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Memleketin 
~ark1 ba~ka 
Garbi ba,ka m1? 

I 
Atatiirk Receb Pekeri Parti 
U. Sekreterliginden affetti 

Parti _Umumi Idare Heyeti diin gece 
toplanarak miihim kararlar verdi 

Bugiin bir teblig ne,re
dilmesi muhtemel 

$ arkta yuregi ~atanseverlik .~te~i
nin ozli.i alevile yamk yuksek 
bir idare memurumuzdan bir 

mektub ald1k. Bunda Ti.irk gencliginin 
§ark vilayetlerimizi her nedense bir nevi 
J\ksayi§ark gibi du§undiigiinden ac1 act 
§ikayet olunuyor. Oz tiirkt;e ile Uzak~ark 
dedigimiz Aksa)'i§ark ki Asya dogusu· 
nun son sm1rlanm ifade eden o iklimin 
hayali bile goniillere yorgunluk verir gi· 
hidir. Pek iyi amma bizim §arkimtzm 
Uzak§arkla ne alaka, ne mi.inasebeti Ankara 15 (A.A.) - Cumhuriyet 
Yar? Halk Partisinin Gene! Sekreterini Ata -

Bu an' anenin nereden yadigar kalmt§ turk vazifeden affetmi§tir. ;;imdilik 
oldugunu biliyoruz. Bir zamanlar memle- bu vazifeyi Atatiirkiin vekili olarak ino· 
ketimizin garbinden §arkma gitmek it;in nii fi!en ifa edecektir. 
en a§agt yirmi otuz giin sarfetmek laztm Parti umumi heyeti toplancll 
gelirdi. N e yo! vard1, ne iz. Medeniye
tin en fili belgesi olan yollar olmaymca Ankara 15 (Telefonla) - Bugiin 
o uzak iklim bittabi ayni medeniyetin di- Parti umumi heyeti it;timamdan sonra 
ger binbir belgesinden daha ziyade mah· Vekiller Heyeti toplanmi~ ve miizakere
rum bulunuyordu. Mesafe ve zaman mef· lerde bulunmu~tur. Parti umumi idare 
humlan i~inde bugulanan o uzak iklim o heyeti gece de toplanarak get; vakte ka· 
zamanlar gonullere bir kasvet gibi C(okse dar ~ah§mi§hr. Bu toplantJda miihim ka
belki yeriydi. F akat demirli demirsiz yol rarlar almdigi anla§Ilmaktad!r. Bu hu • 
aglarile vatan1 yekparele§tiren Cumhuri- susta yann bir teblig ne§redilmesi muh· 
yet idaresinde mesafe itibarile memleketin temeldir. Ogrendigime gore valilerin ay· 
§arkile garbi arasmda hie; fark kalmam1~ ni zamanda Parti ba§kanhgt vazifelerile 
gibidir. Hele tayyarelerin seferlerini ora- me§gul olmalan esas1 ittihaz olunacagl 
lara kadar uzatmasl neticesinde bu fark soylenmektedir. 
tamamen stfula~arak hakikaten ve kami- Receb Pekerin ayrtltk tamimi 
len ortadan kalkmi§ olacakttr. Ankara 15 'T elefonla) ..- F1rka U-

Tayyare olmadtgt zaman dahi Anka- mum! Katibi Receb Peker vazifesinden 
ra veya 1stanbuldan hareket eden bir a- aynlmas1 miinasebetile merkeze bagh 
dam nihayet ii~Uncii giinii Diyarbekir Parti ve Halkevleri te~kilah reislerine bir Parti Umumi Ba1:kan Vekili l•met lnonii 
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a 
hakim sermaye yoktur)) diyor 

Fransada grev 
komiinistler 

son pazarbklarla beraber bitti, 
biiyiik niimayi,Ier yaptdar 

Lille 15 (A.A.) - Dahiliye Nazm 
M. Salangro, belediye dairesinden bir 
nutuk soylemek iizere diin ogleden sonra 

gelmi~tir. 
Buti.in halk tarafmdan ~iddetle alkt§ • 

lanan M. Salengro, bilhassa §U sozleri 
soylemi§tir: 

karde~~e tesaniidii tahakkuk ettirdikten 
sonra vas! I olacakt!T .» 

Grevden ve 7 haziran itilafmdan bah
seden M. Salangro, ilk defa olarak ameJ 
le te§ekkkiilleri ile patron te§kilatlanmn 
tam bir serbestl i~inde birbirlerinin kar
~lSlnda yer almi§ olduklanm soylemi§tir. 

M. Salengro, soziine devamla demi§· 

tir ki: 
[Arkast Sa. 7 siltun 1 del 

Ylld1racak hi~bir mahiyet kalmam1~ oldu· 
gu meydandadir. Medeni hayat lazime• 
lerinden mahrumiyet bahsine gelince bu 
hususta ikmali labiid noksanlanmtz yal· 
mz ark vilayetlerimize mahsus ve miin· 
nastr degllair. Alh amhk imparatorluk 
devri bize Turk vatanmm her tarafmt he
men ayni mahrumiyetlere miistagrak ola· 
rak devretmi§tir. Memleketin garbinde 
:ve ~arkmda her§eyin yeni ba§tan ~imdi, 
yani Cumhuriyet devrinde yaptlmakta ol
dugunu hep beraber goriiyoruz. Garb vi
layetlerimizin en zengin mmtakalannda 
'dahi elektrik tesisah henuz yaptlmaktadu. 
Nitekim O<;iincii Mi.ifetti§ T ahsin Uzer 
dahi ~ark vilayetlerimizi ayni nimetten 
miistefid etmek Uzere §imdi <;ah§tyor. 
:.A..ntalyada Akdenize inmege giden de
miryolu §arkta S1vastan Erzuruma dogru 
uzamrken §imdi Erzurumdan Stvasa dog
ru da mesafe almaga ba§lami§tlr. Rejim 
memleketin hi~bir tarafmdan digerine nis
betle hi<;bir fark btrakmamak azmile dev 
hamleleri ahp gitmekte ve hergiin bu yol• llllllllllllllllllltUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttltltltUIIIIIIIIIIIIIIIOtltltlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I:Ja mesafeleri yakan muvaffakiyetler ka

«- Simdiki Cumhuriyet hiikumeti, 
takib etmekte oldugu gayeye ancak her 
sahada ve her sm1fta insanlar arasmda 

isyan m1? 
zanmaktadir. 

Hala §ark vilayetlerimizle garb vila
yetlerimiz arasmda fark gozetilmek zihni· 
yeti devam edecek mi ~ 

Sarkta vaziyeti yakmdan miitalea eden 
miimtaz ~siyetin mii§ahedesine gore 
bizde ordu daha pi§kin bir devlet memur· 
lan ocagtdir. Bir zabit garbde veya §ark
ta kendisine tevdi olunan vazifeyi iki 
cihet arasmda buyiik bir fark gozetmek
£izin kabul ve ifa etrnektedir. Bir zabit 
§ark vilayetlerimizm en iicra ko§esinde 
tlahi olsa bulundugu mevkii asia yadnga
mamakta ve muhiti 'kendisine intJbak et· 
tirmek hakimiyetile i~ gormektedir. Ordu 
mensublanndan gayri ~murlarm hepsin· 
de maatteessiif hal boyl~ degildir. Bi• 
kere bunlar ~arka aid m~uriyetlere tan. 
bir gonul ho§lugu ile gitmiyorlar, ve git
tiklerinde de <;ok defa kendilerini baba
yani bir edaya kapttrmaktast kurtulamt· 
yorlar. Maamafih miifetti§likl..~rin s1k1 ta
kib ve murakabelerile bu vaziyetlerde 
hissolunur derecede farkh bir salah husu· 
le gelmekte oldugunu ve va.ziyeti~ her~~~ 
iyilige dogru biiyiik terakk1~~r A gott.erdigl
ni kaydetrnek laztmdir. Hukumehn bu 
tark vilayetlerine aid uzakhk ve kasvet 
zihniyetini ortadan bilkulliy~ kaldirmak 
kin ne ]aztmsa hi<; §a§maz .h1r Isr.ar ve ta
assubla yapmasmt temenm. e~e~tz. 

Bu zihniyetin ortadan bilkulhye kaldi· 
nlmasmda yalmz memurlar Uzerinde ~a
h§mak Hfi degildir. 0 zihniyeti me~l~ 
ketin an'anesinden t;ekip ~tkarmak, sihp 
eupurmek it;in millet it;inde ve ezciimle 
memleketin gencligi arasmda garbden 
§arka ve ~arktan garbe d.ogru ak~nlar te· 
sis etmek pek yerinde b1r tedh1r <:lur. 
Van goliiniin giizelligi Marrna~lad. sahBtl~e
rinin letafetinden asia geri degi Ir. m
aol yaylasmm e§ine belki Uludagda ras
L YUNUS NADl 

[Arkas; sa. 3 6iltun 6 aal 

Hitlere karsi 
' 

20,000 ki~ilik gizlj bir 
te~kilit haz1rlanmi§l 

Bir Franstz gazetesi, 934 te oldiiriilen Roniin 
intikam1n1 almak i~in harekete ge~enlerin 
hiicum kit' alarJ efradinl oldiirdiiklerini yazJyor 

M. Hitler hiicum ktt'alarr kumandanlarr arasrncla, ko,ecle 
iki sene erJCJel idam edilen Ron 

Paris 15 (A.A.) - · Paris Soir ga· Nazi hiicum kttaatmtn eski §efi olan 
zetesinin Berlin muhabiri «Roehmiin in· me§hur yiizba§I Roehm, · 30 haziran 
tikamctlan» ismindeki gizli bir cemiyetin 1934 tarihinde M. Hitlerin emrile idam 
Nazilerin hucum kttaah arasmda deh§et edilmi§ti. Kendisinin bir<(ok mutaass1b 
salmakta oldugu suretinde heyecanh ha· taraftarlan vardt. Bunlardan 20 bin ki-
berler yermektedir, [Arkasz sa, 'l sii.tun. 3 tel 

<<Garbden gelecek 

KIZII tehlike!)) 
Dr. Gobels ~ok mini
dar beyanatta bulundu 

Berlin 15 (A. 
A.) - Havas 
Ajans1 muhabi
rinden: 

M. Gobels. 
diin Hildes • 
hamda Bruns -
vick ve Ha
novre Nazi te• 
~ekkiilleri men • '-' 
jublarma hita • 
ben soy!emi§ ol· Dr. Gobels 

dugu bir nutukta demi§tir ki: 
«- Biz, Rhin mmtakasmt yeni

den silahlandudik, ~iinku garbden 
gelebilecek her tiirlu K1Z1l te§ebbii-

. siine kar~I kendimizi miidafaa et
mek mecburiyetindeyiz. Almanya, 
,Avrupada intizamm saglam bir is
tinadgahi haline gelmi§tir. Kom§U· 
larmm dalaletleri ve delilikleri Al
manyaya bula§mamt§hr. Almanya, 
nasyonal sosyalizmi diger milletlere 
zorla kabul ettirmegi asia arzu et
mez. <;iinkii nasyonal sosyalizm, bir 
ihracat mah degildir. Y almz Al
manyaya uygun gelen bir rejimdir. 

Biz, yeniden asker! §eref kazan
mak ihtiyacmda degiliz. Zira ordu
muz o kadar ~ok askeri §eref ka
zanmi~hr ki bu, ona bir am yeter.» 

Kabak M. Edenin 

Zecri tedbirler kalkarsa 
istifa etmek mecburi

yetinde kalacak 
Londra 15 (A. 

A.) - tngiltere hii
kumetinin z e c r i 
tedbirlerin kalk • 
mas1 i~in faaliyete 
ger;mi~ oldu~u ~im
di arbk muhakkak 
gibidir. 

Morning Postun 
diplomasi muhabi -
ri, yaz1yor: · 

c!ngiltere hUkft -
metinin italyaya M. Eden 
kaq1 tatbik olunan zecri tedbirlerin 
kaldmlmasm1 intac edebilecek kat'i bir 
karar1 ~ar§amba giinii alacag1 tahmin 
edilmektedir. 

[Arkasz Sa, 3 8Utun 1 del 
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tatiir diin gece - ~eh-
_rimizi ~ereflendirdiler 
Vali ve istanbul Kumandant, biiyiik Onderi

ederek istanbulun 
i~tiyak1n1 arzettiler 

mizi izmitte istikbal 
tazim ve 

. Istanbul 15 (A.A.) - Reiaicumhur Atatiirk, diin gece tehrimizi 
tereflendirmitlerdir. · 

A l~tanbul Valiai Muhiddin Oatiindag, istanbul. Komutam General 
Hahs Biyikday, Adana aaylav1 Hilmi, miitariilileyhi lzmitten kart 
layar~k lst~nbulun tazim ve ittiyakmi arzetmitlerdir. Atatiirkii~ 
h.emtuele~I Ba~an Makbule, miitariilileyhe Haydarpatada arzi ta
zrmat etmitlerdu. 

lstanbu~.Valisi Muhiddin Ostiindag, Atatiirkii Parkotelinde ak
fam yemegme davet etmit ve biiyiik iinderimiz bu daveti lutfen ka· 
bu~ ~dere~ Ankaradan maiyetlerinde gelen zevatla birlikte Parko
tehm te,rrf buyurmutlardrr. 

«Bogazlar davam1z iyi 
~ekilde neticelenecek! » 

Dr. Tevfik Rii,tii diin Montroye gitti 

. ' . Hariciye ·Vekililte,yicileri ar~sr~Ja . 
• Aym 22 sin de Montrode · top]anacak y-----::-------~ 
olan Bogazlar konferansmda Turk he -
Y~~in~ riyaset edecek olan Hariciye .V e
kihmiz Dr. T evfik Ri.i§tu Aras dUn ak
§~mki ekspresle lsvi~reye hareket e~i~
hr. 

Diger murahhaslartmtz bu sabah·An -
karadan §ehrimize gelerek, bu ak§amki 
Semplon ekspresile gideceklerdir. 

Hariciye V ekili Dr. T evfik Rli§tii 
Aras diin Perapalas otelinde Frans1z se
fareti ba§katibi M. Lescuyier'yi ve ltal
yan elt;isi M. Karlo Galliyi kabul etmi§· 
tir. 

!talyan sefirinin bu ziyaretinde ltal
yam~ Bogazlar konferansma i§tiraki me
selesr etrafmda hiikumetinin noktai na -

[Arkast Sa. '1 siitun 5 tel 

i~alyan1n karar1 

H~~bir konferansa 
i~tirak etmiyecekmi, .. --~ . 

Lonclra 15 (Hususi) - Romadan 
.bildirildi~ine gore, italyan Harici _ 
Y~ Nezaretinde soz soylemege sala
htyettar ~evat, zecrt tedbirler kalk
madtkr;a Italyarun Avrupa i§lerine 
kari§ffilyacagml resmen soylemek -
troirler. 

ttalya ne Cemiyeti Akvam Kon _ 
seyi toplantJsma ne de Bogazlar me
selesini gorii§ecek olan Montro kon
feransma i§tirak etmiyecektir, 

Orta Avrupa sulhunun temeli olan 
Antant, muvazenesi bozuk Avrupaya, 

kudretini bir daha ispat etti 

Kii~iik 
ittifak 

Kii!;iik Antant aevletleri Biikre$te bir ara da: (Solaan saga M. Bene$, Kral Karo 
Prens Pol, Roman ya Prens£ Nikola) 

Belgrad 12 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Kii~iik 1tilafm teessiisiindenbe
ri, azast olan devlet reisleri ilk defa ola
rak bulu§uyorlar. Kiit;iik ltilafm, Bel -
gradda yaptlgt toplanttdan biraz sonra 
Biikre§te bir i<(tima yapmas1, yeni ka -
ra.rlar ittihaz1 ~oktai nazanndan husust 
bir mana ifade etmezdi. Ciin.k.ii, Belgrad-

daki muntazam toplant1da her§ey yoluna 
konulmu§, kararla§tmlmt§tl. Pek tabiidir 
ki, Belgrad konferans1, ehemmiyetli ar· 
smlusal hadiseler t;Ikmak ihtimaline kar· 
~~ da almacak tedbirleri dii§iinmu~tii. 

Bu itibarla, iit; devlet reisinin Biikre§· 
teki miilakatlan, her§eyden evvel temsili 

[Ar-kaM Sa. ~ ~iltun ' tel 
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VIYANA OO_N.U$U 

Tarihi tefrika: 64 

Kaleden atdan bir giille Kara 
otag1na ~arparak siirekli bir 

M. TURHAN TAN 

Mustafa Pa,anJn 
sars1nb yapmi\'h! 

Zek.i Sad1razam, iiplii Sipahinin §8§· 
k.mhgmt ve Kara Mehmed Pa§anm gii· 
liimseyi§ini seziverdiginden sordu: 

- Ne o pa§a karmda§. Bu yigitle a· 
randa bir str m1 var? 

0, gene giiliimsiiyerek cevab verdi: 
- Str filan degi[ devletlu. Ada$Im 

kucag1ma bak1p oglunu anyor I 
- Oglunu mu? 
- Evet devletlu vezir. Onun bir 

yavrusu vard1r, y!llardanberi benim ya • 
mmdad1r. Sipahiler, cenabm da bilirsin; 
c;ocuklanm palalarmdan, atlanndan daha 
az severler. Hele sava§a girdiler mi yav
rulanm hat1rlarma bile getirmezler. Bi
zim yigit ada§ ta kac; ytldu kendini sava
~a verdi, oglunu aray1p sormadt. $imdi 
beni goriince onu hatirladi, sersemle§mesi 
bu hattrlayl~mdandlr. 

Kara Mustafa Pa§a, hasret c;eken yii
rekleri birle§tirmenin de bir barb sevabt 
kazandtracagma inananlardandt. 0 se -
beble hemen Cavu§ba§tya emir verdi: 

- Tiz ko§un, Haleb V alisinin c;adm
na gidin, §U yigitin oglunu ahp getirin. 
Onlan koc;u§urken gormek isterim. 

Biitiin otagdakiler b1y1k altmdan gii • 
lerek Kara Mebmedi gozden gec;iriyor • 
lardt. Ate~ kesilmi§ giillelere avuc ac;ar· 
ken, keskin k1hclan avcile c;elip tahtaya 
c;evirirken, kiime kiime dii§mim arasmda 
tutulmaz bir c;ember gibi fml fml doniip 
kelle devirirken kth k1p1rdamtyan yigit 
Sipahi heyecandan zangtr zangn titriyor
du, hafakanlar gec;iriyordu. $u umulmt· 
yan tesadiif adamcagtzm sinirlerini ger • 
c;ekten altiist etmi§ti, iler tutar yerini bt· 
rakmami§tl. 

Kara Mustafa Pa§a bir miiddet onun 
bu halini seyrettikten sonra gene Haleb 
V alisine dondli : 

- Baka pa§a, dedi. senin ada~ tela~
ta. Sen bunu onun oglu ic;in besledigi oz· 
Ierne mi verirsin ~ 

- byle gorlinliyor devletlu vezir. 
- Haytr, pa§a kannda§. l3in ic;inde 

bizim Ali k1ssas1 da var. 
- Ben kulun o k1ssay1 duymu§ degi

Iim. 

- Anlatayim da i§itmi§ ol. 
C:erin kalesine dort yandan yapJ!mak

ta olan bombardimanm kulak zarlanm 
patlatncasma sliriip giden giiriiltiisii ara· 
smda Saduazam hikayeye ba§ladi. Ve • 
zirler, Cavu§lar, ic;agalan ve balecamm 
biraz dindirmi§ gibi goriinen Kara Meh· 
med de, biiyiik ve pek biiyiik bir alc;:ak
goniilliiliik gosteren ha§metli veziri din· 
liyorlardt. 0, siyasi bir takrir okur gibi 
a~r ag1r anlattt: 

-Benim Halil adh bir agam vardt. 
Koyiinde evlenip Ali ismini takt1g1 bir 
lfOcuk diinyaya getirttikten sonra daireme 
gelip kapulanmt~h. Ac;1kgoz, eline etegi· 
ne temiz bir U§akh. l~inden memnundt~m. 
Fa kat as1kyiizlii duru~undan ho~lanmaz
dim. Meger oglunu dii§iiniir dururmu~. 
Bir giin Delilba§tya onun mc;m tasah 
durdugunu sordum, kaziyyeyi ogren • 
dim. 

Sad1razam bu son kelimeyi soylerken 
kaleden ahlan bir giille, muhte§em ota • 
ga ~arpmt$ ve hay]i siirekli bir sarsmh 
yapmt~tJ. Vezirler ve Agalar, ba~lan u
cundan gec;en tehlike i~aretine kaT§! si.i • 
kutlanm muhafaza ederken Kara Mus
tafa Pasa giiliimsedi. 

- Di.i~man, dedi, IYJ ni§an ahyor. 
Kandeyse danesini kavugumuza degdire• 
cek. Otagm yerini degi§tirmek gerek. 

V e $rene hikayesine devam etti: 
- Halilin derdini ogrenince Delilba

~tvl emir verdim, ona sezdirmeden ko • 
yi..ine adam yollay1p kiic;iik Aliyi getirt
mesini ve Halilin bana hizmet ettigi bir 
Strada yavruyu odaya saiJvermesini soy· 
ledim. Dedigim gibi davramldi, Ali ki:iy-

den gizlice getirtildi, bir yere saklamhp 
bana haber verildi. Ben bu haber lizerine 
Halili yamma c;:agud1m, her giin tasab 
duru§unun s1rnm ac;tga vurmasmt iste • 
dim. Kemk.iim etti, utamr gibi oldu, so • 
nunda zoruma dayanamadt. «Oglumu 
goresim geldi» dedi. Ben el c;trptlm, per
de arahk edildi, Ali odaya girdi. Bizim 
Halil, gece giindiiz saytklad!gl yavrusu· 
nu goriince ne dese begenirsiniz. · 

- Evet, ke§fedemezsiniz. Herif, il · 
kin belinleyip durdu. Sonra kotii kotii 
smttl. «Efendim, ben Aliyi anasmm ku
cagmda gormek isterdim» dedi. 

Vezirler, Agalar giilmemek ic;in du • 
daklanm ISimken Sad1razam, Sipahi 
Kara Mehmede yiiziinii c;evirdi: 

- Sen de yigit Tiirk, dedi, oglunu 
goriince boyle deme ha. Ben yiirek ka • 
vu§turma i§inde o kadar ileri gidemem. 

