 

Biri, General Frankonun be
t.aı.atı: 
"l•panyayı kurtarmak için yarı 

~Pcınyayı leda edeceğim . ., Sözü. 
ikincin; Fa.tan getirilen ya

~cı kuvvetlerle /•par.yol iman
nın imha atqine tutulma.ı. 
Üçüncü.Ü; enr ediien miliale

>iıt, yani meıru hükumeti mütla
'ııcı eden kuvvetlerin orduya iayan 

·, lıuvvetler •ayılt:;! kurıuna 
~İzilmeleriJir. 

Bu üç haJue de lapanyalar a· 
~nJalıi irini, anlQfmamculıfı, 

ığı tam mana.ile iabat et
lrtedir. 
F rankonun beyanat ile anlıyo
ki. bir mevkii iktidarın bedeli 
l•panya olacalıtır. 

Bunu dünyanın en miiatebit in
rllile söylememqtif. En bü
Fatilaler letilalerini yabClllCI 

dan, yabancı Jiltien olan in
ara bile ba katlar pahalıya 

etmemiflerdir. 
lspanyalann irini bu kadar 
kin. 
Modern millet keneli lıuvvetine 

Hatta darbe: hülrameti 
e l.enJi vaıtalarile yapar. Hal
hi bugün l•panyculaki uyan 0-

unun aktörleri ar1U1ncla az yer 
l •panyoldur. 

F aalıtlan Lejyon etranjer ser· 
·erine ve yabancı devletlere 
ar bir çok inaanlar bu ihtilal 
nanJa lıahramanJır ve vazile

• maaum l.,,anyol. lıallnm lıu
"-lrtir. 
c... ~u Ja l•panyalann hu..mye. 
"lelen biriJir. 

1500 milin lıurpmc dizen in-

f e frika No. 34 

ateşi bir daha 940 da yanacak ! 
Berlin, 16 (Hususi sutt tte olimpi

yatlara gönderdiğiJllİZ arkadaşımız

dan) - Olimpiyad stadımn saati tam 
8,45 i gösteriyor. Bütün E=<:remoniler 
bitm~ Yüzlerce projöktörün ziyası 
altında aydınlatılan olimpıyat stadın

da dünyanın dört tarafından gelmiş 
yüz binden fazla insan, garip bir hü
zün ıçinde, on altı gilndbr devam e
den 1936 olimpiyatlarının kapanması
nı bekliyor. 

Tam bu sırada meydanı aydınlatan 
ışıklar yavaş yavaş hafifleniyor. De
rinden borular çalmaia başlıyor. Ar
tık olimpiyat kapanma mt!rasimi baş
lamıştır. 

Bu sırada stadın etraf;nda yanan 
düzinelerle mavi projökii\r ışıklannı 
havada bir noktada birleştiriyorlar ve 
büyük olimpiyat stadı, ışık hüzmele
rindtn müteşekkil har~kulide bir 
kubbe altına giriyor. &ndo çalmaia 
başlamıştır. 

Büyük kapıdan, olimtıiyatlara i§
tirak eden her millete mensup bir 
sporcu, vatanının bayraf•nı eline al· 
mış içtri giriyor ve bu b!lyrak alayı, 
tek .~ırk halinde şeref tr!bününün ö
nüne geliyor. Baştan be~Jnci bayrak 
güreşçı Nuri 'ı rafından t:ışınan bizim 
şanlı ay yıldızımızdır. 

lar atılmağa başlamış ve meydandaki} 
büyüıe direğin üzerine ç~1'ilmiş olan 
olimpiyat bayrağT, herkl'se heyecan 
veren bu an içinde bir kıt:ı tarafından 
yavaş yavaş indirilmektedir. 

Şeref tribününün karşısına dizil
miş olan sporcular, ellerındeki bay
raklarla yavaş yavaş içer.ye girmefe 
başlıyorlar. Bu sırada ~tadın başın
da 16 gündür hiç durm<! dan yanan 
büyük olimpiyat ateşi de )avaş yavaş 
hafiflt:meğe başladı ve n:hayet saat 
tam ~1,5 da ateş söndü. 

Milletlerin bayraklannın gözden 
kaybolduğu sırada, beyazlar giymiş 
beş Alman atletinin uçlarından tut
tukları büyük bir olimpiyat bayrağı 

I 

projöıdörlerin ışığı altınd3, diğer ka-
pıdan yavaş yavaş çıkıyor. 

Projöktörlerin ışığı birden hafifli
yor ve bu sırada uzaktan olimpi~·at 

çanının sesi geliyor ve tekrar çalın
mağa ba.§lıyan boru sesleri çanın inil
tilerine katılıyor. 

Saat 21,30. Projöktörler tekrar 
yanıyor ve elinde etraf! sırmalı bir 
olimpiyat bayrağı taşıyan beyazlar 
giymiş bir atlet, etrafında gene be
yazlar giymiş ve ellerinde kılıç tutan 
seki~ tane iskrimci olduğu halde şe
ref tribününden sahaya çıkıyor. Da
ha evvel sahaya çıkarak ortadaki 
kürsüde duran Alman spor nazın ve 
beynelmilel olimpiyad kQmitesi reisi 
Kon Baye Latur'un yan~na giderek 
bayrağı Konta veriyor. 

Kont, her kelimesi, ayrı bir hü
zün ı.aşıyan garip ve anh.ışılması çok 
güç bir sesle, bayrağı .\iman spor 
nazırına veriyor ve diyor ki: 

- Bu bayrağı canınız. gibi sakla
yınız ve 1940 olimpiyadrnda, Japon 
sporculuğuna teslim edil";., 

19!l6 olimpiyadı artık en son daki
kalarını yaşamaktadır. Bu sırada 
bando tekrar çalmağa, v~izlerce kız

dan müteşekkil koro, bir defa daha 
olimpıyat marşını söyl::meğe başla· 

mıştrr. 

Radyoda bir ses duyuluyor. Bu 
ses: 

- Ey dünya gençliği. diyor. Sizi 
Toky\Jya çağırıyorum ... 

Bir kaç dakika sonra J, ulaklar ye
nideil ~an sesleri ile dol 't'ağa ve sta
dın dort tarafına çekilmi~ bütün mil
letlerin bayraklan indirilmeğe başla
mıştır. 

O kadar hazin bir an yaşıyoruz ki 
yanımızda gözleri dolanlar olduğunu 
görüyorum. 

Bu, merasimin son kısmı oluyor ve 
bütün Almanların, yani 70 - 80 bin 
ağızın kendi kendine Alman marşını 
söylemesi bitince, bando son defa ol
mak üure bir defa dah'.l olimpiyat 
mal'§!nı çalıyor ve ilkolarak şeref tri
bünündekiler, Bitler, Rulgar kralı 
Boris, Mareşal Makenıl'n, Göbels, 
Göring yerlerinden kallu,.,·orlar. 

Artık 1936 olimpiyadı tarihe gö
mülmüş, tatlı bir hatıra c.lmuştur. 

Bleriot, tarihine .'1anfı geç· 
mezden önce bu uzun yolculv.ğa 
dayanacak uçağı ncud bulduğunu 
anlatmakla bQflıyor. Meğer bir 
telr ve çilt •atıhlı uçak davaaı var
mtf• Zaoallı adam tek aahhlılıfa 
öne ~rdükçe, karıınndakilerden 
ala:A/.c gülüm•emeler toplar, rcı 

burkulurmuı. Fakat bu türlü va
ratılıılarda engel, İ•f<'ğİ arttır

maktan bQfka feye ya~ama.z. Ni
tekim o da yalnız keneli gönlürıü 
dinliyerek meramına eıdi. 

Benim bu me•eledı: dokunmalı 
iatediğim nokta ıudur · 

Bayraklar gelip dizilir dizilmez, 
beynelmilel olimpiyat k•>mitesi r&i 
Fraruız Kont Baye Latu: liürsüye çı
kara.ıc kuvvetli bir sesle !'ıüttin dünya 
gençlifini bir kere daha st'llmlıyor ve 
heyecanlı bir nutuk söylüyor. -----------------------------

Kontun nutkunu iki ytiz kişilik F ransada hayat 25 Kuruşa et! 

