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ispanyada i çetin boğuşma 
siler dün yen ·den iki şehir aldılar 

ilkmektep muallimleri hangi 
altında değiştirilecek 

şerait 

Ankara, 5 (Telefonla) - Muallim 
mekteplerinden bu sene çıkanların açık 
bulunan ilk mektepler muallimliklerine 
tayinlerine ba~tandı. On bet eylOle ka
dar bu işe son verilecektir. 

ne almması bildirilmektedir: 
1 - Çocuk veya karde~ini orta ted .. 

risat mekteplerinde okutmak mecbu • 
riyetinde olanlar orta ve lise olan yer • 
lere inha edileceklerdir. 

Burgos, 5 (A.A.) - Nasyonalist 
kuvvetler Kadiks vilfıyetinde Medina 
ve Sidoniayı işgal etmişler ve Bilba
odan Sruı Scbastiyene gitmekte olan 
bir milis kolunu hezimete uğratmış -
!ardır. 

Ayni kuvvetler Toledo vilayetinde 
Alejooda Madrıt hükumetine ait 
müfrezeleri mağlup etmişler ve 'Ma
jork adasına çıkan Katalonya mi-
lislerini tekrar vapurlara b!nip kaç. 
mağa mecbur etimşlerdir. 

Nasyonalist kuvvetler Talavcra 
muharebesinde 15 top ele geçirmişler 
dir. 

General De Llanonun sevil rad
yosundan bildirdiğine göre, marksist
ler üçüncü defa olarak Mayark a
dasına asker çıkarmaya te5ebbüs et
mi lerdir. 

Fakat bu kuvvetler hedeflerine 
püskürtiilmüşlerdir. 

Seville, 5 (A.A.) - Toledo vila
yetinde ilerlemekte olan albay Ya
gue kolu hükumet kuvvetlerini ağır 
bir mağlub·yete uğratmıştlr. 

General Molanın kıtaatı da Mad 
rite hfı.kim olan tepeleri ele geçir-
miştir. 

160 Kl.Şt KURŞUNA DtZlLMELE
RlNt BEKLYOR 

Hendaye, 5 (A.A.) - Bu sabah, 
D. N. B. ajansı muhabiri, kızıllar ta
rafından Gudaluppa kalesinde bir ay 
dan fazla: Rehine olarak tutulan ve 
bilfıhara kaçan Valleko adlı !runlu 
bir İspanyol ile görüşmüştür. 

Üç tel örgü hattmı aşmaya muvaf 
fak olmuş ve b:tıdn bir halde Hande
yeye gelmiştir. 

Bu İspanyolun anlattığına. göre, 
Gudaluppe kalesinde bugün kurşuna 
dizilmeleri çok muhtemel olan 160 
kişi dnha bulunmaktadır. Kaçmıı> 
olan ilk gardiyanlar B:ı.sk muhb.riyet 
rileri idi. Bundan sonra Anarşist gar 
cliyanlar r,-elıniR ve merhum bakan 
Mauranm oğlu Honorio Manra ile 
.. ylav Nnvarre Deunznyı derhal kur
§ ına dizmi~lcrdir. 

Annrş!stlcr dii?cr rehineleri kur
ıNı d':ınıek niyetinde idi iseler de 

T'aı::ık1 ,. onları bundan vazgeçirmeye 
mıı ·.ıffak olmu~Iardır. 

:.CLlSLER FRANSAYA tLT!CA 
EDİYORLAR 

Bordeaux, 5 (A.A.) - !runun sü
ki'ıtundan biraz evvel safalrla beraber 
Fransnya iltica eden hükftmet taraf
tarı 800 milis dUn akşrun buraya gel 
miı::ıtir. 

Bunları hamil olan tren ~~ af,ır 
istasyorta girnı.i§tir. Askeri furgonla
rın l;apılarmda askerler halle cephe
sine mensup sivillerle yanyana duru
yorlardı. 

Trendekiler hep bir ağızdan yaça
srn Fransa diye bağırmırlar ve bir e
~ir üzerine süratle trenden inmişler
dır. Çok yorgun olmalarına I"ao0m.en. 
bunlar hazır diğer bir trene binmiş
lerdi r. lsta.syonda duran bazı kadın
ların tanıdık simalar ka.rşısmdA bağ
rışları işitiliyordu. 

Milislerden birisi demiştir ki : 
lrunu bu sabah kaybettik. Fakat 

tekrar Barcclone'a gidiyoruz. Beho
bia'dan bu sabah ayrıldık. Saat yedi 
raddelerinde idi. Karşnnızdakiler ha
ldkaten pek çoktular ve artık muka
vemet edemezdik. 

Diğer bir milis de U:ıyancıların 1-
rundo.ki ilk evlere girioini ı:ördüğUnU 
söylemiş, bunlann ndedlni 3000 ka -
dar UıJlm:in etm.i§tir. 

Bu adam bilhassa U:ıya.ncılarm tor 
Ç\l kuvvetinin çok iyi idare edildiğini 
söylemiştir. 

Trenin bir kompartıma.nmda ku
cağında on bir aylık bir çocuk bulu
nan ve kocasmdnn ayrılmak istemi
yen blr kndm göze çarpıyordu. 

Sa.at 19,15 te tren Perpignan ve 
Catalonyı:ı. istibımetinde hareket et
mi tir. 

!RUN YANDI 
Hendaye, 5 (A.A.) - Röyter ajan 

sı bildiriyor: 
Yanmakta ol n ve adeta bir ate 

kordonu tcşkll eden binalo.r, asileri 
lrun merkezini i gnl etmekten menet
mektedir. 

Bunların sabaha kadar beklemek 
mecburiyetinde oldukları sanılmakta
dır. lrunda kalan ikl, Uç yUz kadar 
hUkQmet taraftarı son müdafaa. te
şebbüslerinde bulunmaktadırlar. 

Asi ~uV\•etlerinin, San Sebastiyen 
etrafında. olan tepelerden geçerek 
bu f,lehre doğru ilerlemeleri sanıl-
maktadır. 

Asiler, Fra.n.sa hududunu geçmek 
ve lrunu tama.mile isgal etmek için 
arkada Mi.fi m!Ktarda kuvvet bırak
maktadırlar. 

!RUN !HAN8'1' YÜZÜ1\1DEN 
G1T:rt 

Hende.ye, l5 (A.A.) - Belçikalı 

gönüllüler dün akşam !run köprü
sünü hala ellerinde tutuyorlardı. Bun
lar son 'kurşuna kadar mukavemete 
devam edeccltlerini ,Söylüyorlar. Ha
vas ajansının muhabiri gidip bunlar
la görilşmUşttir. Demişlerdir ki: 

Bizim harbiye komiserimiz Mar
garida bızi terkeden ilk adam olmuş
tur. Ve bundan iiç gün evvel ailesi
ne refakat etmek bahanesile Fransa
ya gitmiştir. 

Bir daha da dönmemiştir. Diğer 
taraftan ileri karakollarda bozguncu
lar a.s'""kerlerimiz arnsma girerek artık 
hiç bir limit kalmadığını söyliyerek 
firara teşvik etmi§lerdir. Sekiz kişi
lik bir mangamız altmış saat müddet 
le San Marcial burcunu müdafaa et
miştir. Yerimize otuz dört kişi geti
rildi ve bunlar iki saat sonra teslim 
oldular. Bize ihanet edilmiştir. 

trunun son mildn:fileri mütemadi
yen hiyanctten bahsetmektedirler . 

Hatta halkçı cephe ara.smda bile 
anar istlerden iyi bir tarzda bahse
dilmiyor. Ve bunlar şehri ve bilhassa 
hali vakti yerinde olanlara ait evleri 
kasten yakmış olmakla ittiham e
diliyorlar. 

DUn gece saat 23,15 te asi kuvvet 
ler henüz beynelmilel köprüyü i§gal 
etmemi11 idUer. 

20 FRANStz ÖLDÜ 
ParU:ı, 5 (A.A.) - lnterensijean 

gazetesinin hususi muhabirinin bildir 
diğine göre önUnde cereyan eden 'mu
harebelerde 20 fransız muharip öl
müştür. 

1run cephesi, 5 (A.A.) - Beynel
milel köprünün tspanva tarafında
ki gi.lnırUk muhafızlan ile cumurivet
<:i hudut muhafızları da dUn gece 
Fransız arazisine geçmişlerdir. 

Bizzat lrun dahilinde, yangınların 
verdiği sıc..'\klık dolayısile her türlü 
irtibat kesilmiştir. Köprü hariç bü
tün ı:>chir nasvonalistler elindedir. 

Pa.ris, 5 (A.A.} - Madrit hükO.· 
lnet:ne ait kuvvetlerin askeri harekat 
esnasmdn. Fr:msız tonraklarmı kul 
laudtkla.n hakkındaki haberler Fran 
sı~ haricive b:ı.kanlığmca kati olarak 
tekzip edilmektedir. 

Mndrit, 5 ( A.A.) - Alcazar ve 
Toledoda asilerin vaziyetinin çok teh 
likeli olduğu söylenmektedir. 
ASiLER ARASINDA iSYANDAN 

IJAHSEDI LIYOR 
l\fadrid, 5 Gazetelerin haber ver· 

dfğine göre oviedo şehrinin imdadı
na koşan i'.i asi lrnlun askeri, z.a bit
lerine karı.ı isyan ederek bunlardan 
çotunu dizmişlerdir. 

El Socialista g::.zetesi diyor ki: 
Gabica bölgesinin iki vilayetindeki 

biiyük garnizonların şeflerine karşı 

isyan ettiği sanılmaktadır, Bu isyan 
hareketinin Carogne ve Jolalda bil
hassa şiddet gösterdiği söylenmekte
dir. 

REISICU.UURUN TEFTiŞi 
Paric;, 5 (A.A.) - ispanya reisl

cumnru dün ansızın Sierra cephesine 
giderek vaziyeti tetkik ve askerleri 
tefti eylemiştir. 

Li:ıbon, 5 (A.A.) - Dış işleri ba
kanı, J..izbondaki İspanyol elçiliği
nin Portekizden ayrılması için Porte
kiz hl\kOmetince emir verildiğine dnir 
çıkan haberleri tekzip etmiş ve Is
pan ataşemiliteri yarbay Colmayo
nun Portekiz hükOmetince iyi görü
len bir znt olmaktan çıktığını söyle
mir;tir. 

Diğer taraftan Jspanyol sefareti
ne Llzbondan hareket hususunda 
Portekiz hüktlmetince hiç 
bir tebliğat. yapılmadığını temin et
miş ve ataşemiliterin bugün deniz ta
rikile gideceğini haber vermiştir. 

Barcclone, 5 (A.A.) - HUkumet 
her ne şekilde olursa olsun halkın 
ellerinde altın bulundurmasını men 
etmiştir. Herkes ellerindeki altınla
rı Katolon)la Hilktlmetine teslime 
mecburdur. 

BiR TOPÇEKER KARAYA 
OTURDU 

Bayonne, 5 (A.A.) - Madrid hü
kumetine ait bir top çekerkendi is
teğile Fransız mıntakasında karaya 
oturmuştur. Bu gemi, asilerin eline 
geçmemek ve şlmaU ispanyadaki nsi 
kruvazörler tarafından bombardıman 
edilmemek için bunu yapmıştır. 
ASiLERiN HUKÜJJIETI FRANSA-

y A PROTESTO VERDi 
Lizbon, 5 (A.A.) - Röyter ajan-

sının hususi muhabiri bUdiriyor: 
Burgos hükumeti, Fransız hükO

metine bir protesto göndermiştir. 
Seville radyosu, bu protestonun 

sebepleri hakkında General De tıano
nun bir tebliğini neşretmektedir: ı 

1 - lrun muharebesi esnasında 

hir çok Fransız 1 .. abiti asiler tarafın
dan t'Sir edilmiştir. 

2 - Bu muharebe esnasında hükQ-
met~ilcr Fransız mamulatından dum 
dum hurşunu kullanmışlardır. 

3 - Madrid hükumetine ait tay
yare kunctleri Fransız topraklarına 
inerek oradan benzin ve bomba teda

rik etmelerine Fransız makamatınca 
müsaade edilmiştir. 

iSPANYADA YENi KABiNE 
KURULDU 

Mndrid, 5 (A.A.) - Yeni kabine 
u C!iuretle teşekkül etmiştir: 

Başvekil ve harbiye bakanı: B. 
Lagro Caballero, Dış bakanı: B. 
Julio Alvarez Del Yayo. Bahriye 
ve hava bakanı: B. lndalecio Prieto. 
iç bakanı: B. AngelGalarza. Maliye 
bakanı: B. Juan Negrin. Ticaret ba
kanı : B. Anastasio de Gracia. 

Bu altı bakan sosyallsttirler. 
Killtür bakanı: B. Jesus Harnan

dez. Ziraat bakanı: B. Juis Uribe. 
Bu iki bakan Komünisttir. 

Vekalet maari! müdürlüklerine bir 
de tamim göndermiştir. Bunda, ilk mek 
tep muallimleri sınıfta yapılan ve yapı
lacak nakillerde §U iki esasın göz önil-

2 - Tedavi edilmek mecburiyetinde 
olan ve nakli icra kılınacak ilk mektep 
muallimleri hastane, dispanser ve teda· 
vi evi olan yerlere inha edileceklerdir. 