Kara Mehmed, ba§tm online egerek 
dli§iini.iyordu. 0 anda oglunu unutmu~ 
gibiydi, ic;inde bulundugu vaziyeti ince
liyordu. Beriyanda toplar giirlerken, du§· 
mamn savurdugu ate§ yumruklar c;admn 
listiinde kiimelenirken tath tath ftkralar 
anlatan, §akalar yapan §U vezir, bo§una 
gitmi§ti. Duru§u, baki§I, ba§kalanm sii • 
ZU§U c;ok c;altmh idi. Herkese yiiksekten 
bak1yordu, kendini pek begenmi§ gorii
niiyordu. Yiiksek ve beyaz kavugu a! • 
tmda bir c;i~t kara yay gibi gerilen kahn 
ka§lan, s1k ve siyah sakah, her gozii ka
ma~tiracak kadar sert pmltth gozleri, o· 
nun ruhunda yatan gurur aslamm his -
settiren alametlerdi. Siislii ve c;ok. siislii 
elbisesi, k.emerinde ve sorguc;larmda ma
lanan elmaslar, ziimriidler, yakutlar da 
ona, murassa iist!Uk giydirilmi~ bir htrc;m 
mahluk hali veriyordu. 

Kara Mehmed, siisiin ve gururun dii§
mam idi, oyle yarattlml§h. Bununla be· 
raber Kara Mustafa Pa§aYI begenmi~ti. 
Ciinkii cesur goriiniiyordu. Guile altmda 
giilebilen ve ba§kalanm da giildiiren a· 
damm g~rc;ekten pek bir yiirek ta§tdtgma 
§iiphe edilemezdi [¥]. 

[Arkasz varJ 

[•] Kara Mustafa Pa§ayi, Galamn ruz
nameslnden, Alber Vandalm ell(i Nuvan -
tel ha.kkmdakl eserlnden, ~ferln muhtua. 
smdan ve Hammer tarihinden iktibas ede
rek Ahmed Refik ~iiyle tar!! edlyor: cBu 
vezlr siise ve ihtisama t;ok harlst1. Kona
~ma topladi~l halk ordu te~kil edecek ka.. 
dar c;oktu. ihtiyar Kopriiliiniin bu magrur 
damadt on sekiz ya~mda !ken evlemni~, 
kendlsinden bir ya§ kii~iik olan kansmdan 
iki I(O<:u~u diinyaya gelml~ti. Annelerinin 
ve I(O<:Uklarmm vefatt i.izerine bir daha ev
lenmedi, saraym1 siisliyen odallklanmn ef
sunlu gi:izlerl altmda ya~amay1 terclh ettl. 
Onun di:irt odaligl vardt. Birlndden 1ki kiZl 
ile blr oA-Iu, ikinclden blr ktzt ile blr oglu, 
iir;iinciiden yalmz blr ktzt oldu, dordiincii. 
sii dogurmadl. 

cP9.4anm bu aUe etrafma topladt~ he. 
yet lki blne yakm cariyeden, yedi yiizden 
fazla Harema~asmdan, alay alay U§ak -
lardan ve muhaftzlardan ibarettl. Senelik 
gellrl 243,000 kese lodl. Konafpnda her giin 
yiiz!erce okka ek.mek sarfolunuyor ve tere. 
yag1, giilsuyu, zatran masraft da biiyiik blr 
yekun tutuyordu. 

cKara Mustafa Pa~a gayet magrur, hld
detli ve pervastzdt. Di:irt sene siiren kay -
makamliA-t sefirler i9ln bir felaket devrl 
olmu~tu. Hl9blr el.;lyl kendlsile ayni hizada 
oturtmak lstemezdl. Fransa sefirl Nuvan· 
teli kabul edecegi zaman da. boyle yapm1~, 
seflrln iskemlesinl daha a:;;ag1 koydurmu~
tu. Sonra kendl, odasmda oturan elclnin 
kabul salonuna glrmesinl bekleml~ti. Nu
vantel Salona gelince, lskemleslnin a~a~J 
konulmasmdan ~lkayet etml~. hkldetU hid
detli si:iylenmege ba§lami$ti. Kara. Mustafa 
Pa§a onun bagmp <;agtrdtgmt duyunca !kl 
l(avu~ gi:inderdi, kolundan tutturup sokaga. 
att1rd1. 
cP~antn ba~hca miimeyyiz vastflart pa

ra, debdel:ie ve yabanct devletlere kar91 
~!ddettl. Slyasi tedblrlerln yamnda hi.; e
hemmiyeti yoktu. Biitiin kom~u devletlerl, 
Osma.nl! saltanatl i:iniinde ki:ilece boyun 
ktrmaga mecbur birer haracgtizar sa.ytyor 
ve el91lerini kovuyor, I(Q.VU$lara di:igdiirii -
yordu.:o Fe!aket senelerl • S: 7-8. 

Tokyo Biiyiik El~imizin tertib ettigi resmi kabul 

Tokyo Biiyiik Elc;:imiz Hiisrev Gerede, Tiirkiye elc;iliginde Turk • ]apon 
dostluk cemiyeti azasJ ~erefine bir resmi kabul tertib etmi§tir. Bu toplant1da ]apon
yamn en yiiksek maliyecileri, generalleri, profesorleri bulunmu~tur. Yukanki resim 
Bu toplanhda bulunanlardan bir kJitnlnl gostermektedir. 

CUMHURiYET 

( $ehlr Ve 
Memur harcirahlari 

T ediye emirlerine dair 
bir tamim geldi 

Memurlarm harCITahlan hakkmda 
Vilayete bir tamim gonderilmi§tir. Bunda 
deniyor ki: 

«Bir yerden diger yere nakil ve tayin
leri yap1lan memurlarm harmahlan ve
rilmeden yeni vazifelerinin teblig edilme· 
mesi maa§ kanunu hiikmli iktJzasmdandtr. 
Halbuki son zamanlarda tayini vilayet • 
!ere aid memurlarm nakil ve tayinlerin • 
de buna riayet edilmedigi goriilmii§tiir. 
Emrivakiler halinde tediye emri istenil· 
mesi kanuna uygun olmad1g1 gibi her 
hangi bir hizmetin ifast ic;in mevcudiyeti 
§art olan tediye emirlerinin evvelden a -
lmmamast noktasmdan da muhasebei u· 
mumiye kanununa uym1yan bir hareket· 
tir. Ayni zamanda merkezde harcirah 
tahsisatmm idaresi ic;in tutulan yolda 
mii§kiilat ve muvazenesizlik c;1karan bir 
hadisedir. Bu hal boyle devam edemez. 
Evvela tahsisat istenilecek, sonra Veka • 
letc;e gonderildigine dair cevab ahnma • 
dan yerinden oynatilan memurlar bar • 
cirah1 tc;m istenilecek tediye emri 
verilmiyecektir. $ikayetler ve ondan do
gacak mes'uliyetler bu kanuni lazimeye 
uygun i§ yapm1yanlara aid olacaktir. Mu
vakkat memuriyetler ic;in de ayni vec;hile 
i~ tutulacaktJr.» 

Keyfiyet Ibm gelenlere bildirilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

Tramvaylarm yaz seferleri 
T ramvay §irketinin yaz aylanna mah

sus seyriisefer tarifesinin tatbikma diin • 
den itibaren ba§lanmi§tlr. 

Y az mevsiminde giindiiz1erin uzunlu • 
gu nazan dikkate almarak sabahleyin 
tramvaylar baz1 hatlarda be§ buc;uk, bazt 
batlarda da all!da i§lemege ba§hyacak • 

hr. 

Reis muavini beyanatta 
bulunmami§ 

Dunkii gazetemizde afi§aj yolsuzlu • 
gundan bahsederken ak§am gazetelerin • 
den birinin ne§rettigi Belediye reis mu -
avininin bu i~ i~in alakadar makamlarca 
tahkikata Oa§landtgma dair beyanahm 
da mevzuu bahsetmi§tik. 

Ek.rem Sevencan diin bir arkada§lffil· 
za, hic;bir ak§am gazetesine boyle bir be
yanatta bulunmad1gtn1, afi§aj i§inin yeni
den tahkikini istemenin, yap1lm1~ olan 
tahkikata kanaat etmemek demek oldu • 
gunu, halbuki Belediyece yaptlan tahki
katm, Belediye ic;in kanaatbah§ oldugunu 
soylemi§tir. 

Kasimpata deresi tamamen 
temizlenecek 

Bir miiddettenberi Kas1mpa§a deresi • 
nin agz1 temizlenmekte idi. Bu ameliye· 
nin, derenin ic; k1smma kadar uzattlmast· 
na ve derenin, Koyic;inden gec;en k1smt • 
mn Y eni§ehre kadar be ton olarak in~ a 
edilmesine karar verilmi§tir. 

Belediye tahsildarlarl 
aras1nda 

Belediye tahsildarlannm, bir yerde 
iki seneden fazla vazife ifa etmemeleri 
ve bu miiddeti dolduranlann ba§ka ~u • 
belere nakledilmeleri icab etmektedir. Bu 
liizuma binaen biitc;e teblig edildikten 
sonra bir c;ok Belediye tahsildarlan ara
smda becayi§ yapilacaktJr. 

Ecnebi miitehassislar nes1l 
getirilecek? 

Ecnebl miitehass1s celbetmek, ancak 
lcra Vekilleri Heyetinden bir karar is· 
tihsal etmekle miimkiindiir. Halbuki son 
zamanlarda baz1 Belediye ve vilayetlerin 
V ekiller Heyetinden bir karar istihsal 
etmeden baz1 taahhlidlere giri~tikleri ve 
bunun ic;in de gene karar almadan ecne
bi miitehass1s celbettikleri goriilmii§tiir. 
Dahiliye Vekaleti bu mesele hakkmda 
Belediye ve Vilayetlere gonderdigi bir 
tamimde V ekiller Heyetinden karar is -
tihsal edilmeden bu gibi taahhiidlere 
girilmemesini bildirmi§tir. 

GOMROKLERDE 

Ambarlarm devri 
Giimri.ik ambarlanmn lkttsad Vekale· 

tine devri ic;in diin giimriikte son bir top· 

lanh yapiimJ§hr. Bu toplanhda Giimriik

ler Ba§miidiirii Mustafa Nuri, Liman 

Umumi Miidlir muavini, Hamid Sara -

coglu, liman ve giimriik ve ambar, antre

po ve levazun §efleri ham bulunmu§tur. 

Toplanhda giimriik. idaresi ambarla -
rin teslim edilmege ham bulundugunu 
Liman murahhaslarma bildirmi§ ve am -
barlarda 40,000 kiisur par!fa e§ya bulun· 

dugu nazan dikkate almarak devir i§inin 

ii~ ay kadar siirecegi anla§tlmi§hr. Devir, 

kanun Resmi Gazetede c;1khktan sonra 

yap1lacaktJr. 

Memleket Haberleri J 
Bankalar kanunu 
diin teblig edildi 

Y eni kanun bir~ok 
ahkam1 ihtiva ediyor 
Bankalar kanunu diin alakadarlara 

teblig edilini§tir. Tiirk kanunlanna gore 
kurulmu§ ve kurulacak bankalarla ecne
bi memleketlerde te§ekkiil etmi§ olup ta 
memleketimizde §Ubesi bulunan ve bun· 
dan sonra §ube ac;acak olan bankalar bu 
kanun hi.ikiimlerine tabi tutulacaktJr. Em
niyet Sandtgt ile sermayesi tamamen ya
banci bir devlet tarafmdan verilmi§ ban
kalardan maadasmih anonim, limited ve· 
ya hisse senedli komandit §irket halinde 
olmalari §arthr. 

Memleketimizde bulunan ve bundan 
sonra kurulacak olan banka veya §Ube • 
ler ticaret kanununun hiikiimlerine gore 
miisaade aldiktan ba§ka lkhsad ve Ma • 
!tye Vekaletlerinin mii§terek teklifile Ve
killer Heyetinden de miisaade alacaklar· 
d1r. Bunun ic;in kurulmu§ olan bankalar 
kanunun ne§rinden iki ay sonraya yani 
9 agustos ak§amma ve kurulacak olan • 
lar da tesislerinden iki ay sonraya kadar 
Maliye ve lkhsad V ekaletlerine hirer be· 
yanname vererek sermaye, ihtiyat ak~esi 
miktan ve i§ sahasml bildireceklerdir. 

Birden fazla §ubesi olan veya ac;acak 
olan bankalarm bir buc;uk ay ic;inde bu 
~ubeleri hirer beyanname ile Maliye ve 
ikhsad Vekaletine bildireceklerdir. Ve
kaletler bunlann mevduat kabul edip 
edemiyecegini tayin edeceklerdir. 

Mevduat kabul edebilecek bankalarm 
niifusu 250 binden fazla §ehirlerde en az 
bir milyon lira, niifusu 1 00 binden fazla 
olan §ehirlerde yanm milyon lira, niifusu 
50 binden fazla §ehirlerde en az 125,000 
lira ve niifusu 50 binden a§agi yerlerde 
de 50,000 lira sermayesi olmasi laz1m 
gelmektedir. 

Bankalann idarl vaziyetleri ic;in ka • 
nunda stkt ve etrafh hiikiimler bulun • 
maktad1r. " 

Bir banka, hakikl veya hiikmi bir 
§ahsa nakid, mal, kefalet ve emanat ola
rak sermaye ve ihtiyat akc;elerinin yiizde 
onundan fazla kredi veremez. Y almz 
altm ve tahvilat terhini mukabilinde bu 
had yiizde 60 a ve ihracat mallarma mu~ 
bbil de yiizde 20 ye c;tkanlabilecektir. 

Bankalar hesablannda tasarruf mev -
duatm1 diger hesablardan ay1rmaga mec· 
bur tutulmaktadir. 

Bankalar be§ ytl ic;inde umumi dispo· 
nibiliteden maada devlet dahili istikraz 
tahvilati veya bu tahviller derecesinde 
gelir getiren k.1ymetlerden munzam kar -
§thk tesis edeceklerdir. Bu munzam kar
§Ihk sermayenin yiizde 15 ine muadil ola
caktlr. Ayni zamanda bankalarm alabi
lecegi mevduat yekunu da tayin ve tah .. 
did edilmi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Norve~ el~isi gitti 

N orve~ elc;isi M. Bentzon diin refika
sile beraber Osloya hareket etmi§tir. A v
detine kadar sefaret i§leri, katiblige ta • 
yin edilen M. Grre tarafmdan goriile • 
cektir. 

Hindli mihrace Ankaradan 
geldi 

Evvelki gun Ankaraya giden Dagan· 
pur mihracesi di.in sabah lstanbula don • 
mii§tiir. Mihrace bu ak§am Sofya ve 
Biikre§ yolile Londraya gidecektir. 

DEMIRYOLLARDA 
U. Miidiir gitti 

Devlet Demiryollan Umumi Miidi.lri.i 
Ali Rtza Eren, burada yaphgt tetkikleri 
bitirerek don ak§am Ankaraya gitmi§tir. 

Kuduz bir kopek 

Ortakoyde ii~ ki~iyi 
birden IsirdJ 

Ortakoyde mahalleler arasmda dola
§an sahibsiz, biiyiik bir kopek oradan 
gec;mekte olan T oma oglu Aleksandr is • 
minde birine hiicum etmi§ ve adamcagtZI 
tsJrmt§hr. Kopegin, Aleksandn parc;:a· 
lamak lizere oldugunu gorenlerden lsma· 
il admda biri imdada ko§mU§ ve kopegi 
korkutarak kac;1rtmak istemi§tir. Fa kat 
kuduz kopek, Aleksandn buakarak ls • 
mailin listiine hi.icum etmi§ ve onu da JSJT· 
mt§hr. 

Kuduz hayvan iki ki§i 1S1Td1ktan son
ra ko§maga ba§lamJ§ ve online t;Jkan 
Hikmet admda bir k1za da hiicum ederek 
onu da lsirmt§br. Polisler kuduz kopegi 
zorlukla yakalami§lar ve lie; yarah ile be
raber kuduz hastanesine yollamt§lardtr. 

MOTEFERRIK 

Aziz misafirimizin diinkii 
ziyaretleri 

~ehrimizde bulunan muhterem misa -
f~rimiz Yugoslavya Naztrlarmdan ~ev· 
h Behmen dun miizeleri gezmi§tir. Mii • 
zeler Umum Miidiirii Aziz misafirimize 
refakat etmi§ ve eserler hakk.mda izahat 
vermi§tir. 

. ~evki Behmen yann Bursaya gidecek
hr. 

Ziraat V ekili Avrupaya gitti 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen tedavi 

ic;~n .dun Ak§amki ekspresle Avrupaya git
mt~hr. 

Sigortacdar imtihan ediliyor 
$imdiye kadar imtihana girmemi§ si -

~or~acJ!ann k.~nunen yapilmast laztm gelen 
tmhhanlan dun Tiirkofis tarafmdan Tica· 
ret Odasmda yapJimJ§hr. Bu imtihana 68 
ki§i girmi§tir. Cirenlerin ekserisini sigorta 
kumpanyas1 direktorleri ve avarya komi· 
serleri te§kil etmekteydi. 

Diinkii imtihanda bu 68 sigortacmm 
tahriri imtihanlan yapilml§tlr. 20 kadar 
sigortact da §ifahi imtihana girmi§tir. Bu· 
giin geri kalanlarm hepsinin §ifaht imti -
hanlan da ikmal edilecektir. 

Bu son imtihandan sonra heniiz imtiha
na girmemi, pek. az sigortacmm kaldtgi 
tahmin edilmektedir. 

Temmuzda ~ok seyyah 
gelecek 

Bu ay ic;inde §ehrimize pek az seyyah 
gelmi§tir. Bilhassa bliyiik seyyah vapur • 
lanndan hi~ gelen olmami§hr. Bunun se· 
bebi bii!iik turist acentalannm §ark mem· 
leketlenne yapiiacak grup seyahatlerini 
temmuz. ve ~gustos ayma ayirml§ olmala
rtdtr. F!lhak.Ika oniimiizdeki iki ay ic;inde 
Avrupa ve Amerikadan Akdeniz liman· 
Ianna 12 biiyiik transatlantik gelecektir. 
Bu vapurlardan 9 tanesi limamm1za ug -
nyarak hirer giin kalacakhr. Bu 9 trans • 
atlantigin getirecegi seyyah mecmuu tak
riben 4000 ki§idir. 

Bulgar muallimleri gitti 
Bir miiddettenberi §ehrimizde bulunan 

Bulgar muallimleri, dun memleketlerinc 
donmii§lerdir. 1stanbul maarif idaresi, 
Bulgar muallimleri ~erefine Beyoglu 
13 iincii ilkmektebinde 1 00 ki§ilik bir c;ay 
ztyafeti vermi§tir. Ziyafette, Maarif Mii · 
diirii, ilk tedrisat miifetti§leri ve Bulgar 
konsoloshanesi erkam da haztr bulun • 
mu§tur. 

BORSALARDA 

llk arpa mahsulii 
Zahire borsasma ilk arpa mahsulii gel· 

mi§tir. 1Ik arpay1 getiren Ramizden bir 
koyliidiir. Zahire borsas1 k.endisine mii
kafat olarak en iyi bir pulluk vermege 
karar vermi§tir. 

Hafif ge~en bir tren kazast 

Kazadan •onra kaprmn hali 
Diin sa bah sa at 9 da Y e§ilkoyden sonundaki tampon lara c;arpmi§hr. T ren, 

Sirkeciye gelen makinist Huseynin ida- tamponlan k1rd1k.tan sonra parmak
resindeki 33 7 numarah banliyo treni ltga kadar gitmi§, parmak!tgt par
Sirkeci garma girince makinist, fren yap- c;alad1ktan sonra orada durmu§tur. 
mak istemi§, fak.at raylar 1slak oldugun- Kazada msanca bir eksildik. yok
dan tekerlekler patinaj yaparak hattm tur. 
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Siyasi icm.al 
F ransada yeni kanunlar. 

V eni Frans1z kabinesi, sol cenahi 
te§kil eden dort partinin te§kil 
ettigi balk cephesinin intihab 

programmda, komlinistlerin asgari say· 
dtklan maddelerden bir bsmmi, yeni 
meb'usan meclisine kabul ettirdi. Ayan 
dahi miizakeresini kabul etti. 

Bu maddeler herhangi i§c;inin haftada 
kirk saatten ve maden amelesinin de 39. 
saatten fazla c;ah§mamasina ve her sene 
her i§c;iye laakal on be§ giinliik mezu .. 
niyet verilmesine, iicretlerin kesilmemesi· 
ne,yevmiyelerin amelenin mensub bulun· 
dugu sendikalarla patronlar arasmda ta• 
yin edilmesine ve eski muhariblerin teka· 
i.idiyelerine konulan vergilerin ilgasma 
dairdir. 

Meb'usan meclisinde bu kanun layi -
halarma kar§I sag partiler dahi muhalefet 
etmediler. N as1l ki fabrikalarm ve miies· 
seselerin zapt ve i§galinde sag partilere 
ve «Ate§ salibi» gibi faa! fa§ist te§ekkiil· 
lerine mensub amele dahi komiinist ve 
sosyalist ve sendikalist ameleden aynl • 
mamt§ ve bilakis daha ileri gitmi§lerdir. 
Bunlar o kadar ileri gitmi§lerdir ki hii • 
klimet ve sol partiler ortada tahrikat ol· 
dugunu ihtara mecbur olmu§tu. 

Sag partiler muhalefet etmemekle a• 
melenin, eski muhariblerin ve kiic;iik me· 
mur smtflanmn husumetini celbetmemi~ 
oluyorlar. Ayni zamanda, en miifrit ted· 
birler, siiratle tatbik ve c;abucak iflas ede· 
rek yeni hiikumetin ve sol cenah parti .. 
lerinin abbetleri hsa bir zamanda taay
yiin etmesini ve meydamn kendilerine a• 
<;Ilmasmt bekliyorlar. 

M. Blumun amele sendikalari birligi 
ile patronlar birligi arasmda meydana ge· 
tirdigi anla§ma pek c;abuk iflas etmi§ti. 
(:iinkii grev bitecek yerde artmt§tl. Pat • 
ronlann beynelmilel mesai konferansm • 
daki miimessili bu anla§mamn zoraki ya• 
ptldlgini ve hiikmii olmadlginl soylemi§ti. 
Amele sendikalart birliginin ancak arne· 
lenin iic;te biri iizerinde §oyle boyle nii .. 
fuzu olup F rans1z amelesinin lic;te ikisinin 
bu birlikte hic;bir ili§igi olmad1g1 anla§ll• 
mi§h. 