Bleriot, Manıı 25 t4"rnmuz 1909 
da fJeçmİftİ. Kendisini~: "3u mu
vallakiyette te•adül ve talihin 
büyük payı var . ., Ded 'ğine bakı

lırsa, uçağın kıaa ömıı.ine r.eln 
ağdırdığı kendiliğinden ortaya çı· 
kar. Fransız ve lngilız toprakla
rını birbirinden ayıran dar •u par
,aı nerede, eaki ve yeni dünya 
araaına giren enginler nere:le?., 
Maftf, onun büyüklüğü yanında 
bir dalga gibi kalır. koro heyetinin hazin şarkısı taJdp e-

diyor. Ve bu sırada baştan başa be- pahalılığı 
yazlar glynü' olimpiyat perisi kızlar, 
ellerinde defne dallarından yapılmış Franaada Leon Blum hüldllnetinin 
birer çelenkle ortaya çıkıyorlar ve amele hayatını terfih için bir takım iç
her bayrak direğinin başına bu çe- timai ıslahat tedbirleri aldığı maJWn • 
Ienklerden birer tane takıyorlar. dur. Bununla beraber bu ıslahat tedbir-

Bando olimpiyat marşını çalmağa leri memleketteki iktıaadi teıkilat ta -
başladığı zaman halk ayağa kalkmış, rafından mukavemet görmekte, bunun 
selim vaziyeti almıştı. Bu sır3da top- neticesi olarak halk için ucuzlaması 

aanlann bu İf için utinad ettikleri 
bir halıuk kaitlai bile yoktur 

Mqru hükrimeti müdalaa eden 
inaanı da mi telakki eden zihni
yet ve bunu heaapaz kurbanlarla 
teyid etlen kala, insanlığı utandı
racak mahiyettedir. 

Bütün bu haJuelerin sebebi 
lspanyalardır. 

l•panyalartlan lapanyayı bulup 
~karan, bu lacialara nihayet ve
recektir. 

Sadri Ertem 

matlQp olan bir takım eıyarun fiyatı bi
lakis yUkselmektedir. Nitekim ekmek 
fiyatı bu cümleden olarak son on beı 
gün zarfında yirmi santim artmııtır. 

Ekmek fiyatında görülen bu fiyat teref 
füü asıl fiyatın yüzde on beıini teşkil et 
mektedir. Bazı Fransız gazeteleri bu fi. 
yat yükselişinin cürmü meıhut mahiye
tinde kanunsuz bir hareket eseri oldu -
ğunu ileri sürerek hükQmetten mes'ul
lerin cezalandırılmasını istemektedir. 
Hakikat halde ekmek fiyatı iıçi yevmi
yelerini tayin hususunda esas olduğuna 
göre fiyatlardaki tereffüün önüne geçile 
mezse bütün eşya fiyatlarının artışının 
önüne r,eçilemiyecektir. 

- Teşekkür ederim. Belki ıize li -
zım olur! 

Cevabını vereli. 

Beledi9e bu acazlıılıırı 
Sebebini arıyor 

Kasaplar şirketi tarafından Beyoğ
lundaki Balıkpazannda bir satış dük
kanı açılması üzerine kasaplar arasın
da rekabet başlamış, o civardaki ka
sap dükkanlarında etin kilosu 25 ku· 
ruşa kadar düşmüştü. 

Bu rekabet devam ettiğir.den kü
çük sermayeli kasaplar dUn belediyeye 
bir heyet göndererek kasaplar şirke
tinin bu rekabetinden şikayette bulun· 
muşlardır. Belediye şehrin bir tara· 
fmda 50-60 kuruşa et satılmasına 
mukabil Beyoğlunda yarı fiyatla et 
satılması meselesini ehemmiyetle tet
kike başlamıştır. 

lZMlR PANA i'IRI 
İzmir beynelmilel panayırında 

lstanbul Ticaret odası namına hazır-

LinJberg Okyanasu aıalr hani
dir! Bu letlain üatü.nder. de yıllar 
gelip ge,ti. O ıere/ de eıkidi 

Yirmi bq yıl önce c.,cak bir a
dam tClflyabilen ve gene ancak 
bir kaç aaat havada İ1alabilen u

çakl2Tla, ıimdikiler ..t'aanda bir 
nnelr ile bir kartal ıayrılığı var. 
Bu ölçüye ağmaz ayrt!ık., be§ on 
yılın kı•a günlerine ııf;1ınldı. Yir
minci asnn mucizel~ · inden biri 
de ba olaa gerek. T eh adam ve
rine bölükler tQfınıyor Tonlarla 
bomba yükleniyor. Hava :levleri 
mas~ları gerçekleftirJi. Y almz 
kqkc? bu bulutlara kar. ııe atq ka
rıfmasa idi!. 

lanın.akta olan altı pavyonun kurulma- s. Qezijln 
sı etrafında alakadarlarla görüşmek --------------
üzere lzmire gitmiş olan Galip Bahti- zım gelen tedbirleri almış bulunmak-
yar yann şehrimize gelecektir. Galip tadır. Bir kaç güne kadar Oda diğer 
Bafıtiya~, pavyonların dekorasyon ve bir memurunu orada yapılacak işleri 
ışıkla süsleme işlerini tanzim için la- kontrol için 1zmire J?Önderecektir . ......... _.... __________________ __ 

- A kızım ... Sağ tarafındaki deli -
kanlıyı pek utandırdın. Acı-:hm doğru-

-26-

su ... 
Ve garsona seslendi: - tleride kendime acındrrmaktansa 

- Garşon, lutfen bir kapk verir mi- ıimdi ona acındırmak elbet daha iyidir. 
siniz? - Neden? 

Macidin uzattığı kaşık onu tutan el - Görmedin mi teyzeciğim, benim-

YA7.A N~ KADU~.CAN KAFLI 
gibi havada kalmıı. yüzü aararmıı, gü- le konuımak için ne kurnazlık yapmış 1 
lümsemesi ıaıkınlık haline gelmişti. - Bundan ne çıkar? Yeni genç kız

Şimdi gülümsemek srrası onun yan ]ar delikanlılarla konuşup eğlenmeyi 
ve karşı taraflarında oturan yolculara fena bir hareket saymıyorlar. 

Salonda gazete ve kitap okudu. Gil· 
vertede dola§tı, kamarasında şöyle bir 
saat kadar ı.ızandı. Bu zaman içinde ge
rek salonda ve gerek güvertede Güle
re üç dört defa rastladı. Her defasında 
da ya çocuklara masal anlatırken ve o
yun oynarken, yahut da yaşlıca kadın
lar, genç kızlar, ihtiyar veya orta yaı
h ve ağır başlı adamlarla konuşurken 
buldu. 

t O da A%i.zin yaptığı gibi aalona hu-
hir göz attı. Boı olarak yalnız bir ye

~ kaımıı olduğunu gördü. Oraya doğ
~ )iirüyordu. Lakin Maeidi görünce 
\ hali bot bulmadığını hemen belli et

il.attı bir an için tereddüt ederek ol
yerde durdu ve baıka bir yer a • 

tibi tekrar salonu gözden geçirdi. 
llacit genç kuı kapıda görür gör • 

CSnüne bakmıı, onu görmemezlik • 
telmitti. 

it Gwer, bqb yer olmadığını göriln· 
later istemez oraya oturdu. 
~ '1acit onun yerini daha geniıletme1' 
~ormuı gibi sağa doğru kımıldadı. 

1._ .\ziz, bu züppe delikanlının genç 
""- da: 
"' Sahibi var •.. 
biyeceğini n onun da çekilip gide
. lanl!UJ ve bunu beklivordu. 'Fl1 • 

kat böyle olmayınca Macidin kurnaz · 
lığını anladı. 

Gülerin ona göz bile atmadığını gör-
meseydi iyice kızacağına ıüphe yoktu. 

Garson genç kıza çorba getirdi. 

Güler önüne bakındı. 

Katık yoktu. 
Macit sanki bu saniyeyi bekliyordu: 

Hemen doğruldu. Pek nazik ve kibar 
bir jestle önündeki iki kaşıktan biri -
sini yanındakine uzattı: 

- Affedersiniz, burada iki tane var. 
Yanlışlıkla koymuı olacaklar. Buyuru
nuz! 

Gülümsüyordu. 

Güler onu bir saniye için. çatılan 

kaşla:-ının altındaki sert bakışlarile 

ıüzdü. Onun yaptıiı kurnazhiı hemen 
k1vr3m1ştr. 

gelmiıti: Aziz de için için gülmekten • - Ben yeni genç kız değilim. Elim-
kendini alamıyordu. den gelse çarşaf giyer, peçe takardım. 

Gülerin yüzündeki sertlik pek ça-
Karşısında oturan şişman adam sö

buk geçmiı o eşsiz ve tatlı gülümse - ze karıştı: 
yişini yeniden ve hemen almıştı. Şimdi - Hakkı var. Şimdiki delikanlılar da 
sol tarafında oturan yaşlı bir kadınla, 

pek sırnaşık şeyler ... Uk bakışta ... 
karşısındaki orta yaşlı şiıman ve krr- Güler onun sözünü kesti: 
mızı yanaklı bir adamla, onların yanla-
rında oturan kızlarla, kadınlarla ve iki - Bu bahis üzerinde konuımak bile 
ihtiyar erkekle dost olmuştu. soğuk geliyor bana! .. 