Tramvay Şirketinin mu~aveiesinde 
bir madde değiştirildi 

Ankara, 5 <Telefonla) - İstanbul 

tramvay şirketinin esas mukavelesinin 
altıncı maddesi vekiller heyetince gu ge· 
kilde değiJtirilmiıtir: 

"Şirketin §İmdiki eermayeai bir mil -
yon dört yilz elli bin yirmi yedi türk 
lirasıdır. Bu sermayeleri on yedi Türk 
lirası itibari kıymetinde bedeli tama -
men ödenmi§ 85531 hisse senedinden 
müteşekkildir. Şirket ihtiyacına göre 
peyderpey yeni hisse senetleri çıkarmak 
suretile sermayesini 2257479 Türk lira
sına çıkarabilir. 

Şirket hisse senedi sermayesinin bir ı' 
mislinden fazla arttırılması evvelemirde 
hilkCımetin muvafakatine bağlı olacak -
tır. Yeni hisseler ihraç olunduğu tak -
dirde şirket müesselerinin tedavül mev· 
kiine konulacak yeni hisselerin yarısını 
başaba1 satın almakta takdim hakları 

olacak ve bu iştira hakkı girket serma· 
yesine evvelce vukubulan iştirakleri 
nisbetinde olacaktır. 

Hiasedarlar için ayni hak icabı ha • 
linde ve yine her birinin mutasarrıf o
lacağı hisse senetleri nisbetinde yeni 
senetlerin diğer nısfı hakkında dahi va· 
kidir.,, 

1 ürk ~azefecileri 

Yugosiavya qo,unda 
Dexnis, 5 (Başmuharnrimizden) -

Sofyada Bulgar matbuat müdürü ile ga
zeteciler ve sefaret erkanı tarafından 
karıxlandık. Bulgar meslekdaşlarımızla 
dostça görüştük. Bizi hudutta Yugos -
lav matbuat müdürlüğll mume&sili kar· 
§dadı. Trenimiz hududu geçince Bul • 
gClt" kı·alı Boris'in trenile kar§ılastı. 

Adliye bakanı: B. Mariano Rufz _______ ...,......_ __________ __.. __________ _ 

kongresinin yıldöFune9 (Sol cenah cumuriyetçilerin- s • 
den. Bayındırlık bakanı: B. Aguirre l va S 
(Bask nasyonalist), Münakalfi.t ba
kanı: B. Bernardo Los Rios (Cumu
rlyet!;ller birliği). 

Barcelone, 5 (A.A.) - Yeni Mad
rld hUkOmetl burada iyi bir tesir 
yapmıştır. Umumiyetle ı.annedildi
#fne göre asilere karş ıyapılmakta 
olan mUcadelede daha ziyade enerji 

k utla ndı •• •• numu 

temin edecektir. 
Parfs, 5 (A.A.) - Gazetelerin ha

ber verdiğine göre, katledildiği söy
lenen lspanyol fJlozofu Ortagay Gas
tes cuma gilnU ailesile birlikte Mar
sllyaya gelmiştir. 

PARISTE NVMAYIŞ 
Paris, 5 (A.A.) - Dün akşam Cu

muriyet meydanın azim bir halk kUt
lesl lspanyol cumuriyeti lehinde te
zahüratta bulunmuştur. Hiç bir ha
dise olmamıştır. 

lrun, 5 (A.A.) - lrun yangını 
yavaş yavag sönmektedir. Gece bir 

Sivas, 5 (A.A.) - Türk kurtuluşu· 
nun ilk adımı olan 4 eylül Sivas kon
gresinin toplandıtı gtlnttn yıl dönU
mü, dün Shasta fevkalade parlak 
mera.simle kutlandı. Şehir baştan 
başa donanmış ve Cumuriyet alanın
da bir çok taklar kurulmuştu. 

Bu kutsal günde bulunmak için 
komşu il ve ilçelerinden de bir ~ok 
kimseler gelmişti. 

Tören, varlığımız tarihinin ba~· 
lnngıç yeri olan lise binası önünde 
yapıldı. Hatiplerin, bugün 1'ürkün 
hayatındaki müstesna ehemmiyetini 

Evlenmek töreni 
müddet rUzgô.r kesilmiş olduğundan Gaziantep saylavı Bay Bekir Ka
asilerin bUyilk bir kısmı kurtarılabil- leli ile Bayan Fikriye Sönmezin dün 
mi§tir. gece Perapa.las salonlarında evlenme 

Askeri va.ziyctte değişiklik yok- töreni yapılmış, törende bir çok seç-
tur. töreni yapılmt§, törende Başvekil ls· 

Beynelmilel 1run köprilsU h&ll on met lnönU, hariciye vekili Ba.y Rüştil 
milia tarafından müdafaa edilmekte- Aras, Londra büyük el<:isi Bay Fethi 
dir. ile bir çok seçme simalar hazır bu· 

!RUN KÖPRÜSÜ DE ALINDI lunmuştur. 
.. ı:endaye, .5 ~A:~·) - Bugün öğle Gazntcmiz iki tarafa da bahtivar 
uzerı lnın köprilsu de nasyonalistle- lıklar diler. ~ 
rin eline dü§mllştür. Köprü bir avuç __ _...:.. ___ __. _______ _ 

halkçı cephe milisleri, tarafından kah R dı 7 ·• k d 
ramanca müdafaa edilmiştir. Son mü U$qa Q UT ı:ıe agof! 
dnfilcri Bclc:ikalı gönüllüler teşkil ey heyeti şere /ine resmi 
}emekte idi. 

!run köprUsilnU almak icin r.asyo- kabul qapıLdı 
nalistler mitralyözlü otomobiller ve 
tanklar kullanmaya mecbur kalmış- 1 
lardlr. . 
1500 ÖLÜ MUHAREBE MEYDA

NINDA YA TlYOR 
Londra, 5 (A.A.) - Nasyonalist 

kuvvetler, bugün öğle Uzeri, Toledo
nun 70 kilometre garbinde kain Ta
levera de la Reiba şehrini Uç gUnlUk 
çetin bir muharebeden sonra ele ge
çirmi§lcrdir. 

Seculo gazetesinin Caresten ha-
ber aldığına göre, Ta.levera §ehrinin 
giddetli bir muharebeden sonra saat 
14,20 de dUşmUştUr. 

Htikömetciler, muharebe meyda
nında :t500 ölU bırnltmışlardrr. Sokak
larda. da. yilzlcrce ceset vardır. 

Şehrin zaptından biraz sonra hU-
kfunetçi tnyyareler Taleverayı bom 
bardıman ctmi.~lcrdir. 

PORTEKİZ NOTASI 
Lizbon, 5 (A.A.) - Portekiz hükQ • 

meti, İspanya iglerine ademi müdahale 
anlaıması kontrol komisyonuna iştiraki 
için yapılan davete verdiği cevabı nota
yı neıretmektedir. Portekiz hilkOmeti, 

Moskova, 5 (A.A.) - Voks cemiye
ti başkam B. Arro.sov, Türk pedagok 
heyeti ıerefine bir kabul reımi tertip 
etmiştir. Bay RilttUnün batkanlığında
ki Türk heyeti, Türk bilyilk elçiliği me
mur)arı ve TUrk maılahatgilzan, KUl -
tür komiseri Bay Buöov, dıı itleri ba -
kanlığı ıark bürosu ıefi B. Zuckennonn 
İntürist baıkanı ve dıı itlerile kUltUr 
bakanlıkları erkinı bu resmi kabulde 
hazır bulunmuıtardır. B. Arroaov ile B. 
Rügtü nutuklar teati etmitlerdir. 

zihniyetile gayrikabili telif olduğunu 
sanmaktadır. 

Pakt, hilkQmetler arasında doğrudan 
doğruya milnaıebetler tesisini nazarı 
dikkate almakta ve bundan askeri bir 
memleketin bayat menfaatlerine doku -
nan ayrı tedbirlere, her ne ıekilde olur
sa olsun müsaade edememektedir. Por
tekiz bükQmçti, kendi teşriki mesaisi
nin kabulilne meşrut bulunduğunu bil -
dirmektcdir. Hükömet, Fransız hUkQ -

tebarüz ettiren nutuklarından sonra 
asker kıtaları, halk ve esnaf teşck
ktlllerlnln lştlrakile bUyUk bir geçit 
resmi yapıldı. 

Müteakiben, bu \'arlık gününün ya
ratıcısı Atatürk'ün şeref \'erdikleri 
tari!ısel salon binlerce yurttaş tara
fından coşkun bir he)ecanla ziyaret 
edildi. 

Gece bü)' ilk bir fener alayı yapıl
dı. 600 davetliye müsamere verildi. 
Gece bu mutlu gün şerefine büyük' 
bir ba!o 'erildi. 

Bir kadın taqqareci At
/anlık aenizıni geçmıye 

teşebbüs etli 
Londra, 5 (A.A.) - Kadın tayya

reci Beryl Markham dün akşam saat 
18,50 de Atlantik denizini gcçmeğe 
teşebbüs etmek üzere Adington tay
yare mcydantndan havalanmıştır. 

Herkes bayan Markhamın bu ce
saretine hayret etmektedir. Tayvare· 
sinde telsiz cihazı olmadığı ve hava· 
nm da fena gittiği ehemmiyetle kay
dedilmektedir. 

L<>ndra, 5 ( A.A.) - Bugün saat 
8,30 da hava bakanlığt, bayan Mark
hnmdan hiç b'r haber almamış bulu
nuvordu. 

· Bavan Markhamın tavvarPsi son 
defa dUn aksam saat 22,30 da Cork 
eyaleti üzerinde eör'l'rnUşttir. 

Bir haftada 83 kaçakçı 
qakalanoı 

Ankara, 5 (A.A.) - Geçen bir haf
ta içinde, gilmrük muhafaza örgütU. bi
rlıi ölil, Uçli ağır yaralı 83 kaçakçı. üç 
bin 54 kilo gümrük kaçağı 12 kilo inhi
sar kaçığı, 990 sigara kağıdı, 9 altın li
ta, 307 Türk lirası, iki tüfek, Uç taban· 
ca, 28 mermi ile 34 kaçakçı hayvanı e
le geçirilmiıtir. 

lng11tere Filistine 11eni
den 10 bin ask~r 

~önderiqor 

bu notasında ezcümle diyor ki: 
HükGmeti, bu teklifi inceden inceye 

tetkik etmiştir. Fakat hükitmet böyle 
bir komisyonun ademi mildahale paktı 

Londra, 5 (A.A.) - Daily Teleg • 
rıph gazeteıinin bildirdiğine göre, İn
giliz hUkömeti Filistine yeniden on bin 
asker gönderecektir. Bu suretle Filis • 
tindeki İngiliz kuvvetlerinin miktarı on 

metinden, bu komisyonun vazifesi ile yedi bin ki§iye ç karılacaktrr. 
salAhiyetini tasrih eylemesini rica et - ---------------
mektedir, Kom~u olmak haııebile, Por -
tekizin İspanyadaki dahili harbin neti • 

ceslnde büyük menfaati mevcut bulun· 
maktadır. 



Berfin-
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Büyük misafirimizin ziyaretleri 

__. 4-ICURUN 

K'l'tll, ~ mozqıldan megdana çıloııran Vltmorla blrllkk A,,_,,l/G 
avlusunda. 

(Ud1Jt1111 l incide) iıtemedifine dair gBıterdllf arzu üze-
MOZELERE DOCRU rine, halk da kendilerini rahatau etme • 

Saat on ikiyi biraz geçe Tophane sa- mek için elinden gelen her ıeyi yapıyor
lonu önündeki parktan hareket edildi- du. Bununla beraber kral çok mUtebeı
ll nkit, yolda, yalnız kralı rahatsız et- sim bir halde idi; halka daima ıelim 
memek makaadile hiç bir kalabalık gCS- veriyor; ve memnun ıa.ıWcilyordu. 
rilmıiiyordu. Bununla beraber kralın Camide on dakika kadar durulmu1 • 
pbirde gezintiye çıktığı anlaphr an • tur. Kral bu tarihi binayı büyük bir 
laplmu da dükkanlar ve evlerden, bir- dikkatle gBzden geçirmit ve bllhaua dı
denblre meraklılar kafilesi boıanımıtı. pn çıktığı dakikalar, tam öf le ezanına 

Btly(lk misafirimizi götüren otomobil tesadüf ettiii için, iki mile.ı.zin tarafın-

Nalılln yatı Dolınabalıçe 6al'agı ö,,,,,._ 
o kadar aür'at1e hareket etmiyordu. 
Btlld de kralm caddelerimizi daha fyi 
gör~bllmesi ve izahat verilmek Gzere or
ta bir hızla gidiyor ve kendilerin! uzak -
tan huıuıi otomobillerle gazeteciler ta
kip ediyordu. Sadece, biltiln caddeler U
.ıerinde aaıtmıı Türk ve tnglli.ı bayrak
larile, hallan coıkunluk ve ıevinci IO • 

kak1ara bir bayram mamaruı vermek
te idi. 

SULTANAHMET CAMllNDE 
Bu mada otomobiller Köprüyü geç

mif, Y enicamf kemerini takip ederek 
Sirkecf n: Alemdar caddesi tarikile 
061hane parkına girilmff, ve aıked mil
ı:enin önünden ilçüncil Ahmet çekmeıi 
de geçilerek Sultanahmet camilne ciril· 
mittir. 

Kral otomobillerinden inerek camie 
girdikleri dakikalarda on ikiyi on geçi
yordu. Camiin kapısmda biriken halk, 
kralı burada takdir edilecek bir ıtıka· 
netle çok 11de ve tabii olarak içten bir 
(enhOrle karplamqtr. Kralın meruim 

dan okwıan tUrkçe ennı dinlemlt ve 
çok mlltehallfs oldufunu 187Jemf1t1r. 
Bu urada camlin oymalı ve tahta kapı
larını parmaklamun uçlarile muayene 
etmi§ler ve Türk un'atmm bu kıymetli 
eserleri baklanda, yalan doatlarma kıy
metli miltalealamu .CSylemftlerdir. 