Bu suretle amele ve patron birlik1erinin 
anla§mastm ne amele ve ne de patronlar 
kabul etmemi§lerdi. Meb'usan meclisin • 
den ge~en kanunlann da, sag ve merkez: 
partilerin ekseriyette ulun em ayan 
meclisinden gec;erek tatbik mevkiine ko· 
nulmasJ bidayette grev hareketirri yah§ • 
tmr gibi olmu§sa da, c;ok gec;meksizin ye· 
ni grevlere ve kan§tkhklara yol ac;acagmi 
sag partiler ve bilhassa fa§istler iimid e
diyorlar. 

lki birligin anla§masindan sonra grev
ciler fabrikalan ve miiesseseleri i§gal ile 
iktifa etmeyip sokaklara dokiilerek 
muazzam niimayi§ler ve tezahlirler yap· 
mt§lardi. Y eni kanunlarm tatbikinden 
sonra amelenin daba ileri gidip siyasi ta· 
leblerde bulunacaklan tahmin ediliyor. 
Lakin §imdilik yeni kabine teessiis eden 
muvakkat ve nisbi siikundan nefes ala· 
cak, ameleye verilen miisaadelerin ta • 
hakkukuna c;ah§acak ve biitiin memlekel 
ikhsadiyatmm salSllmaytp bilakis daha 
ziyade kuvvet bulmas1 ic;in c;areler dli -
§iinecektir. 

Hafta!tk mesai saatleri iicretler eski 
derecesini muhafaza etmek §artile indiril
mi§tir. Bun dan F rans1z amelesi senede 
yiiz altmi§ be§ milyon lngiliz lirast kar 
etmi§ olacakhr. Bu fazla parayt tedariic 
ic;in patronlar mallarm fiatlanm arhrmak 
mecburiyetinde kalacaklardir. E§yamn 
pahahbgt dahili sarfiyall ve ihracah biis· 
biitiin zorla§hracakttr. 

Hiikfimet, yerli mallan himaye ic;in, 
tekrar giimriikleri arhrmak ve ihracatl 
korumak ic;in de frang1, k1ymetini du§iir· 

mese bile ba~tbo§ b1rakmak mecburiye• 

tinde kalacakhr. Fransadan altm ~raci 

menedilmekle frank ta sterlin gibi kendi 

kendine bir ktymet seviyesi bulacakhr. 

Bu suretle M. Blum frangm altm ktyme· 

tini dii§iirmemek hususundaki vadini 

bozmam1~ ve ayni zamanda frang1 ihraca• 

t1 koruyacak surette dii§iirmii§ olacakhr. 

Bundan sonra M. Blumi.in en miihim 

i§i yeni para politikasmt tayin etmek ola

cak ve parlamentoya verilecek en miihim 
yeni kanun Frans1z Bankasma aid bulu· 

nacaktu. 

Muharrem Feyzi Togay 

Cumhuriyet 
NiiahuJ 5 Kunqtar 

Abone I TOrkiye Harie 
teraiti ( i~io ~Ia 

Seoelik 1400 Kr. 
Alta ayhk 750 
o~ aybk 400 
Bir aybk 150 

t100 kr. 
1450 
800 

yolctur 
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SON I-IABERLE~ ••• 
TELEFON TELGilAF ve TELSiZLE 

Kabak M. Edenin 
ba§Ina pathyor 

Zecri 
etmek 

tedbirler kalkarsa istifa 
mecburiyetinde kalacak 

I Ba~tarat1 1 tnct sahttede I 
Bu karar, ayni zamanda Milletler Ce

tniyetinin yeniden tensik1 i§ini de orta
ya atacak ve bu tensik ncticesinde mez
kitr Cemiyetin salahiyetleri azalacak -
t1r. Boyle bir karar almacagma §iiphe 
yoktur. Yalmz mesele bu kabil bir karar 
almd1g1 takdirde M. Edenin Hariciye 
Naz1rhgmda kalabilip bilemiyecegini 
bilmektir.~· 

Deyli Telgraf gazetesinin diplomasi 
tnuhabiri de ayni haberleri veriyor ve 
yalmz cc;ar§amba gunii yaprlacak top -
lanhya kadar~ kaydini ilave ediyor. Zi
ra bu tarihten evvel ingiltere hi.ikume
tinin hath hareketi kat'i surette tarif 
~dilmb~ say1lamaz. 

lngiltere iissiibahrilerini 
ihmal etmiyecek 

Londra 15 (A.A.) - Biiyiik Britanya 
siyasetinin §irndiki halde Milletler Ce
miyetinde bir reform yap1lmasma dog
ru istikamet almi§ olmasmdan bahse • 
den Manchester Guardian gazetesi mu
harriri, diyor ki: 

citalyanm viicude getirilecek bir Ak
deniz misakma i§tirak etmesine muka
bil zecri tedbirlerin kaldmlmas1 gibi bir 
pazarhga giri§rnek kat'iyyen mevzuu -
bahis degildir .• 

Muharrir, ingilterenin Akdenizdeki 
vaziyetinin zayiflatilmasmm da kat'iy
yen mevzuu bahsolmad1gmt, bilakis bu 
denizdeki iissiibahrilerin yeniden 1slah 
ve tadili cihetine gidilecegini kaydet -
tnektedir. Mesela, Maltamn yerine her
hangi bir tecaviize kar§I miidafaas1 da
ha kolay bir i.issiibahri ikame olunacak
tlr. Ayni zamanda, muhtelif komiir is
kelelerile Capetownda bir deniz istas -
yonu ihdas1 suretile icabmda kullamla
bilecek yeni bir cHindistan yolu• viicu
de getirilmesi hususu da tetkik edil -
mektedir. 

hiikumet daireleri laZim gelen 
tcdbirleri almakla me§guldiirler. 

Cite firmalarmm acentalan Ro -
maya palaspand1ras ko~arak ingiltere -
ye italyan mallannm sevk muamelele
rine tevessiil etmi~ bulunuyorlar. 

Mr. Chamberlainin (1900 Kuliib) iin
de verdigi soylevde bu hususta bililti
zam if~aatta bulunmasm1 Mr. Baldwin 
her nekadar c§ahsi miilahazalar> ola -
rak tavsif etmi§se de naz1r, nutkunda 
Ba~vekil de dahil oldugu halde kabine -
nin ekseriyetine terciiman oluyordu. 

<;iinkii: 
cZecri tedbirlere istinad etmekte 

olan mii~terek emniyet siyasetinin bit
tecriibe ademi muvaffakiyete ugradigi
m gordiik. $ayed devam etmi§ olsay -
d1k; bu siyaset bizi diger talihsizliklere 
sevkedebilir ve daha iyi c;arei haller a
ra§hrmasmdan abkoyabilirdi.• 

cDaha iyi Garei haller• olarak ortaya 
ahlan fikir Cemiyeti Akvamm tahdid 
etmek ve emniyet meselesinde Cemi -
yeti Akvama degil, cmmtakavi anla§ -
malar• a bel baglamaktir. 

Gec;en sene 4 ikincite§rinde gene bu 
siitunlarda yazd1g1m bir yaZida hiiku -
metin sec;imden sonra bu siyaseti takib 
edecegini yazmiilhm. 0 zaman bunu 
suiniyete miistenid bir intihab propa -
gandas1 olarak tavsif ettiler. Halbuki 
bu yaz1y1 bilerek yazmi§ bulunuyor -
dum. Bugiin hakikat meydana c;1km1§ 
olmakla vakayiin beni hakh gosterme -
sine memnunum. 

Eger hiik11met yeni siyasetinde mu -
vaffak olursa, Milletler Cemiyeti arhk 
tecaviize mani bir vasita mekanizmasl 
olarak degil, ancak cbeynelmilel te§riki 
mesaiyi tanzim suretile sulhu idame 
mekanizmash olarak kalacakhr. Cemi
yeti Akvam nizamnamesinin 10 uncu ve 
16 nc1 maddeleri boylece bilfiil mUlga 
addolunmu§ bulunacakbr. 

Bunlarm yerine harbden evvelki li -
Londra 15 (Hususi) - Avam kama - sanda antant kelimesile tavsif olunan 

rasmda bugu··n zecri tedbirlerle ingiliz k 

M. Eden Kamarada cevab verecek 

cmmtakavi anla§malar• kaim olaca -
hiikumetinin harici siyaseti hakkmda 
bir~ok sualler sorulmu§tur. Hariciye hr. 
NaZin M. Eden pen;;embe giim'.i bu su _ Bu kadar milhim bir meseleyi Tica
allere hukumet nam1na cevab verece - ret Nazu·1mn bir ziyafette agzmdan 
gini soylemi§tir. baklayi <;lkarmak §eklinde if§a edi§i 

Londrada c;ok miinaka§a edilrni§tir. 
lngilteredeki Habef el~isi Bu nevi beyanat Ba§Vekil veya Ha -

Londra 15 (A.A.) - M. Eden, Avam riciye Vekili tarafmdan yaptlmt§ olsay
kamarasmda baz1 suallere cevab vere- d1 herhalde daha miinasib olurdu. An -
rek Londradaki Habe§ orta elc;isinin, la§tld1gma gore ne Ba§vekil ne de Ha • 
halen Habe§ imparatorlugunun resmi riciye Vekilinin Mr. Chamberlainin bu 
miimessili olarak tanmmakta oldugunu husustaki niyetinden haberdar olma -
teyid eylemi§tir. dtklan da muhakkaktlr. 

=to =to =to Bu sartlar altmda, Mr. Baldwinin su-
Deyli Heraldm siyasi muharriri de kutundan sonra Mr. Chamberlainin 

§Unlan yazmaktadtr: Ba§vekil.let makamm1 i§gale haz1rla~ -
cZecri tedbirlerin kaldmldigi henuz makta oldugu umumi bir kanaat halm

resmen ilan edilmi§ degilse de alakadar de izhar olunsa yeridir. 
........................... ,,,.,,,,,.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nllll1""'""""''""""""""'"'" 

M. ~aht Sofyada 

Atina temaslartndan 
abnan neticeler ... 

Atina 15 (A.A.) - M. ,?aht, bu 
sabah tayyare ile Sofyaya gitmi~tir. 

Dr. $ahttn beyanalt 
Sofya 15 (A.A.) - M. Saht, 

saat 12 de buraya gelmi§tir. M. ,?aht, 
gazetecilere beyanatta bulunarak AI -
manyanm Bulgaristanla daima iyi ~Una· 
sebetlerde bulunmu~ oldugunu ve z1ya · 
retinin bu miinasebetleri daha ziyade 
kuvvetlendirmege medar olacagmi limid 
etmekte bulundugunu soylemi~tir. 

Dr. $ahtzn Yunanistandaki 
temaslart 

Atina 15 (Hususi) - Almanya fk
hsad N azm doktor ~aht dlin de hiiku· 
metin misafiri olarak bulundugu Buyiik 
Britanya otelinde Yunan Maliye ve 11.:.
bsad Namlan ve Yunan Milli Bankasi 
umum direktorile miizakerelerine devam 

etmi§tir. 
Alman dogru haberlere gore doktor 

~aht bloke edilmi§ Y ~n~n alacaklannm 
tesviyesini taahhlid etm~§t~r. ~undan b~.§· 
ka iki devlet arasmdaki ticari muamela -
tm arttmlmasl ic;:in de bazi ~ekiller dii -

tiiniilmii§tiir. 
Alman N azm gazetelere yapt1g1 be -

yanatta bu seyahatinde hic;:bi~ ~iyasi mak
sadm bulunmad1gml ancak. 1k1 de~le! 'l-

d k. ticaretin daha z1yade mk1§af1 
rasm a 1 I .. 
j~in ugra§makta o(dugunu SOY effi!§tiT. 

y n Milli Bankasi miidiirlinlin dok-

lor ~~t ile mii~avirleri §erefine verdi~i 
ziyafette Yunanistanm en yiiksek mal~
yecileri ile eski Hariciye N azm Maksl

Jhos ta bulunmu~tur. 
Ba~vekil Metaksas Alm~n .. i~~~s.~d N~

~in ve Devlet Bankasi mudurunun Ah
nayl ziyaretinin suf ticarl ma~iyett~. olup 
siyasetle alakadar bulunmadJgtnl soyle -

mittiJ. 

Atatiirk (;in el~isini 
kabul ettiler 

Ankara 15 (A.A.) - Cumhur 
Reisi Atatlirk diin ~ankaya ko§ • 
klinde ~in el<;:isi General Ho Yow
T suyu sureti hususiyede kabul bu

yurmu~lardir. 
General Ho Yow- Tsu bu kabul 

esnasmda ~in hiikumeti ba~kam ve 
~in ordulan kumandam Mare§al 
Kien-Key-,?enin Atatlirke gonder 
digi imzah bir fotografm1 ve el.;:inin 

1 ~inde ipek iizerine yaphrmi§ oldu -
gu Atatiirkiin bir resmini takdim et-

~i§ti::_ -

Filistinde ka vga! 

Arab ~eteleri boyuna 
taarruz ediyorlar 

Kudiis 15 (A.A.) - Yahudi gaze
teleri, yeni ceza kanununun derpi§ et
mekte oldugu §iddetli tedbirleri biiyiik 
bir memnuniyetle kar§IlamaktadJr. Bu -
nunla beraber Arab c;:eteleri, demiryolla
nna tecaviiz etmekten geri kalmamakta
dirlar. Son yirmi dort saat zarfmda miin· 
ferid vaziyette bulunan Y ahudi koloni
lerine kar~I da miiteaddid tecaviizler ya· 
pilmi~ oldugu bildirilmektedir. Ancak 
her tarafta miitecavizler mahalli miida -
faa kuvvetleri tarafmdan piisklirtiilmii§· 
lerdir. 

Y a fa Liman ldaresi; sandaldan, tek
rar i§e ba§lamadiklan takdirde ellerinde
ki ruhsatiyeleri istirdad etmekle teh -
did etrni§tlr. ,?imdiki halde tahliye 
ameliyeleri, Tel - Avivde yapilmakta -

d1r. 
Maliye hukuk mii§avirligi 
Ankara 15 (T elefonla) - 1stanbul 

Maliyesi Muhakemat Miidiirii Ali Ga
li\J Maliye Vekaleti hukuk mii§avirligi -

ne tayin edilmi§tir. 

CUMHURIYET 3 

Negiis iimidini 
··kaybetmedi! 

• 
lmparator «Habe~istan 
heniiz fetholunmaktan 

uzakbr!» diyor 

Negus, ingiliz «Milletler Cemiyeti Birli
gi» nin ziyajetinde yemek yerken 

Londradaki cMilletler Cemiyeti Bir
ligit kurumunun Habe§ imparatoru Ha
ile Selassie §erefine tertib ettigi bir z·i
yafette Londraya geldikten sonra bi -
rinci defa olmak iizere Negus hakiki 
hislerini ac;1k~a ifade etrni§ bulunuyor: 

Mi.i§arlinileyh Amharik lehc;esile §U 

sozleri soylerni§tir: 
c- $imdiki §eklinde ve mevcud .§art

lar altmda Milletler Cemiyetinin !tal -
yan tecaviiziiniin tevessiiiine mani ola
mayi§l ve bu hususta diger tedbirler a
lamayl§l yiiziinden mevcudiyetini mu -
hafaza edemiyecegine dair cereyanlan 
esefle kaq1lamak gerektir. Ayni vee; -
hile arhk Habe§ topraklanmn ltalyan -
lar tarafmdan istilasm1 da bilamuna -
ka§a bir emri vaki olarak kabul etmek
ten ba§ka c;are kalmadtgma dair olan 
cereyanlar da §ayam eseftir. 

$imdiki halde Habe§istan heniiz fet
holunmaktan uzaktir. Halk kendilerini 
tazyik edenlere kar~1 ayaklanmaktad1r. 

Milletler Cemiyetine kar§l olan iti -
madrmrz1 kaybedecek zamanda degiliz .• 

Ziyafete riyaset eden profesor G. 
Murray de Negiis hakkmda fevkalade 
sitayi§kar bir lisan kullanmi§tlr. ingi -
lizceyi c;ok az anladrg1 ic;in ve kendisi -
ne her gittigi yerde hil.la hiikiimdar 
muamelesi edilmek istendiginden N e -
giisiin arasrra gaf yaptlgmt da yazan 
Daily Herald bu son ziyafette mli§a -
riinileyhin bir yanll§ yiiziinden ziyafet 
sofrasmda ayaga kalkarak kendisi §e -
refine ic;mek iizere kadehini kald1rd1 -
gm1 ve bu hareketinden; ingilizceyi iyi 
bilen klzmm son derece utand1~n1 yaz

maktadir. 
----- -~~ 

Yunan Krab 
Dedeagaca geldi 

Atina 15 {Hususi) - Kral buglin 
ogleden sonra Veliahd ve maiyetile biT' 
likte bir torpito muhribile Dedeagaca 

hareket etmi§tir. 
Kral Dedeagacdan sonra Giimil • 

cane, 1ske($e, Drama, Kavala, Serez ve 
Selanigi ziyaret edecek ve aym yirmisind"! 
Selanige gelecek olan Ba§vekil Metak -
sas1 da beraberine alarak Kilkt§m Bulgar 
istilasmdan kurtulu§u yildoniimli miina • 
sebetile yap1lacak §enliklerde ham bu -
lunmak iizere K1lki~a gidecektir. ,?enlik
ler hitam bulduktan sonra Ba§vekil A -
tinaya donecek Kral Makedonyanm ce· 

nub taraflanm dola§acaktir. 

Bul garistanda kanb 
~arpl§malar oldu 

Sofya 15 (T elefonla) - Sab1k Ba~
vekil Stamboliskinin ollimliniin y1ldonii • 
mli miinasebetile Sofya kiliselerinden bi
rinde Ve Sofya mezarhklarmda olliniin 
istirahati ruhu i($in c;:iftc;:iler tarafmdan bir 
ayin yap1lmak istenmi~se de polis buna 
mlisaade etmemi§tir. Ayine i~tirak eden • 
ler polisin emrine itaat etmediklerinden 
polisle halk arasmda kanh ~arp1~malar 
olmu~ ve bir ~ok ki~iler ag1r surette ya -

ralanmJ§Iardir. 
Polis, Ciftc;:i partisi liderlerinden Ki -

yefi ve sab1k iki nazm ve bir ~ok iini
versite talebesini tevkif etmi~. kendilerini 
5 saat mevkuf tuttuktan sonra serbest bi-

rakmi~tJr. 
Ciftc;:iler, Bulgar Sen Sinod meclisine 

uzun bir muhtua gondererek Bulgaris • 
tanda dini ayinler yap1lmasma bile mii • 
saade edilmedigi, ve bunun Tiirk esareti 
zamanmda vaki olmadiglnl yazacaklar• 

ffi!~. 

Habet maslahatgiizarl 
Cenevreye gitti 

Habe§istanm Ankara maslahatgiizan 
M. Ato Mncos Berhas 26 haziranda 
ltalya • Habe§ meselesini tetkik edecek 
olan Milletler Cemiyeti konseyi ic;:tima -
larmda bulunmak lizere di.in ak§amki 
' l:spresle Avrupaya gitmi~tir. 
Bir sinemada 20 ki§i yand1 

Haydarabad 15 (A.A.) - Buradakt 
sinemalardan birinde yang1n c;:tkmi~tlr. 
20 kadar kad!n Ve ($0CUk olmu§tUr. 

Meseleler 

Milliyet~ilik ve millet~ilik 
Bugiin, burada ve orada, Tiirkiyede 

ve diinyada, biitiin fikir ve politika dava
lannm mihverini te§kil eden tek bir mese
le var: Milliyet($ilik. Bunun hal a muhte
lif kanaatler ve iradeler halinde tecelli 
eden, burada kabule, §Urada miinaka§a
ya, orada redde ugnyan bir «mesele» ol

masi, biiti.in kafalann ve biitiin milletle
rin mi.i§terek bir tasvibini kazanamadigmt 
gosterir. !Jim gibi, ~ogu milletlerin politi
ka iradeleri de bu bahis iistiinde karar
stzdir ve milliyet~ilik te zaferini yapan 
biitiin ideolojiler gibi ancak heyecan pla
nmda kalmak §artile sirayet §ansi artan 
bir cereyandir. 

1Imi dii ilnerek, nasyonalizmi • cemi
yet ic;:inde ferdi kaynatan bir mistige irca 
ettiginiz takdirde, sosyoloji bak1mmdan 
onun dii§mam olan sosyalhmle garib bir 
tarzda birle§tigini goriirsiinliz. Bu imkan, 
her iki z1d akide arasma trediinyon ~eken 
yeni rejimlerin dogmasma meydan ver· 
mi§tir. F akat bu re)lmm dii§manlanna 
sorarsamz ·«nasyonal - sosyalizm» ne nas
yonal, ne de sosyalisttir; hususi menfaat
ler namma c;:oklugu istismar etmek i~in 
hakiki millet realitesi listline ahlmi§ sahte 
bir milliyet($ilik ve sosyalistlik mantosu
dur. 

Ni($in ger~ek veya sahte? Her sistemin 
adam1 buna kendi bak1mmdan istedigi 
cevab1 verecektir, tabirlerin kendi akide
sine gore biisbiitiin degi§en manalarile 
meseleyi be§eri bir anla§ma imkanlann
dan uzakla~hran bir ~Ikmaza gotiire
cektir. Bu bahiste, diinya, §imdi boyle bir 
~;tkmazm ic;indedir. 

Her milletin hakim partisi ve iiniversi
tesi, bugiin, «ferd, cemiyet, millet, dev
let» ilah... gibi mefhumlara cihan§iimul 
ve objektif bir ilim prensipinde birle§il
mesine imkan olm1yan manalar veriyor. 
Hitler ve Rosenbergin, Spenglerin, ya
hud Mussolini ve Paretonun millet ve 
milliyet anlayi§larma Moskovadan ve ya· 
bud Sikagodan gayet enerjik «hay1r I» 
lar yijkseliyor: fakat bu menfi «;Ighklann 
birbirlerine kar§I tav1rlan da birer tasdik 
veya ikrar olmaktan c;ok uzakhr; onlar 
d.1 ilk tasfiyeyi yaphktan sonra birbirle
rile dala§mJya dogru gideceklerdir. 