Onun bulunduğu masadan çok geç- Dedi ve kalkıp gitti. 
meden gülüşler duyulmağa başlamış • Aziz, genç kızı, gittikçe daha iyi 
tt. anlıyordu.Onda delikanlılara karşı bir gü 

Macit bu şen grupun ortasında bir venmemezlik vardı. Böyle olduğuna gö
manken gibi kalmı§. yemeğini güçlükle re hiç bir genç adamla bağlantısı olma
ve di r erlerirden daha çabı~k bitirerek dığma da hükmedebilirdi. 
rıt:r"' Pİtmisti. Bu hükmü verebilmek Aziz için ü-

0 çıkt!ğı zaman Gül,.rin yanı ba • mit kapılarının büsbütün ve sonuna ka-
pndaki kadın yava;ça §Öyle dedi: dar kapanmasına engel oluyordu. 

Onda delikanlılara ve genç erkek • 
lere karıı sanki bir düşmanlık vardı. 

Akıar:ı yemeğinden ıonra güverte • 
de portatif sandalyasına uzanarak yıl • 
dızlı göklere, ayın ve yıldızların dur ~ 
gun denize döktüğü yaldız serpintile • 
rine baktı. Arka taraftan, önce lfahka
hah konuımalar, daha sonra bir kaç 
çocukla birlikte Gülerin söylediğ i şar· 

kılar duyuldu. 

Bunlar, ıen ve coşkun mektep tür
küleri veya marılardı 

Sevim bağırdı: 
- Şimdi hiç olmazsa bir de keman 

çalan olaydı 1 
Herkes bunun büyük bir eksik ol • 

duğunu kabul ediyordu. 

(Arkası wr) 
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Dil Kurultayı Açılırken Aksararay lf' -.. · l' 
soyguncuları · .~i! l..!!~~-~ .. ~ .. ~_!_~.~-~]. (Ustywu ı ıncide ) 

dil kurunüanna nasip olmaınıt diycbi -
leccğim bir mazhariyete eriyor. O da 
bUtüh dillerin ilk ana kaynağına ait bir 
teorinin ortaya konması ve yalnız 

yurttaılara değil, kurultayda misafiri -
miz bulunacak yabancı dil bilginlerin
artasile bütün Türk dünyasına yayıl -
masıdır. 

- Bu kurultaya ne kadar ecnebi iı -
tirak ediyor? 

- On, on iki kadar ecnebi var. Biz 
burada, bugün için arnuluaal bilyUk bir 
dil kongresinin tohumunu ekiyoruz.. 

- Şimdiye kadar ıenel merkeze ve -
rilen tezler daha ziyade hanıi mevzu 
üzerinde toplanıyor?. 

- Bu tezlerin hemen hepli GUnq -
Dil teorisine aittir. 

- Tez veren ecnebiler var mı? 
- Evet, ecnebilerden banlan tez ver 

mittir. Buılan da bir iki gUıı içerisinde 
verecektir. Buılannm da yalnu blr 
llÖylevle iktifa edecelaerini sannediyo -
rum. Y alma pdiye kadar bise JUi 
)'U8ll doktor Viyanalt Knerıiç oiımıt
tur. OUnq • Dil tcoriai için "bu teori 
inhitat halinde bulunan Jdbik dilcilik 
Alemini fethedecek: mahiyettedir., diyen 
doktor Kıverg!çin yanl:amu Uluı ga -
zetesinde nep-etmiftik. Ben So9yet A • 
limlerinin de eeaa olarü GUnct - Dil 
teoriaine taraftar olac:ıaklanm lnnvetle 
tahmin ediyorum. 

- Kurumun çalıım•!llJ)a dair ca.te -
rilen alikayı nuıl buluyonunuz? 

- Alika çok bUyiiktür; ve çok tez 
gelmi§tir. Doğrudan dofruya tez tek • 
linde 3S i mütecaviz eser var. Fakat 
kurultay gibüeri saydı oldufundaıı ge
nel merkez lcunımu birlblrine milpbih 
olanları seçerek buılanm rmnameyc 
almıı ve diierlerini komisyonlara tev
die karar vermiftir. Bu ıuretle kurul • 
tayda okunacak tezler 12 kadardır. Bun 
lann da yabancı dil bilgini arbdatla • 
nmızm tezlerile beraber ancak kurul • 
tay için ayrılan zamana mlapbilecetinl 
tahmin ediyorum. Difer tedere ıeJlnce 
bunlar komisyonlarda ~k bir dik • 
katle gl5zaen geÇirilec~ ve ~omısyon 

rnporlarile umumi heyeto de bildirilmlt 
olacaktır. 

- Şimdiye kadar yaptrğmu sahf • 
malardan ne gibi bir netice elde edildl
ğini tahmin ediyorsunuz? 

- Elde edilen neticenin hepli mu.
bet bir sahadadır. Evvelki kurultayda 
tarama dergiaini takdim etmiftik. O ku 
rultaydan bu kurultaya kadar bir kere 
kılavuz yapıhmıtır. Bundan soma ta
rama dercisindeki kelimeleri seçtik: ve 
anket halinde ıazetede netr~ttik; ıe • 
len mUtalealan topladık n cep kılavu
sunu çıkardık. Şimdi de hemen tarama 
dergisi kadar müabet diğer bir İf 8ze • 
rindeyiz. Bu da derleme derciaidlr. Der 
leme derciai. üç senedenberi yurt için
de yaptıfımız halk ağnndan aöz der -
leme salıpnalarınm verimini kitap ha -
linde ymttaflarm eline verecek bir eser 
dir. 

DCS"leme dergisine bütün Türkoloji 
lllmleri ehemmiyet verecektir.Çünkü bu 
eserde lCtgatte bulunmıyan fakat bal • 
k:m ağzında mevcut 30 - 40 bin k:e -
lime bulunacaktır. Eseri basmaya baı
ladık; altı forması baaılmıfttt; alt tara
fma sür'atle devam edeceğiz. Aynca 
bir de folklor derlemesi yapıyoruz ki 
burada nı!nller, koımalar, masallar, bD
meceler, halk itikatlan hepsi yer ala -
caktır. BugUn bu meseleye dair elimde 
10.000 kadar fit vardır. Diğer taraftan 
bUtün viliyetlerde konuıma dilinin ecn
taksım de bir anketle tesbite çıhpyo • 
ruz. Daha sonra Türk lehçeleri ICtgati -
ne geçecefiz. Bu, müstakbel mesaimiz
dir. 

11.JRIC DiL KURUMUNDAN 

İltanbul, 19 (A.A.) - Türk Dil ku
rÜmu ıenel sekrcterli&inden: 

Kurultay davetli ve 
üqele1 ı 

(U11t11am l tMide) K ı • d h • ti 
~:!~srv:e::::~np~;a~r~~~ ~~;::~- ocae ın e e emmıye 

İstanbul, 19 (A.A.) _ Türk Dil ku- için olAn hazırladıklarını söylediler. b • w ı k d 
rumu genel sekreterliğinden; Necatiden aldığımız dlret.tlf üzerine ı r sag 1 ava Si var 

Kurultaya girme kartları adresleri _ ben ~e Mehmet eJektrik Mt-muru 8Ü8ti 
ne ıunulan davetli ve üyelerin adları _ takınatrak bu ıengin kaa.nın ev;ne 
nı gösterir birinci liste: girdik. Bizi görerek ola .. .ları şlSphe

lendirmemek için elektrıli mernurları-
Bay Abdülhalik Renda (Kamutay nın tatıdıkları bavul ve daha bazı a