AYASOFYADA 
Saat on ikiyi yirmi, yirmi bet ıeçe 

Sultanahmet camlinden çıkıldıktan ıon
ra dikilitaf]ann etrafı devredilerek Aya
aofya mil.ıesine gelinmfttir ... 

Buraar, Sultanahmet camii kapısına 
niabetle dalia yalababktı. Aynca 1ehri· 
mi.ıde bulunan ve krah merak eden fea
tival aeyyahlan ıazilkilyor: yalnız ka· 
pmm ön tarah değil, ayni zamanda kar
tı tarafa gelen park ciheti de dolmut bu
lunuyordu. Bu manın intizamını iki at
b polia temine çalqıyordu. 

MUZENIN iÇERiSiNDE 
Ayaıofya milzesinin içeriıinde kra

lı, müzenin eıki teftit ifleri ve tezyina
tlle ufrapn Amerikalı miltehasına Wit-

Matbuat Müdürlüğü tarafından 
Majeste Kral Edvard'a takdim 

edilen hediye 

La TDrld Kamdlİllt mı«: muannın kolle.kaigonu. 

DahiliY1J ...ckilt'ti matbuat umum mil
dilrlüğil tarafından misafirimiz Sekizin· 
ci Edvard"a takdim edilmek üzere iki 
hediye bazırlanmıttır. 

Bunlardan bir tstanbulun muhtelif 
man.ıaralanru gösteren albümdilr. Al • 
blmln beri liyah ceylh derisi kap • 
1ammt1u. Kenarmda l.ıeri yaah gilmtlf 

bir plika vardır. Diieri de "LitUrki Ke
malist" mecmuasının pmdiye kadar 
netredilmft nüabalandır. Maroken kap 
h bir cilt halinde bazulanan bu kolJek
siyon ile albiim krala verilmek üzere 
dün tnglli.ı aefaretbaneıine teslim edil
miftir. Yubnki resim mecmua kollek
alyommu 18-teriyor~ 

mur karıılamııtır. Mister Witmur bll • 
yük mfaafirim.ize evveli müzenin dıt 
kapısında bulunan Meryem naktma dair 
izahat vermiı, ve nakıtlarm naul mey
dana çıkarıldığını anlatmııtır. Bu da • 
kikalarda müze dahilinde hiç bir ıeyyah 
yoktu. Yalnız kral, yakın bir erkek doı 
tu ve iki leydi ile mütehassıs Witmur ve 
hademeler gözüküyordu. 

Kral müzeyi yavaı yavaı dolatmıt 
ve alt salonda Amerikalı mütehassısın 
••ıııi hakkındaki mütalea ve izahlarını 
dınlcmittir. 

Bu sıtada kral müzenin an cephesi • 
nin yukan tavan kısmındaki yapılmak
ta olan nakıt çıkarma ameliyesini gör
mek iatemiı ve arzuları derhal yerine 
cetirilerek müzenin birinci tabaka11na 
çıkılmııtır. Birinci tabakadan tahta bir 
merdivenle kubbenin yukan tarafında 
çabplan yere cidilmekte idi. Kral bu 
tahta 11terdiveni de çıkmıı ve amelelerin 
bulunduğu yere kadar citmittir. Kral 
mU.ıenin bakımından ve içeride yapılan 
itlerden dolayı Witmur'e tehassüslerini 
anlatmıf ve eski tarihi bir eıere kartı 
ıasterllen bilyilk alikadan çok sevinç 
duyduğunu aöylemiıtir. 

Müzeden çıkıldığı zaman saat bire on 
vardı. 

ÇARŞIYA DOCRU 

Kral otomobillerine yeniden bindik
ten sonra kapah çarpya gitmek arzusu
nu izhar etmittir. Bunun üzerine Di • 
vanyolu geçilmft ve Ankara caddesine 
giden yoldan Nuruosmaniyeye 11pıla • 
rak çarpıiııı anttnde durulmuttur. Kıy
metli miaafirimi.ı burada otomobille • 
rinden inmitler ve çarpya gİrmifler • 
dir. 

KAPALI ÇARŞIDA 

DUn kralın geleceği muhakkak olan 
çarıı da, dıt aokaklarm ayni bayram 
mamaraımı gösteriyordu. Bilhana çok 
yanyana ve uk olan kilçilk .küçWı: dilk· 
kanların astddan bayraklar Ç&rJl1I açık 
ve güzel bir renk içinde bırakmıttı. Kral 
yavaı yavaı yOrUmUı ve mllcevhercile
re sapan yolda biraz gittikten sonra be
deatana girmiı, buradaki tarihi qyalan. 
JaJıs, kama ve eakl eserleri g8rcHUrten 
sonra, kolonel Woods'un izahatını din
liye dinliye, hah mafazalannm anUn • 
den geçmft ve Mahmutpap bpıtma çı
kan yol üzerinde eski ve antika etyalar 
utan bir mafuaya girmfftir • 

Kral burada 15 dakika kadar otur -
mUftur. Mıiaza aalu"bi kralı kendi ar -
zularma bırakmq ve kral dilkkinm çok 
kıymetli oldufu söylenen eski ve aıı· 
tika qyalanm, porselen tabak, leien, 
kıymetli çay takımlarını ve el iflemelf 
eıyalah birer gözden ıeçirmit soma 
kendilerine Tilrk kapklan gösterilmif
tir. Kral muhtelif antika etyalarla be
raber bu kqıklarla billaaua meııut ol -
muflardır. 

Bu ıırada majeste yudum yudum 
kahvelerini içmekte idi. 

Kral kahvelini içtikten IOllrl dilk • 
klndan çıknut ve Mahmutpap yoku -
ıunun yan tarafından Nuruoamaniyeye 
aapan yolu takip ederek otomobillerine 
binmiılerdir. Fa~t kralm otomobiline 
gittiği 11rada batka kü~Uk bir hidiıe 
olmuı, ve kralın kahve içtiği fincan bir 
çok meraklılar tarafından kıymetli bir 
hatıra olarak kahveciden alınmak isten
miıtir. 

Kral otomobillerine bindikten ıonra 
Nuruosmaniye v~ Ankara caddesi yo • 
tunu takip ederek tekrar Sirkeciye çık
mıılar ve Köprü tarikile saat bir buçuk
ta Tophane rıhtımına gelerek bundan 
öğle yemeğini yemek üzere yatlarrnı:

dönmiitlerdir. 

BOCAZDA BiR GEZiNTi 
Kral öğle yemeğini yedikten sonra 

yatile Bofaza doğru bir gezinti yap -
mak arzuıunu g<Sstermittir. Bunun üze
rine istim üzere bulµnan yat saat iki 
buçukta Karadeniz boğazına doğru yol· 
lanmıştır. 

Yüksek misafirimiz yatın güverte • 
ıinde dürbinle manzarayı ıeyretmckte 

ve muhtelif yerler hakkında sefaret er
klrundan kendilerine izahat verilmek • 
mekteydi. 

Yat Boğaza doğru giderken Rumeli 
sahilini takip etmiştir. 

Büyilkdere açıklanna gelindiği n -
man yüksek misafirimizin alikaaı daha 
artmq ve Karadenizin görünmekte olan 
methalini bütün güzelliği ve tarihlliği 

ile uıun uıwı seyretmittir. 

(Sona Sa. 1, sa. IJ 

Çarşıda bir anket 

il işleri aasıl 
blmaye edilir 7 

Doğramacı Mustafa 
Şükrü dertlerini 

ile tornacı 
~nlatıyorlar 

Soldtm: BozllgiJklii B. Şllkrli 
Er; ve el iti iflk ntefllul olan ıtaı

atkt2rlann. h.lmagelerl için karar ve
rlldifilnl 1/GZllUf, Ankanula açılaeak 
aeroı hakkında malıUnat vermif ve 
/ılmage mevzuu üzerinde f agdalı olur 
flilfiincaUe alôkadarlarla konuf1Raga 
bafltmUflık.. 

Bugün de bir doğramacwn dil· 
fiindlUrlerinl yazıparuz: 

Küçükpazarda Kunduracılarda 
20 - 22 numaralı dükkAnda çalışan 
doframacı Mustafa şunlan söyledi: 

- Elimizdeki tezgihta her türlü 
el işi yaparız. Yalnız bizden çok ver
gi alıyorlar. Bu yüzden yaptığımız 
işler kaba saba oluyor. Vaktile flze
rlndfl günlerce özenerek yaptığımız 
işleri şimdi bir kaç saat içinde çıkar
mak mecburiyetindeyiz. Onun için 
bu s~ne Ankarada açılacak sergiye 
iştirak edemiyeeejim. Yalnı~ bizim 
el lfl sanabmımı himaye eclfleeeftne 
kanaat getirirsem. Gelecek sene 
için çok iyi mallar hazırJar ve çalı
şırım.,. 

TORNACI ŞOKRVNVN 
Sözkrl 

Aynı dükkanda muharrlrimize 
izahat veren BozhtiyUklU tornacı 
söyltmlştir: 

- lstanbula misafir olarak gel
dim. iki gUn sonra Boğöyüfe gide
ceğim. diikkAııın oradadşr. Fakat 

dolrt111rMı B. Mustafa. 
benim derdim' lstanbulda el ve işi 
san,aatı ile me!fiul olanların hepsinden 
çok fazladır. 
Bozyttkte el işi san,atile meşğulum 
Bu işi pazardan satın aldığım odun• 
ları tezgahımda lşliyerek başanyo
rum. Fakat dilkklnımda yaptıfım 
işlerı başka şehlre nakletmek lmkl· 
nını bulamıyorum. Bir ,ehlrden dl· 
fer bir tehire tahtadan yapdmrş bir 
eşya nakledecek olursam, hemen 
benden ormanfye sorarJar. Yaptığım 
sanatın memlekette çok ihtiyacı var
dır. Fakat Bozöyflkte benden başka 
sanatklr olmadığı halde benhn yap
tığım işler şehirden başka yen• çı
kamıyor. Başka yere götürecek o
lursam: 

-Ormaniye. 
Diye karşıma çıkıyorlar. 
BalAtu.ld mqaal olarak aev'k etti• 

itm mal ochında!t yapıtmış !ieyTeTdk. 
Bunun için dükkanımda el fşl .san.o 
attan hiç bir ~Y yapamıyorum. 

Odunlardan YP,,'>tığım el işi sana• 
tını başka villyetlere sevk edebHme
liylm ki sanatımda muvaffak ola· 
yım. 

Sanatf teşvik her halde Ista,nbul 
için olmasa gerek. Ba derdimi alaka· 
dar makamlarm fÔZlİ öniine koyma• 
nızı dilerim.,, · 

Kuleli Askeri Lisesinde 

Kuleli askeri lisesinde dtın bir au 
aparlan müsabakası yapılmıştır. 

Müsabakalara saat on dörtte baş 
lanmış, muhtelif yanşlarla deniz eğ
lenceleri yapılmıştır. 

Elbise ile 300 metre yUzUe, d6rt 

metre derlnllkten ~r ktlo a~hP.ın
da bir taş çıkartmak mtlsabaka.l2rı 
ç.ok hevecan ve alaka uyar.d•rmıştır. 

Yukanki Tesimler bu müsabakalar 
da. almmI§tır. 
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Fransada 
Bir canaoar bir çocuğa 

kaçırıp boğmuı 

Heybeliadadaki dünkü merasim 
._::==z ~ - ,_ ~ ~ - · ~ -- -

Franeada Amerikadaki çocuk hır • 
ıuzhğı vak'alannm en sonuncusunu ge
çen gün anlatmı1tık. Son ıclen PaTis 
gazetelerinde Franaada olmuı bir çocuk 
kaçırma vak'aaı daha okuduk. 

Deniz Harp Okulundan bu sene 
40 sabaq mezun oldu 

Okulun 160 ıncı yll mezunu olan gençler 
Cumhuriyet için. yurt için ant içtiler 

Hldiae Mulhouse ismindeki kasaba· 
da ohnuı ve ild gün arka arkaya iki kü
çük kız çocuğu kaçınlmııtır. 

Çocuklardan birinin anneei hidiseyi 
!Öyle anlatmııtır: 

"-Odanın pencereainda INakıY.or • 
clunı. Çocuklar da bira il.ide, yolun 
~ oynuym4anb. o arada, ço • 
aaklann ikindi kab.altmnm haırla • 
ınak için içeri sirdim-

Sonra tekrar JIW8l •:re pldim. Ço • 
culd.., :vemeie çaiıreakbm. Ortada 
nhnz biri ~. Dört yapnda olan 1a • 
Zllll dedi ld ı 

- AH mı W.ildetli bir.._ D1ı p. ~ 

tirdi. 
o ................... sittL Ço. 

cata ICll'Clumı 
- Nwl aötiirdü? 
- "Tfitiinci diildcani ...... ," diye 

....... Soma ........... Wndirdi. 

... ela: "Şimdi ıöuclealrim....., -............. 
KasmJan diler m çocutunwı ela 

bquıdan ayni vak'a geçmittir. Bunla -
rm ikltl de 8 :yapndadır. 

Çocuklardan ildncw bir ormanda bu
luıunuıtur. 