Dogrusu §udur ki mlicerred ideoloji 
p]amnda bu meselelerin ballini be Ierne , 
heni.iz metodlarmt miinaka§a eden mane
vi ilimlerin cihan§iimul bir prensipe ve 
umumi bir tasvibe varam1yan faraziyele
rini mutlak bir hakikat olarak kabul et· 
mek gibi safhk olur. Mesele ilmi tarafm
dan, lehte veya aleyhte heniiz «davah>> 
d1r: Bugi.in mlinaka~as1 yap1lan biitiin 
ideolojiler gibi. 

Biz Tiirkler bu miinaka§aya fikir ve 
speklilasyon tarafmdan i§tirak edebili· 
riz: fa kat milletimize vec;he veren bir 
milliyetc;:iligin vasiflarmi tayin etmek saf
hasmda oldugumuz zaman reel ve ameli 

Peyami Safa 

bir planda kalmiya, tarihimizden ge]en 
biitiin zaruretleri toplu ve isterseniz prag
matist bir gorii§le kavram1ya mecburuz. 
Bizi nazariye milliyetc;:iligine arkamiZl 
donerek hayat ve aksiyon milliyetc;iligine 
gotiirecek olan biiyiik tarih zarureti, 
her~eyden evvel bu nevi mlinaka§alar 
ic;inde ugnyabilecegimiz tereddlidden 
kac;:m1ya mecbur olu§umuzdur. 

Bizim milliyetc;:iligimizi Avrupa em
peryalizmile kavga safhasmda bulunmu~ 
olan mi.istemleke milliyetc;iliklerile, ~in
le, Arabistanla, Habe§istanla, MIS1rla, 
Zeng_ibarla (I) bir tutmak ve Sakarya 
zafenle arhk bu milliyetc;ilik safhasmdan 
~IkhgimiZI iddia etmek dogru olamaz. 
Be§eri mlilahazalarla degil de yalmz bu 
baku~dan bir ~in ve Habe§ karde§ligi 
edeb1yah yapmak, yabanc1 ihtiraslara 
hizmetten ba§ka bir§ey degildir. Biz bu 
say1lan milletlerden ~ok daha ileriyiz, 
nitekim onlann ic;:inde en ileri olanlara da 
ornegiz! 

Bizim milliyetc;:iligimiz, garib bir tarz
da iddia etmek istenildigi gibi Sakarya 
k:yi!armda sonuna ermi~ degildir. C::linhi 

bugii~ . dostumuz olan Y unanistan o giin 
de biztm yegane di.i~mamm1z sayi!amaz
dJ; hatta Y unanistan, topragtmtzda gozli 
olan daha miithi§ ihtiraslann ve di.i~man
hklann sembolii halindeydi. Bu dli§man
l~klann milliyetleri degi~ebilir; fa kat ih
ttraslannm nev'i ve §iddeti daima ayni 
~alacaktir. Dii§mansiz milliyetler Cenne
h~de olmadigtmiz ic;in, bilakis, bizim 
mtlliyetc;iligimiz, en had ve gergin miida
faa enerjisi ic;inde, Sakarya k1y1larmda 
b~§lar ve o ~i.iyi.ik zaferimizde, taarruza 
ugrarsak aym derecede bliyiik zaferlerin 
talihini saklar. Binaenaleyh ayni mukad
des ofkenin dinamosunu icabmda bir ha
bra halinden en pliskiirtiici.i bir hareket 
haline gec;:irerek i~letmege ham bulun
mak mecburiyetindeyiz. 

B~ ~.inamo elektrik ve teknikle degil, 
her turlu enternasyonal hulyalan bir tara
fa atm1~, muharrik kuvveti en kesif ve 
§idd~.tl~ bi~ voltaj ic;:indeki milliyetc;ilik 
enerJISJ!e J§ler. Biz, Ti.irkiye i~in enter
nasyonal ve yalmz kuru, sinirsiz ve so -

guk bir miidafaa hathnda kalmak §artile 

de~ ~asyon~l. duygulann asia birle~emiye
cegme emlmz. Esasen bu manada bir 
milliyet~,;i]ige sadece «milletc;ilik» demek 
te ~~mkii~d.iir. Bizim istedigimiz milli
y.etc;Ihk, milhyet duygusunun korletilme
sme mu~abi~ sadece, bir taarruz kar§I· 
smda, b1r millet kalkmi§I ve miidafaasm
dan i~a.re~ degildir. Passif olmayt bu ka
dar smu-.~, ruhsuz ve tarih bak1mmdan 
da soysuz olmaga gotliremeyiz. En ha
raretli milliyet~ilik dii~manlarmm da ni

ha~et bu. neviden milli bir hassasiyete 
d~gru s1ya ettiklerini gorliyoruz. Btz 

mill:t~i degil, bunun icin ve boyle milli
yetc;Iyiz. 

PEYAMI SAFA 

Regiilatorler yerlerinde ~Ikariimiyacak 

Diin otobiislerden biri tellif ediliyor 
Evvelce .~tobiislerin sliratlerini kon - ki regiilatorlerin c;1kar1Id1g1 

trol etmek uzere bunlara hirer regUlator tlir. Regi.ilatorlerin daima 
konul~u§tu. Halbuk.i motorlli nakil va- de sabit kalmalar1 icab 
sital~nle beraber. §Imdi otobuslerin de bunlan c;1karanlar tecziye 
fenm muayenelen yap1hrken bunlarda - lerdir. 

gorlilmii§ 
yerlerin • 
ettiginden 
edilecek-
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HEM NALINA 
MIHINA 

Biraz da intihal! 
Biz ftkra muharrirlerinin karihai il _ 

. .ham1 bazan, eski terkos musluklan 
grb1. k~rur .. Diin_ .de ben~. beynim suyu 
c;ekilmi~ brr deg1rmene dondii, mevzu v 

suz kald1m. Ne yapmah, hic;bir §ey yaz. 
mamab rn1? Grev miinasebetile topla _ 
n.~p .. kalmi§ olan Frans1z gazeteleri siiri.i 
suru masamm ustiinde yatarken mev _ 
zusuzluktan ~ikayet etmenin manas1 m 1 

v~r? Grevcilerin safas1 bile mukemmel 
b1r_ m~v~u. Hiik1lmet, kendilerinden ol
dugu 1c;m Frans1z i§c;ileri grev degil; 
adeta bayram yapmi§lar: Fabrikalarm 
erkek ve kadm amelesi, kafalan tiit _ 
si.il:yip boyuna dansetrni§ler, mobilye 
magazalarmdaki kadm ·i~c;iler karyola
lara, §ezlonglara ve koltuklara degil de 
y~rl:re uzam~ horul horul uyumu§lar, 
buyuk bakkahye magazalarmm mils -
tahdemleri nefislerine nefis bir ziyafet 
c;ekmi§ler ... 

Peyami Safa, Franstz i§c;ilerinin, bu 
bayramr and1ran grevlerini, bizim mer
hum Kadmlar Birliginin, rejimin ka -
d1?lara . ~erdigi haklardan sonra yap -
bg1 m1tmglere benzetti. Fakat ben 
n:u?t:rem okuyuculanma saktz c;igner 
g1b1 laf1 uzahp grev mevzuu iizerinde 
tatstz, tuzsuz bir konferans verecek de
gi~im . Grev miinasebetile toplamp gel
rot§ olan gazetelerde okudugum ho§U -
rna giden iki f1kray1 nakledecegim. 

MedenT ve vah~i insanlar 
araslndaki fark 

Bahk olta ile, a.gla, z1pkmla, ve kac;ak 
olarak dmam1tle avlamr. Karadeniz 

sahilinde yunus bahklarmm tiifekle de 
avland1gm1 i§itmi~tim. Halbuki Cenubi 
Amerikada Peruda ya&Iyan vah§i yer -
liler, uyu§turucu maddelerle bahk av -
larlarrni§. Fakat bu uyu§turucu madde 
Millctler Cemiyetinin kendi uyu§uklu : 
gunu gidermek i~in bol tahsisat vere _ 
rek miicadele ettigi afyondan gelme 
malum ve mahud uyu§turucu madde -
lerden degildir. Peru yerlileri, barbas
ko denilen bir menahk1 barre nebatmm 
kokiinii ezip Amazon nehrine atlyorlar
rni§. Bu kokler suda hallolarak bir nevi 
uyu§turucu madde husule getiriyorlar
rni~ . Barbasko kokile zehirlenen sular -
da dola~an babklar, afyon yutmus tir -
yaki yahud dalgaya tutulmu§ es;arke§ 
gibi suyun ustiinde uyukluyorlarml§. 
0 zaman yerliler , bahklan kepc;elerle 
bol bol topluyorlarrnt§. Peru hiik1lmeti, 
bahklar m uyu§turucu maddelerle sar • 
ho§ edilip tutulmalarmr menetmi~ ve 
bu maksadla Amazon nehrinin yukan 
k1~mma bir zab1ta kuvveti gondermi11. 

Insanlarm vah§ilerile medenileri ara
smda kii~iik bir fark var: Vah§iler, u -
yu9turucu maddeyi bahklara yutturu • 
yorlar; medeniler de birbirlerine! .. 

italya~a Habe~istan modas1 
Jtalyada ya~hk hafif ~adm kurna§larl 

yapan fabnkalar, yem moda bir ku _ 
rna§ <;Ikarmr§lar. Bu yeni kuma§, Ha _ 
be§istan haritas1 §eklinde bir emprime 
imi§. 1talya tacma ilave edilen yeni im
paratorlugun butiin nehirleri, daglan, 
§ehirleri, hpkl modern bir harita gibi 
bu kuma§larm iistunde yer yer ve renk 
renk gosteriliyormU§. Hatta fazla ola • 
rak, eski zaman haritalan gibi, mem • 
leketin muhtelif mmtakalarmdaki ne -
batat ve hayvanat ta, kuma§m ustunde, 
hirer agac veya hayvanla i§aret edili -
yormU§. 

Bu yeni moda, kadmlar kadar erkek
ler arasmda da ragbet bulrnu§; ~iinkii 
ccinsi kavi. kadmlarm kalc;alarmdan a
§agi uzanan bu son moda harita - ku -
ma§lar iizerinde, imparatorlugun cog -
rafyasm1 biiyiik bir dikkat ve hayran • 
hkla tetkik ve tetebbii ederek yeni 
miistemlekede kendilerine miinasib yer 
anyorlarrni§! 

Memleketin 'ark1 ba,ka 
garbi ba,ka mt? 

LBaqmaTcaleden devam] 

lanmaz. Ormamn en gi.ir ve en giizeli 
~iiphesiz §ark vj_Ia.yetlerimizdedir. Tiirk
lliglin bu ezeli ve ebedi he§igi yerinde 
gori.ilmelidir ki tabiatten insana ger;en 
r;elik karakterlerin mahiyetine intikal et
mek kabil olabilsin. 

Miinevver memleket ~ocuklan oni.i-
taharriyab K h' 15 (A A ) y d . . a 1re . · · - liz e iic; fa- mlizdeki tatil aylan ic;inde birkac; kalaba-

Ankara 15 (T elefonla) - Mlirefte- Izlr .MISlr kredt fonsiye tahvillerinin 15 hk kafile halinde ~ark vilayetlerimizi 
de yapilan petrol ara§tlrmalan suasmda ham an 1936 tarihli ke§idesinde: gezmege giderlerse dill ere des tan olan 
«;Ikan havagazi j .. in ge•:rl'len su"pap bu - 1903 e !'syonu t h '][ . d 666 387 T k . f' r· . . k k ,. u m a VI erm en . iir m1sa 1rperver 1gmm en yli se mi-
giinlerde yerine takilacaktir. numaray 50 b' f k 11 1 kl a m ran · sa erile kar§I anaca armda bizim zerre 

SonaaJ' s1rasmda son gu"nlerde su da 1911 e · t h 'II · d 176 722 k d h · k mJs~,opu a VI enn en . a ar &liP em1z yo tur. Bu ziyaretin bir 
c;Ikmaga ba§lami~hr. numaraya 5CM;in frank ikramiye c;1krni§· iadei ziyareti davet etmesi neticesi ala-

Mardin taraflarmda yap1lmi~ olan tlr. k "t k b k r·~· · d b 
d 

ra mu ea 1 en §ar gene 1gmm e gar 
son aj b1raktlarak civarda dig" er 9 yer- M S • V • t I • ' h'tl · 1 1 h'd I b 1 • UVI~ a§Ing on e ~lSI mu 1 enne ge me erine §a 1 o a i iriz. 
de sondaj yap1lmasma karar verilmi§ - oluyor ve boylelikle vatamn ve milletin yekpare-

tir. B I Roma 15 (Hususi) _ Hariciye N e- ligini perc;inliyen en glizel adimlan atmi§ 
aron A oizi Cenevrede zareti eski Miiste§an M. Suvic;:, ltalya- bulunuruz. YUNUS NADI 

kalacak nm Va§ington sefaretine tayin edilecek- • '•' -
Roma 15 (Hususi) - ltalyan ka - tir. Evereste ~lkilamiyor 

binesinde yap1lan son degi~ikliklere rag- Viyana 15 (A.A.) - M. Suvich, Darjeeling 15 (A.A.)_ Everest da-
men Baron Aloizi Hariciye Nezareti - beraberinde zevcesi oldug~u halde bu sa- ~ k h d . gma <;:1 an eyet, linyamn en yiiksek 
nm emrinde birakt!mistlr. Baron Aloizi bah buraya gelmi~tir. Resmen bi'ldi'r1'ld1'- t · [ b d ~ · · k k 
b 

. ~ Y epes1 o an u agm z1rvesme c;1 rna te-
undan sonra da Cenevrede ltalyayi g"ine gore bu seyahat tamami'Ie husus·1 bb · d · · H ~e iisun en vazgec;mi§br. eyet, ya 

temsil edecektir. mahiyetted1'r. k -mda Hindistana donecektir. 



KU~Uk 

Hlklye Yap1daki .h . ] I 1 t1yar 
dilencilik bile etmiyorum. Verirlerse ah
nm, okadar. 

CUMHURIYET 

. . 

Bibliyografya 

Maksad1m1z 
Yarmdan itibaren cCumhuriyeh in 

her saylSlnda cBiblografya. umumi 

TAKSiM BAH~ESi 
Bu geceden itibaren yeni program 

Viyana Smart's Boys caz orkestras1 ve diinyaca 
tamnm1~ san' atkarlann 20 biiyiik numaralan 

K A R A M B A' YI ziyaret ediniz 
Telefon: 43073 

ba~h~ altmda yeni ne§riyata husust bir Hava musaid olmad1~ takdirde kapah salonda 

16 Haziran 1936 

gAD¥0 
' " 

( Bu ak~amki program J 
ISTANBUL: 
18 muhtelif p!ak ne~rlyati - 19 haberler1 

19,15 operet musikisi -20 stiidyo trlyos'll.l 
Kernan, vlyolonsel, plyano • 20,30 stiidyo 

Matmazel Verten, ak sac;lanm bir 
orti.i, zaytf omu.rtm bir atkt ile orttiik
ten sonra, her ak~amki gibi sokaga c;tk
ti ve sokaktaki kedilere yiyecek gotiirdi.i. 
Saat yedi vardt. 0 sularda tsstzla~an 
maydam htzh htzh yi.iriidii ve yanm kal
mt§ yap1ya kadar geldi. 

1htiyar sustu. Matmazel V erten far
kmda olmadan, yap1 yerine kadar gelmi§
lerdi. Serseri, yerde duran kalaslardan 
birini kaldtrarak: 

- Bakm, dedi, · i§te buradan giriyo -
rum. Size giivendigim ic;in evimin gizli 
kapakh yerlerini gosteriyorum... $ayed 
kedilere gene yemek getirecek olursamz ... 
Amma bu ak§am zahmet etmeyin ... Bir 
evden lapa vermi§lerdi, yemegimiz var ... 
Ak~amlar hayrolsun matmazel. 

klSlrn aynlacakhr. C 1 
umartesi, Pazar gun eri 17,30 da matine 

cCumhuriyet. Cumhuriyet devrinde •••••••••••·~~------------------· ;~~=Ink~a:~~:~i~=~:~~;~~~n~:n~~~~:t K N I z L K orkestralart - 21,30 son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansm 

gazetelere mahsu.s havadis servisi verile 

vermek, her mevzuda ne basthrsa ala-
1 

kadarlarma bildirmek, bu mevzular 

Norasteni, 

zallyet Te 
Chlorose 

cektlt". 
ViYANA: 

Bu ak§am biraz gee; kalmt~h. En c;ok 
sevdigi l:iic;iil: P amuk, duvann iistiine 
r;tlum§ ac1 act miyavhyor; Sarman, mini
mini bir c;ift ay gibi pml pml gozlerile, 
a§agtda dolattyordu. Matmazel Verten, 
yemek arhklarile dolu gazete kag1dmt 
ac;h, ve duvardaki delikten i~eriye buak
h. Kediler, pthr pthr ko§tular ... F akat, 
bu minimini ayaklann pttirdtsi arasmda, 
ba~ka bir giiriiltii, sendeliyen, tekerlenen 
bir insan ayag1 patJrdiSI i§itildi. Matma
zel Verten, pesten bir kiifiir duyar gibi 
oldu ve alacal:aranhkta, goziine, belli 
belirsiz bir ins an §ekli ili§ti. Y apt yerinde 
bir adam vardt. Matmazel Verten, l:or
kudan, eve nastl kar;hgm1 bilemedi. 

hakkmda yaptlrnt§ diger ne§riyat var- I . . . . . 
sa onlan toplu olarak gostermek vel - beruzstzllk .tcm, yegane deva kanl, ihy~ ~d':'l SIROP DESCHIENS, PJ\RIS 
h l T .. k k''lt" .. h' t t k En muntahtp etibba tarafmdan tertip edilmistir, as1 ur u urune tzme e me e - · 
melile bu k1srn1 haztrlamt~hr. Burada 
hergiin bu suretle bir veya birka~ ki -
tab hakkmda malfunat bulunacakhr. 

18,05 btiyiikler ve kii~iikler ic;ln • 18,3 
konser • 19,05 konu§ma, franstzca ders 
haberler, hava raporu, ulusal yaym, ko~ 
nu~ma • 21,05 ulusaJ mu.siki - 22,40 hafta 
mn makalesi - 23,15 oda muslkisl • 24 su 
aller ve cevablan, konu§ma - 24,25 dans 
muslkisl. 

Kadmcagtz, goziine ili§en manzaradan 
fena halde iirkmii§tii. 1ki giin tereddiid 
i(inde kaldt. Ak§amlan sokaga c;tkama -
dt. Zavalh kediler ac; kaldtlar. 

Oc;i.inci.i giin bir pazardt. Matmazel 
Verten, kedilerin feryadma arttk taham
miil edemedi, yemek arttklanm gene bir 
paket yaph ve herzamanki gibi, fakat 
bu sefer yliregi c;arpa c;arpa, yapt yerine 
dogru yi.iriidii. Tam meydamn ortasma 
yakla§ml§tl ki, kulagmm dibinde bir mi
nlh oldu. Tiiyleri iirpererek ba§Inl c;e • 
virdigi zaman, kar§tsmda sac;t sakahna 
lcan§ml§, par;avralar ic;inde bir ihtiyar 
duruyordu. Adam, hiirmetle yerlere ka
dar igildi ve: 

- Benim merhametli matmazelim, de
'di. Kedilerinize kac; giindi.ir yemek ge • 
tirmiyorsunuz, zavalhlar buna bir mana 
veremiyorlar... Korkacak bir §ey yok. 
Evvelki ak§am gordiigi.iniiz golge ben • 
dim, ayagtm kaymt§tl da ... Az daha 
di.i§iiyordum. Ben kendi halinde bir ada
mun, yap! yerinde oturuyorum. Benim 
evim orasidtr. 

Matmazel Verten hayret ic;indeydi, 
sordu: 

- Eviniz miL. 
- Aman, ayagmizi opeyim yava~ 

sayleyin. Benim i§imi elaleme duyunna
nm ne liizumu var~ Evet yapt yerinde o
turuyorum. Aroma, tellal c;agnta.cak. de
gilim ya I Siz nasi! olsa bir kere gordii • 
niiz, sizden saklamaga li.izum yok. Ba§ • 
kalan duyarsa, yakama serseri yaftast ya
pt§hrmaga kalkarlar, ba~una i§ ac;thr ... 
Sonbahardan beri orada oturuyorum 
ben ... 

- Aman ne feci §ey I 0 soguklarda 
ne yaptlmz? 

!htiyar omuzlanni silkti: 
- Benden beteri var kadmtm, dedi. 

Ben mahzen katmda oturuyorum. Rutu
betsiz yerdir. Kalular buldum, yere do
~edim, biraz da samanla arttiim, rahahm. 
Sizin kedilere getirdiginiz yemekler yol: 
mu) Onlara fazla geliyor, ziyan ediyor
lar. Y aztk degil mi ~ Dii§iindiim, ziyan 
olacagma, ben payla~tveriyorum. Hem 
onlara yetiyor, hem bana. Amma, c;ok a
<;Ikgoz ~eyler bu kediler. Ben daha to -
parlanmadan ko§U§uyorlar, o camm et· 
Jeri dart tarafa sac;tyorlar. Ondan sonra 
i§in yoksa pe§lerinden ko§ ... Evvelki giin 
de tela~tmdan ayagtm kaydt, giiriiltiiyii 
i§ittiniz ... 

- Zavalh adam! Ne feci hayat bu 
boyle! 

- 0 kadar feci degil camm I lr; gii
veysinden halliceyim. 

- Evet amma bu boyle devam ede -
mez. Y oksa evlerinden birine nic;in bat 
vurmuyorsunuz ~ 

lhtiyar irkildi. 
- Y oo, o bana gelmez, dedi. Bana 

bundan bahsetmeyin kuzum. Ben ba§tma 
buyruk ya§amak isterim. Bir yere kapa
tacak olsalar mutlaka oliiriim, ben cam
miD istedigi zaman, ba§Imi ahp gidebil
meliyim-.. Kimseye fenahk ettigim yok, 

1htiyar, sessizce kayboldu. 