başkam), Mareşal Fevzi Çakmak (Ge- llt va edent almııtık. 
nel kurmay baıkanı), Bay Ahmet Un- N~direnin evine girmt-kte hiç bir 
am (lsparta), B. Fuat SarJçoilu (Tü- zorluta maruz kalmadık. Ben elek -
ac bakanı), B. Fuat Ağralı (Finans ba- trlk uaUni kontrol eder ı;ibi yaptım. 
kanı), General KUtm Öıalp (Sü baka- Ve ikimiz birden yanımız.J.t duran lh
nı), B. Ali Çetink:aya (Bayındırlık ba - tiyar kadının Uzerine at•larak iple 
kanı). B. Ali Rana Tarhan (Gümrük kıskıvrak bağladık. 
ve inhisarlar bakam), B. Celil Ba - Necati, paraların yerini de blliyor-
yar (Ekonomi bakam), B. Muhlis Erk- mut- Paralar yukarı katfn b'r yatak 
men (Tanın bakanı), Dr. Refik Say - içinde bulunuyordu. 14 1· .. ~ibirllk, beş 
dam (S.ğbk ve sosyal yardım bakam), altın, iki altın bilezik \'t iki elmM 
B. Tevfik Fikret Silay (Kamutay a1 - yttzU~ ve bir altın kordo" vardı. Bun
batlranı), B. Refet Carutez (Kamutay lan aramızda paylaştık Bir hafta 
asbafkaru), B. Hasan Saka (Parti ıırup kadar Mehmet1e ben Eyiipte Necatf
ubatbm), B. Doktor Cemal Tunca nln nıetresfnin ninde ı.-aklandıktan 
(Parti grup asbaşkanı), Bay Aka Gün- sonra ben Ankara vapurı• ile hm!re 
düs (Ankara), B. Avni Doian (Yoz - geldim.. Vapurda Mer8tl'H yo1culu· 
gat), B. Aziz Akyürek (Erzurum), B. dan Jltl&eyine altın para n mücevhe
Baha önıöre (Kars), Bayan Benal A- ratı 280 liraya verdim. F.'refpapda 
nman (lımir), B. Cemil Uybadın (Te- bir ev kiralıyarak harada bekAr han
kirdaf), B. Edip SerYet Tör (Gilmüt - tı yaşamata batladım. Aynı zaman
bane), B. Ahmet thl&Jl Tokcöz (Ordu), da duvar reuamhtı yapıyordum. 260 
B. Salih Kılıç (lstanbul Emniyet eli • liranın 100 liraaını fakir fukaraya 
rekt&ü), B. Emin Allan Tokat (De - datıttım. Birçok fakiri ırevlndirdlm. 
ni.di), B. Falih Rıfkı Atay (Ankara), Zaten işlediğim vakadan öttiril vicdan 
B. Ferit Celil Güven (lçel), Bay Fuat asabı hissediyordum. 
Gökbudak (Urla), Dr. B. Fuat Umay TUtUn mağazalarında ~alışan Fat
(Kırklareli). B. Fuat Ziya Giyiltepe ma Naime adında bir kadınla sevit
(Eltzıs) B. Ridvan Nafiz Edgüer (KW meğe başladım. BfrlJkte ıraraburuna 
tUr büanbğı yönetkeri), B. Hakla Ş. gittik. Orada iki evi nrmış, blrtnl 
Erel (İltanbul), B. Şükrll (Emniyet bana verdi. Bir gece yalllrz olarak bu 
genel dirck:töril), B. Halil Nihat Boz - Hde kaldım. Bazı sebep1n, beni ge
tepe (Trabson), . Bay Hamdi GUnoy celeyin buradan çıkmata 11evkettf. Ka
(tatanbul), B. Hikmet Bayur (Manlaa), dın da benimle kaçmafı kıtbul etti ve 
Bay Hilmi Oytaç (Malatya), B. Hüs - kendi&lne erkek clbfseet giydirdim. 
nll K.onay (Tokat), B. Amn Uı (Ço - ikimiz birlikte yUrtlyerek Urlaya gel
ruh), Orgeneral 11'1ıhrettin Altay (Birin dik. içmelerde jandarmn onbaşısı, 
d ordu genel iapelrtörii), B. Eut Sa • yanımdakinin kadın olduğunu farket· 
gay (Buna), Bay bakla Tank Uı (Gi- miş, bir.i tuttu. 
resurı), B. AbdWhak Fırat (Erzincan), U:tlaya flnderdf. Orttda tahkikat 
B. Dr. ~brava~ (Nltde), General Ah- yapıldı. Bir gece Urlada bir otelde 
met Yuıa (Urfa), B. Ahmet Hamdi •-~Rall!rk. S8blha lnn'p ltlllfma çorap 
Dikmen (Konya), General Ali Fuat g~tiranek ı:-haneaile otelclen çıkıp fz
'Cebesoy (Konya), mıre ıeldım. Maksadım kadını se-

General Ali Hikmet Ayerdem (Ga _ petJ~ektL Fakat o da beni takip e
ziantep). B. Ali Şevket öndencv (GU- diyordu. Beni burada .tekrar buldu, 
mUpne), B. Ali Zırh (Çoruh), B. İb _ fakat bu defa yanında Uç taharri me· 
rah" G ta (Ka tam ) B Ki muru da vardı ve beni yakaladılar. 

ım ~ Y s . onu ' ' • hakiki hUviyetim meydaruı çıktı. la-
zım Namı Duru (Manısa), Korgeneral t '-t b 1 ...ld" t ı· 1 k 
öm H -•=- B k (İ b 1 K en ı:ı an u a a• ıp es am o aca tım. 

er a.um ıyı tay ıtan u omu- ls il H kk •-ta b • •· d ril 
) G ral Kıı 0 . 'k (T ,_ ma a ı, ıa n u.:ı gon e • 

tanı ene cazım ın ra .. ,,a k . • 
l• • ~·· .. ) G 1 Ali F me ttzere adliyeye vcrilmıştır. gene ıape .. ,oru , enera uat 

(Harp akademisi komutanı), general :-T--k--.-..... p.M'f8_m_be-.•C•U·~·tA-... ı 
Fehmi (Merkes komutanı), general lb- 8 Vlm 20Atuıtoı ~I Ağuıtoa 
rahim (Selimiye Tüm komutanı), ge - 2 C. Ahır S c. Ahır 
ncral Suphi (tat. Tıp F. direkt8rU), ııe- aım dotuP 4 37 4 ~8 
neral Tufan (İstanbul Tüm komutanı). OID ballfl 19,42 t9,4i 
B. Muhittin Uatilndağ (latanbul tlba- .. batı umuı :t.30 s 30 
yı), B. fsmail Hakkı Uzmay (Bolu), OCt• namuı 12 19 12 19 
B. Mahmut Esat Bozkurt (bmir), OdndJ nam~ 16,19 lfı,19 

üpm D&ftlUI 19,42 : 9 42 
Bay Uıtfi Müfit ösdeı (Kzrtehir), Taı. naınam 21 42 21 ,41 

Çeltikçilik nasıl yapılmalı? 

' 

Pirinç eki:en batalrlılr 

İzmit, (Öıel} - tzmitte, yıllardan 
beri, yapılan ve başarılan bir çok önem 
li, memleket iş ve hareketleri vardır. 
O kadar ki, iyi ve aamiml ıören bir 
göz, bir sene evvelki lzmitle, bir aene 
sonraki İzmit arasında, geniş ölçüde, 
güzel, verimli, ileri hareketler görür. 
Bu arada Sağlık davası, İzmltte yapı
lan ve başarılan ig ve hareketler ara
sında sayılı bir yer kaplar. 

Tabiatın bir çok gUzellilt!erinJ bağ
nnda yaşapnakta olan hmlt, mc-.ale
sef sağlık bakımından geri kalmış bir 
manzara anecliyordu: 

Cumuriyetin kafalara, ruhlara aşı
ladığı enerji, engin hamle hisleri, her 
gUÇJUğU olduğu gibi, tzmltln artmasını 
da yenmenin başlıca lmiU olmu§tur. 

hmit ve İzmitli artmadan uzun ve 
çok acılar çekmiştir. Bu aeılarm izleri 
hali. bir çok yuva.larm vakit vakit sız. 
lıyan birer ıztırabftlır. Bu sebeple bU· 
k6metin yardımı ve içten allkuı tle 
Ntl.,.a --- -Hvqı, klM .eayııa.wte
cek bir zaman içinde muvaftakiyetle 
bqanlmış gibidir. 

İzmit bataklıklan kurutulurken, 
köylünün yüzünde okunan tatlılıjr, göı 
lerin ıeık dolu sevgisini hatırlıyanlar. 
memleketin ef endi,inin ne bilyUk dert ı 
ve mihnet içinde bucaladığm& daha 
yakından anlamışlardır, aanınm. 

* • • 
bmitte, sağlık davaa1, en ince nok

talarına kadar başarılıp ıiderken, gö
rüldü ki, çeltik ekimi de sıtma haaıta · 

lığı yapmaktadır. Ve bunca emekler. 
masraflar, çalışmalar bir (hiç) olmak
tadır. ÇUnkU, fenni şartlara uygun ol. 
mıyarak yapılan Qeltik ıiraatl bir ta
raftan faydalı, diğer taraftan da sa 
rarlı olmaktadır. Zaran feydaamdan 
çok olmalı ki, hallnn da h""lı sızlanış
ları üzerine, p 'rinç ekimine villyet 

•aha!ardan biri. 

hudutları içinde, nihayet verilmek 
tendi. 

Pirinççiler, memlekete bUyUk 
paranın girdiğini iddia ediyor, hU 
met de bUyUk bir sağlık davasmm 
dUldUğililn söylUyordu. Netice ıu old' 

(Pirinç kanununun maddelerine 
gun eekilde pirinç ekmek prtiyle 
iyat serbesttir'.) denildi. 

Tütüncülükten, pirinççiliğe yü 
miş bir doatum var. Evelisi gUn 
kendi çeltik sahalarına götUrdU. 
tım: Hendesi gekilde hazrrlanmıı 
raklarda. geni§, dar, uzun kanallar 
dı. Ve besbelliydi ki, bu ~kilde ce1 
ekmek bir hayli külfeti ihtiyar e 
demekti. Fenni suretle yapılan çel 
sahalannı uzun uzun gezdikten ve 
lan saatinde ve gününde boşatı 

~tıkları g6rdUkten sonra, ıivris 
lerin saz çalmıyacafma, butahk 
olmıyacağma inandım. Fakat, kat 
da düfi1mle1'l,p kalan bir nokta var 
onu cıa burada yazmaktan kendimi 
tUrlil alamıyorum. 