Bu çocutun anlattıklanndan istifa • 
de edilerek haydudun bi buiunmut ve 
$OIC 1eçmedm yüalaıımıttır. 

Haydut cOrmlln6 itiraf etmif ve 
!8yle a6yJemiftir: 
•- E-nıt, iri fOC'lia .. hen kaçır- • 

..... Biırilll ............. attan, öte-
kini de ..,... ........ Ol'lllaDda .. -

Fr11n•atla ltllrelc cezoaı 
kııltlırılacak mı ? 

JhMlız Jd),i.ye ve mllatemleke naıır
lm ktiek •ibcllntl C"Altm kalcbnaü 
fikrinde bkletmft1erdir. Bu Jaumta 
Parla • 8oJr ....-me bqanatta bulu
nan mtıatemleke llUllt f8yle demlftlr: 

"-Kürek liİrlÜDÜ CllUI - -
w.tte kaldmlmıtm. Framada hamın 
.... etmeli manlelıetimiz için bir •• 
:rıptıt. Şimdiki halde eski cezehlen 111-
nlamkla ..... artlk kirik eaaaı 

.. mek ualinü kalclmmık btiyoraz n 
1N ceaı1arm hapte çevri1meliai düfG • 
Diyoruz.,, 

Bu alqam 21,4lS d 

BALIMB 

Yarın.._. 
B'ldıldSy Slreyyada 

Rahmet Efendi 

Telri/ca No. 51 

DGn Heybeli Denfs 1i1e11 ve Hup llnanl.tll' l•tlldtfl llltDJllll «l111il"°""'1'' feri lranmnü isin a1rqacak ve ma • 
okalanc1a 1936 aeneal maunlanna dip- Diploma teozU rneraslrnlnden oirblf ftffak olacıbmıs. 
Jonıılan verildi. Bu mllna1ebetle men· Ben heplnilin açık ve temfs aJmms. 
mm yapıl&. Jleruim mektep kuman • ıençllle hitabesini hatırlıyaeabmız. Ve da blyllk Ttlrk nealinin .anmu fuilet 
dınmm Jma bir llylevile baflach. h • ya1nu damarlammda mevcut aatl baa ve fedaklrhk lflPm sBr6yonım. 
tikW marp hep bir ağudan taylendik· gilvenerek her teYe karp uis TOrk ft• Ant İierken llnldıfmız yOce al 1&11· 

\ell ıonra, genç ıubaylar fkiter lldter tanını koruyacabmu. 'capmn pn n ıerefinl ve cumuriyeti 
cclip bayralm:ma aanlarak IDt içtiler Burada hepimizin karplmda terbeat korumak 'bafbca heclefiaisclir. 
ve diplomalannı aldılar. çe lçtipk andı hatırhyarak karada, de- Bisl bu amaca clttlrea biridk yol 

Diplomalar tanuımen verildikten son· nkde, havada tablatm ve dOpanı.. varhluu dllfilnmlyerek memleket var • 
ra mezunlardan Otuz bir nutuk tayll • yaratacaiı enrellere karp da yine n • hlı isin cllhna phpmıktır. En blyllfe 
yerek kendilerini yetfttiren hocalarile ve blyllldere ayak uydurarak yGrllyfl -

kunwıdanlanna blltUn arkadqlan na. Fı·zı·k, kı·mya n•: hayal" meaıeır yolundaki her 
mma tqekkar ettt mflfkWI dikbt ve pyretle •eseılluis. 

Talebeden sonra mektep kumandam BU&Un. hatınaı mtlnceye ~ J8 • 
aıbay Ettutruı tu nu$u .a11edi: Liaeler içın qeni bir relderbüsden sıJnnnw• ıaaa 1e1en ... 
"ıa lldnd tqrtn 111& tarUıinde ku. pro"'ram yapılaccılt. flh bir aBndnr. sı. bacln ha,atmam 

ru1en cleni.s okulunun alzler yilz altmı • 'IS eonuna kadar yurda •chk •• fedakar 
pncı yıl muunu oluyomuııu. Bu n - Ktlltilr baka.nhiı &ıUmtlzdeti den bJmılr lçhı ut lçtinb. Hazar n 1e • 

retle bUl denlsd llfatile yurda bafbyan yılı bqmdan itibaren U. ft orta ~ ferde yapacalmis her bir hizmette nr
zinclrlmlse buclln 160 ıncı baklayı ek. kul müfredat programlarmda bazı diiinlz .a.n wıutmaymıs. 
liyorus. yenilikler yapmI§tır. Arbdatlll'; camından da uı. •J'dı-

Yurclp tlç çevrea1n1 saran denizler Bmıla.r geoen yıl yapılan defleme- lım IDllleifmln IUbay olarak btrJen 
kadar ..t, aofSkler kadar bemıı: bir • - 1erln devamım. Bakanlık bundan bq ...... eri tevlf •e layp iJe aeJ•mlar, .... 

• ka liselerin ftzlk, ldmJa nıtlfredat pro iz ~.. uklannu 
imla ve büyük gayretler sarfile kazan • gramını tamamen değiştirecektir. pın e en.... uf açık oltun de-
dıjmm bu diplomalarla ne kadar se • Yen! J1acak A.1maap- rim.., 
vlnaenis hıkkmıs fti'dtt. ÇOnldl bunlar mn ~ ıun~ tet- BU nutukla merutm bitti ve claftt • 
daafade. br&da, havada bUyUt Tllrk kik edilerek bu eeuJara g6re hulr- Hler Mteye satmıaıak aplandı:JU .. 
~tJnmı daima dop,a. iyiye ve y6k - lanacaktır. Bahrlyemlsin bu 1ene bnnclıp ıens 
seğe ulqtınn Cumurlyet denfnin b1 - Gayri uzvi kimya dokntunaa IJDI• IUbaylarm ilimleri pnlıtdır: 
rer veaikaardır. fa, madeni kimya onuncu smıfa, uvt -GOVE.RTE HARP" 

Asil ve kahraman Tnrk ordusunun kimya da dn lllrincl mmfa almacak- Adnan. Belurat. Parulr, Cablt. eew, 
deni% ıubaylan olmakla en yilce bir ku- tır. Bu eeJde gUre, evvelce on birinci Cemalettin, Cemal AH, Cenap, Hayri, 
ruJuıun ilk konağına ayak basmıt olu· smıfta okunan nazari kimya lisenin Haydar, Hilmi, taınan. tbrahim; Kemal, 
yoraunuz. içinde yapchfunu yüz yılda Uç mmfı araamda tablnı edilecektir. Kenan, Lemi, MUnir, Muzaffer Nuret • 
ukerlik ve bilhassa denizcilik yükse~ Bu durumun talebe için faydalı ol- tin. Salt, Sabri, Server, Tevfik; TaJı -
teknik ve tııtlln yeni bilpere ihtiyaç lup olmadıfı meselen tbıerlnde buı lln. Oiuz. 

ekt dir T bika da mttııakaplar olmUftur. Netice bazı .,.. .. ••ffE u .. n-ıa.term e • at ta :yanmayan tetkiklerden sonra almac&ktır. .wuuw Aftftr--

bir ilmin kıymeti udır, fakat ilimsiz de Abdllbakl, Bun. 1'ikret, Hayrettin, 
hiç bir tatbikatta nıuvaffakiyet Umidi l'bnbıim. Kadri, lıf..ıfer haet; Jlu • 
yoktur. BilcUednlze her gUn yeni ve Uçak Jıaftaaı saffer Mamet. Necclet Abdunth, Nec-
faydalı olanlan illve edinia ve bunlaa Uçak haftaamm llOllU mlnuebe- det Dmi1, Orhan, Saffet, Sabri Zeke. 
ameli alanda tatbik ederek aaıl muvaf • tile dtln Fatih parkında merutm. ya- dyya, Sabri Mehmet. 
faldyetl burada arayınız. Hepbılze ap- Pıhmttır· Mesunlar 25 p ~ ıs mlkine 
aydıdcbr ki clenls nbayı: içinde yap • Törende Fatih kaymakamı Bay ıubayı olmak Uzere 40 cqtlr. 
chp denis ve hava ile de aynca uiraı • ~~:v:r:mv! :.ıı:ay fı~ Kuun ıençler din üpm koauıtan 
ıııap mecburdur. Tablatm bq iki bilyiik bulunmQftur. ve Ablderine Btlyükadada Kazım Pqa 
kuvvetile bann dUfıiwı ve dU§IDanlar Törene istlkW JDartJ ile ballan- otelinde bir •eda balom 'ftrlDltlerdir. 
da blrlqebilirler. tıte bu aman en bit· Dlllı Kenan Akter ve Rtıettı Dikttlrk Balo çok •mimi ıeçmlt. •baha kadar 
vilk komutst:mus ve kurtal'}c~nn birer sövlevde bnhm:ı1111l1trdır. nezih bir ıurette eilenDmlştlr. 

- Hakkı var. GUsel bir gecedir bu... 
Bol ay lfliı timdi Nevin'hı yUzUn • 

de toplannuı gebiydi. Sevinmiıti. t~ten 
ıeldiği beebelli bir ıeale: 

- Her cpce bu ıezintiyl yapsak 1 .• 
Ne iyi olur, delil mi afabey? 

Adz o .amanı kadar kendisini ol • 
dukça toparlamlftr. GUleri ipret ede • 
rek sordu: 

yumak delil ya, UAnnuık bile elinden 
ıelmiyordu. Itılı yümadu baJkona 
çılctr. Ti oradaki bfr koltup bir Jiim 
enkaz ıfbl ç8ktU. 

Etraf ıene yıldısJı. gfizel ve mea'ut
ta. Palrat onun blbfnc1e &JllU, yıldıs • 
llS, fırtmaJı bl,T pce ftrdı. 

Ktodi Jreadinl Rnedendirmelr lı • 
tlJOi" " lrenat badine ~: 

- Jl'arJanc1a deliJlm. Mis a.,ı. Jro.. nm. ,._ırJddarmı anlatan 061tt bir 
ntlflD81& daldık da... • arabk IUlllDA Asbe sordu: 

- Acaba ll'bdapnıs da bayle ml 
dilfUnUyor? 

GUlerin ten olUfU Azize yeniden tı
mlt kapdamu açmq gibiydi. Salonda 
iken aralannda ıeçen IBzleri unutmq 
olma1m1 istiyordu. Pabt GUJerin ceva
bı onun IO!l Umidini de lmnıqtı: 

- Niçin bu kadar lal'llldtm? Neden 
omı bu kadar cfiltOnUyorum ft w itin 
a.tibae dltlyonıaa? Kendini betenmif. 
hetk11ten tflphe eden, 11ypız bir Jıu .. 
JJatta ona "kıs" demektenıe ''deli ol -
Jant,. demek daha u1pnt 

Bu mada A.slsfD bflımu -aıa Wı -lfe elclU? Bir nhatllır'lllnı mı var, 
J'lllllftlk wruJmuttu. Bu eenemWc Gtl- ......,., .. 
lerin 1011 tiklerine kadar devam etadf, - HaJll' ... Bir teyfm yok-
anc:ak 0 aman bnclilinl toPll'llilmlıtr..f - YOdn urarnuı .. Konupnuyonun 

UJda Jmpndı. o kadar içten .,.. te- da. .. 
mis hillerle 18yledili pylerln 'bayatı -1'1dm.GQ-eolpn s&rfln!neti ay lfl· 
bir sampuablr manms olarak anla • ......... Sen de 6yle 18rUnilyonun. 
Pmtmu,.blç de dtifilnlnemifti. ,_,..,,,. plince.... 

Mis hemen bir sebep uydanmamıı 
,,. dmlk1uqtr. 1'abt ıa.ıen rat ge
le uaJrlıra b)'IDC& hemen lh6ntl ta
mamlJdt: 

• • • -·-Halbuki OGter pek P.ftdL Hattl Asi-
m Jrolnqa cJrerek eevim1l bir lede: 

- Gidelim artık! ... 
Dedi. 
Diler koluna da Nevini aJmııtr. 
NeWı de ondan daha ıevinçliydi. Fa-

kat afabeyhfnm durgunluğunu g8r • 
ııaekte ledla:necU ve gocuklu ~ • 

- Gece o beler gflzel ld, ona hayran 
olmaktan konUflD&:ya lmkln bulamryo -. 
rum. 

Oiller, k6rfesde yıkanan aya, kartı 
layıltrdakl yıldD yığm)arma bakarak 
drekli bir ııef• aldı: 

- Konupıalanmız da bu ıezinti ka· 
dar libel ve faydalı oldu! 

Aaiz, kalbindeki taraıntıJJn, yıkı • 
hf1an belli etmemek için kendiaini ıUç 
tutuyordu. ÇUnkil GWer cene onunla 
eğleniyordu ve hiç insafı yoktu. 

Nevin onun a8zlerini aaıt manumı 
anlıyamucb. Bunun için, •evinmitti. iyi 
bir haberi müjdeliyor gıöi bapnı sevi· 
rerek Adzin 11Szlerinin içine baktı. O • 
rada murada ermek üzere olan bir qkm 
gillilmıeyifini g3nnek istiyordu. Sanld 
Adzi tebrik ediyordu. 

Gtllerden ayrılarak ne girdikleri 
mman Asla hemen odauna sekildi. u • 

Bu -.da kapı vurulda;. Gidip açtı 
ve brileıfle kal'fllattıs. 

NWfn Ada ll0)'1Ulmamıt 1ar0nc4!: 
- Uyku tutmadı beni ... EJef sen de 

hemen U~c:akan bir&ı balkonda 
oturalım,. ohau mı? 

Dedi. 