••• 
Matmazel V erten evine girdi. Hiiziin 

ic;indeydi. Kovuklarda ya§tyan, kedilerin 
asbg1 ile gec;inen insanlar da mevcud ol
dugunu di.i§iindiikc;e ic;ini somuz bir elem 

Bu yaztlarm dogrudan dogruya hie; -
bir tenkid mahiyeti Qlmamasma da ay
nca ~all§tlacakhr. Cilalku gazetemizde 
kitab tenkidi siitunu evvelki gibi baki 
kalacak ve tenkid evvelce de oldugu gi
bi o siitunu idare eden miitehassrs ka -
lemlere btrakllacaktlr. Burada g6z6 • 
niinde tutulan gaye yalmz ne§riyah a
dtm adtm takib etmek, de~erli kitab -
larm propagandastm yapmak ve <;tkan 
kitablar hakkmda Cumhuriyet karile • 
rine umumi malfunat vermektir. 

kapltyordu. Yemek yiyemedi. Uyuya -
madt. Miitemadiyen ihtiyan dii§iiniiyor -
du. Bu fikri sabit, burgu gibi beynini kur
cahyordu. Onun, o bu~ gibi soguk mah
zende, kalaslann iistiinde si.iriindiigiinii 
di.i§iindiikc;e hayaii zehir olacakh. 0 ge
ce zihninde bir plan kurdu ve ertesi gun
den itibaren bunu tatbika giri§ti. 

!htiyan ancak ertesi pazar giirebildi. 
Alacakaranhkta, meydamn ortasmda 
onu bekliyordu. Agzm1 kulaklanna ka -
dar a~an geni§ bir tebesslimle gene yerlere 
kadar igilerek selam verdi: 

- Pakete ili~tirdiginiz puslayt aldtm, 
benim iyi yiirekli matmazelim, dedi. Size 
nas1l te~ekki.ir edecegimi bilemiyorum. Bu 
hafta getirdiginiz yemekler ziyafetten 
farkSIZdi dogrusu. 

Matmazel Verten, sesine halavetli bir 
ahenk vermege c;ah~arak dedi ki: 

- Size soyliyeceklerim var. Gec;en 
gi.in anlatttklanntz yiiregimi parc;aladt ... 
F akat teb~ir ederim, arttk felaketleriniz 
nihayet bulacaktlr ... 

!htiyar endi§eli bir tavula: 
- Ne gibi~ 
Diye sordu. 
- Benim niifuzlu tamdtklanm var • 

dtr. Bir tanesi, eski bir devlet memuru -
dur, ~imdi de bir ~efkat miiessesesinde 
meclisi idare azastdtr. Kendisine sizden 
bahsettim. Alakadar oldu. Y a~adtgmtz 
hayat medeni bir cemiyete kar§I hakaret
tir; buna bir nihayet vermek §arttJr. Esa
sen, yap1 yerini kapatacaklar, delii;ini de
~igini tlkayacaklar. Ne de olsa tehlikeli 
bir yer. HtTSizlar barmabilirler, dikkatsi
zin birisi bir sigara alar, bu sefer al sana 
bir yangm ... Celelim sizin vaziyetinize. 
Epey yoruldum ama nihayet muvaffak 
oldum. Sizi bir yoksul evine yerle§tiriyo
ruz. Y emeniz, ic;meniz orad an. Orad a ya
tacaksmtz, !Slnacakstmz, baktlacaksmtz. 
Haftaba§I, izinli c;Ikttgmtz giinler, cebi
nizde be1 on kuru§ bulunsun diye ben, 
kendim, bir miktar fedakarbgt gaze a! -
dtm. Arttk felaket gi.inleri nihayet buldu, 
Zavalh ihtiyar anhyor musunuz ~ 

Serseri, Matmazel Vertenin yiiziine 
dikkatle baktt, ofkesiz, fakat sitemli bir 
tavJTla: 

- Evet anbyorum, dedi. Dort duvar 
arasma tJktlmak niyetinde degilsem ba§I" 
m1 ahp kac;manm tam zamam oldugunu 
anhyorwn... Size gi.ivendigim ic;in bu fe
laket ha§tma geldi... Elalemin i§ine ka
rt§masamz olmaz m1yd1 sanki} $unun §U· 

rasmda rahat ya§aytp gidiyordum ... Bu
yurun bakahm, 1imdi sokak ortasmda kal
dtk i§te ..• 

Ve omuzlanm silkerek arkasmt don -
dii, Matmazel Vertenin §a§km nazarlan 
kar§Ismda taba"nlan kaldtrdt, l:aranhl: • 
larda kayboldu, gitti. 

c;'eviren: 
HAMDI V AROOLU 

Clld ve zUhrevlye
Hastahklart miiteoha11111 

Dr. ~ i P R U T 
3eyoglu, Rus sefarethaneai strasmda 
Posta sokag1 ko~e•inde Meymenet 

apathmam. Telefon ; 43353 

(:e~me asliye hukuk hakimliginden: 
(:e~mede oturan Ziraat Bankast (:e~

me ~ubesi sandtk memur muavini Kad
ri karlSI Fatma Siiat tarafmdan miidde
aaleyh istanbul Sirkecide Salktmsi:igiid
de Miihiirdarzade hamnda AYiN VEFA 
miiessesesi aleyhine a~hgt, istanbulda 
eski Nuruasmaniye caddesi yeni Moll&· . 
fenari sokaga eski 12 miikerrer yeni 33 
numarah evdeki mstf hissesine 926 se
nesinde mevzu haczin fekkine miiteda
ir olan davamn dava arzuhalile dave • 
tiyesi teblig edilmek iizere mahalline 
gonderilmi§ ise de, miiddeaaleyhin yu
kartda gosterilen adresteki mahalden 
t;tkhg, ve yeni adres ve ikametgahmm 
met;hul oldugu beyanile teblig olunmak
stzm lade edilmi~ oldugu teblig memu
runun yaztstnda ~i:irUlmii§ olmakla 
miiddeinin telebiyle H. U, M. K. 140 IDCJ 

maddesi mucibince miiddeaaleyhe ila
nen tebligat ifasma karar verilmi§tir. 
Muhakeme 25/6/936 giiniine saat ona 
talik edilmi!,1 oldugundan bu ilAnm ne§
rinden bir gUn sonra ba§lamak iizere 
on giin i~inde miiddeaaleyh tarafmdan 
davaya cevab verebilece~ gibi muay • 
yen giinde de mahkemeye miiddeaa • 
Jeyhln veya mlimessilinln gelebilecegi 
malilm olmak i<;in bu ilan teblig maka
mma kaim olmak iizere bermucibi ka
rar ne~ir ve ilan olunur. 

Ankara asliye birinci hukuk mahke

mesi reislifinden: 
Edirnede ftr~act Salamon Avkalay 

yamnda Estere. 
Kocamz Ankaranm Yegenbey mahal

lesinde Kumrulu sokak (24) say1h ev

de Yako vekili avukat Ali Rtza Din~ 

tarafmdan aleyhinize a.;tlan ihtar da • 
vas1n1n yap!lmakta olan duru!fmasi st

rasmda tayin olunan (8/6/936) pazar • 
tesi saat (14) te mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil gondermeniz hakkmda 
size Edirnede Bu.;, Ankarada Ulus, ts
tanbulda Cumhuriyot gazetelerile ila
nen tebligat yapllmtt oldugu halde ~el

mediginiz ve bir de vekil gi:indermedi • 
giniz anla§ddt. Kocanazm oturdugu evin 
bir ailenin ikametgahma elveri~li olup 
olmadtgt yiyecek, i~ecek ve yakacaga 
vc sair Jevaz1m bulunup bulunmad1g, -
nm mahallen tesbiti it;in mahkemece 
tayin olunan naib tarafmdan (6/7/936) 
pazartesi saat (10) da ke§if ve (6/7/ 
936) pazartesi saat (14) te duru§ma ya· 
pdacagmdan tayin edilen giin ve saat • 
Jerde ke~if ve duru~mada hazu bulun
madtgmtz takdirde Hukuk U. M. K. 
(401) ve (402) inci maddeleri mucibin
ce g1yab1mzda muamele yaptlacagt gt
yab karar1 tebligi yerine get;mek iizere 
ilan olunur. (1347 (3311) 

izmir Belediyesinden: 
1 - lzmir ve civarmda Belediye tarafmdan itletilecek otobiisler 

i~in ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motorlii 20 ila 24 
kitilik ve tehir yollar1nda !rahtan tiplerden olmak iizere sekiz aded 
komple otobiis kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni yalmz giimriik resmi Beledi • 
yeye aid olmak tartile lzmir Belediyesi hfaiye bina11 oniinde teslimi 
tartile yedi bin bet yiiz ve hepsinin altm•t bin lirad1r. 

3 - Mali ve fenni tartnameleri ii!r lira bedel mukabilinde lzmir 
Belediyesi Maki.ne ve Elektrik Miihendisliginden tedarik edilir. Tat
radan istiyenler tartname ve posta iicretini petin gondermelidirler. 
4- lhale, 31 temmuz 936 cuma giinii saat 16 da ~ehir Meclisinin 

tasdiki tartma bagh olarak 1zmir Belediyesi Daimi Enciimenince 
yapilacaktir. 

5 - Muvakkat teminat dort bin iki yiiz elli liradir. 
6 - Nakten verilecek teminat ak!resi ihale tarihinden asgari bir 

aiin evvel Belediyeden ahnacak fit mukabilinde t, Bankasma ya • 
brdacakllr. 

7- Teklif y~pacak firmamn otobiisler hakktndaki bilumum ka. 
talog ve teknik resimlerle brotiir, plan ve izahnamelerini ve yedek 
par!ra katalogunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - lttirak i~in 2490 say1h kanunun tarifi dairesnde ihzar edil • 
mit teklif mektublartnt ihale tarihi olan 31 temmuz 936 cuma giinii 
azami saat 15 e kadar lzmir Belediye Reisligine vermelidirler. (3283) 

Demirkap1da istanbul Jandanna 
Konak Komutaniigindan: 

Kapah zarf usulile eksiltmesi 3/6/936 giinii aaat 15 te muvakkat 
ihalesi yap1lmak iizere 19, 22, 28 mayJs ve 2/6/936 giinlerinde gaze
telerle ilan edilen Demirkaptda Jandarma Konak binasmtn ikmali 
in,aahna isteklilerin Naf1a Vekaletinden ehliyet vesikast getireme
diklerinden otiirii eksiltmesi 23/6/936 sah giinii saat 15 te yapdmak 
iizere Komisyon kararile uzatilmitbr. Evvelki ilanda giisterilen plan, 
fenni ,art kag1dlart ve aair teferriiat Maliyeye yattr1lacak 150 kurut
luk makbuz kartdtgmda omisyondan verilecektir. Bu i'e istekli 
olanlartn ihale giiniinden en az sekiz giin evvel Nafta Vekaletine mii
racaatle ehliyet vesikast almalarx ve ilk giivenme bedeli olarak 2170 
lirahk banka veya Maliye Sand1k makbuzu getirmeleri ve 2490 sa • 
y1h kanunda yaz1h genel hiikiimlere gore isteklilerin eksiltme 111.a ~ 
tinden bir saat evveline kadar teklif mektuhlarile biitiin vesaiki Ko
misyona vermit bulunmalarx tekrar ilan olunur. (3084) 

Gazi Anteb inhisarlar 
Ba,miidiirliigiinden: 

1 - Gazi Anteh lnhisarlar Batmiidiirliigii ile miiskirat fabrikaax • 
na ve Ba,miidiirliigiin miilhakab olan Kilis, Besni, Mara,, Pazarc1k, 

Nizib, Birecik, Surucr, Urfa idarelerine ve Narh ve Ak~akoyunlu 
mahallerine gelecek ve bunlardan muhtelif mahallere gide.ek ma • 
mul ve yaprak tiitiin, miiakirat, tuz, ispirto ve 1omalarla kuru iiziim, 
bot tiitiin ve i!rki sandxklart, sandtk tahtalar1, bot tite, bot bidon ve 
bot cruvallar ve diger bilumum e.tYa ve malzemenin 1 haziran 936 
dan 31 may1s 937 tarihine kadar icra edilecek nakliyat 27/6/936 
giiniinde iki kasma ayr1larak eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme pazarhk usulile yapilacakhr. 

3 - lhale 27/6/936 tarihine muaadif pazartesi giinii saat 16 da 

Gazi Anteb lnhisarlar Batmiidiirliigiinde toplanacak Komisyon hu • 
zurunda yapilacakhr. 

4- Talibler bu ilan1n yapiidtgi yerlerdeki lnhisarlar ldarelerine 
miiracaalle tartnameleri alahilirler. 

5 - Birinci ktsim nakliyabn muhammen nakliyesi 13,500 lira, 

ikinci ktstm muhammen nakliyesi 7,500 lirad1r. lstekliler her iki kt

stm i!rin ayn, ayn, fiat vereceklerinden birinci klSlm i~in 1,015 lira, 

ikinci k1sJm icrin 575 lira muvakkat teminat akcresi yabracaklardir. 

6 - istekliler eksiltmeye girmeden evvel f&rtnamede aramlan eh-

liyet ve kabiliyet vesikalarmt ihraza mecburdurlar, (3234) 

- $imdi anladmtz mt? Be~i kirk iki ge~e 
«Cumhuriyeb in zabrta romana:81 

Yazan: Charles de Richter 

- Ne ~tkarsa bahlimal Mukadderat 
neys~: o olur. Ben Jim Douglas1m. Buak 
]im Douglas ciirmiini.in cezasm1 c;eksin I 

Muhakeme edildim, ciiriim sabit go· 
riildii ve idamtma karar verildi. Kendimi 
miidafaaya c;ah~madtm ve camm1 kurtar· 
mak ic;in hic;bir c;are aramadtm. 

Arkamda buaktlgtm kadma -annene
gelince onun ic;in §imdi kat'i bir§ey diye
miyecegim. Bir§ey bilmiyorum. Onun 
hakkmda verilecek hiimki.i sana btraktyo
rum. 1stikbaldeki hayah ve hareketleri, 
bu faciada nastl rol oynamt§ oldugunu 
ac;tk~ gosterecektir. Hakikati bilmen ve 
intikam1m1 alman ic;in sana hatnalanmt 
yaztyorum. 

Zabit ba~m1 salhyarak onu siizmekte 
devam etti. Thaissa adeta uzun bir gay
ret sarfederek ayaga kalkhgl mada 
Cedric ona sordu: 

bir hapisane kacrkmmmz, ve bi.itiin Lon
dra polisile biiyi.ik Britanya !mparatorlu
gu zabtta kuvvetleri sizi aramaktadtr. 
Buradan r;tkttgmtz anda derhal tanma
rak yakalanacak ve tekrar hapisaneye 
ttktlacahtmz. Sizin ir;in biiti.in hududlar 
kapalt ve bi.itiin kaptlar siirgi.i]i.idiir. 

Cevab olarak kendisinin hic;bir karde~i 
olmadtgmt ve benim ismimde hi~ kimseyi 
tammadtgtni soylemi§ .. 

Kanun nazannda ben Jim Douglas 

idim. 
lngiltere ve Londradan etrafh bir tah

kikat a~tlmasmt istiyebilirdim. Lakin har
bin en ~iddetli bir zamamm ya~tyorduk 
ve Roterdamda benim hakikl adtmt bilen 
yoktu. 

Sonra daha hazin ve fecii; Holanda
da kendisine mektub mektub iizerine yaz
dtgtm kadm, kanm; ban a cevab vermi -
yordu. 

Bu kadar alt;akhk kar§lSlnda biiti.in 
miicadele kudretimi kaybettim. Bir giin 
ziadandaki ko~emde kendi kendime ba
gudiiQ: 

,Sill"_..ji, olmeden evvel yalmz bir§ey 
istiyorum, son emelim bu; senin feci ha
kikati ogrenmen ... Ben miithi~ bir alc;ak
hgm kurbam old urn I 

Karde§im; yani senin amcan bi.itiin 
htrsmm, mazinin intikamlanm almak ic;in, 
malik oldugu biitiin kudretleri kullanarak 
mahvtma c;ah§h. iki arkada§undan Hen
ry Marcus Templeton beni oliime goti.i
ren kag1dlan hamlamaga muvaffak ol
du. 1saac Levinstein onlan gemiye geti
rerek benim kabineme sakladt. Biran, 
ciirmi.ini.i itiraf etmek i.izere iken, bir keli
me bile soylemege cesaret edemiyerek 
kac;II. 

t~te iic; adam ki benim oliimiime sebeb 
oldular, beni mahvettiler. Bunu hie; unut
m•l 

fki sa at sonra ~afak sokecek; sa at be§i 
kuk iki gec;e olacak. Ve birka~ dakika 
sonra hapisanenin iisti.inde siyah bir bay
rak dalgalanacak. Bunu asia unutma. 

Allahatsmarladik.» 

Cedric Lacy, mektub bitince, ba~mi 
kaldtrdt. Thaissa Strafforda baktt. Gene 
ktz ocagm yamna koydugu iskemlesinin 
arkaltgma dayanmi§; gozleri Cedrice di
kili. sessiz oturuyordu. N ekadar zaman
dtr ona boyle dalgm dalgm bakmt§II ~ 
Belli degil. Cedric, okudugu ymdan he
yecanlanmt~ bir sesle: 

- Thaissa! diye mmldandt. 
Gene ktz hafif bir sesle cevab verdi: 

- Y a, §imdi ne olacak? 
Thaissa manah bir tebessiimle giildi.i 

ve omuzlanm silkti: 

- Simdi ne mi olacak? Hayatta ne 
olacagm1 kim bilebilir? Y aptlacak bir va
zifem vard1; onu ifa ettim. 

Evvelce zannediyordum ki arttk her 
§ey bu suretle bitmi§tir. Lakin bir dostun 
bana sakladtgl ve §imdi oniini.izde duran 
kagtdlan bir daha okuyunca anladtm ki 
yamlmi§Im. Ben Jim Douglasm klZiyim. 
Baham; onun intikammt aldtktan sonra 
kendimi talihe b1rakmamt istemiyor, bir 
defa temize ~tkmamt arzu ediyordu. Ba
bamm emelini yerine getirmi§ ve ona itaat 
etmi~ olmak ic;in §imdi, sonuna kadar ya
~amak istiyorum I 

Cedric gene ktza dogru yiiri.idii. Elini 
omzuna koyarak: 

- Thaissa, dedi, unutuyorsunuz ki siz 

Thaissa Strafford alayct bir tebessiim
le cevab verdi: 

- Cedric, bunlar benim ortadan s1 -
Vl§mama mani mj oJur, dersiniz? 

- Haytr, fakat ... 

Gene ktz onun sozi.ini.i kesti :. 
- Beni dinleyin Cedric, dedi, hapi

sanedeki hiicremde uzun uzun dii~i.indi.im 
ve anladun ki insan hayatm icablanndan 
ve zaruretlerinden ka~mmaga muktedir 
degildir; hele bun a ba§kalan da miidaha
le ederse ... 

Bi.itiin gencligimde, ic;timai mukadde
rattaki hissemiz kadanna sahib olan diger 
vatanda~lanm gibi bir c;ocuktan ba~ka 
bir §ey olmadtgimi zannediyordum. Cii
niin birinde babamm mektubundan dogan 
if§aat beni bir vazifeye sevketti ve oldiir-

BERLiN: 
18,35 konu§ma, e~lencell kon.ser (Mil • 

nlhtenJ - 19,35 devlet yaYlnt, muslkl ve 
!;!an konseri - 20,35 ingilizce yaym, iiiniin 
aklslerl, ha berler - 21,15 Frankfurddan 
muslklll seyahat - 23,05 hava raporu, hava
dls, spor • 23 ,35 e~lenceU mu.slkl ve hal 
havalarl. 

BUDAPE§TE: 
18,05 piyano konserl - 18,45 konferans 

20,35 opera binasmdan naklen cDon Kar 
los. operas!, l.stlrahat esnasmda haberler 
ve konferans - 24,20 Qlngene muslllil • 
1,05 son haberler. 

BUKREI;I: 
18,05 gramofon • 19,05 ktraat, gram.ofon, 

konferan.s - 20,25 plyano konserl, !;.)an kon
serl • 21 ,20 konferans • 21 ,35 senfonik kon
ser • 22,35 spor, konserln devamt - 23,25 
gece konserl, almanca, franstzca haberler-
24 haberler. 

LONDRA: 
20,35 bir zabtta hikayesl - 21,35 orkestra. 

konseri • 22,35 dan.s musiklsl • 23,15 spor, 
havadis - 23,35 dans muslkisi • 24,45 ~ark 
muslkl.si. 

PARiS [P. T. T.]: 
19,35 havadis - 20,55 orkestra kon.ser! • 

21,05 moda konu§mast • 21,20 dinleyieilerJ.n: 
zamam • 21,35 yabanc1 mllletlerin muslkl· 
si - 23,35 havadis. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~i olan eczaneler funlar. 

drr: 
istanbul clhetindekiler: 
Aksarayda (Etem Pertev) , Alemdarda. 

(E~ref Ne~'et), Bakirkiiyde (istepan), Be· 
yazldda (Belkis), Emlniinlinde (Be~lr Ke. 
mal, CevadJ, Fenerde (Vitali), Karagtim.. 
riikte (Suad), Ktic;tikpazarda (Hasan Hu " 
hlsi), Samatyada (Erofllos), §ehremlnJ.n: • 
de (Naztml , §ehzadeba~mda (Asaf), 

Beyoglu clhetlndekller: 
Galatada (HldayetJ, Haskiiyde <Yen! 

Tiirkiye), Kastmpa:;;ada (TuranJ, Sartyer., 
de (Nuril, §l§lide (Necdet Ekrem), Tak .. 
slmde <Kanzuk), (Karakln Ktirk~lyan) 1 
(Gline~). 

Uski.idar, Kadtkoy ve Adalarda.kller: 
Biiyiikadada. (filinasl), Heybelide (Ta. • 

na,l, Kad1koy, Pazaryolunda (Rifat) Mo. 
dada (Sthhat), tiskUdar, imrahorda. Ctm .. 
rahor) . 

Caglrllar, konferanslar, kongreler 
lUlkevinde konferans 

Emlniinii Halkevlnden: 
16 hazlran 936 sah gi.inii saat (21) de 

Evlmlzln Ca!taloglu merkez salonunda mi
mar Seyfeddin Hall! tarafmdan (Her Ttirk 
ailesl bir ev sahlblJ konulu blr konferans 
ve Kadtkoy Halkevl mandolln taktmt tara
fmdan blr konser verllecektlr. Bu konfe • 
rans ve konser biitlin yurdda§lara. B.!;lkt!T, 
Davetlye yoktur. 

VEFAT 
Bahriye makine binba§lllgmdan mil • 

tekaid Mehmed Ertemalp diin gece losa 
bir rahatstzhgt miitealob vefat etmi~ • 
tir. Cenazesi bugiin saat 15 bu~ukta 
Erenkoyunde Tellikavak soka~ 20 nu
maralt ko!?kiinden kaldmlarak t~eren
koyiinde aile kabristamna defnedile • 
cektir. 