Bu yıl dediler, 1200 dönüm 
lennf §ekilde ekilmiştir. Bundan 
milyon lira kadar bir para almacakl* 

tyt, gUzel, diye cevap verdim ve fll, 
dum ki bu parayı köylü de alacak .,.t 

Saym doıtlar birbirlerinin 
sonra da bana bakt,ılar ve ıöyle bir 
vil yaptılar: 

- KöylU, dediler, çeltik işle 

çahştınhyor. Ve ilave ettiler: 
- TabU bir kaç 'kuruş da k 

yor. wd 
Hana öyle geliyor ki, çeltik ek~ 

kapttaı ıiraat olmaktan kurtardıJJP:' 
rün, bir kaç s~rmaye sahibinin d# 
köylünün de yüzü gülecektir. Ve 8"' 
nm asıl olan da budur. 

Ocvdet r ıy"' 
= B. Kemal Unat (lıparta), B. Behçet llDIU 2.il 2.ll3 

Günay (Urfa), Bayan Bahire Bediz ::::ae;-:::::::~ ~~~ ~~: Çeşmede o•.up ş· t d k. I ". 
(Konya), B. Bekir Kaleli (Gaziantep),-------------~ Jte e 1 p 8) 
B. Berç Türker (Afyon), General Dr. Nazım Poroy (Tokat), B. Necmettin hı.ten 'ief -·" 

Ö .ı Şile, (Özel) - Karadenizin JIP""."'! Belim mer Akalın (Bilecik). B. Ce- Sadık (Sivas), B. Şeref Aykut (~dır • ~· .ıılr. 
. mur güzelliklerini derin bir seseİll'i mal HUınU (Bolu), B. Damar Ankoğlu ne), B. Refik GUran (Bursa), B. Rem . Çc (Ö 

şme, 1.el) - Bodrum limanına ve geniş bir gönillseverlikle koyn 
(Seyhan), B. Emrullah Barkan (Ma • zi Çınar (Sivas), B. Ruşeni Barkın mensup 18 sayılı Azim motörilnde ça. saklıyan Şile: bu yaz ilk defa ol 
latya), Bayan Esma Z. Nayman (Sey- (Samsun), B. Sadri Maksudi (Gire . lışan dalgıç. Bodrumun karakaya kö-

B ~ fk K ı kL (Ed" ) '"'nden Abdullah ...Alu zı·ya ç-merıin güzel bir plaj kazandı. Yerlilerden han), . ra ata .:ıran ırne , ıun), Bay Saffet Arıkan (KilltUr Ba - .n• Vfi "" 
• lldın önlerinde aUnrer avlamakta Rıdvanın yaptırdığı plaj az zanı 

Bay Faiz öztrak (Tekirda~). Bayan kanı), Bay Şemsettin GUnalta" (Sivas), b 0 Ş'l rdJ 
E> J iken ir iki defa denir.e dalıp çıktıktan ı eye yeni bir hayat kazandı . 

Fakıne Öymen (İstanbul), B. Fatin Bayan Ferruh Güpgüp (Kayseri), Bayı sonra ürüncü dalışında boğulup ölmUıt ş le: lstanbula uzak bir yer 
Güvendiren (Bursa), Bayan Dr. Fatma Fikri Mutlu (tçcl), Bay Fuat Bulca 1 cesedi arkada~lan tarafmdan Çc .. r(',•r dir. Üsküdarla arası .. 15., kilorrıe 
Memik (Edime), Bay Mahmut Soy • (Çoruh), B. Fuat Sirmcn (Erzurum)., ge•irilerek mahalU mUddelumumtllkce dir. OtobUsle en rok !ki saatte al 
dan (Siirt), Bay Mehmet Emin Yur - B. Doktor Galip Kahraman (Bursa), tahkikata ba!ı!lanmıştır. "1 

Bu zav•llmm kövünde beş çocuğu bu yolun gidip gelme masrafı 
dalcul (Urfa), Bayan Mihri Pekt,a! (Ma Bay Galip Pekel (Tokat), Bay Hakezer da ol lu-'TJı unıaşıım,c;tır. kuruştan ibarettir. f' 
latya), B. Muıtafa Şeref öı:kan (Bur - (Bahkesir). ZORJ ·A J<' A Rl EDİNMEK Floryanın Yalovanın ziyareti .ıı.,.. 
dur), B. Naıit Uluğ (Kütahya), Bay (Devamı yarır.M sayımızda) Çe!';menitı Çiftlik kövünden dul w mUteha3sia olan meraklıların bur~ 

üç t'ocuklu Nnzike adında bir kadını Uf""" 

Bergama belediyesinden: 
Her ıene aç.ılmaıı mutat olan Berıama hayvan pana~'ri bu ıe. 

ne de 14 - 9 - 1936 da açılacağı ve umumun istİr!.hnt:nin müem-
men bulunduğu ilin olunur. (505) 

ayni köyden Ferhat o~lu Sakir adında çok memnun kalacaklarına hiç 1 
ki şahıs seni nikahla alacağım diye se- yoktur. __ Mil 
kiz nv ~vvel kandırıp götUrmUş. o gUn Üsküdardan Şileye.gidinceye~ 
bnr:iindiir nikahlamamıış. Nuike bu görülecclt imrend rici manzaralat• .'.;. 
d.cfa n ' kfıhlanmndı~ından ötürü anası de perde aı-ılan ve açıldıkça katıll5 
evine ka"ınca Şakir de varıp anası e- ~ 
vinden döve rama alm kt'ndi evine ee· şerek tablala~an int'e bir yara ~4 Aiuatoı 1936 da açılacak üçün

cü dil kurultayına tıtanbulda bulunabi-

len bütün aayıavlanmız davetlidir. ı. - C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
ta11bulda adresleri bilinebilen saylavla- • 

tirmiş ve iistunden kilitlemiş. Nazlke- en bedit örnekleridir. tJlf 
nin anaın karakola eikavet edince za. Burayı görmeğe gelen ecnebi~·' 
valh kadrn kilit altından kurt~r1lm1ş. yahlar: Türkiyenin tsviçresi diye.~ 
Surlu m~hk<'mcve verilmişt'r. Bu şah- ret ve takdirle bu temaşadan aıoır:- · 
sın evvelce katilden 10 ~eneye mah· 

ra posta ile girme karttan sunulmuş, tO Ağustos t-uihi:r.dt miiı.akaaaıı ı!in edilen S '1ema nı<ıkinder 
adresleri elimizde olnuyanlarrn girme ve aaıı malzemen 1u mürıakaıa ıünü bazı firmalar tardı.•dan bu 
kartları da Ankarada Kamutay posta - müddet zarfında •eklif y-pılamıyacağı anlaııldığınei .. ı. ve -t•rlname 
hanesinden aevkettirilpüttir. Girme kar de ba21 tadilat Y•i-=ıldığ.ntian dolayı 15 - 9 - 1936 tarihirıt kıo.dar 
tı eline vannıyan ve gelrniyecek olan tcmdıl edilmittır. 
saylav arkadaşlar olursa 23 ağustos ak-
pmrna kadar Dolmabahçe sarayında! \'eni f&rlnanaelu 5 - 8 - 1936 tr.rihinden itiiuuen Anka·ad11 
kurum genel sekreterliğine maJBmat C. H P. genel aelcreter~ifi Ye f•tanbuld• C. H. P. ihönk'6tUJ batkan 
vermeleri rlc:a olunur. lıiı taraf mdan para••z .>hrak verilecektir. ( 111) 

kum olup yeni hapishaneden çıkıp gel- rı ilhamı gizliyemcmcktedlrle~..ı 1 
diği anlaşılmıştır. • Zaten kutsal yurdumuzun ~ 

94 NÜFUSLUK BlR KAFİLE mıyan hangi köşesi vardır!.. ~ 
GöÇMEN Refit .t~ 

Sakız limanına mensup bir vapurla 94 ------------".':fi 
nüfusluk bir kafile g&men gelmiştir Çeşmeye çıkmışladır. Burada 
Bunlar Yugmılavyanm Koçana ve Köp-1 tı fenniyeleri yapıldıktan llODl'9 
rillU kazasından olup Selanife ve ora- mı Odemif ve bir kmmı da 
dan da Sakıza gelip mezkQr motörle lakAn görmek Uzere gitmJflerdi"• 



idaremiz ihtiyacı için tartnamesi mucibince (20.000) kilo ben· 
24/Vlll/1936 tarihine raıtlıyan pazarteıi günü saat 11 de pazar· 
tabn alınacaktır. isteklilerin ıartnamesini görmek üzere her 
'te pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte %7,S güvenme 

ile birlikt~ Kabataıta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi 

Cumtfuriyet Merkez Bankası • 
15/811936 vaziyeti 

ür!üğündeki Alım Komisyonumuza müracaatları (237) 

Kaaa: AKTiF 1 
Altm Aft kilogram 17.079.77' .24.0'M.088.51 
BÇıknot, .. " " ,, 11.139.348.-

Lira PASiF 

Sen!la79 ' t , , t t 

thtlya& akoeat , 9 , t 1 

Lire 

l ~.000.000-
1.551.182.53 

Uf&klık, ., " ., l.~.251. 36.171.688.47 
340 kilo demir çember kavalyeıi 
920 ,, bakır .. raptiyesi 

Dahildeki Mobablrler : 

Türk lirası : ., ,, 
Barlçtekl muhabirler: 

Altm satı kllograt ,,398,2'4 
Altına tahvili kabil aerbeat 
dövizler. 