- Yaaaydm dalla lyl olurdu. O a 
man uykun ıelirdL 

- Belki ıelirdi ana, aana bir fCY 
taylemek lttiyOl'Clam da. .. 

Aaidn içi Ollerle. on• ait d6§1nce 
ve duyplarla o kadar dobıydu ki kar • 
detinln ona baıka terden babse•mlline 
lhtlmll vermedi. 

Acaba De 111~ 

1Gezi;tiler1 

" Matahari ,, nin iz 
"llalaluıri,, ye, bir balumd 

yİnninci ann "K.leopatra,. n tl 

nile6ilir. o "" ··~· gibel, .• 
6iU: a,ı.Alannı ölüme aiiriiklemif 
lıi7flftetle lelıelemifti. T arilain al· 
tın sırltlı "Antavann ı ııibi yüler-

ee inilonnalı zahit, onan afnm. 
tla tanılan, ıerelten, laattli nama 
oe cantlan wesmifletli. Bu a. 
ltlrli Hint wonccur, lumgi wofi». 
fe apltlıYltJ. altında onmaz l'Cll'Cl-

lan tla birlikte agh. Yer yiizüntle 
bıralıtıfı U:, o lıatl ar tl aintl; r, lıi 
öliimiintlen yıllarca sonra da kar
banlanmn lıorlıanç sonları tlmae 
tlatan oluyor. 

Ba ~m wözlü kadın, "Ha-
.,. Sab6alı,, ın saltanatını ba,,... 
bata tlelrorl,,,. ~ntle )'Clfcdnnfll. 

o..n tla a,ıltlan, tlfk cennetinJe 
..,_ 6ir weeenin alevJen göml• 
linl ~.,, bareti öliimle 
11.,.,,..,. mn atmqlardı. En 
ftlffıfaıt ,., onan ftifiUICI tlim· 
ılifi ... aflı~ann ~afatlrır. 
yalgın ...,. malJıemui, ,,,,,,.. 

latırinin en lıalıin tlifli 6ir yılan 
oltlafanrı ortqa ltoymıqtrı. Om
rllniin bir lan m.eiri laalintle .. 
sadlfı anltlfllllllfıı. F alıtllf tlütt;,. 
nın ıllJrt 6aeaiınılan hin Yf/llwlı 
a,ılılar, P..U. lıotaYorlar, o,. 

.,.,.,.,,.. "'"""'" mal, CGft, ,.,..,~ .. 
Din, '•Pt111711 ,,.,,,,,,,ılılarut& 

anlatan manca bir )'CIZl)'I olaır-
-.., Aıar,uncı ..... 6a llllllın rıl
,.. M"""-inln •n •evgilüi, o
• llllıntlen lartcıramcıyıncca, ,.. 
tolanm, yatlanm, otomobillcrri
ni mcual kahramanlarının leraga
llle ,.,,.,.. 6ir ıncınadını ~ 
lllİif İnlif. Hila sial, oe • ..., 
7'bdlnıle onl,,,,ım- 6ir 1ımiıt 

""'""' ..... 6a '"'""" İp .. ,.,., ..,.,, ,.,,,..,.,, .,. w ... 
6-ile c:anlc 6ir leWceti antlınyor. 

Wın, ona ...,.. itli, 6a w. 
l•e .,,,.~ G~ 6ir 
....,... 1'7alı olma4r.fı laiç Wr 
ffll 701drır. F aluıı Ma1alwıri 6ir 
eaaafa. Kalbi yolmı. Datl.,,,. 
rı ldeltle hllri titrer, p.ı ti• 
rial irtNıtirtli, lalıat ltatlını ,., 
7iilıllll• ltavaıturan ~ aytlınlrfın. 
tlan oncı pay qnlntllllaftl. G .. 
alliannttU deri.,.. Ba ...,,,.;,,_ 
Wın wd NOiltli, itele afnıntl• 
,.,,.., 6lnl.,. iter. 8liinllii1 ,,,. 
6ana alrıl .nliremiyonım. 

~. O•zaltt 

Onda Amin ftine yanyacak, ona ıl
nUl ferthblt verecek bir haber var mıy
dı? 

Bir t6r16 bOıbUtlln Umidini ~ 
yordu. 

- Sen bilinin 1 Gel oturaiı.,. 
Nevin, cinfi. Kapının yanı bafllla&• 

ki elektrik dUPıesini çevinuek için u
sandı. Lüin AN buna engel oWu. 
Genç kum uzaruuı elini tuttu: 

- Bırak onu... Böyle daha iyi.. za.. 
ten chfanda epeyce aydmhk var. 

Dedi. 
ÇUnJdl kalbindeki büyük saramtmm 

Ye ka.ranlıp isleri hiç ıUpheaiı ytl 
dile de nnnut olmalıydı. Halbıikl \OQlıt 
lan deP, katdepae g6ttetmek. kmclW 
bile 18mıek !ıtemiyordu. 

önce Nevbı .aae bqladı ve §Öyle m; 
DUflplar: 

- OOler •eni çok beğeniyor ağabef'9: 
Dltfinttılerin de g8r0niiftln gibi oıc
mqt ••• 

- Bunu nereden aniadm? 
- Kendili 16yledi. Bu geceki Jıalle. 

rinden ve tı8derinden sen de anla._ • 

cim mı? Kaç ıtmdnr aana eormak i9tl • 
yordum. Sen de onu befenlyonun, qif 
fil mi? 

- BUnclua Ae çıkar? 
(Ar-. vor) 
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Yazan: Sadri ER1EM 
( U ıt yam l incide) 

Yat, Anadolu sahilini takiben dön • 
müş ve bu suretle boğazrn her iki tara-

Hergün bir hikaye _____ .., 

Asansörsüz Apartıman 
Romanyü 

fı da majeste tarafında arzularına mu - liıııı ____________________________ .., 

vafık bir surete aeyredilmi§tir. Anlatan~ Vır Guı m,,._ - BOYOKADA 

ka _ .. deratına nasıl 
hakim olmuştu? 

Samajestenin rakip oldufu yat bun
dan sonra Saray anOnde eski yerine de
mirlemiş ve samajeatc sefaret motörilc 
•e bliyilk elçinin refakatinde Marmara
ya doğru yol alarak Büyükadaya git • 
mittir. 

1715 ten itibaren Fener Romanya 
muk cLlcratına. do~rudan dOh'TllYa ba
k m oldu. Fenerin Romanya mukad 
deratına nasıl hakinı olduklarını Bu
carcst eserinde Poul Murand şöyle an-ı 
latır: 

Fener lstanbulun Rum!.ara aynl
m1ş olan mıntakası idi. Orada Türkle
rin hırsını cclbctmemck için fa1cira-ı 
ne cepheli evlerin içinde hububat ve 
/...ilrl:. t 'careti ile ::cnginlc~i§ tacir-• 
Zer, ilahiyatçılar, ta1ısi1e kendini tah
sis eden dida.skcıllar, mal1 .elinden a.. 
1 nm~ Bizanslıların ahfadı otururlar
dı. 

Bu. münzevi tnUJ1ıa1lede onlar btr iki 
fikre saplaıımış yaşıyorlardı. Bir kıs
nıı burjuvanın muşa.1<ı ve 1:jlltürlii ha
yat>tn1, diyerleri ihtirMk.arlann mu
dil ~ endişeli hayatım aii.rerlerdi. 
Her tarafta bir sır sa1"1a.ma kttd· 
1'eti fa1'k olunurdu. Bıı tahta öifta
üırdan Babı&inin yük8ek memurları, 
kaymakamları çıkmtı§tır. Bunlar on 
alhncs asnn arhmıtlannın ihti§amrnı 
kaybetmiş o1mak14 beraber gizleme 
kudretini mu.haf aza ediyorlardı. 

Mukadderlerini be1;liyen Fenerlflc· 
rin en büyiik emelleri en çok para ve. 
reıw bah§edilen Tmıa prensliklerini 
elde etmekti. An peteğini andtran ta
oonlan altında kıtıtulardan 86ri"2eticf 
şe.,,.~lemcler yiyorlar. Fakat kalple • 
rindclci hırsı smıd"rcmiyorlardı. Çün. 
'kü. 1naneti nilf uzlarına rağmen mılar 
pis Tacwa addediliyordu. 

E -er onlar ayaklanna sarı çbme 
k"y1 ıe veya kürkler hak1. nd<ıki ka
nun'ara 1ıym1yarak kakım 1...-ilrk ye
rine fi11om kUrk giymeye kal'TaJalar 
10.fn t t ılurla.rdı. Ata Qincnıalerdi. 
r h. '?er siyah papuç, Ermeniler 
,, rn zı 11apııç giyerken onlar da mavi 
1 .,ur o'ycrlerdi. Her fetJler.i evleri 
l ·• avi 1'enkte idi. 

TJ ·rlcrinin 8alladıklan 1ıe1paze1er 
scı: r · ndc ebedi bir sU.kll*I nm 
olal/l"rlcr mi idi' Yemen kahvuini 
1 ... rdetcre7: ve nargile ~erek günü
tli g ·rclikten somn ak,yam1a11 kar~ 
göz,. rr"lmck, ~ günleri ımangal ke~ 
mır " tespih çekmek hayat .sürmek 
mi id? 

F ere "Hile ma]ı.q,llui,. denme • 
bed a değildi. Afvon 'l'C ha~ha.şla 
kcnil er' i aptalm .. t racak yarculıll§· 
ta o1rı yan lnı Rumıar esaretten kıır
tuUZ tlar. 

BabıSi iiç kıtaya !/erlesti~ t('
bcası. nafbi dctılet'lerdcn bazı?a.n ile 
temasa mecburdu. Bunun için terciL
nıanlar ldzımdı. y·ız sbıeden'bcrc bit
ti n Zisa Zarı, coğrafyayı, edebiyatı, 
uı ımıı ta1ıs ·z eden Rurrılar hfamctleri
ni takd'nı ettiler. Sarmıa. girdiler. Sul
tanı.arın itimadını k<Uıand üı'f. Ya
va.y yava.'t biıtiln nczarctlero 1mlul et
tiler. EvveM hariciye, sonra dahili
ye -ı:e nihayet 'balıriye ellerifle geçti. 
Artı7~ onlar elzem mahMkkır olm1ı.'f· 
tu. Zaflm 'keman 7cas1ı,, sürme gözlü, 
11enbe tınıal;lı bu aultan'l.ar Rum idi
ler. Sarayda kendilerini hakim sayı
yorlardı. 

Bıt Rı m1ar para volunda 7fitfunu 
elde ettikleri cf endi ye kar~ hiç bir 
minnettarl k duymıu.yorltırdt. Bvnun t.. 
çindir ki Osmanlı h ··k-ıi.meti-ne bo
ş na sadıkane hizmet etnı~lerse de ek 
seri" a ona ihanette bıılmımwılardır. 

Fener senyorlerinin en {hti.,'fflm1ı
lann lan olan büyük termlman Alclc
satıifr F.1:sma'borik Karlof ça muahedc
s "ni S tan namıma im:::altı.rken Al
ma ın ın tamamen hizmetir.11.e bulu
nıuıordıt. 

Bu haris fenerliler (Romenler böy
le derler) in i.çi ule cvvcld Nikola Mav
romUToano (1715 -1716) prensliklere 
g .. z d"ktf. 

Prens Nikola Santzo Fenerli bir 
bcy"n Bükrcşe girişini §Öyle e.nlatı
yor: 

Yeni hospodlır Tu11annı UMk 1'e 4'<lh.
şi hududunu geçme.den evvel gid'p 
mukadde8 resimler önünd6 eğilir ve 
patriifn el"ni öper Bonra 8'ii8Zü bir 
bC1/f( c b "mlirilcrek saraya gider. Sa.
rmı :a ı içeri g·rerkcn yeniçerilerin te
berleri c C1ul~cli bir nazar citar ve 
prcrıs1 ğ · nihayet bulmadan ewel zen
c ·rıcrc bağlı o'lıtrak te~or buraya 
yelrr..rmesi n allahtan dil.er. Fa.kat mil-\ 
him l. 'r 'Parcı vcrmi.J olduiiun.dan sıtl-ı 
t ona m ··tcbessimilir. Z1ilulla1ııfil-
ci1. ona bfr şeref 1cılıcı verir. Ba.,.'ftnal 
la t ğlu kdlpak yerleftfrUir. Arka.sı
na prcmılik 'ko.f tan1 giydirilir. Giydiği 
k .. rlcü yalnız -'Odra.zam ile Jf't8ır ııc 
Yemen emir pa.,aları giyebilirler. Man-
to 8tt a1ı Sibcnp martcrindendir. 1 

Nihayet tayin fermanını göğsüne 
~ Aıabııl .salonunu geri geri 

Samajeste Çam limanında bir ıezin· 
ti yapmııtu. 

BU AKŞAM 
Majeste ıerefine bu akpm Florya • 

da bir çay ziyaefti verileceği söylen • 
mektedir. Bu ziyafet Modadaki yanı • 
lan müteakip olacaktır. Bu takdirde 
yüksek misafirimizin yann Atatürk'ün 
huaual trenile ıeJırimUden aynlacafı 

yürllyerek terkeder. Artık Romen taba 
tt nı iatedıği gibi öldaTmek, para baa
'tırtna'k, 1ıarbetmek, aulh imzalamak 
hakkına maUktir. Beleflennın tuttuğM 
yoldan aynlmaz; Wiyelerle Baraywa 
atı/etini 'bakar. Btr ya.km ak
rcıbaaııu merke* 4flerini tok9 .,_ 
meğe ~ ur edtlr. Btkre, 00,CW,..._ 
mn gl>rul ecekleri WtWalan w ....... 
au fikdyetleri a~ ~ ı. 