HALK OPERETi 
21 haziran cu• 
marteai aktamx 

21,45 te 

TAKStM 
bah~;esinde 

tL~ TEMSti: 
B A Y 
BAY AN 

Yazan: Mahmud Yesari. Necdet Rii§tU 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 
Operetler her hafta deiitir 

Maaalarmtzi ayarbmz Tel. 43703 

diim Cedric! Hie; tereddUd ~tmeden ol it 

diirdiim ve icab eder de mum bir hayva· 
m nasi! oldiiriirsem .. F akat o malarda 
kanaatlerim daha ilerilere gidememi§ti. 
Kendimi kanunlarm ve efkan umumiye~ 
nin bir tabii saytyordum. Lakin §imdi., 
hay1r l Fikrim tamamen degi§ti. Cemiyet 
benim babamt oldi.irdii ve onun hukuku· 
nu aramak, intikammi almak ic;in de hi~ 
bir~ey yapmadt. !§te bu cemiyete ben ar .. 
hk hicrbir §ey borclu degilim. Ondanr 
hapisaneden nastl kac;tlmsa oyle kac;tun J 
kendimi ondan saym1yor ve ,imdi kar§t~ 
sma dikiliyorum: Eger beni serbest ve 
rahat btraktrsa mesele yok. Lakin bana 
hiicuma, saldtrmtya kalkt§IrSa aynen mu· 
kabele edecegim. Her§eye hazmm I 

- 0 sizi rahat btrakmak istemiyor 
Thaissa. Mazi var, mazide ... 

- Evet, mazi var, mazide olan i§ler, 
cinayetlerim var. !htimal siz farzedi}'ar· 
sunuz ki tekrar hapisaneye donecegim. 
Kendimi adaletin penc;esine btrakacak ve 
onun §efkatinden meded umacagtm. 

[Arka,u var] 



16 Haziran 1936 

Halli laz1m derdlerden 

Taksim stadyomu ve 
intizam meselesi 

Mesele her ~eyden evvel bir hesab i'idir. Bir tek 
turnikeden bir dakikada ka~ ki~i ge~ebilecegini 
hesablasalar intizam kendiliginden temin edilir 

Taksim sahastntn havadan altnmt~ bir resmi 
Cumhuriyet gazetesinin «Hem nalma, Bu binlerce insan saatlerce evvel ~e-

hem mthma» sutunu muharririne: lip bo§ stadyomda bo§ yere beklemek IS" 

MayJSln 19 unda yap1lan cimnastik temedigi i~in halk son yanm saat zarfm· 
§enlikleri miinasebetile siitununuzda da gelmege ve birikmege ba§lar. Herkes 
«Cimnastik §enliklerinde intizam ve inti- bir bilet almak veya elindeki bileti kon
zamsJZhk» ve «Meydansiz §ehir» ba§hkh trola gostererek «turnike» denilen demir 
satJrlarmiZl tekrar. tekrar okudum. Ara· parmakhgt dar doner dolaptan ge~mek 
dan giinler gec;tigi halde kalbimde duydu- mecburiyetindedir. 
gum act dinmedi. Bazt sJZJlar, actlar var· Her biri kontrol edilmek §artile bu 
dtr ki bunlara ~are bulmak, bunlan teskin demir dolaptan bir dakikada ka<; ki§i ge· 
etmek insarun elinde olmadtgl ic;in derd- c;ebilir? Rahatc;a on ki§i. Az goriiliirse 
le mek suretile olsun biraz siikun bulma· yirmi ki§i olsun. Bu da az ise rahats1z 
ga c;ah§tr. olarak ve stkt§arak elli ki§iye c;tkarahm. 

Siz, pek hakh olarak duydugunuz te· Bu hesabla yanm saatte bir «tumike» 
essiirle, miitemadiyen kamyan ve bir tiirlii den ancak 1 ,500 ki§i girebilir. Dem~~ ~i 
kapanamtyan iki yaramtzt de§tiniz. b~ §e~il~: yanm s:atte . 12,0?0 kt§tntn 

Bunlardan birincisi ic;in, doktorundan gtrmesi t<;m en a§agt sektz gec;td ve do
timid kesmi~ ve ba~ka memleketler hekim- lab laztmdtr. 
lerinden ~are anyan bir hasta gibi, diyor· Hesab i§i bu sekiz gecrid yeri ile de 
sunuz ki: bitmiyor. Bu gecridler, dolablar, turnike· 

«Kalabaltk halkt, bir maya koymak ve ler birbirinden uzakc;a ve c;ok geni§ bir 
intizama sokmak, bizim zabttamtzm da· methal ic;ine yerle§tirilmi§ olmak gerek. 
ima beceremedigi bir i§tir. Bu i§i ogren - Buna imkan yoksa gec;idleri muhtelif ka
mek ic;in Avrupaya bir iki komiser gonder· ptlara, methallere taksim etmek mecbu
mek hi~ te fena s>lmtyacak.» riyeti var. Dar kapth bir tek methale se-

ikincisini gostererek, hala §ifa vadeden kiz degil, on sekiz gec;id yeri yap1lsa ge· 
u cilinlt!lt!ri i!il.vt! ediyorsunuz: nt! «aman Allah bayJ!Jyorum» sesleri clu-

«Allah i~in olsun, fstanbula bir mera· yulacaktu. 
sim meydam ve bir de stadyom; fakat Hic;bir polis nezareti olmadJgi hal de 
tozsuz, ye§il c;imenli, fabrika bacalarmm tiyatro ve sinemalanmtzda hergi.in boyle 
dumanile bogulmami§ bir stadyom ... Az· «Aman Allah, baytltyorum» seslerini 
kaldt, unutuyordum; nakil vasttalan ve i§itmemekligimizin sebebi gel en halk 
yollan stftra yakm olan Y enibah~,;e gibi kiitlesine gore geni§c;e «girme yerlerinin-> 
iicra bir ko§ede degil !» ve muhtelif «<;Ikt§ kapJlarmm» bulunma· 

Sizin ba§ladtgmiz may1 bozmamak ic;in s1 degil midir? 
ben de bu mevzu iizerinde soyliyecekleri· Sinemalardan polis nezareti altmda • 
mi iki ktsma aytracagtm: ki sokaklara dokiiliince biribirimizi it • 

1 - Kalabahk zamanlarda intizamstz· memiz, kakmamtz, miinaka~a etmemiz 
hk. . gene yanh§ hesab neticesidir: Birbirine 

2 - Merastm meydaru, stadyom mese- <;ok yakm bir ~ok tiyatro ve sinemadan 
lesi. c;tkan halkm dar sokaklara stgmamast 

Kalabaltk zamanlarda yeti§miyormu~ gibi otomobilleri de bu 
intizamstzlrk sokaklarda bekletiriz. Otomobile binen 

Her§eyden evvel soyliyeyim ki Avru- halk, binicilere nisbetle yiizde bir derece
paya memur ve komiser gondermeden, sinde oldugu halde otomobillerine bin ~ 
bunlann avdetini beklemeden de intizam· mek ic;in bunlan bir ka~ dakika beklete
stzh~larm biiyiik bir hsmmt bertaraf et • cegimize otomobilleri balk iizerine saldt
mek mumkiindiir, fikrindeyim.. <;unkii rmz. Biitiin bunlar, hence hesab, kitab 
«kalabahk» say1 ve hesab meselesidir. He- kaidelerine riayet etmemekten ileri geli
sab, zamanmda dogru yap1hrsa «intizam» yor. 
kendiliginden ortaya c;tkar. Bizdeki «kala- Stadyomlanmtzda kac; methal, kac; 
baltk» ve halk kiitlesi hareketi memleketi- kapt, kac; gec;id yeri var? Bunlar kafi mi
mizde ogrenebildigimiz hesab derecesinin dir? Degil midir? Artmlmast imkam 
halledemiyecegi kadar biiyiik deii;ildir. var m1du, yok mudur? Biitiin bunlarm 
y amldiglffiiZ nokta bunun bir «hesab i~i» hallini alakadarlara buakarak ben sizin 
oldugunu gormemekligimizdir, kanaatin • aradt~bmz ye§il ~imenli, ~ehrin iicra bir 
deyim. ko§esinde olmtyan stadyom, ve merasim 

Cimnastik §enlikleri giinu stadyom kapl· meydanlan meselesine gec;mek istiyorum, 
stnm halini, gormiyenlerin gozii oniinde de Bu da, bir hesab i§idir. Bunlann biran 
gormii§ gibi tecessiim ettiriyorsunuz: «Ka- evvel yaptlmasJ ic;in katlanacagtmtz fe • 
pJniR demirparmakhklan ka9anm1§, par • dakarhkla hi~ olmamalanndan dolayt 
makhklara iki polis tumanrru§, bir giiriil- ugradtgimtz manevi ve maddt ziyanlan 
tii, bir pahrdi, bir kayna§madu gidiyor... mukayese hesabt, daha muglakc;a, daha 
Bir kadm sesi: Aman Allah baythyorum, uzun bir hesab i~i oldugu ic;in aynca bir 
diye bagmyordu.» diyorsunuz. hte «§en· derdle~meye degmez mi? 
lik giiniinii» bile biz «ana baba giinii>> ha· V. BIRSON 
line getiriyoruz. 

Demirparroakhklara tlrmanmt§ olan iki 
polis A vrupa ve hatta Amerika polis te§· 
kilahnl gormii§, ogrenmi§, buraya don -
mi.i~ olan memurlar bile olsayd1 o anda 
ba§ka ne c;are bulabilirlerdi? Binlerce ki
§i bir tek yold~n, b.ir te~ d~r ka~tya hu -
cum edince ikt yenne y1rm1 polls te par
makltklara ttrmansa «giiriiltii, patJrdt ve 
kayna§ma» dan ba§ka tiirlu bir manzara 
goriilmez. <<Aman .Allah bayt~tyo~um~> 
sesleri adeta bir nehce olarak telakkt edt-

lebilir. k . I . h k . 
Bizde en biiyiik halk i.Jt e~1 are ell 

stadyomlarda ve §ehir merkezmde oldu
gu i~in bilhassa T aksim stadyomunda g~
ze ~arpmaktadtr. Herhan~i miihi~~e btr 
rna<; zamanmda buraya bmlerce kt§l gel
mektedir. Gec;en sene, Balkan festivalle
ri Strasmda T aksim stadyom~~a ko~~nla
nn saylSI 15,000 • ~0.00~ kt§~ tahmm e
dilmi§ti. Son jimnasttk §enhklennde. 3:500 
luz ve erkek ~;ocuk ve I 0,000 seytrct ge
ne burada toplanmt§ttr. 

POLISTE 
SOKAK ORTASINDA BiR AiLE 

KAVGASI - Beyoglunda Hac1ahmed 
mahallesinde oturan iran tebaasmdan 
Ali, bald1ZI Miiriivvet ve kanst Saadet 
ile sokak ortasmda ailevi bir meseleden 
dolayt kavga ctmi~tir. Alinin kanst Vl' 

baldtzt, Aliyi adamaktllt doverek yara
lami§lardtr. Ali hastaneye kaldmlmr§, 
iki kl.zkarde§ hakkmda da takibata ba~
lanmr§hr. 

ESKi 1\IETRESiNi YARALADI -
Beyoglunda Kalyoncukullugunda otu -
ran Halil, evvelki gece Beyoglunda 
eski metresi Saiiyeye rastlami§ ve es
kisi gibi beraber ya§amalarmt teklif et
mi§tir. Safiye bu teklifi kabul etmeyin
ce Halil krzmi§ ve belinden c;IkardJgi 
bir kama ile kadmcaglZl tehlikeli su • 
rette yaralamt§hr. Yarali Beyoglu has
tanesine kaldlrtlml§, Halilin yakalan -
mas1 ic;in ara~trrmalara ba§lanrrtl§tll'. 

CUMHURlYET 

((Turk poli i eski 

polis degildirb) 

Bir ingiliz muharriri
nin istanbulda ,ahid 

oldugu hadise ... 

Londrada c;1kan Sphere mecmuasmda 
inti§ar eden istanbula aid bir yazt, yeni 
rejim altmda Bogazi<;i ve !stanbulun tek
rar canlandtgml yazmaktadtr. Makalenin 
muharriri, Adalar ve Bogazic;i hayah 
hakkmda ho§ t~fsilat verdikten sonra 
Turk bahriyesine aid ihsai malumat ver -
mektedir. F akat 1stanbula yana~an seyyah 
gemisinin Turk bayragt zannile c;ektigi 
y1ldtzt yedi ko§eli bayragm Tiirk bayragt 
olmad1gma dikkat ederek bunu gemi suva· 
risine ihtar eden polis memurunun ~ayam 
hayret uyamkhgmJ makalenin muharriri 
Michael Langley §U suretle anlatmakta -
dtr: : 

«Sarayburnuna demirledigimiz zaman 
gemiye mutad giimriik ve polis memurlan 
da girroi§lerdi. Merdivenin daha ilk basa
maklannda kendisini selamhyan gemi bi
rinci zabitine polis memuru §U hitabda bu
lundu: 

- Turk bayragtm c;ekmemi§siniz! 

- Nastl c;ekmemi§iz? Bu nezaketi her 
limanda gostermekten geri durmad1k. Di
rege baksamza ... 

- hi amma c;ektiginiz bayrak Turk 
bayragt degil ki! 

Bunun uzerine birinci zabit harita oda
stqa birini yolhyarak milletlerin bayrakla
nm gosteren bir kitab getirtti, ve polis me· 
muruna gostererek: 

- 1§te buyurun, bakm; dedi. 
Polis memuru da §U cevab1 verdi: 
- Evet amma sizin gosterdiginiz y:t]

diZln yedi ko§esi var. Halbuki Turk bay
ragmm ytldlZI be§ ko§elidir.» 

Muharrir yazmna .~u suretle devam et
mektedir: 

«Eski Osmanh fmparatorlugu memur
lan hi<;bir vakit teyakkuz ve uyamkhkla 
meluf addedilemezlerdi. Onlar daha zi
yade gormemezlige gelerek hie; bir§eye al
dtrmazlardt. F akat i§te size bir polis me
muru ki yeni rejimin dogurdugu uyamk -
hk ve teyakkuz itibarile ttpkt arkada§lan 
gibi vazifesini bihakkin ifa hususunda son 
derece hassashr. Polis memurunun keskin 
gozleri de arb es i Istanbulun eski rejim
le beraber tarihe kan§ml~ oldugunu bir 
daha ispat etmi§ oluyordu.» 

Michael Langleyin bu ince nokta iize
rinde duru~u her Tiirku miiftehir edecek 
kadar sevindiricidir. 

ADLIYEDE 

lki hakimin terfii 
Kadtkoy sulh hukuk hakimi Ibrahim 

ile Beyoglu sulh hukuk hakimi Saidin 
iki§er derece terfi eyledikleri Adliye 
V ekaletinden istanbul Miiddeiumurniii
gine bildirilmi§tir. 

Y eni saraYJ.n yeri 
haz1rlamyor 

Eski T omruk binasmm ve §imdiki Em
niyet ikinci §ube miidiir)iigiiniin bulun • 
dugu yere yaptlacak olan yeni Adliye 
saray1 ic;in istimlak muamelesine ba~lan· 
masma karar verildigini yaznu§hk. fstim· 
lak i~ile me§gul olmak iizere alakad11r • 
lardan miirekkeb bir komisyon te~ekkiil 
etmi§tir. Bu komisyon, istimlak edilecek 
sahadaki bina sahiblerile temasa giri~ • 
mi§tir. istimlak i~i bitince binalann ytktl
masma ba~lanacakttr. 

V eznedari oldiirenlerin 
muhakemesi 

Galata postanesi veznesini soymak 
maksadile veznedar Hiiseyin Husni.iyii 
Ayazagada oldiirmekle suc;lu Abdullah 

ile arkada§I Yunusun muhakemelerine 

diin de Ag1rceza mahkemesinde devam 
edilmi~; suc;lular miidafaalanm yapmi§· 

lardtr. Cec;en celsede iddia makami su~;

lularm idamlanm istemi~ti. Bundan ev • 

velki celselerde gerek Abdullah, gerek 
Yunus suc;lanm itiraf eyledikleri hal • 

de diinkii celsede §imdiye kadar soy -

lediklerinin dogru olmadtgtm, vezne • 
darm kazaen pathyan tabanca ile 

oldiigiinii ilave etmi~lerdir. Karar veril

mek ic;in dava temmuzun yirmisine btra
ktlmi§tlr. 

MALIYEDE 

Y eni hare pullar1 
Yeni harflerle bastmlmi§ olan hare 

pullannm 1 agustos 936 dan itibaren kul

lamlmiya c;tkanlacagt Maliye V ekaletin -

den Vilayete bildirilmi~tir. 

Bu pullardan her mahallin senelik sar
fiyat miktarma gore defterdarhklara alii 

ayhk ihtiyac gozoniine almarak gonderil

mektedir. 1 agustos 936 tarihinden sonra 

eski hare pullan kat'iyyen kullamlmtya -
cakttr, 

A vrupada barb pathyacak m1? 

Me~hur W els «Hayu ,daha 
zaman1 gelmedi!» diyor 

.J•·················· ......................................................................... IIIII •••••••••••• ···········t:. 
«Gerfi diinya silahlanryor. Barut depolarznrn ortasmda 

oturuyoruz.. Lakin devlet adamlarz heniiz. bir harb 
flkaracak kadar delirmediler. Hifbir devlet 

bir harbe haz.zr degildir.» 
... ,lttllll 111111 tltllllltl II 11111111111111 II IIIII II llllllltlllllllllltllllllllllll II llllttltl IIIII 111111111111 ltt•ttltl•" 

Morning Post gazetesi etmi~ degildir. Modern 
son gunlerde ingilterenin harb haztrhklan ve ve· 
en yiiksek §ahsiyetlerinden saiti yeni ke§iflerle ye-
Avrupanm istikbali hak- ni icadlann dogurdugu 
kmda yaztlar almaktadtr. c;ocuklara benziyor. Bun 
Muhayyel romanlanndan !ann ne olacagt heniiz 
ziyade «Cihan T arihi» hie; te belli olamtyor. 
adh eserile me~hur olan Muhakkak ki bir c;ok 
H. G. Wells diin gelen tehlikelerle muhahz. 
Morning Posta «Harb Bundan dolay1 da hic; 
Avrupaya sirayet edecek kimse silahsJZlanmaga 
mi ?» ba§hgile en teres an cur' et edemiyor. Ha-
bir yaz1 yazmt§hr. Diin- ricden bir hiicuma ma-
yaca tamnmt§ bu muharri- ruz kalmamak ic;in ba -
rin yaz1smt ktsaltarak ikll- M h V G W l rut depolarmm orta 
bas ediyoruz: eli ur romanct . . e s sma gec;mi§ oturuyo • 

«Uzak bir istikbale aid ke§ifler ve ke· ruz. Hepimiz, silahh olarak kom§umuz 
hanetlerin haya) kuvvetimiz icrin c;ok tatlt kadar tehlikeli oldugumuzu hissettirmek 
bir idman olmasma mukabil, yann veya istiyoruz. Fa kat oyle ~artlar altmda bu -
obiirgiin ne olacagma dair miitalealar yii- lunuyoruz ki en delilerimizin bile bir te
rutmek te c;ok giic; bir i§tir. Bu ayni za- caviize ciir' et edemiyecegimiz muhakkak
manda tehlikeli bir meseledir. Dogruyu hr. 
soylerseniz ya~Jyanlan rencide etmi§ olur- t~te bu s.ebeblerden dolaytdtr ki daha 
sunuz. Kehanetiniz dogru c;tkmadtgt tak· birkac; sene Avrupada harb c;tkmiyacaktn, 
dirde herkes sizinle alay eder. lzzeti nef- diyorum. Bu bir kac; sene zarfmda harb 
siniz de kmlmt§ olur. hte §imdi Morning pathyacak gibi olacak ve fakat her sefe
Post gazetesinin daveti; biz muharrirleri rinde online gec;ilecektir. 
gene boyle bir aktbete siiriiklemektedir. fnsanlan uzun uzun dii§iindiiren ba~
Maamafih bu hususta Buyuk Harbin ~.a bir mesele de Milletler Cemiyetidir. 
1917 y1h iptidalarmda bitecegine dair o· Oyle temenni ediyorum ki Cumhurreisi 
Ian kehanetimin ve I 900 senesinde de Wilson tarafmdan alelacele dogurulan bu 
tayyarelerin elli sene sonra inki§af edece· yavru daha uzun zaman ya§tyabilsin. 
&i hakkmdaki sozlerimin tam bir isabet Cumhurreisi Rooseveltten ba§hyarak 
arzedememesine mukabil tanklar, harbler· Churchill, Eden, Baldwin gibi sag cenah 
de sivil ahalinin maruz kalacaklan tehlike- liderlerinden, Litvinof, Blum ve Cumhur· 
ler ve Rus <;arltgmm sukutuna dair ke§if- reisi Azanaya kadar sol cenab liderleri de 
lerimin de tamamile hirer hakikat olarak arttk bu i§e ba§ka bir zaviyeden bakmaga 
meydana c;tkmt§ oldugunu zikredebilirim. ve bu omiirsuz sulh yavrusunu daha rea-

Bugiinlerde hemen herkes kendi kendi- list bir §ekilde beslemege gayret edecek
ne ve yahud birbirine ~u suali sormakta • lerdir. 
d1r: A cab a Avrupa bir ikinci biiyiik harb 1918 de ehemmiyetli bir miiessese ola-
arifesinde bulunuyor mu? rak goze c;arpan Milletler Cemiyeti bugi.in 

Bana sorarsamz bu suale derhal menfi bilfii! oliidur. Bu miiessese hie; bir§ey ya
cevab veririm. <;unki.i hi!(bir memleket pamaz. Bilakis yapllacak i§lere mi.itemadi 
uzun bir harb ir;.in ciddl surette liaZJrlan - bir engeldir. Bu engel ortadan kaldm!dtk
mt~ deii;ildir. Diinyam~ her tarah deniz, tan sonra maddi terakki ve inki~aflarm 
kara ve hava kuvvetlerine aid malzeme y1· tabil bir cereyan ~ekli olarak be~eriyet se
gmlarile doludur. Fakat bu malzeme hie; ri halinde butiin diinyaya ~ami) anla§ma· 
bir memleket tarafmdan uzun bir harbe lar ve yahud da buyiik mikyasta «mmta
yetecek kadar bir araya heniiz toplanmt§ kavi anla§malar» iizerinde ittifak edecek
degildir. Bir dugmeye basar basmaz i§tial tir. 
edecek mahiyette hamhk yoktur. Dev - 1918 de Lahey sulh divamm hemen 
letlerden hic;biri mesela Almanyamn unutuvermi§tik. Bugiin de Milletler Ce-
1914 te oldugu gibi miikemmel ve tam bir miyetini tarihe kart§hrmamak neden miim-
§ekilde hamlanmt§ addolunamaz. kiin olmasm? Bu takdirde sulhu yeniden 

:t- ~ :t- ve temelden kurmak mes'uliyeti kar§l -
smda bulunacagtz. 