6.186.482.301 

431.790.24 

1.383.86.1. 74 
TedavWdeki BanknoUar: 

Deruhte edilen evrakı nakliye r158.748.563-
K&l1UDUD 6 '"9 8 inci nwJ~ 
lertne t.evtl.kan hazine taratm. l 
dan vaki tedlyat, 12.084.611-

lan.name ve nümuneleri mucibince yukarıda dns ve miktarları 
malzeme 28 - 8 - 936 tarihine müsadif cüma ıünü saat 15 

hzarlıkla aatm 3Jınacaktır. isteklilerin ıartname ve nümuneleri 
ek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 

Dlfer dövizler ve borçlu gW 
ring bakiyeleri , , , , , 8.966.035.9.l 15.584~.47 

Denıhte edilen evrakı naktlye-

1 

• 
bak!yeat, " " .. .. Ll46.683.952- • 
K&l'llllfı taınamen altın olarak 

%7,5 ıüvenmo paralarile birlikte Kabatqta lnhiıarlar Leva 
'te Mübayaat Şubeai Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müra· 

. (189) 

- Şartnameai muci!;ince (15.000) lira muhammen bedelli, be 
(35bo) litre hacminde ( 4) 'adet kaynak imbiii kapalı zarfla 

eye konulmuıtur 
- EJailtme, 29 - JX - 936 tarihine rastbyan pazartesi gunu 
11 de Kabataıta Levunn ve mübayaat ıubeainde alım satım 

GDDDda yapılacaktır. 
a _ SartnameJer parasız 16zü geçen !Ubeden alınacaktır. 

BarJne tahvWerl: 

Deruhte edilen evrakı nakliye~ 
kartılığı. 158. 7 48.58.l-
Kanunun 6 ve 8 lnd mad. 1 

delerine tevfikan Hazine tara-
fmdan vaki tedlyat. fı n 12.Q64.611- 146.68.l.952-

Seneclat cüzdanı: ı 

Hazine bonoları, " " " jL· 2.176.250.-
Tlcarf senetler , , , , , , / n 13.609.25ti.29 15.785.508.29 

Ealuun ve TabvUAt cllzdanı: 1 
JDeruhte edilen evrakın~ 1 

A 1t1yenln k&1'flhğı eab&m ve L.34.~2.893.05 
{tahvilAt llibarl kıymetle 1 

B Serbeat eaham ve t&bTUlt L. 4.173.234. 18 38.2.'16.127.2: 
Avaıuılar: 

1 
tedavüle Ulveten vazedilen L. 16.000.000- 162.68.1.952._; 
Türk Uraaı Mevptı 15.118.340.23 
Dövb Taablıöclatı: 

Altın tahTlll kabll dövizler t 4.564. 732.84 
Diğer dHvizler ve alacalclı ld-
llrlng baklyeıer1 • L.23.871.907. 28.438.640.71 

HalateW ı 1 , , , 57.273.216.lı 

t - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin ı.sıart bir hafta evvel fiataı1 
.a•ıı......;'ni Mu.lcirat fabrikalar ıubemize vermeleri ve e:,siltmeden 

tekliflerinin kahıalüne dair behemehal vesika almaları li.zım 

Altm ve döviz tızerfne avans 
TahvilAt u:ıenııe avam. 

fL. 82.9.19.68 
iL. 16.303.SM.74 18.386.774.42 

1 
4.500.000-
~.31 l.130.97 1 - Muvakkat teminat parası (1.125) liradır. 

8 - İsteklilerin yukarda tayin olunan ıünde tam saat 10 a ka· 
ekıiltmeye ıirebilmeıi için lizmı ıelen veaikalarla birlikte kapa 

lan ıözü ıeçen komisyon reisine teılim etmeleri linmdır. 

YekGD 2.8().06i33 l .58 

hkonto b&ddl y1lz4e IS 1-1 - Altm Qserbae &Y&D.I yU.zde 6 1"'2 

(283) .. 
~e ve nümuneıi mucibince 100,000 metre kırmızı çizgil 
~e 31 - 8 - 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 15 df' 
hkla sabn alınacaktır. isteklilerin ıartname ve nümunesin; 

üzere her aün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve sa· 
~ 7,5 aiivenme paralarile birlikte Kabaı.tta inhisarlar Levazım 

'16bayaat ıubeai Müdürlülündeki Alım Komiıyonuna müracaat 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hdkim-

~~ö~de Kaptan - Saray Yüksek Ziraat Enstitüsü 

(312) 

arkaamda Çanakkale tahrirat müdür-
lüğünden mütekait ölü Mehmet Ferit 
oğlu Mustafa Ferdinin belahete müp
tela olması huebile 15.8.936 tarihin-
den itibaren hacr altına. alınmasına ve 
kendisine ayni hanede mukim annesi 
Nazirenin vasi tayinine karar verilmij 
olduğundan kanunu medeninin büküm
leri dairesinde alikadarana ilin olu
nur. 

ÇuDUJ[Juda Vakla ait çayır ve kabveciliii 3 sene müddetle kira- ----------------
l'erilmek üzere arttmnası S aiin uzablmııtır. lsteklUerin ihale 
" olan 21 - 8 - 836 cuma pnü aaat 15 de Kadıköy Vakıflar 
üriüiüne müracaatJan. (526) 

latanbrıl BJeJiyainJ11n: 
!1et sene aonra parurs olarak belediyeye terkedilmek ve iıletil· 

müddetçe 420 lira senelik ki ra tahmin edilen merke:ı hil binası 
de benzin ve mazot •tıı yeriyapılması açık arttırm2ya konul

. Keıif evrakı ve prtnameıi levazım mudürlüğünde g&rülür. 
i olanlar 157 lirs 50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz \•eya 

tJsküdar lkmc' Sulh Hukuk Jlah
kemuinden: 

'OskUdarda Çamlıcada Çamlıca cad
desinde 6 sayılı evde oturan SalA.hat-

tin oğlu Küçük Abdurrahmana ayni ev
de oturan kızkarde§l Sacide mahkeme
mizce 19.8.936 tarihinde vasi tayin e
dilmi§ olduğundan bu hususta itirazı 
olanların 10 gUn içinde mahkememize 
mUracaatlan illn olunur. 

(V. No. 17T72) 

bile 1'eraber 3 ey1ül 936 perfembe günü saat 14 de Daimi En- -------------
ende bulunmalıdır. (B.) (527) ·lzmir ikinci Hukuk Mahkmne.!in-

den: 

kadastro üçüncü İzmirde Bucada İstasyon cdadesin-
de 3 sayılı evde oturur Mahmut oğlu 

t k •• d •• } •• " •• d Sıddık Bekir tarafından İatanbulda 
ffi)0 a a mu Ul UgUD en: Beyoğlunda Me§!'lltlyet mahallesinde 

tııtib kazasının Babl\ Hasanıal emi ve Guraba Hüseyir. l\ğa mahal- !kinci Ayazma l!Okağmda Ahmet ça

'nin kadastrosuna baılanacağı ndan ilin tarihinden itibaren bet vuşun 8 numaralı evinde kanısı Eski-
Z&rfmda bu mahaUeler hududu dahilincl'eki aayri menkul mal gehirli Meryem kızı Ayşe aleyhine aç-
1 bğı boşanma davasının mahkemesi 81• 
erinin Sultanabmtttte mülıa def teri hakani binaıının drdüncü rasında milddelaleyha Ayşenln ikame-
~. veya Fatih durak mahallinde 84 n\1!9'&rab daire ;uihaz olu- ti meçhul olmasına binaen Jllnen teb
hanede çahf&I\ lrJldastro p oata memurlarına mür&caatla be- liğ suretiyle yapılan tebligata icabet 

elerini alarak mhayet bir ay içinde doldurularak poıta tapu etmediğinden ve cevap ta verdiğinden 
lanna iade edilmesi bu müddetin hitamından on bet gün ıon- hakkında ktyap kararı çıkanlrtı.asma 