~ ;;!~4~~ ~r.i.u.MIZDAKIYATLAR 
l'rtlnllta ~ •/frW de "'1Jarlll IJm.wnnnızda ıwnajeıte Sekizinci 
edtlr. Bclvaıd0m rakip oldulu .. Nahlin" ya • 

Fenerli 110Uı çıkh. Bir kaç dostu, 
bir çok tuf C'IJliler, oğlunun muallimi, 
Tatarlar (lf'08ta) lJndon yo1.d diızülI 
mil§Wr. Araba kafil.eiri Jatanbulun 
68ki fiyorlarını geç61'. köpekler yol
larda havlnr. Bir kaf fersah kadar 
kayalıklı oir yolda yüründiikten 
sonra mmh:ş 'bata1clıklara girilir. 

Hoapodar atnrdan inm~t4r. V4'cı«l1ı 
hara.plmnıştır. Rerdeleri inik ıanlt 
kırmızılı bir ar®ada yo?ımo devam 
eder. Hademeleri yü::lcrce kişi-
dir. J}arkta herkes herkesi ta-

tından baıka "Anna Mariya" ve "Vic • 
toria" isimli ve aamajestenin bazı ıah • 
ai dostlarını getinniı olan iki ayn yat 
daha bulunmaktadır. 

Samajeste §chrimizden Viyanaya 
doğru AtatUrk tarafından kendilerine 
tahsiı edilen trenle ayrılmak Uzere ol • 
duğuna göre bazı l\lzumlu eıyası yat • 
tan trene naklolunacaktır. Bu arada 
"Nahlin" yatının, yerini değİJtirerek 

istasyon civarına gelmesi de muhtemel
dir. 

YAVUZ ZIRHLISINDA 

kip eder 1'6 Mla yaJnu ka· 
ı,uunaz. AT(.!letm olunca ~rlor kuru
lur, yfmU!k hazırlanır, 8il&\Z. aı'tlaWt· 
Zar gfi~ yemek takımlarwn "*1uı- Dün aqam saat on yedide kralın 
fa:xı edef,ler. yatı ye 1cra1a refakat eden İngiliz Des • 

Anıawtüır da gözden ~maz. trayerhi ubitlerine Yavuz zırhlımızda 
Bu m-ada 1cralcık .sarayın• kurmağa • • • • • 
'btJŞlar. Bontettbaftatm, ~- hır zıyaf et verılmıttır. 

.._tayin eder. Ma1·esle a1·~am geme&ini 
Sonra oo:sgegere'k bmeu ım-bet~ ~ 6 

yapar. Dt.şarda kahııccilxıfı ba§ teber- Parkotelde yedi 
dar ile 'boğaz?a.§ırlar. 

Böylece Tunaya oorılır. l!ğer ne
hir donm.U§scı pre11.9 lJ1ıde 8ailer g<Jnilc. 
rir 119 bwılm IJ(lğlamlcğtnt tetkik et· 
flrir, fıihayet .Bfıkr6f8 1'Gnltf'. 

Oft aekiZinci 08rın Bükre§i, 
kal.ti, d&"t köte dıwarlan, iki 
tahta köprüsü, açık çekmeceleri 

lıtajeete akşam yemeğini Park o
telinde maiyet ve refakatindeki ze • 
vatla yemişlerdir. 

Kendilerinin geçtikleri yollarda 
olduğu gibi otele geltt ft gidişlerinde 
de or&da bulunan kalabalık bir halk 
kUtleeinin cogkun ve içten tezabtırle· andırır §ekilde katlı evleri ile Jondar-

7."'ln §inonunu andırır. rile selimJanmıtlardır. 
ônde bir tebnal f4ÜJtı olduğu. 1ıalde 

HoSpodor mı~ıa ()rliilerlf1 3rt4ilmii.f Vinç şirketinin tahsildarı 
beygiri it:?erinde ilerler. :Atttmı , • • 
alnında dört ~ ihtimamla hakkında bır ıddıa 
tuttuğu 1>fr beytfii' 'kııyntğu tSarkcır. 
H ospod/Jr kendi8ini al1cu}Ztymı halka 
ha}ı.ş1şl(Jr verir. Çanlar çalilr, bflyilk 
kili.tcnm kapı8ına mrtnM kendunne 
ekmek ve tıca ilcram. olunıw. Arhont
Zar ve Boyar1.ar arkasına birikmiftir. 
Bımlar kalpaklarının •uUksekliAile tef
rik olunur. Yeni cfen<linin kalpağı S. 
se altın bfr miğferdfr. 

Biikre.ş şehri ~luıten bir feza.. 
kettir. 1stanlm7.a. .,, '1' az benziyor. 
Bıı 'ldJylfJ:l.çr 1•1'M.m--! için 11apılmt:'} o-
1an 'f'f&Mf'af a clei7miyor1ar. PreM on~ 
ra bir gece ~liğf. txıllettibf"deft. ve 
yaldızlı bir araba 'temin ettiğinden 
müte68Bif tir. lka:rnetgalu sefillincdir. 
Yegane ziyneti k-ırmızı k®ifc ile el& 
§Cnmin bir Tcö~T.tür 'Büuük avluda 
~auukl<ır !/f!m 1/f.''T. 'l'c7•mil ~erserilcr 
ıçcri girer çskar. Kfrcn16 boMna o~ 
""'f bıllyitlc oilalarda lstanbu'ld41ci ay
nalar, ;.,ıcmcli ukp lckr yoktur. 

Bo11tırlcır her sabah sarcıya koşa
rak Hospodara arzı hürmet cderl.er. 

Fenerli 1J "kre.<ıe cQlcnmek icin qcl
mmnt..tir. Ontı mühim iA1cr i.~qal e. 
de;· Tür1ciyctJ6 verdiğinıtı be!' on 
mısU11i k011r.ırma1c için milleti aömilr
meğe bakar. 

Hos1'Ud<ırla.rın lstcınbuldan büttiik 
bir kafile halinde Biikreşe geldiği 
zamanda Bül::rc'f ancak elli bin nüfu..
lıt bir .•chirdi. Modern §c1ı•1fnl şl1yle 
bl1tile almatµı 'bt.Mkım tt1. BMltca iki 
c~i '1CJrdı. Lipscani llOkağı ae o 
zaman Poduı adın1 ta.f't1}tM Caleo Vio
toriei. . 

Buraya Jlogo.<thaio köprüri @ de
nirdi. O zaman Bükreşin bütün .ıo
kaklanmn aru 'Mprii idi. T:öpri1.ler de 
evler qibi ah '"aptı. Eşası 'bataklık iis
t ""nc kotımu' trıitlteharrik .,anardı. 
Arabalar bunl4rın 68tllnden ağır, ~ 
ğır qeferdi. Köpriimün tahtalart çü
rüdü{iü .zaman arabalar, ı·e yolcular 
su1ıa diı4crlerdi. 

8chrin kaml.anna kcıdar ormanlar 
yak1aS'lrdı. Fcnikclilçrin mahallesi sa-

Bir banka ile bir kaç pham mUş
tereken kurdukları vinç şirketinin 
direktörü zabıtaya müracaat ederek 
Fatihte Çırçırda oturan Aliettin 
isminde birlslııin yakalamnaamı iate
miltir. 

Mlidilr, Aliettinin şirkete be§ ay 
evvel ta.hsildar olarak almdığv.u, bu 
müddet zarfında 842 lirayı zimmetine 
geçirdiğini, kendisine bir hafta evvel 
işten el çektirilmi§ olmasına rağ
men Aliettinln bir hafta zarf mda 
tUccarlnrdan 203 lira daha dolandır
dığrtu iddia ebnl!}tlr. 

Bu iddia t1zerine zabıta Allettini 
yakalamıştır. 

Kardeş inin karnını 
bıçakla deşti 
Bartında Hıdırlar köyünde bir c:ina -

yet olmuı. Hasan KeleJ adında 16 ya • 
jlllda bir §iocuk, 22 ya§lndaki kardeıi A· 
li Keleti öldUrmil§tür. 

Cinayetin sebebi, mısır paylaşırken 
aralarında çıkan kavgadır. Kavganın kı

zıştığı bir sırada, Hasan Keleıı. belin • 
deki bıçağını çekmiı. kardeşinin kar -
runa daldımuıtır. Barıakları parçala -
nan yaralı hastaneye getirilmişse de, a
meliyat yapılmağa kalmadan ölmüttUr. 

Kardeş k:ıtili Hasan yakalannuıtır. 

Brezilyada Nasyonalist
ler tevfif edıldi 

Rio de Janeyro, 5 (A.A.) - Bahia 
eya11!ti poli.91, nasyonafüıt te~kllAtı

nı kapatmış, mahalli nns}onafüıt li
deri He nasyonalist grupun bfr ço·• 
azalarını tevkif etmiştir. Bunlat, 
Bah:ıi umumi ,-alisine karşı suikast 
tertip etmiş olmak suçu ile maznun
darlar. 

rmıa kadar dmıanrrr'lı. Staroa adını ta- --------------
ş11ıan sentliletı ~efinin ı·ıım.andasm
diı petllru7: b ·,. cemft/ct 1ıalinde idi
ı("f. 

Am <>'matır'Zar, mfü:flc ralarkır, fal 
bakarl11rdı. Ve ım.evaimlerin cırdından 
seyyar bir ha7d.e dola.~r.n'UJrı pe1c çok
tu. Bu devirden ba1ı.?cdcn bir lrıgiliz 
şunları SÖ'l/lcr: 

To:::un içinde •ne/es a1 mr, yenilir ve 
uyunur. 

Romanya vahdeti, yani ik1 Tuna 

prensliği 1859 da prens Jean Cuza ta
rafmdan b:rleştirildi. 

Rus - Osmanlı, Oamanlı - Avus
turya harpleri dolayıeile bu prenslik
ler zaman zaman işgal ordularının nü
fuzları altına girdiler. 1866 da prens 
Cuza tahtından indirildi, yerine Al· 
man Chartes I g-ctlrildi. 1881 re ka
dar pr"nslik etti. 

1881 de Romanya krallık oldu. 
( Af'kaaı 1'0f) 

Saatine baktı: 
- Daha saat dört Deat. 

Komodinin üurindekt aynaya doğru 
gitti. Sa~ını taradı, kravatını düzelt· 
ıi, ellerine kolonya stirdü. 

Sonra gitti piyanoyu kapadı. no-

- Sakın adresi kaybetmiş oıına· 
sın? 

Bütün bu müphem düşünc:eıertJ 
arasında kati bir şey vard: 

Saat sekize gelmişti. 

taları düzeltti. Sonra tekrar saate Merdivenlerden aşağı indi kaptd' 
baktı: ya sordu: 

- Yarım saat daha varı - Beni bir kadın aradı mı? 
Pencereye doğra gitti, bnapenin - Bir kadın mi? Aradı. 

yerini detııtlrdL Sonra masanın Ö· Birdenbire bir se\•inç duydu: Gel-
nline geldi. . mlşti ! Onu aramıştı! Onun i.stedl-

Orada Porta p.rabı nrdı. ikl ği ve beklediği bu idi. 
bardak duruyordu. PiskUvUtler, si- Sonra sordu: 
garalar, bir Tar.onan içinde de çok - Saat kaçta? 
güzel Uç karanfil. - Tam beşte. 

Bunlar ona neye mal olmqta? - Neye yukarı çıkmadı? 
Öğle y~meğindek: bifteğe. - '"KaÇ1ncı katta?,, Diye sord• 
Fakat o bunu hiç düfiinn•il)'>rdu "Altıncı katta.,, Dedim. 

bile. Fakat, karnı da açtı. Masanıt• .,_ Asa11Mr var mı?,, Dedi. 
üzerinden kuru bir ~örek aldı. "- Yok,. dedim. 

- bi aieğilmlş, dedi. K~fke baı; •Bunun üzerine dudaklannı bUIE-
ka bir şey alsaydım. tü: 

Evet ama, onlara dalla fazla P:\· "- Asansörsltz aparhman ha !ıt 
ra vermek lazım celecekti. Onun ra- Dedi Sonra çıktp gitti. 
kir sanatı.ar çantası bu kadar roh Adamın benzi gUl kesilmişti. Bir 
para llarcamağa milialt değildi. an .!orgun durdu. Sonra, kapu1d 

- Ne yapalım, dedi. O da hal!ml dışarı fırladı. 
biliyor. Ondan saklamadım ki. 13il· Sokakta kendi kendine t,.krar edi-
diği halde gelmeli kabul etti. yordu: 

Bunda··· dolayı g'Jrur mu duyt!· - AsansörsUz aparbman f 
yordu? Hayır. Duyduiu yalan bü- -------------
) ük bir Myecandı. 

Y:ındaki evlerden birinden bir -=.\ 

at çaldı: 
Be§! 
- Gelecek! 
Dışarı çıktı. Kapıyı dinledi. Ge

len giden yoktu. Bır·kapının çarp. 
ması duyuluyordu. Bitişik eTden bir 
dikiş makinesinin sesi geliyordu. 

- Bendeki de deUllk ! Bet dediyse 
hemen beşte gelmez ya. Biraz daha 
bekliyeyim. ~ on geç'l,or. Kadın
lar daima geç gelirler. Hele gtltel 
kadralarl 

Evet, onun beklediğf gUzel bir 
kadındı. 