Umuml Harbi ~tkaran Saray Bosna Belki c;ok daha az sorulan fakat her 
hadiseleri gibi vak' alar harb §eklinde pat- hal de ehemmiyet itibarile digerlerinden 
lak vermek ic;in harbin c;tkmast matlub ol- farkstz olan bir mesele de adedleri gun 
mak lazmdtr. Bir~ok siyaset adamlannm giinden artan i§sizler ve yahud da istik
budala olduklanna §ahsan kani olmakla balleri muayye,n olmtyan milyonlarca 
beraber, bunlardan hic;birinin §imdiki §art· gencin i<;timal vaziyetleridir. 
lar altmda silaha sanlacak kadar deli ol- Bunlarm yalmz cinayete degil, nizam 
duklanm zannetmiyorum. ve intizamJ umumiyi ihlal ic;in her ti.irlii 

Gerek motor1ii ve makineli kara kuv· crarelere ba§ vuracaklan kat'idir. Bu tat
vetlerinin, gerekse gaz harbinin, muazzam min olunamtyan kutle butiin dunyay1 mu
hava kuvvetlerinin, on binlerce tonluk tcmadi yiiksek hararet seviyesinde bulun
dritnotlarm gelecek harbdeki esas hedefle- duracakhr. Bunl\ra i§ vermek ic;in bir hal 
ri, bu hedeflere van§ §ekilleri ve buna c;aresi bulununctya kadar her tarafta ar

benzer bir siirii suallere heni.iz muayyen 

~ekillerde cevab vermek imkanstzdrr. 
Mes'ul mevkiler i§gal edentere bunlar 

hakkmda sualler sorarsamz size kat'i ce· 

vablar veremiyecekler; esrarengiz bir ha

va yaratarak bu gibi i§lerin esran hiiku • 

metten madud oldugunu soyliyeceklerdir. 

F akat ben kat'i olarak §Una eminim ki 

bugiin geli§igiizel bir araya getirilmi§ bu-

lunan bu muazzam harb vesaitile muayyen 

hedeflere varmamn yollan heniiz taayyi.in 

be eler, ayaklanmalar vukua gelecektir. 
:(.~:(. 

Avrupanm tamamile bir sulh devresi 
gec;irecegine de inananlardan degilim. 
Belki ufak tefek harbler olacak, yagma· 
kerlikler, katliamlar ve saire gibi hadise
ler gorecegiz; fakat hic;bir zaman 1914 -
I 918 felaketi yakin bir istikbalde teker
riir etmiyecektir. 

Acaba be§eriyet ic;timai. ahlaki ve 
akli bir ronesans arifesinde mi bulunuyor ~ 
Bu suale universitelerin, ilim adamlannm 
cevab verroeleri daha muvaf1k olur. 

Orta mekteb muallim muavinligi imtihanlar1 

lmtihanlardan bir inttba 
Ortamekteb muallim muavinligi tc;m girmek iizere 56 ki§i mi.iracaat etmi§se de 

miiracaat edenlerin imtihanlanna istanbul bunlardan yalmz 40 1 imtihana girmi§lir. 
luz lisesinde ba§lanmi§, diin tiirkc;e mu· Bunlardan 17 si erkek, 23 ii kadmd1r. 
allimi olmak istiyenlerin tahriri imtihan- Bugiin de tarih ve cografya kolunun 
Ian yaptlmt§tlr, Bu kis!ffidan imtihana imtiham yaptlacaktu. Bu koldan imtiha-

I I 

~ehir giizelligi satJhr rru? 

K itablarda Finikelilerden kalma
dtr diye gosterilen Kadtkoy, Ia
ymndan tepesine kadar Tiirk

tur, Tiirk eseridir. Biiti.in Bogazic;i de 
oyledir. Bugunu degil, yanm bile sened
siz rivayetlerle zincirliyerek unutulmu§ 
giinlerin oli.isiine baglamak istiyen yaban
CI gayretke~Jerin birbirine uym1yan sozJe
rini yabana atarsak Pa~alimanmdan Bey
koza, Be~ikta§tan Emirgana kadar uza· 
yan Bogaz mamurelerinin hep Tiirk ese
ri oldugunu ispat etmek gayet kolaydu. 

Turkler, ~,;tplak Bogazic;ine umran 
hi!' a ti giydirdiler, tepelerin kelligini gi
derdiler, kiytlann yosununu temizlediler 
ve tabiatin bo~ giizelligini selim bir zev
kin yarattlgl susie doldurdular. 

F akat bu i§i yaparken c;izili ve nesilden 
nesle miras kalan bir planla hareket et
miyorlardt. Kandillide i§liyen zevk o hu
dudu a~m1yor ve Kanl1cayt ba~ka bir 
zevkin kasnagma bJraktyordu. Bundan 
dolaytdtr ki Bogazi<;inin insan elile yara
ttlan giizelliklerinde ~e§id c;e§id danteller
den yaptlma bir demet kan~Ikhgt vardn. 

~ehirciligin yiiksek bir bilgi ve bedil 
bir san' at halini aldtgl bir devirde, yani 
zamanumzda o kan~tkhi.bn yava~ yava§ 
diizelecegini umuyorduk. Halbuki Bo
gazic;i actkh bir ihmale mahkum oldu, 
bir demet c;e§idli dante! olmaktan c;tkrp 
komiire bula~tmlmt§ hallac pamuguna 
dondii. ~imdi nereye baksak kara bir ka
n~Ikhk, siyah bir c;okiintii goriiyoruz. 

Yalmz Kadtkoy, Taksime ve Si~liye, 
Marmaranm bir ucundan tebessiimlii bir 
se~ili~e nisbet verir gibi boyuna biiyiiyor, 
gem§hyor ve giizelle§iyordu. Onun en 
cazib yeri iskele oniindeki ac;tkhktJ. V a· 
purdan <;Ikanlar, ba§ka iskelelerde oldu
gu gibi, ilk adtmda ~ar bir ufkun stk1c1 
kucagmda gozlerinin boguldugunu gor· 
miiyorlardt, bab§lan engin bir geni§lige 
c;eken o acrtkhgm cazibesine kapthp ic;ten 
ne§eleniyorlardi. Denizin bir yandan 
Sarayburnuna, bir yandan Adalar istika
metine dogru uzayan mavi kollarile Ka
dJkoy iskelesi oniinde yaptlan bu sakin 
kucak bedit tenazurun gerc;ekten zarif bir 
niimunesiydi. 

Belediye, denizden karaya zaman za
man dokiilen billur kopiiklere karadan 
da .kiim~ ~iim~ rengin pmltJlarile kar§Ihk 
venlmesm1 §eh1r estetigi namma gerekli 
gordu, iskele onundeki at;:~khgm bir kiSffi!· 
m bahc;e haline koydu. Kadtkoyiiniin 
methali, arttk muattar bir ~c;ek me§heri 
olmu§tu, yerli ve yabanct herkesin gozu
nii ok§uyordu, zevkini yelpazeliyordu. 

~imdi i§itiyoruz ki parktan artakalan 
toprak, geli§igiizel bir arsa gibi mezada 
konuyormu§, parc;a parc;a satJlmak isteni
liyormu§!.. Haberin dogru mu, igri mi 
oldu~unu bilmemekle beraber yiiregimin 
bu nvayetten act aCJ burkuldugunu soyle
mekten geri kalamtyacagtm. Ciinkii Ka
dtkoy iskelesi oniindeki bo§luk, 0 mmta
kamn denize ac;tlan goziidiir ve onu sat
mak bu gozii koretmek demektir. 

.Sehircilik bakunmdan orasmm ya tes
crir olunmast, veya parka kalllmasJ icab 
eder. Bu bedii zarureti herhangi bir para 
ihtiyacma feda etmek ve ~ehir giizelligin
den bir parc;ay1 harac mezad satmak re
va mtrur? .. 

M. TURHAN TAN 

Y eni rihbmlar 
Heyet tetkikatm1 
bitirmek iizere ... 

fstanbul limanmm yeni alacagt ~ekil 
iizerinde biitiin projeler yaptldtktan son
ra yeni nhtJmlann in§asma nereden ba§ • 
Jarnak laztm geldigi ve ilk safta yaptla -
cak i§ler icrin diin filen i~e ba§lanmt§hr. 
~ehrimizde bulunan fkttsad Vekaleti 
Deniz Miiste§art Sadullah Cuney, Li

man Umum Miidiirii Raufi Manyash ve 
Vekalet ba§rnU§aviri Van der Parten 

diin limanm her ktsmmi gezmi§lerdir. Bu 

tetkikata bugiin de devam edilecek ve 
bunu muteaktb bu seneki biitc;ede verilen 

tahsisatla limandaki tslahat ve in§aata 

derhal ba~lanacakhr. 

Ogrendigimize gore limanda masraf -

stz yap1lacak olan tslahat derhal bu ay 

i~inde yaptlacak, parah i§ler ise iic; sene 

zarfmda· ikmal edilecektir. 

na ginnek. iizere 28 ki§i muracaat etmi§tir. 
Y ann da riyaziyeden gireceklerin imti • 
hanlan yaptlacaktlr. Bu koldan imtihana 
girmek iizere miiracaat edenler 13 ki§i
dir. Car§amba giinii de tabiiyeden imti • 

han yaptlacaktu. Bu koldan imtihana gi

receklerin adedi 15 ki~idir. Sifahi imtihan 

!ar, agustosta AnkaracJa yaptlacaktir. 



6 ccnnnmlYET 

Biitiin diinyantn merakla ~ GOzlerin, agztn, burnun 
bekledigv j kiisuf hadisesi Alman giire~ taktmt if~ 3 e t t i gv i 

geliyor ~ esrar 
En iyi Trablus korfezinde, en son da 

Pasifikin ortastnda goriilecek 

Berlin Olimpiyadma gidecek giire~~i
lerimizle son bir mtisabaka yapacak alan 
Alman giire~ tabmr 24 haziran sabah1 
1stanbula gelecektir. 

Tanidiklartntztn, dostlartniZm, dii,manlariniztn ru· 
hunu anlamak i~in afagtdaki yaZiyi okuyunuz 

Alman ekipi 1stanbulda iic;: miisaba
ka yapacak. Mar;lar T aksim stadyomun

da, geceleri yap1lacaktJr. 

Giire§~ilerimiz kampa 
girdiler 

Tamdtklanmzm, dostlanmzm ve dii~
manlarmrzm ruhunu okumak ister mi -
siniz? Bir ingiliz gazetesinin gozlere, 
dudaklara ve burunlara verdigi ~u ma
nalan dikkatle gozden ge<;iriniz. 

Gozlerin anlathg1 .•• 

1 , • 6 - Bu dudak -
· ·' lar ancak 25 ya -

~tr.. §mdan sonra kat'i 
'1' 7 ,.14;0•.,. 

1 
§eklini ahr. Bu du-

_ _'!.·i • daklarm sahibin -
6 de duygular derin , , , 

I 
I 

I 
I 

I 

Berlin Olimpiyadma hamhk kampr 
diinden itibaren ar;rlmr§tlr. Olimpiyada 
gidecek kadroyu tesbit etmi~ alan Giire§ 
F ederasyonu kamp ir;in Caban Mehmed, 
Ahmed, Necmi, Biiyiik Mustafa, Ah • 
med, !brahim, ihsan, Nuri, Saim, Sadrk, 
Vefik, Yusuf, Ya~ar, Ahmed, Habib, 
Hasan, Mustafa, Kenan, Kiir;iik Ah • 

1 - ~u gozler, duygusu dli§iincesin _I ve kesif olmakla beraber kontrolludur. 
den fazla alan, <;abuk teessiire kap1hr ~ahsiyeti barizdir. Kuvvetl-i ve zapte -

dilmi§ bir enerjisi vardrr. 

' ' ' \ I 

\ ' 1 

'-!..: ••• 
med olarak 19 giire§r;i sec;mi§tir. 

Giire~ F ederasyonu Umumi Katibi bir insamn gozleridir. Bu gozlerin sa -
hibi renkleri, degi~iklikleri, hareketi 

Seyfi Cenab kampta giire~r;ilere nezaret seven, s1k srk ve samimiyetle a§lk alan, 
edecektir. Giire~c;iler kampta hergiin at- artist ruhlu bir adamdrr. 

letik idmanlar, yiiriiyii~. yiizme gibi 2 - Bu gozlerde kuvvetli bir temer -
muhtelif hareketler yapacaklardrr. - kliz kudreti vardrr. Erkeklerde, saf ve 

Haz.irantn on dokuz.uncu giinii goriilecek alan kiisulun femast 

T noktasmda ba§laytp Tl noktasmda bi tecek olan kiisuf bu ik! noktayr blrle§tlren 
kalln c;izginin ge~tigi sa.ha dahllinde tam o larak goriilecektlr. Noktah ha.tlarla l~aret 
edllen hududlarm !~inden, rasad mevkile rinin kahn hatta yakmhklarr nlsbet!nde 
azctok kuvvetll surette k1smen g-oriileblle cektlr. 

Bu aym on dokuzuncu takalarda kiisufun ehemmi -
giinii diinyamn bir~ok yerle- yeti her yerden fazla ola-
rinden gortilebilecek alan kii - cakt1r. 
suf nadir tesadiif edilen kii- Kiisufun en miikemmel ve 
suflardan biridir. tam ~ekilde goriinii§ii T rab-

0 giin, Fransada, gi.ine ~ Ius korfezinde, a<;rk de -
k1smen tutulmu§ olarak do - nizde miimkiin olabilecektir. 
gacaktrr. Kiisufun her tara£- 15 °55' tulii §arki ve 
tan ayni bi~imde ve ayni de- 33°32' aTZJ §imalide bu -

Kiisut esnasmda 
recede goriilmiyecegine §Uphe giine§in alaca{Jt lunan bu noktada ~afak· 
yoktur. Mesela Fransanm ce- vaztyet Ia beraber ufuktan, etrah 
nub ahalisi, Paris ve havali- ntJ.r!u bir halka ile ~evrili si-
sine nazaran, giine§in tutulu§unu daha [yah bir dairenin yiikseldigi gortilecektir. 
kuvvetli gorecekler. Halbuki Britanya· Kiisufun en son olarak goriilecegi yer, 
hlar, Normandiyahlar ve ~imall Fransa Pasifik denizinin ortasrd1r ve gurub es· 
daha hafif bir kiisufa ~ahid olacaktJr. nasmda goriilecektir. 

Britanya adalarma gelince, iskoc;yada Aym golgesinin mahreki alan, Akde-
kiisuf, giine~ dogduktan sonra ba$hyacak, niz, Karadeniz, Hazer denizi, T omsk, 

Bel<;ikada, Holandamn cenubunda, kii- Baykal golii ve Pasifik boyunca Rus, 
FranSIZ, !ngiliz ve Amerikah fen heyet
leri mevki tutacaklard1r. Profesor Ge -
rasimovic; tarafmdan, Sovyet arazisinde 
yap1lan tetkiklere gore, kiisufun goriil -
mesi i<;in en musaid yerler, Karadeni~ 
civarile Hazer denizinin §imalidir. 

sufun goriinii§ii F ransadakinden farks1z 

olacaktu. !svic;re, Avusturya, ltalya, is • 

panyanm biiyiik bir krsmr, Adriyatik 

sahilleri, Cezayir ve T unus kiisufu, ke

za tulula beraber goreceklerdir. Bu mrn-

Miizelerde yapdacak tamirat Cezayirde hadiseler 
Paris T 5 (Hususi) - Cezayirde A

rab milliyetperverler bugiin baz1 hadiseler 
r;rkarmr§lar ve Fransrzlara kar§J bomba • 
lar atm1~lardrr. Polis ve askerler siiratle 
asayi~i iade etmi$lerdir. 

lngiltere lmparatorluk 
konferansi 

Ankara ve 1zmirli futbolcu-
Iar kampa geliyorlar 

Olimpiyad kampma girecek futbolcu
lardan Ankara ve fzmirlilere yol mas • 
raflarr gonderilmi§tir. 1stanbuldaki fut· 
bolculann izin i~leri halledilir edilmez 
biitiin futblcular bir kar; giin ic;inde kamp
ta toplanacaklardrr. 

Milli takrm namzedleri ilk tecriibeyi, 
§ehrimize gelecek alan kuvvetli bir Ma· 
car takrmile 26 ve 28 haziranda yapa· 
caktrr. 

F utbol F ederasyonu, oyunculan da • 
ha ciddi ve srkr bir imtihana tabi tutmak 
emelile Y ugoslavya milll takrmrm da 
§ehrimize davet etmi§tir. 

!ki dost hiikumetin federasyonlan a· 
rasmda cereyan eden miizakerat iyi bir 
§ekilde neticelenirse istanbul futbol me • 
rakhlarr 3 temmuz tarihinde Yugoslav
ya • Ttirkiye beynelmilel ma<;ml seyret • 
mek fmatma kavusacaklardrr. 

Istanbul atletizm 
§ampiyonasi 

T 936 senesi 1stanbul atletizm ~ampi
yonasJ 1 T ve 12 temmuz tarihlerinde 
Kad1koy stadmda yaprlacakttr. istanbul 
~ampiyonas1 ilk defa birinci ve ikinci ka
tegori olarak icra edilecektir. 

Yeni rokorlar 
Mtinih 15 (A.A.) - Gisela Mour

mayer «Aimanya», 44,99 metro ile ye
ni bir beynelmilel disk atma rokoru tesis 
etmi~tir. 

Madrid 15 (A.A.) - Marnis «1s • 
panya», 54,48 metro ile yeni bir cirid 
atma diinya rokoru tesis etmi§tir. 53.20 
metro olan eski rokorun sahibi Agosti 
idi. 

Miizelere ba~h olan abidelerin her se· 
ne muntazam bir program altmda tamir 
ve 1slah edilmeleri takarriir etmi§tir. Bu 
ci.imleden olmak iizere Ayasofya ile 
miiteaddid te~hir salonlan ittihaz oluna
cak, T opkapt sarayr mi.izesindeki Mimar 
Sinan yaptlanndan mutfak bu sene 
miistacelen tamirleri kararla~tmlmi~hr. 

Bu yrl Turk ve islam eserleri miize -
sinde yeniden bir halt salonu ile T opkapl 
saraymda tamiri bitmemi§ alan Hazine 
kogu§unun ikmalini mi.iteak1b burada ye· 
ni bir me~her viicude getirilecektir. 

Londra 15 (Hususl} _ Kral St'ki- Fenery1lma~ kuliibiini.in kongresi 
Fenery1lmaz Spar Kuliibii Ba§kanltgm -

dan: zinci Edvardm tac giyme merasiminden 

sonra, gelecek sene may1sta Londrada 

biiyiik bir !mparatorluk konferansJ top

lanacaktJr. 

14/ 6/ 936 tarihinde yaptlmast gereken 
yrlltk gene! kongremiz l(O~nluk olmadr
gmdan 21/ 6/ 936 pazar giinii saat 10 da 
kuliib merkezinde yaprlacagmdan degerli 
kul!ib iiyelerlnin gelmesi rica olunur. 

II II I I IJ II I II II I I II I I II I I I II II II I I I II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I It II J I II I I II I I I I I I I I 1 I I II' II I Ill •• 11 11 II IIIII I I I I I 111•1 II I I II I I I I I I I II I 111 11 1 1 1 I I 11 I Ill I I II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I II II I I I I I II II I I 

Ankara ilkbahar yart§lari bitti 
J 

Ankara at yaraflarmdan intrbalar: Sagda tri biinlerdeki kalabaltk, sold a Basvekilimiz ismet 
lnonii dost Rus elfisile samimi bir musahabede, afagula Gazi kofusunda birinci gelen 

$Plmi, solda Bafvekilimiz $elmiyi ok!}uyor 

Ankara 15 (Hususi) - ilkbah'lr at 
yarr§larmm sonuncusu, dun , yer.i ya -
O§ sahasmda yap1ld1. Triblinler hmca
hm<; dolu idi. Meclis reisi A '1diilhalik 

§USU glini.in en merakla takib edilen ve 
heyccan uyandrran yan~1 idi. Ko~uyu 
Memduhun !;)lemi kazand1 ve 4325 lira 
'kramiyeyi ald1. 

Renda, Ba~veku ismet !nonii Adliye, Bilhassa kadmlarm tuvaletlerine gos
Mlidafaa, Dahiliye, Maarif Giimrlik terdikleri itina da, bu seferki Ankara 
!nhisar ve IktJsad Vekill~ri ordu mii -
fe~i Orgeneral Fahreddin ve hemcn ilkbahar at yan~lannm bir hususiyctini 
biitiin kordiplomatik hu<a .si tribiinler _ te~kil etmektcyd1. Gerck triblinler, ge

nydiler. rek kazino hususi surette yan§lar i~in 

Vu-~ ~. lillhassa Gazi ko ->yap1lm1~ nadide tuvaletlerin adcta bt::-

me~heri halinc gdmi!?ti. iyi tuvaletleri 
olanlan tE'sbit etmck istiycn baz1 ga -
zetcci arkada§larm , elbiselerinin zara -
fctini bizzat giyenlcre tarif ettirip not 
ah§lan da hayli eglenceli bir manzara 
tc~kil cdiyordu. 

Vclhasrl, ilkbahar at ko~ulan , hcye -
canh oldugu kadar da ne~'eli ge<;en alh 
haftahk yart§tan sonra. mcrakhlarma 
sonbahan sabrrs1zhkla bekletccek bir 
§ekilde mhayet buldu. 

2 

sakin bir dii§linceye, hayal ve teessiir 
azhgma delalet eder. Kadmlarda, <;eh
re glizelligini bozmasma mukabil bli -
ylik bir zekaya delildir. 