'atta memurları tar~fından mahallen tahdidine baılarıacaiı ve ve bu kararm d8ı llin tebliğine ve mu-
'&bipl'-inin tahdit Pınasında mallarının bqında b):ızat veya hakemenin ll.9.1936 cuma gUritl M

at 10 a talikine karar verilmiı ve bu 
illerinin bulundurulması ve bulunmadıklan takdirde mevcut gıyap kararının bir sureti de mah-

ilc nazan dikkate ahnarak vukuf erbabının tayin v~ tasdikile keme divaıihanesine talik edilmiştir 
it ve tahriri yapılacaiı ilin olunur. (480) MUddeialeyhanm o günde ve saatte 

lzmir İkinci Hukuk mahkemesinde ha-
İrne 4 sayılı Jandarma Efrat okulu zır bulunması veya bir vekil gönder

mesi aksi takdirde bir daha tahkikat 
komutanlıg"'" ından: ve muhakemeye kabul edilmiyeceği ve 

t hakkındaki muhakemenin de gıyaben 
~lce (8) aylık ilin edilen (120000) kilo unun mil:tan 12 ay- görüleceği tebliğ makamına kaim ol-

'iznak tizere (180000) kiloya çıkardmaıından atürii (2490) sa- mak üzere ilin olunur. (506) 

~nunun 12 inci mftddesi mucibince muvakkat teminat tesir -------------
.. clq bu umum ) 7 - 8 - 936 dan bqlamak üzere 15 ıün 

llribavi aralıkla dört defa ilanı ve kapalı zarf eksiltmesi 
8 - 938 pazartesi ıünü aaat 10 dı Edime merkez mal Müdür-
~daaında yapılacağından isteklilerin teminat malri)Uzları .-e 
ınektuplarile biriikte komiı yona gelmeleri. ( 432) 

Kilo Tahr.ıini Muvakkat. Tutan Eksilme Şekli 
fiat tem inat güaü -----------------

180000 14 Kuruı 1890 lir• 25200 L. 7 / 9/ 936 kapalı 
zarfla 

Rektör l üğünden: 
.. 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enttitüıünün Ziraat, Baytar fakül-
telerine kız ve erkek ve orman fakültesine yabus erkek ~ız yatr 
b, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe almacaktır. Enıtitüye 1~ılabil • 
mek için qaiıdaki tartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yap~ 
veya liıe olgunluk diplomasmı almıı olmak "Babloryuım yapma• 
mıı "Veya olgunluk diplemaaını almamıı olan'ar Enatitüyo abnmaz,, 
ve Türk tabiyetinde bulunmak limnclır. 

1 - lstanbul aniveraiteeinin fen fakülteeinden naklen ıelecek 
olanlar orada okuduklarl SömeatreJerden, muvaffak olmutlar ise. iJdı. 
ıi kaoul edilerek Baytar, Ziraat ve Orm.n fakültesinin üçüncü S& 
mestrelerine alınır!ar. Ancak Baytar fakiilteaine ıirenlerin bu fakül
tenin birinci ve i!tinci Sömestrelerinde okunan Aıwtomt denine de 
ayrıca devam etmeleri ve Ziraat f akülteaine ıirenlerin Ziraat stajr 
nı yapmaları gereklidir 

3 - Enatitüve girec.ek talebenin fail 17 den &f&iı ve 25 teıı JtP 
karı olmaz. Nihari talebe yüksek yaı k'lydma baib delildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertik!erinin lüzum göıterdili be
den kabiliyeti ve sailamhklan hakkında tam tqekküllü bir ı,.ta eYi 
kurulunun raporu lizımdır. 

a - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden aailık " 
ıağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum sönerdi.it 
bede.1 kabiliyetini ıöıtermi_yenleriD Eı:ıtitilden ilifili k•ilir. 

6 - Ziraat fakültt>sine girecek talebe Ankarada Orman çiftli
ğinde 10 ay staj ıörmele mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince taleb .. 
ye 30 lira aylık verUir. Yatacak yer çiftlikte paraıız sağlanır. ''StajP 
yer talebenin yemeai, içmeai de EmtitGce sallaıulılı takdirde 1ı ... 
dilerir.e bu 30 lira verilmez." 

1 - Parasız yab talebeainden ıtaj Ve)'a okuma deneal içinde. 
sonradan meydana ıele mlkblr haller dıımda olmak Onre, kmtll
liğinden ıtajını veya ok11maum bırakanlardan veya cezel olarak er 
kanlanlardan hükümetçe yapılan murafları ödeyecekleri heldrmda 

verilecek nümuneye ıörtı Noterlikten tasdikli bir kefaletnU:. alııur. 
8 ~ Emtitüye sirmek iatiyenler yukarıda yuılı rapordan batka 

nüfw kiiıdım, 411 kiiıdın.:. poliı veya uraylardan alacY!an ur 
ıidim kiiıdını, orta mektep ve liaelerde ıörmüt oldaldan aüel 
deral~.r. hakkındaki ehliyetnameleriilittirilerek el yazılan ile yazac•kla 
n pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doiraca Aır 
karada Yüksek Enstitü rektörlüiüne baıvururlar. Talipler dilekçe
lerinde hangi fakülteye kayıt olunmak isteklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeleri haklnnda bir muamele yapılmaz 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamıı olan ve 8 ibci 
maddede yazılı kağıtlann ilitik olmaclıiı dilekçeler ıelmemif aydır 
ve bunlar hakkında biç bir muamele yapılmaz. 

1 O - Vaktinde tam kl.fıt]ariy le batvuranlar arasmdan .... IJi 
veya iyi dereceli olanlar tercih ed:lir. Kabul edilecek talebe &liplCP 
ma derecesine ve batvurma tatihlerine g6re seçilirler Kadro dolma· 
dıjı takdirde orta dereceliler de batvurma ınuma ıöre almabiliı
ler. I . 

11 - Cevap iltiyenler aynca pul göndermelidirler. 
12 - Batvurma zan.anı Aiuıtoaun birinci gününden Erltll(;n o

tuzuncu günü aktamına kadardır. Buqdan ıonraki baıvurmalar kabul 
eclilm~z. (15)_ 



ABONE ŞARTLAR/ 

llemhlbttaalade T!iO ao 111 UO 
TabaDcı yerlere 13llO 7ID COO 1IO 

Po9ta tüillll• l 
ctrmt,.a yerlere ( 180 • IOO llO 

Tlb1dyenln ber poeta merlla:tade lltJBUN"a aboae ,..wr. 

YAZ/ VE YONETIM YERlı 
latabul. AAbra c.ddlll, ( v A&l'I JWCID) 

Telefon J=-...mı :: 
Teısnı adnll: lllJBUJI lltaDbal 

Pomta lmtua No. • 
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Eski FEVZi ATI -

Yatılı K~aQ!i~p~! Ç! .. J~ış~~~J!inndl:atıaız 
Kayıdlar bqlamı9tır. rıtiyen lere m~kteb tarifnameı: gönderilir kayı:I için her gün mektebe 
ve tafsilat almak için Yeni poıtane arkasında Basiret hanında Özyol idarehaneıiJ?e mi.i

racaat edilebilir. Arnavutköy, tramuay caJtleıi Çilte•araylar. Tele/on: 36.210 

ekte le alakada çocuk velilerine 
Beyaz plke llrtU - Yalak, yorgan, yaellk • 

Battan·y~, yat•k ç•rf•fa • Yaabk kıJtfa -
Battaniye çar,afı, yUz havJuau, eyek hevıu ... • 

P;Jama, Fanlla, çorap, mendil, V.8. V.S. V.8. V.S. 
Yavrularınızın yukardakl mektep lhtly•çlarının k8ffealnl en muvatak f.atıarla 

iDiN 8AZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FIAIK WAllYOI 

HA 5 A N H CJ S N D • Bursa Pazarı 
lstanbul Sultanhamam 24 Beyoğlu - latikli.l caddesi 376 Maşbur bir sloe~acı : 

f·carethanesinde en uygun fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Bugtlo Hollvud'da 
T i F o B i L yalnız klAslk gOzelllk 

--Dr. IHSAN SAM•, -11!!!1! kifayet etmiyor. 

f 
' ( 

ilanla alakadar Bankalar, mües- I 
sesat, şirketler ve IUccaranın 

1
1 

Nazarı Dikkatine: • 
iii 

KURUN oe HABER •as•telerintle JNlfredUeeelr ;t&nlara ait f 
tarile GfGfıJa •&terilmiıtirı 

Birinci aayıfada batlık 
Bh inc:t •yttada .. atlml 
ikinci aa)'lfacla santimi 
Üçüncü ve dö~c!ilncü sa11falatda aantimi 
ilin aa)'lfalanacla aanti mi 
Resmi illnlamı aantimi 
Kitap, kitapha11e, mektep, pzete ve 
ha)'ll' müeueae~eri ilbatı santimi 
Tiiccarl mahiyeti haiz olmiyaıı küçük 
llinlar· yirmi keJimeJe kadar 
Kiiçük illnlann bet clefaaı 
Muhtaç sanatkarlar ve it any&nlamı 
illnatı 10 kelime,e kadar meccanen 
Devamlı yapılac&k ilinat için tenzilit 
yapılır. 