Onu bir konserde tanımıftl. He
men birbirlerinin ho§una gitmlt\er vt 
dost olmuşlardı. 

Onda en çok sevdlfl sesi, gü1Uşü, 
sarı saçları ve §eŞf1 gözleri idi. 

Tanıştıklarmın ıklnci gtinl bir 
çayd!l buluştular. 

Kadın zengindi. Kocumdan bo
şanmış olarak, tek başına yaşıy.ndu. 
Evlenmemişti. 

Erkek bir gün bunun sebebini aor
muştu. Kadın: 

- Bilmem, dedi. Heniz khmıeyi 
seçmedim. Maamaflh elbette bir gün 
sevect:ğim. 

Bunları söylerken ona bakmışh. 
Şimdi bunlar aklından ı~çerken 

düşünüyordu: 

- Ne demek istemişti acaba?. 
Yoksa .•• ? , 

Kadının ne söylemek istedil,ini 
bilmiyordu ama, buluştukları za 
man gene laf 1 buraya ıetirmele u 
rar verdi. 

Bekllyorda. Bekluilen gelmiyor
du. 

Dlftinilyorda: 
Dır gece baloya gitıaif1erdl. Ka

dın bir çok erkeklerle lan etmişti. 
Fakat o yalnız oaunla dansa kalk 
mıştı. 

JUtdın bunun farkına varmıştı. Bu 
hal biraz da tuhaf ••• sitmifti. 

Bir baeka gün kadın bir SÖlU ile 
biraz canını ..Ur sibl olm"tu. Git
meğe kalktı. Fakat kadın kotta. El
lerini tuttu: 

- Nereye ıldtyonaa! Darıldın 
mı? 

Bundan 90nra aralarında bir da
hil hl~ bir an1qamamazbk olmamış
tı. O, kadının evine itç kue rttmı, 
ti. Bugün de o selttekti. Saat bet
te randevu vermltti. Saate baktı: 
altıyı ~yrek geçiyordu. 

Altı buçuk oldu. Yedi olda. Ar
tık ümidi kalmamııtı. Gelmlyecektl. 

Fnkat başka bir ümit batladı: 
Delki mektup gelir. B~ll~I de tel· 

graf. 

Sonra aklına daha fena blı' py 
geldi: 

Polia Haberlı-ri 

Denizde bir facia 
Bir sandal cıevrildi, bir 

gene boğuldu 
Çengel köyünde ot uran kundurac:I 

Niyazi, Şazi, Osman isminde Uç genf 
evvelki gece Bekirin sandalını kl-
rahyarak denize çıkmışlardır. 

Sandal saat dokuz buçuğa doğrd 
Çengelköy iskeles; önünden geçerke~ 
Şirketi Havr:l-.entn 67 mmıa.nıh vapU· 
runun ynlpabk nltm dütmü.t. 
man başını çarparak yaralanml§tır. 

O sırada diğer iki genç ayağa kalk• 
tıklanndan sandal deYril.mls, ilçil 
de denize dtıpntıslerdlr. Bunlard 
Şazi ne Niyazi a.hild~ vet·~<'n A 
met tmalnde bir sandalcı tarafında 
kurtanlnıqlardır. Osman boğulm 
ıceaedi btılunamamı tır. 

Bulunan çanta 
Arnavutluk hiikfımcti jandan:nt 

mnf ettiıılerinden kaymakam Kopil 
Sirkec·de b"r tramvaydan tnmi&. 
bir kaç adım atmca yerde siyah blt 
kadın rantası bulrnuı:ıtur. 

Müfettiş cantavı Eminl5nU merke
zine teslim etnıis. açılınca trindell 
iki beı:ıib"rvcrde. 11 san altın, Uç ye
ni Jrftmü11 Ura, bir kol saati ve bit 
yUzUk r1kmmtır. 

Arad:ın vanm Mat 1?eçince bit 
kadın koşa. kOlla merkeze s:iı'mifr 
cantuınt dU..U~ iM.inil söylemiş. ver
dtfl fqh"t ezerim• rantanm bu kadı• 
NL .tt 9llfu~ anla •lnrak kendisine 
ver11mhıtir. 

K rlmın adr rQf'ivedir. FatihUJ 
KC"t""iler caddenirın" otııran kadu
tm ft""l memurtıı~dan Bav Ahmet 
fr'l.1""'1· ..... " ı..n---.:ı r 

ioten düş~rı canba% 
Anadoluhisarmda Kürüksu çayına. 

da vilzlerce eevircil"in önUnde can
bazhk nnan Ada,.•h Rı:fet dire~iıa 
kTrttriluı Uzerine "'"l"e d~Uı, muh .. 
telif 'ftrlf!rirıtl41!ft ağno !llnrette yarala
nftrak haetara"' ·e kaldınlmıştır. 

YANAN roetn{ - Karnsnimrllk• 
tP Hatire Sult::ı" ınnl-ıalJesindf' Ekin• 
.riler ettd4esinde oturan yedi vasm
da Vah.de Pline vr"lrdifi kibrit ku• 
tlısile ovn.,rken tı1t1ı~mmı. Vahlde
nfn vtl~'~'I Muhtelif verler!nden yan
m~"' KU ... Ulr loz hutaneye kaldml• 
mıttır. 

KUYFUOU ~~iLEN TAY -
1Jaklldlll'da Vıtl~"atik mahallesinde 
Ca\•us<'fpre tıoknlhnda oturan br9 ~,. .. 
l'Tltda AhmPt, ~ '·j .. ,. aa tavın kuvru· 
fımu k~lf'. fav c-an acmile tekme 
atınca bsuırnufan ,.Pralanaa.k huta • 
neye kaldmlmıııtır. 

Polonqa orduları 
kumandanı (!eziqor 
Strasbourg, 5 (A.A.) - Polonys 

ordalan Bafkum&nd:ını Genf'ral Ridt 
S•lrıy dft11 Strasbourga gHmf§ '' 
orad&kf garnizonu tetkik ~mıı ,e 
akpmleyia Pariae dönmilttilr. 



eraas Terras 
ESRARl onst!rvatuvar aırektorı gunaen: 

~ u u u ... 1 . 
1STANBUL - 12,30. Muhtelif plak Yem talebe alınması ve kaydı yenileme İ!leri ayın on birinci gü-

v~ halk m1;1Sikisi, 18. Tepebaşı bahçe- nü ha,lıyacak ve yirmi altıncı günü bitecektir. Derslere 1 Birinci-

Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
.1-!eyecanlı Maceraları 

sınden nakıl, 19. H:ıberler, 19,15. Muh- t · 936 .. ·· b ı k y 'd · k 
telif pl:1klnr, 20. Muhtelif sololar (pia) eırın gunu aş anaca br. e nı en gırme ve kaydını yeııile-
20,30. Stüdyo orkestraST, 21.,30. Son mek iıtiyenlerin pazartesi, çarıam ha ve cuma günleri saat 13 den 
haberler, 22. Ga7.etf'lere mahsus servis. 18 e kadar müracaatları bildirilir (1037) 

YARIN ' -
-34- Çevirer.: V. (i. Yazan : Arnauld Galopin 

iSTANBUL - 18 Dans musikisi 
plak. 19 haberler. 19,15 Türkçe opera Türkiye Ziraat Bankasından : 

Dik'in hakkı vardı: Gemicilik etme
diğim benim de belli idi: Artık daha 
fazlaıma tahammül edemiycceğimi an • 
ladıın. Fakat gemicilik etmediğimi de 
meydana vurmak istemiyordum: 

Budaklan doldurup, Dik'e göster -
nıeden, yere boşaltıyordum. 

Dik mütemadiyen içiyordu. Nere -
deyse bann deposundaki bütün içkileri 
bitirecekti. 

Birdenbire: 
- Cin viskiden daha güzel, değil mi? 

dedi. iştahımı da açtı. Hadi ğel bir de 
yemeR yiyelim bunun listüne. Yemek 
dedim de mükemmel bir yemek sanma 
Burada ne bulunacak: Yumurta, sucuk. 
sucuk, yumurta. 

- O da bize yetişir. Ben de seni bir 
gUn iyi bir yere götürürüm de istedi -
ğimiz gibi yeriz. 

- İyi olur. Ben içkiyi ne kadar se -
versem, yemeği de o kadar severim. 
Şehirde güzel lıir lokanta vardır: Adel
fi lokantası. Enfes yemekler yapıyor. 

- Öyle ise, yarın öğleyin gel ora -
ya. 

- Olur. Biraz pahalıdır, yalnız. Ha · 
her vereyim bakı 

- Canım, paraya karışma sen! Bende 
para var. 

Dik elile cebine vurarak: 
- Bende de var l dedi. 

- İyi bir işte .. in galiba? 
- Ehi oldukça iyi biri§ ... Ama çok 

zor. Bay evde olduğu zaman burnumu 
çıkaramıyorum kapıdan dışarı. Köpek 
gibi onun peşindeyim ... 

- Evine de gelip giden çoktur, tabii. 
- Yol Kimse ile görüştüğü yoktur. 

Garip bir adamdır, o. 
- Gelir sahibi mi? 
- Bilmem vallahi 1 Bildiğim bir fCY 

var: Parası çok. 
- Evden sık sık uzaklaşıyor mu ba., n. 
- Ekseriya. 
- O zaman sen de dışarıda ist~di • 

~in gibi eğlenirsin ... 
- Nerede 1 Evde bir kan var: Ahçı 

kan ... Ne yapsam adama yetiştiriyor ... 
Casııs kafiri Bereket versin dün değil 
evvelki gün hastalandı da hastaneye 
kal<lırdılar. Hiç çıkmasa öyle sevinece -
fi:n kit Ama, acı patlıcanı kırağı çal -
maz ki! Dokuz canı vardır mübareğin. 
tki güne kalmaz, ayağa kalkar ... 

Garson sucuklu omlet getirmişti. 
Dik hiddetle: 

- Viski nerede? diye bağırdı. 
- Getireyim, kaptan 1 

Cak batım masanın kenarına daya -
mıt• uyuyordu. Biz de yiyip içmemizde 
devam ettik ... Dik çiğnemeden boyuna 
atııtırryordu. Üzerine de bardak bar -
dak viski yuvarlıyordu. 

Saat 1 O da Dik tamamen sarhoş ol -
muştu. Gözleri kapanmağa başlamıştı 

artık. 

- Uykum geldi, dedi. 
- Dışarı çtktnca açılır, dedim. 
Hesabı gördü. Kolundan tuttum, kal 

dttdım. Güçlükle yürüyordu. Sokağa 

11ürükleye sürükleye çıkardım. 
Dı§arı çıkar çıkmaz bol bol nefes al

dı. Biraz açılır gibi oldu. Fakat biraz 
5onra birdenbire durdu. 

- Gönlüm bulanıyor, başım dönü -
yor, dedi. 

- Geçer, dedim ve ayrılmak istedim. 
O zaman: 

- Gitme, dostum, dedi. Beni evime 
kadar götürüver .. 

Benim de istediğim zaten buydu. 
Kaçmlmıyacak bir fırsattı doğrusu bu. 

Koluna girdim, sallana sallana yürü
meğe başladık. Acaba yolunu bulabile -
cek mi idi? Fakat, sarhoşlar evlerinin 
yolunu daima bulurlar. 

Bana sapacağımız yollan gösteriyor
du: 

- Buradan sağa ... Şimdi sola .. Dos -
doğru gideceğiz... Sağdaki yokuşa çı -
kacağız ... 

Yola çıkalı kırk, kırk beş dakika ol
muştu, hfili yUrilyorduk. "Acaba Dik 

h . ve film parçaları (pHik). 20 (Dr. Fahri 
akikaten evin yolunu kayıp mı ettı?,, Bankamızca alınacak seksen be• adet portatif yazı makinesi ka· 

diye düşünüyordwn. Celal tarafından (Kekelemek hakkında) I -s 
Bu sırada: 20,30 stüdyo orkestraları. 21,30 Son ha- pa ı zarfla eksiltmeye konulmuıtu r.. Eksiltmeye ittirak şartlan: 

_ Sağa sap, dedi. Karşına taştan bir herler (22 den sonra gazetelere mah - 1 - Teklif mektubu (teslim müddeti tasrih edilmelidir.) 

haÇ çıkar. Bizim ev onun yanında. Mer- :-su_s_h.av•a•d-is-se•rv-is .. i)_.________ 2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden 

divenli bir kapı. B Q S bir adet. 
Yirmi dakika sonra taş haçın önüne R A 3 - Müteharrik aksamın ana) iz raporu. 

gelmi~tik. Biraz ötede de merdivenler 5. g . 93 6 4 _ % 7,5 teminat akçesi 
görünüyordu. 

Dik: Hlzalarmda .Tddııt ttarettı olıuı.la.r, 1me 5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
_ Geldik, dedi. rtade ruııameıe 8örMJr.rdlr. Rakamlar Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 

Yat l.Z de luıpıın14 sabi flJ'at.lanım. 
Duvarlara tutuna tutuna ilerledi. Ka- Eksiltme müddeti 15 eylül 936 akşam saat on dörde kadardır. 

pınm önüne gelince durdu. Cebinden a-
nahtar arıyordu. Bir türlü bulamıyor- • Sterlin 

• Dolar 
du. 