KURUN ve HABER p.setelerile yapılacak 
llinlar için yalnız Ankara caclclesincle 
V AKrr Yurdunda 

,, 

" ,, 

20 

30 
100 

00 

PROPAGANDA 
Seniıine müracaat edilmelidir. Telefon: 24370 

Tifo ve paratıfo hastahklanna tutul 

mamak için ağız.dan alınan tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık vermez: Her 

kes alabilir. Kutusu S 5 Kr 

YAZLIK VE KIŞLIK 

Beşiktaşta Serencebeyde Mazhar 
paşa S. No.12 ev kiralıktır. 4 oda, bab 
çe, hava, manzara, konfor. üstUndeki 
14 No. ya müracaat. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Li.lellde Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastalan
m kabul eder. Cumartesi gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dlr. 

GuetamSM s&adeı11ea 7Udar. suec. 
,. strmek lclD .... sartmm k,,..._ (p. 
sete) Jrellm ... :p.ı:ılmalıdlr. 

K.u\ddl l8t1yeD okurlar. melEtupluma 
10 lnarufluk pul koymahdlrlar. 

8udmlJ'Ul JUllan prt ~ 
IDy.utaia J011anm11 melrtuplarm ICIDe 
konulan pan.IL~ uyh()lmamndan. ll&ıı 

olarak çıkan )'Ullardan dolayı, cÜrektor • 
lfllc. o.tnne 80l'U eorgu almu. 

Giinü •"'mİf sayılar 5 laıru,tıu 

Aclr'L '.Dl dettfUreD aboneler 20 kwı.lf 

Oderler. 

Guetecilde tdlu Judula .......,... 
... lllalıkıı ah lıeadllıl ... 

Kadıköy ikinci Sulh. Hukuk Hakim
liğinden: 

Kadıköy Bahariye C. Ali Suavi S. 
6:5 numarada oturan ölU Abdulkadir 
ve Seher kızı Handanın hacrine ve 
kendisine halası Zeynebin vasi tayini
ne 15.5.936 tarihinde karar verilmi§ 
olduğıvadan kanunu medeninin hU
kUmleri dairesinde ali.kadarana ili.n 
olunur. . 

s~nelik muhammen kiran 60 lira olan Divanyolunda Atik Ali- Yeni çıkb 
pqa mahalle Ye aokaiı41D cami avl111UDdaki Atik Alip&ftl mektebi ı.-------------... 
937 •eya 938 - 939 aeneleri ma)'lıı aonuna kadar kiraya verilmek Kültür Serisi 

Numara 
üzere açık arttırmaya konulmattur. Şartnamesi levazım müdürlü· N 
jiincle ıBriilUr. lıtekl! olanlar 450 kunıtluk muYakkat tf!cinat me.k-

o.23 

baz Yeya mektubile betaber 25 atuatoa 938 salı aünü ıaat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (1) (291) 

lı. 56 mcı mektep bimsmm tamiri 
Beyoilu 11 inci mektep ihata du· 

Ketif bedeli 
!JlUbammen 

309,35 

Muvakkat 
teminatı 

23.50 

YUllHll İnfUL 908,68 69 . 
Yukarda ketif bedelleri ve teminatlan yazılı olan mah~ller tamir 

ettirilmek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmaıtur. Keıif ev
rakı ve f&rbıameleri levazım müd ürlüiüncle ıarülür. latekli olanlar 
kanunun tayin ettiii Yerika ve bayındırhk direktörlüiünden tasdik
li fen ehliyet vesilruı ve hialann da ılıterilen teminat makbuz veya 
mektubile beraber 31 - · 8 - 938 pazartesi aünil aut 14 ele daimi 

. 
Andre Moruva 

HAYDAR R!FAT 

İklimler 
tkinci Tabı 

lıtanbal - 1936 

encümende halunmalıdır. (1) (418~ r~·········· 
lahibi: ASUI US ·- YAKIT Matbua Mqri,at DlrektGrO: Refik A. Sc•enp 

Fiyab 100 Kuruıtur 
VIKIT Matbua - lllanbal 

diyor ve illve ediyor: "Zamanmıızda nln taravetlnl viklye edeblllPler. 
sinema atUdyolarmda klbik ~k yana tınıversleat profeeCSrO d 
gtlnde 8 "olar ve zekl 100 dolar luy- · Stesj tarafmdan keelf ve genç 
mettedir. GUzel yüzler ille, zeki.dan ve vanlardan latihsal edilen cildi 

gençletmil bir tenden daha fazla, ıooo el ve gençleştirici Biocel cevheri 
dolar kıymetindedir. 

dl pembe rengindeki Tokalon 

Sinema artiatleriııin yakıcı ve ku~ de mevcuttur. Gece yatmazdan 
veW projektörleri altmda çalqırken kullandıkta, aiz uyurken cil 
onların ytızlerini çabuk IOldurarak besler ve gençle§tirir. Burueuld 
aertlettlren ve bUl'U§tluıuı bu projek- ve c;izgller silinir. Bu aayede her 
törlerdir. Birçok yıldızlar, ytızlerlnl birkaç hafta zarfmda 10-15 yat 
dtızeltmek ve gUzelleştirmek lçln gtı· lepnefe muvaffak olabilir, Glbı 
zellik mlleueselerinde bUtUn servetle: rt ise (yağsız) beyaz rengindeki 
rtn1 feda ediyorlardı. Fakat, bugtın... lon kremi kullandıkta bUttln 
Her yıldız, kendi kendine teveuW ~ benleri giderir, ve açık meaamab 
cefl baBit bir tedbir aayeainde ciltlert- tir Ye cildi beyazlabp gençlettlrfJ'• 

19LKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksltle 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

Kırklareli Nafia Müdürlüğünden: 
l - Edirne · ııtanbuJ yolunun Babaeıki kazaı. .:labıli.,de 48 

220 raci kilometrea'ndeki (TAS KOPRO' namındaki köpr.inin J>a\oll' 
arme olarak yenidPn yapdmaı• ek ıiltmeye konulmuı~: 

au itin ketif bedeli 10696 lira 87 k11ruıtur. 
Z - Bu ite ait tartname Ye evrak1 fenniye ıu1.Jo..rdırı 
A - Ekailtme tutnameıi 
.d - MukaYf'l~name proieai 
C - Bayındcbk =tleri ıenel f&rbı:unesi 
D-Teaviyei türabiye, ,ole ve kiıı• intuta da:r renal ;artn•~ 
E. - Huıuıl prtname (Bayındırlık Bakanhiı tarafından~ 

dilectds betonarme l:üyük köprüler hakkında ffnni ıartname). 
f - Ketif ::edveli ıilıilei fi yat cedveli, metraj cedYeli. 
G - Proje, Grafik. 
latekliler bu tartname ve evrakı fenniyeyi (53) Kurut anakaı;illf, 

de Kırklareli Naf\a dai ... eainden ala bilirler. J 
3 - Ekailtme 24 Aiuatoa 1936 pazuteai pnü aa:&t 15 d• 

eli Nafia müdürlüiü bioumcla yapalacııkbr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle )apılacakbr. 
S - Eluiltır..\;ye ıirPhilmek için icteklilerin (803) lira ~ 

kat t.mıinat vermesi ve bundan bqka &fl&iıdaki veaib.lan \.&is,,.,, 
ıöıteımeai ve yukuıda yatılı l!vrakı imzalaması lizımdır. _.., 

l490 numaral• kaı1unda yazıb vesiilalarla beraber 1 HaP":"" 

1936 tarihinden ıtJnra Nhfia Vekiletinden alınmq ehliyet Yel~ 
6 - Teklif mektuplan yakanda üçüncü madde I• yazılı ~ ~ 

bir ıut evveHne kadar N•fia daireıine ıetirilerek ekMiltme k~ 
reiıliiine makbuz mtıkabil;nde vereceklerdir. Poata •le aiaıd~ 
mektuplann nihayet ÜÇÜJK.ü mııdde de yazılı saate kacJsr ıela:it ~ 
ve dıt zarfm mühür mt1111u ile iyice Dp&\tılmıı olmar lizımclar. ,...... 
He ol&cak ıecikm~ler kabul edilqaez. ,84) 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~------""""" 

Ziraat Vekaleti Sahnalma 
Komisyonundan• 

Ammrada Etlik merkez ıerom binuında yapılacak tadilat .
vei intut için kapalı zarf mulile açılan ve 17 - 8 - 936 
ele ihaleai yapılacaaı ilin olunan eksiltmenin ıörülen lüzum 
müclcletaiz olarak tehir eclildiii il&n olunur. (421) (3701 