•Londnl 

• N9V7ork 
•Paı18 

• MJIAno 
• Brllkaet 
•AUna 
• CeneTtt 

PARALAR 

ÇEKLER 
6tıf>. • Viyan• 

).71J2l • Kadrld 
l~O"i • Berliıl 
10197, • V&f'IOT8 
'7U •Buda~ 

~:s 8Mb • BQJtreo 
Utır>7 • Belgrad 

4j!MK) 

6.R6 
1.9748 
4"28 
4,2 09 

107.1~ 

847M7 
•Sotya tl.'l,•88i • Yokobaımı 2.68•• 
• Am.sterdam l.16!!:ı • Moııkon 
•Prağ l\4 21 • Stokbolm 

Yeni çıktı 

Andre Moruva 
HAYDAR RtFAT 

• 
iklimler 

11üncı Tabı 

İstanbul - 1935 

2lb7~ 
K()f>7b 

Banka tercih hakkını muhafaza eder. (1035) 

~ul Emlô.k ve Eytam Banka&ı ilô.nları 1 
K·ralık Emlik 

Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito 

435 Eyüpte Şah sultan ma:ha!lesinde Bahariye 

sokağında eski 31 - 36 yeni 48 - 50 No. lı 
eski Araba fabrikası nm diğer kısmı. 60 Lira 

T af ailatı yukar1da yazılı yer bir yahut üç sene müddetle kiraya 

verilmek üzere açık artbrmaya ko nulmu'Jtur. 

isteklilerin ihaleye müsadif 16 - 9 - 1936 çarşamba günü sa-
at oncla şubemize gelmeleri. (402) (1027) 

Değeri 

Lira K. 

516 84 

209 24 

293 30 

220 76 

Pey parası 
Lira K. 

38 76 

15 67 

21 97 

16 55 

'(1040) 

Bayazit: Eski çarfı yeni Bayazit 

mahalleıinde Batpazarı Hacıme
mit sokağında 24 Nr. h dükkanm 

tamamı. (5806) 
Süleymaniye: Tiryaki ~rş11mda 
41 Nr. lı dükkanın tamamı. 

(10132) 
Bayazit: Çarşıda Yorgancılar so

kağında 70 Nr. h dükkimn tama· 
mı. (2415) 
Fatih: Dülgerzade mahallesinde 

eski sandıkçılar sokağında 17 Nr. 
lı ve 15,32 metre arsanın tamamı 

(5930) 

Yukarda yazıl• mallar satılmak üzere 15 gün müddetle açık art· 
tırmaya çıkarılmıştır. 1halesi 9 - 9 - 936 çarıamba günü saat 

15 de isteklilerin Mahlulat kalemi ne gelmeleri. (670) 

Beyoğlu dördüncü hukuk mahkc-ı 
mesindcn: 

ZAYl ŞAHADETNAME 

Gclıbolu Namık Kemal ilk okulun
dan aldığım şahadetnameyi zayi et
tim. Hi.ıkmü yoktur. 

Mütekait kaymakam Osman Er· 
demin kızı Bahriye 

Terekesine mahkemece el konulan 
ö~~ L~lo uhte.sinde bulunan aşağıda 
goslcrılcn gayri menkuller açık art
tırma suretilc 12-10-936 tarihine 
müsadif p:ızartesi günil saat 14 de sa-
tılacal.-tır. ---------------

1 - Gnlata. Arap camii mahallesi 
Sarızeybck sokak 18-20 numaralı ev 
kıymeti 1278 liradır. 

2 - Ayni mahalde Abdüsselfıhad-
din sokak 13 numnr lı v kıymeti 533 
lira. 

3 - Ayni mahalde Abdüssclfilıad
din çıkmazı 2 numaralı baraka 170 li
ra. 

4 - Odalar çıkmazında 4 numa-

ralı ev kıymeti 783 liradır. 
Dellfiliye resmi ve ihale pulu mU. 

terisinc aittir. Arttırmaya girebilmek 
için yüzde yedi buçuk pey akçası ya
tırmak lazımdır. Satış bedeli kıymeti 
muhammcnenin yUzde 75 ini bulduğu 
takdirde ihale edileceği ve isteklile
rin ve fazla malOmat almak istiyen
lerin B yoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine başvurmalan ilan olu • 
nur, 



ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YE.Rlı 
rlDdS ....... ..,. ""* ı.t&Dbal. ADbra caddeml. lVA&n JWdUJ 

llı•lılntl11 imdi - -Tabaacl ,.._. UGO 111 - uo 
ıldare· Ml'10 

eoo ıao Telefon y ........ , 11'11 
Poeta tılrqlDe ~ 
ıtrmJ.Yell ,.... ıao - - UIG 

~ ldnml: &UllVN lltaDlııul 

TarldJ9ldD ber po9ta m...a.IDdl lllJaOlra alıclDe ,...m. 

J evaet Dem•ıyol .arı taranooao l.:er luamıoaa 
çai ıştırılmak üzere Avrupaya Teknikum tahaili 
için gönderilecek 20 talebeye ait müsabaka 
ıeraiti 

1 - Tiirk olmak 
2 - Yap 18 den küçük Ye 2S den büJGk olmamak. 
3 - Saibk cla:ruma tahsile eqel olacak derecede olmadıtma 

..,. memleketin her hanıi bir tarafmda çabpnap müAit balundu 
tana dair o_.ıet Demi11ollarmın (Ankara), (Ha1darpqa),, (Eakı 
tehir): (İzmir) Ye (Adana) daki ııhht heyetinden veya devle: de 
•irJollarma kabul olanac•k memurlarda hahnvnu' lbım ıeleD 
llhhı tut)an aöstsir matbu ııhhl rapor malatniyabna UJPD o
larak (tam tef)dlltlı bir butaneden) almm11 nhhat rapora ile an· 
Jeidmak. 

4 - Devlet heaabına tahail ettiıen mektepl.tlea mtllabalraya 
sirmek i8t:1Jm1er mektepleriaden bir - ilitlkleri olmadıtma dair 
Wlil&a~. 

6 - AlksBk 'YUihebdn A·nupaya tahıile aitmeaine mani oı 1 

il 'iri•• dair aWradar ..._Uk tubeainden velibtı Ula -olmak. 
8 - Taliı»ler 11 8 838 tarihine adar iadcla ile lat•abal 111ii· 

ı...ü mektebi ~IQlne mlracaat edeceldaoclir • 

7 - ı.ticla,a ···--· lbm ..... Yelaikı 
A) Nlfva lrllab ..,_ -ddak Wr .mi. 
B) Glnliii taWJi ttrnik ettirecek ..a mlablte 
C) HllDBluJ .arabaı Cm IOD _...\in ~li ..._llhal 

....-. ile o tarilatea eoma calrtblı yeri.,._ " •J'Di •PllU'da 
-•ıı polla dainlbaden almeaktv). 

D) 4X8,5 ~ele 8 fotolraf. 
E) Ap phadetna=11i 
F)3,4wllnclmad ....... -.11eik 
H) Jla ... mm ... aındıt ....... al ile ....... 'lllıt1lt lse 

at.eden enelld ....WC ft •• ••..ı,.tl ..art Ve ...tenle çaht· 
DPfbr? ŞimclDd ve awıclm enelki ...... ~ memuriJetbadn: 
jince daha ....-.., • aiM ..-.., m nldt1er llahmcla? . ......., ••... [.. ...... ... 

8 - Müaabaka iaati .. m 2Z 8 • tarllaimle .aat 1 .. ı.. 
J,alda mihenclia ........ ,...ı..1mr. 

9 - Mfbüaka ....... • ....................... .,, ... 
deae, cebir, mOaelleat, Jdm,a, fizik w t&rq.ı. J&Pllacalmr. 

10 - imtihanda ..,.m &lawcede Dal alaDlanlaa U.. Wl•t. 
tercih edilir. 

11 - imtihanda lll1lftffak .>lanlar AYJUpada teknDram taWll 
,.&rnı11l• enel Dnlet demirJ'ollan Eakifehir atlbeebule 8 &J' ıtaj 
alrecelderdir. 

12 - B·Wıefdr atlı,.iadeld ltaJ ricMetl mfllllla ..,_... 
iki 1aacak .. ,.,..,. "*'1eceldlr. 

l'alta lmtum No. te 

BİRE, 
1000 

-
-~ 

• •• .,q4 

·--··'"'··-
.. 

13 -111-hh ........... •••• tallple,; An ...... lrl 
1ilWHerinin mtk..mclm IODnkl mecllmt ldwwdsl lwMıoMla Dn
ı.t d..m,.oDan idareelnin lltiJr..eli ııldla t.eltla&tmme -....it· 
llrdir. 

14 - TaWI pllmı 8 aı Lld.-hlr atlbwln• llaJ, ı,s ..., A.-

A) .,_ Jdlub, wıa W•dtlak Wr aanll. 1 
B) QIWQI ...-.U tevlDc ettinak nrala mibbite. r.-.-------• C> H&.._ı ....._ <• ... W'1delrin ••eceli •ılllllW Almanya' da 

ftl'llblile o tarilıtea aonra pllflılı J'•lerclea " .,... •· MOHENDIS MEKTEPLERi 
..-aa maı.allt polis claireliıulen birer hQanftbal vara· --i--- slatmeceli füribluda ataj ft... ........... 

...... cletct.ı.in ~ tMnBmudanla I ....._. ma· 
"·

1
-- ttal»eaiıai Oanal ft ,..... ............. 

.............. ) 
,, D) 4Xl,I ~ altı fotolraf. 

E) Ap ............... 
F) 3, 4 ft 1 ind maddelerdeld ...alk. ti - A~rupachld talaail teRill ~ .nı- ın..eat Wdaacla 

o..ıet Demiıofollarl u11•• mlcllrltllladen ft ltletme adklflrltllde· 
....... ft llllihenclia IDflldeM iDi~ iatiıMw taflllltı 

H) İIÜumlll aclı nedtr?. Nerede olcluia -ı ite ılnulild. aı.. .1111•------------.... 
.... alüilirı.. (124) 

aGpe .,..._en.ad meelek "maaamiıeti -6? Ve 
nerede pbpmflıu?. Slmdild ft aıu.a- eneDd mealek 
•.,a meamritetindea lilce daha ....ı..cle ne 11-W ...._ 

DeYlet Demi~ollan Heabma Cer Mühendisi ele ... ne ftldtl• baludu7 BanJan "9terir Mr terclbDei 

Y etipirmek Ozere Avrupaya Hohpale Tahsiline 8 _ Ma.a~.:-=. 21 _ 9 _ 931 tarihinde ... ı (I) da ı.. 
Gönderilecek 5 Talebeye Ait Miıablaka Şartlan: tanhaJ Miihendia Mektüinde ,...,ıl.cakbr. 

ı - Tlrk olmak. 9 - Mtaat.b imtiham lm'liml headeae, tahlllt ri,.uiye, tahlib 
1 - Yap 18 dm klcGk w 21 t• ı.e,mı ~-k. . , _._., relina ludtı, ibik. ldmıa w T....._ olacakta-. 
1 - Sai1* Lamu tahaile eapl wce1r der111de .... ima. Bu denlerin tbml& MGhendia Meldebi Gçflncll mufma kadar 
m~ her laanai bir tarafaada ~·,._la aleaid ba- olan Proaramlara sindir. 
landuiaDa dair DeYlet Deımı,ollarmm (~), (Ha,.clar- 10 - imtihanda •JDI derecede aot alanlarc1an Haaa Wlealw terclla 
pap), (r..ldteri), (ls.ir), (Adana) clail ..w.t ..,..._ edilir. ı~-------~ 
.ı- ..,a Dwlet Dwh~Harmm W olamcak wurlar- 11 - Miilahaka imtihanmda kasam talibler; AYraı-d•lii talaail-, .. _____ ._.. ___ _ 
a W.••n lbaa pleq uhhf pidan aWerlr matı.ı uhhl lerinin neticellndea ıonrald mecburi lmmetleri hakkında KURUN Doktoru 
rapor iauhtni)'&baa Jll- olarak (tam tetldlltlı Wr ..... Dnlet DemU,ollan lclaresbıin latb"eceli tekil• ...W.Mneme 

neden) almmq lllahat ıa ,.u. aehp'mek. nrecelderdlr. NllCGlllltlire AfwflDI 
- Dnlet ...... mataWlettlrea ........,._ aaea.Wraıa p; 11- r-..a planJ: Amapada idarenin allterecell f&briblarcla B•&lrıl8,80dal0Jebdlr 

me1t iıti1..ı. mekt.epl.nn d• bir sa- ilitildel olma...,_ Wr ... ltaJ .. ı.. ..ac1t1et wfıada da ilan ~ ••••Udi ~ ~ 
dair veailra sWermek. idarenin taJla edeceii Hobf11)enin maine tDWlinderi ..tldz el& daire 2 munara 8 de .... ,.,. 

- A.akerHk nafeaiain Awap aya taMUe ıitmealne -.rolanaclı- ._..,ilk taWli JJrmal "alb aJ sarfmda hPtibNa ftNlek :. ı..:ı :--~,;• 
ima dair allbdar ukerllk 111be.iadea 'Y~ Ula olmU .U.ıo. almakbr. ıır:--cllr. 
lbnnılır. 13 - Amıpadald taWI ...ıti ,._,. dlı- ...... haklrmcla betfetı-..__._ _____ .__, 

• - Talipler 19 - 9 - 936 tatilaiu kadar iatlcla ile İıltallbal MU.. De1Dbtollaft Umum MldlrlUtonclea w ltMme Miidlrl&Jcle-
Maclia Mektebi Madiirhllbe ~ eclwtldttnlir. rlnden n Mltllelidiı Mektebi MüdUrlüpnden iativenler tafıi· 

- lll'iı ra hll·-• llmm sel• Y1111ka latı lbiDJe Ualai1irler. CIZ&l 

J 