3 - Sahibinin fazla hiddetli, az mu -
hakeme eder bir insan oldugunu goste
rir. Bu gozlerin sahibinin §ian, hare -
kettir. Nazari kanaatlerle ve hayalle a-

~ 
-~· 

3 

lakas1 yoktur. Nadir fakat ~iddetli hid
det buhranlan ge<;irir. Kadmlarda, bu 
gozler, spar ve dans iptilasma delalet 
eder. Fakat bu gibi kadmlar miikem -
mel ev kadmrdrrlar. A§kta ~ok soguk -
kanhdtrlar. 

4 - Bunlar muhayyelesi ta§km, ha -
yale fazla dli§ki.in, iyiligi seven, laytk .. Q "'" 

4 

olmryanlara kar§l haddinden fazla iti -
mad besliyen bir kimsenin gozleridir. 

5 - Bu gozlerin sahibi soguk bir in -
sandlr. Hissiyatlm pek az belli eder, i§ 

5 

hususunda, a§kta ve sosyal mi.inasebet
lerinde, giiliinc olmak korkusile, §ahsi
yetini ortaya <;Ikaramaz. 

6 - Pratik zeka sahibi, <;ok enerjili 
fakat ayni zamanda ~ok itimads1z bir 

6 

~ 
~ ~ 
~~ 
~ 

<;ift goz. Bu itimadsrzhk rsbrab verir, 
hatta, bazan, bayag1 hareketlere sev • 

keder. 

Agzm ifadeai 
1 - Frtri ihtiyat

karhkla, hareket 
arzusu arasmda da
imi bir mlicadele. 
N efsine kar§l dai-

I ,• 

~ - ' - . 

mi bir kontrol, se- 1 
bat, sogukkanhhk ve saglam muhake -
me. Bu agtz kadmlarda nadir bulunur. 

. ,. 2 - Kuvvetli ve 
(. •.'· saki n erkeklere 
~ meyyal romantik 

.. ~! kadm. Bu dudak -
~ !arm sahibinde, .a§k 

.; · :·;· , -: ekseriya aklrsehme 
··- .:..·.;:, ... ,., galibdir. 

2 Erkeklerde. bu 
dudaklar , musikiyi seven. ne~'eli, artist 
bir ruha deHtlet eder. 

~ . 
3 - Hu§unete ve . 1. f ). 1 

kuvvete kar§l hiir- ~/.< 
met fark ve tern - · ·.'··:~ ' ' .. ~ t ·; ... ~~~ ... ;· .. ~~ ....,., 
yiz nok sam mori - ., •.: ·· ·. ':, .·._': :·'~":· -

' .;N.f.if/ll.'i..t;.,;: 

den hayatta klis - ••. 
tahhk, hasislik ve 3 
tahammiilsi.izli.ik. 

4 - Tahammiil. .. .?'~· .· ~-
"; · . .: ;... '· ', sebat. muvaffaki -·-(. . -·:: : ~,; _.-
~·~'J!J~ vet ve ayni za -
~ nanda , daima da -

-.::~ .. :•:.:· • ha iyi yapmak ar-
4 zuru. 

5 - Frtri tem ~ • , 
bC'Ilikle, insanlan · ::: ~ 
kazanmak arzust ' ~"< ~~ · 
arasmda daimi mii- .·~-~-... . ·:······ 
cadele. Fakat bu 5 
sonuncu arzu galibdrr. 

7 - Bunlar, bli - . 
ylik ihtlraslara ve : ~~ , 
ulvi hareketler tel- ~ "~· 
kinine mlistaid bir · · • 
kadmm dudaklan - 7 
drr. Bu dudaklarm sahibi ancak a§kma 
layrk gordiigii kimseyi sever fakat sev
digi adama kar§t sadlk ve mii~fiktir. 

( , 8 - Bu erkek du-

""~· , dagmda acr bir is-
, - tihza ifadesi var -

.. - ':O.fl".i'·-=-

...... --"! ....... ·Ill!· ,11!". • · ' dtr. Bu dudaklarm 
_,t1yp::.:· sahibi alaycr, srk 

ofkelenen fakat of-
8 

adamdrr. 
kesi krsa sliren bir 

~·~, .... 

~:fi~~: 

9- Daima of

keli, daima, anla -
~rlmamr§ olmak ka
naatini ta§ryan bir 
kimsenin dudak • 
Ian. 9 

Burunun manas1 
,•f'"'J 

~·· ~·· ' .• . :. 
A.:~ 
:~ .:-. .. ... 

') 1 - Erkekten zi
yade kadmda bu
lunan bir burun. 
Faal bir muhay -
yeleye, <;abuk te -
esslire kaprlmaga, 
artist bir ruha de
lalet eder. Fakat 

1. 

2 - Artistik kly
metleri t e n k i d e 
meyyal bir ruhun 
ifadesidir. Bu bur
nun sahibi c;ok 
bariz fak t sathi 

bir hissiy ata rna, • 
liktir. Artistik ba -
krmdan mlikem -
mel bir muhake -
me sahibidir. 

~"'·) .... ... 4··,'"'1. 

gosterir. 
3 

4 - tJ stiiste, pek 
<;ok sukutu haya -
le, aetya, §iipheye 
delalet eder. Bu 
burnun sahibi mad
di menfaatlere bag
hdJ.r. 

lildir. 

6 - Fark ve tem
yiz kabiliyetinden 
ve bir i§in iiste 
sinden gelmek is 
tidadmdan mah 
rumiyeti g 6 s t e 
rir, 

nefse itimadstzhgr 
gosterir. A§kta za
ylfhr, kar§ISmda -
kine istinada <;a -

2 
3 - <;ah§kan, te

miz ve srhhi ya§l· 
yan, salim dii§lin
celi bir erkek bur
nu. Bu burun, sa -
hibinin, nefsini iyi 
bir murakabe al -
tmda tuttugunu, 
a§kta, bilerek in -
tihab etmek kabi -
liyetindP "ldugunu 

'"· .... ~ . . . ... :;.; -. 
. :~ . ··t· • 

.... ''··· . .... ,, .•. 
• :1~·, •\ ·r···· ·~Ill. . . -, ·~ •.. r ·~\~~r· ·-~::;~·~ 
• ~ :l!S .· • . ., ., .~-. ' 

4 
5 - Kadmda ke

tumiyet, ho~a git -
mek arzusu, hayale 
dii§kiinllik, erkek -
ler ic;in cazibe ifa
de eder. Bu bur -
nun sahibi ~irin ve 
!"Srarhdtr fakat ev 
i§lerine kabiliyeti 
yoktur. Ayni bu -
run, erkekte te§eb
blis noksanma de-

0 

7 - Bu tip bu
run kadmlarda hi<; 
\'oktur. Pratikl ik, 
htiyatkarhk. ge _ 
1 if? bir goru~ ve 
nlikemmE'l bir mu
lak~me kudreti i • 
fade eder. 

7 

16 Haziran 1936 

Kayseride giizel 

bir kuliib a~ddt 

Kuliib, i~timai sahada 
giizel i~Ier goriiyor 

Kayseri (Hususi) - Kayseriden 
Dokuma fabrikasma giden §OSe yolunUil 
sol tarafmda ve §imendifer hattmm biraz 
otesinde etrafr ar;rk giizel bir bina ve bu 
binanm oniindeki geni§ meydanhkta stk 

s1k• goriilen kalabalrk, gelip gec;enlerin 
nazan dikkatini celbeder. 

Dordiincii §imendifer i§letme miifetti1• 
liginin muntazam ve geni§ binasile, i§let• 
me memurlarmm hirer §eker kutusu ka • 
dar §Jk, kar§1hklr evleri arasma srk1~an 
bu miitevaz1 yap1, Kayserinin ic;:timai ha• 
yatmda miihim roller oymyacak derece• 
de faaliyet ve varhk gosteren ii~ te§ek • 
ki.iliin topland1gi miihim bir merkezdir. 
Burasr, Kayseride be§ aded futbol ku • 
liibiinden en miihimmi olan (Demir • 
spar) un kuliibii, §imendifercilerin (0 • 
kuma ve Kitab Evi), Kayseri Halk Par• 
tisinin de (hletme .c;iubesi) gibi iic; biiyiik 
toplulugun iir; miihim varhklanm sinesin
de cemetmi§tir. 

Bina dJ§mdan nekadar miitevaz1 go • 
riiniiyorsa, ir;i de o kadar giizel, siislii ve 
modern konforile insam r;eken bir yer -
d1r. Hamdan koltuklarda oturup beyaz 
keten ortiilii temiz masalar oniinde bii • 
tiin gazete ve mecmualan, derin bir sii • 
kut ve siikun ic;inde okuyan bir gene ka-
labahgi, burada gece gi.indiiz her vakit 
mevcuddur. Kiitiibhanesindeki az ve fa
kat k1ymetli kitablar, masalar etrafmda 
toplanan talebeler ve gender ir;in istifa -
deli bir tetebbii sahas1drr . .c;iehrin to;,un • 
dan ve srcagmdan b1kanlar, fabrikanm i· 
§inden ve giirtilttisiinden usananlar solu
gu, sehirle fabrikamn orta yerinde bulu
nan bu binada al1r, huzur ve istirahati bu
rada bulabilirler. 

Burayr; diger kuliiblerden a yuan en 
miihim hassa, halkr kiil tiir ve ir;timai bil
giler yolunda yiikseltmegi kendine bir 
mefkure yapan iir; kurumun elele verip 
bir r;ah altmda alelusul ~ah§masr ...:egil, 
biitiin bu varhklann ve te§ekkiillerin mih
rabm kendi iizerlerinde tophyan c;ok fa
a! bir idare heyetinin ser;ili§indeki isabet 
ve bu heyetin her~eyi iyi gori.ip iyi yap • 
masmdaki enerjidir. Burada i~letmenin 
kendi memurlarma mesleki dersler ogre· 
tiltligi gibi umuma hernevi musiki ders • 
Jeri verilmekte ve s1k s1k onferanslar 
soylenmektedir. Hatta tanzim edilen 
programlarmda, Cumhuriyet ve Ulus gi
bi biiyiik gazetelerin ba§makaleleri de 
dahil oldugu halde ag1r makaleler ve ya· 
z1lar bir tek adam tarafmdan yiiksek ses
le okutulmak suretile diinya siyaseti, e -
konomik cereyanlar buranm miidavimi 
olanlara izah bile edilmektedir. 

Velhasrl bu iic; te~ekkiil, bir tek yapt 
ir;inde yalmz bir tek gaye ve bir tek fikir 
ugrunda muvaffak olmak ic;in biitiin hl· 
zile ~ah§Jyor: Halkm i~timat sevJyesJnJ 
yiikseltmek!.. 

Kayseride miihim bir varhk alan bu 
te§ekki.il ve bunu idare edenler, §ayant 
takdir bir hizmet goriiyorlar. 

Oda U. Katibi Ankaraya 
gidiyor 

Ticaret Odasr Umuml Katibi Cevad 
Nizami bu ak§am Ankaraya gidecektir. 
Cevad Nizami Ankarada heniiz lktrsad 
V ekaleti tarafmdan tasdik edilmiyen Oda 
biitc;esi hakkmda Vekalete izahat verecek 
ve Liman hanmm Oda tarafmdan sahn 
almmasJ i~i iizerinde temasta bulunacak • 
t1r. 

Pamuk ipligi muafiyeti 
T e§viki sanayi kanunundan istifade et· 

mekte alan pamuklu dokuma fabrikalan 
pamukiplikleri i<;in iptidai madde olarak 
d1~andan getirilmekte alan pamukipligi 
muafiyeti hakkmdaki fcra Vekilleri He
yeti karan diin !stanbul Vilayetine bildi
rilmi~tir. Bunun miktan 935 mali y1lmda. 
oldugu gibi bu yd da 67,000 kilodur. 

8 - Bir noktada 
temerkliz etmesi -
ni ve hadisatm de
rinlerine kadar git
mesini bilcn bir a
damm burnu. Bu 
burnun sahibi, i~ -
de mantJkh ve ce -
surdur. Baz1 cdib 
ve gazeteci kadm -
Jar mi.istesna ala - 8 
rak, bu tip burun yalmz erkeklerde bu· 
lunur. 

9 - Bu burun, 
nefse itimadsrzh -
,ga, ifrat derecede 
gurura, sinsi ve 
~u~kulu bir ahla-
a delalet eder. 
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1 mil yon amelenin zaferi 
Yeni Franstz Dahiliye Naz1r1 (<Arttk 

Asdstz bir haber 

Bulgar hududunda tah
kimat yap1yormu~uz 

toplantJs•- «Bogazlar da vamiZ iyi 
DID a~Ik manaSI §ekilde neticelenecek!» 

LBa~ taratz 1 1nct sahttede] 

bir mahiyeti haiz bulunuyordu. Ki.ic;i.ik 
Atinada ~1kan Ketimerini gazetesin - i tilaf, bu miilakat vesilesile, biiyiik bir hakim sermaye yoktur)) diyor 

Fransada grev 
komiinistler 

son pazarhklarla beraber bitti, 
biiyiik niimayi~Ier yaptdar 

[Ba~ taraft 1 tnc! sahttedel 

<<Arhk hakim sermaye yoktur. Diin _yl
kJ!mJ~ bir mihrab altmda hic;bir m~k:~e 
bozulmaksiZln ve bir adamla kan dokul
meksizin muslihane bir ink1lab vukua gel
di. Bir milyon amelenin zaferi ile niha
yet bulan bu rnuhte$em miicadelelerden 
cumhuriyet ve proletarya daha ziyade 
kuvvet kazanm1~ olarak <;lkhlar.» 

Birlikleri telmih eden M. Salengro, 
demi§tir ki: . . . 

«- y akmda N aZITiar mechsme b1r ta-
k m kararnameler tevdi edecegim. Bu 

I • • 
kararnameler mucibince, mtlzam ve asa-
yi§i tehdid ve cumhuriyete kar§l silahla -
hanlar cezalandmlacaktn.» 

N am, qetice olarak §oyle demi§tir: 
«- Yirmi giinden az bir mi.iddet zar· 

fmda ba§kalanmn yirmi senede yapa. • 
bilecekleri i$i yaptik «Halk~llar cephesl>) 
hiik\uneti, ya~1yacak ve yenecektir.» 

Komiinistlerin mitingi 
Paris 15 (A.A.) - Di.in komi.inist· 

Ierin Buffalo stadyomunda tertib etmi§ 
olduklan bir mitinge bi.iyiik bir halk 
kiitlesi i§tirak etmi§tir. 

Program, pek yiiklii idi. '?rev komite
lerinin ve bilhassa Messagenes Hachetle 
grevcilerinin gec;:id resimleri uzun uzad1ya 
alki§l anmt§tlr. 

cegini soyledikten sonra orta s1mflara hi
tab ederek ~oyle demi~tir: 
«- Bizi korkutmak te§ebbiisi.inde bu

lunuldu. F akat amele, hi~bir ~eyi tahrib 
etmek istemiyordu. Amele, sadece ken • 
disinin ve ~ocuklannm ekmegini mi.id~faa 
etmek istiyordu. Amele, bu kad~r guc; : 
li.ikle elde etmi§ oldugu semt;renm kendJ 
elinden almmasma mi.isaade etmiyecektir. 
Amele, ne fiatlann yiikselmesine, ne de 
para k1ymetinin di.i§mesine miisaade ede
cektir.» 

Bundan sonra M. Vaillant Couturier, 
balk yeminini okumu§tur ki §U §ekilde • 
dir: 

«F rans1z milletinin birligi i~in, komii
nistlerin istedikleri ve meydana getirecek
leri serbest, kuvvetli ve mes'ud Fransay1 
meydana c;1karmak i~in her tiirlii gayreti 
sarfedecegimize yemin ederiz.» 

Miting, hi~bir hadise olmadan, saat 
20 de sona ermi~tir. 

Grevin sonu 
Paris 15 (A.A.) - Bu sabah Pari

sin ve Seinein en biiyiik maden sanayii 
fabrikalarmda i§e tekrar ba§lamlmJ§ ol
masJ, 27 may1sta iptida etmi§ olan «me· 
talibde bulunmak hareketi» nin sonu 
addedilebilir. _ 

Filvaki, ~inicilik sanayii ile eczaneler, 
elektrik mi.iesseseleri ve berberler grev1 

den: kuvvet oldugunu gostermi~ ve anlatmi§· 
Selanik 12 - Bura gazetelerinin hr. Devlet reislerinin Biikre§teki nl!tuk

T rakyaya gonderdikleri muhabirlerin - lanndan anla§Jld1gma gore, Ki.ic;i.ik I til a
den ald1klan telgraflarda Ti.irkiyenin fm. ancak uc; devletin menfaatlerinden 
Bulgar hududu boyunda tahkimat yap- miilhem olan bir siyaset takib edecegi an
makta oldugu bildirilmektedir. Tiir - lasilmaktadir. Diger bir tabirle, Kii~iik 
kiyenin tahkimat yapmasmm sebebi Bul- ftiiaf, arsJUlusal hadiselerde tam bir istik
garistamn en miisaid askeri noktalan Jal, sulh ve emniyeti alakadar eden bi.i-
daha evvel tahkim ettiginin tesbit edil tun meselelerde tam bir miisavatla hare-
mi§ olmasidJr. ket edecektir. 

Ayni muhabirler Bulgaristanm ya • Bu ilkbahar zarfmda diinyada c~reyan 
kmda Akdenize inmek ic;in yapacagJ sa- eden hadiselerden sonra, Ki.ic;iik ltilafm 
va~a efkan umumiyeyi hamlamakta ol- toplanhsi, pek biiyiik bir alaka ile bek-
dug~ unu ve bu hususta biiyiik propaganda- G k K" "k 1t'!Af rek 

lenmi~ti. ere uc;u 1 a m, ge 
lar yapmakta bulundugunu da ilave et- Balkan Antantmm kararlan, senenin si-
mektedirler. yasi bilaon<;osunda en faydah neticeler 

CUMHURIYET - Bulgar hudu- $eklinde tezahi.ir etmi~tir. Avrupamn bu 
dunda tahkimat yaphglmlzm ash astan kJsmmda ve Balkanlarda siyasi ufkun 
yoktur. Tiirkiye, Tiirk • Bulgar hudu- birdenbire aydmlandigJ ~ii§ahede olun
dundaki gayriaskeri mmtakaya her za - du. Binaenaleyh, Ki.i~i.ik Iti!af devlet re· 
man riayet etmi~tir. Nitekim, gec;en sene islerinin bu telakisi, Ki.ic;iik Itilaf ve Bal
K1rklareli civarmda ihdas edilen miis ~ kan devletleri arasmdaki noktai nazar 
tahkem mevki de Lozan muahedename- mutabakatinin bir delilini te~kil etmekte
sinin tayin ettigi gayriaskerl mmtakanm d' 

IT. 
beri tarafmdad1r. Selanik gazetelerinin Kiic;iik !tilaf, miiteaddid defalar, ken-
T rakya muhabirleri, herhalde yanh~ bir dinin ba~hba~ma bir gaye olmadigml, 
takJm haberleri gazetelerine bildirmek belki, mesaiye i~tirakleri, buhranm iiste· 
hatasma dii§mi.i~lerdir. sinden gelmek hususundaki mi.i~terek c;a-

Bulgar ata~emiliteri Filorinaya ] 1~ma ic;in §ayam arzu olan diger devlet-
ni~in gitmi~? !ere, ve ezciimle Tuna havzas1 devletle-

Atina 15 (Hususi) - Bulgar sefa- rine kar§l ac;1k bir kap1 bJrakhgmJ anlat
t' ata$emiliterinin son giinlerde Flori- m1~hr. 

~:;a gittigi haber almmas.l bur~m~ siya;i <;unki.i, Tuna havzas1 milletleri, her -
v askeri mahfillerinde ~1ddeth b1r su ~ hangi siyasi manzumeye dahil bulunsa
r:tte nazan dikkati celbetmi~tir lar da, ortada, menfaatleri bir c;ok nok

Pekeri 
Partinin merkez komitesinin azasJ, ~e-

B 'b" · de soM ermi~tir. •• k R b 
ref tribiiniinde yer alddar. u tn unim Buna mukabil ' biiyiik diki§ ve Jtriyat Atatur ece 
'u'zerinde dort bi.iyiik klZil bayrak dal - 1 1 t Parti• Umum"I Sekreterll·· 

talada mii§terek olan bir ekonomik vii -
cud vard1r. 

Kiic;iik itilaf devletlerinin bu telakisin
de, Belgraddaki iiG devlet ic;timamda a~i
kar surette mii§ahede edilen ittifak ve 
ahenk siyaseti gene kendini gostermi§tir. 
Halihamdaki miitereddid beynelmilel 
vaziyette miiteaddid Avrupa devletinin 
emniyeti s1k s1k mevzuu bahsolmaktadn. 

d magaza an, cenaze evaz1m1 sa an ma-
galamyordu. Bu bayraklann i.izeri~. e gazalar miistahdemlerile amelesi, yam 
c;:ekic;: ve orak ve «R F.» v~ yukan ko ~ ah1rlan garsonlan heni.iz kat'i itilaflar ginden affetti 
§esinde de bir ufak iic; renkh bayrak var- akdetmemi§lerdir. Ancak bu iti!aflarm [Ba§ tarat~ 1 inct sahttede] 

dJ. akdi teahhur etmiyecektir. tamim gondermi§tir. T amimin metnini bii-
Komiinist partisi sekreteri M. Gitton, Maden sana vii mi.iesseselerinde i~e diriyorum: . . . 

ac;:ma nutkunu soyledi. Mumaileyh, bu saat 7,30 ile 8,30 arasmda ba§lamlrni§· «Her i§te en dogru ve en IYJYI yapan 
§enligin intihabatta kazamlan muvaffa ~ hr. Paris ve civanmn biiyi.ik fabrikala· Bi.iyiik Sefimiz Atatiirk beni P~rti Ge
kiyetle, 7 haziran gecesi kazaml~l§ ol~n nnm bacalan ti.itmege ve makinelerinin nel Sekreterligi odevinden affethler. El
«ekmek zaferi» ni tes'id i~in tertlb edJ!- c;:arklan donmege ba§laml~hr. lerimizde onun emaneti olarak tuttugu • 
mi§ oldugunu siiylemi§tir. H~tib, ~0 ~ Mi.ihendisler, mevkilerinde, amele muz vazifenin ~ekli ne olursa olsun, he
miinistlerin parolalan §U oldugunu soy : atolyelerinde ve mii.stahdemler biirola • pimiz ic;in en bi.iyiik §eref son ~efese 
Iemek suretile sozlerine nihayet vermt§ nnda bulunuyordu. Su halde maden sa- kadar Kamalizmin eserinin sad1k hJZmet-

tir: • nati.. iii .arnelesi~~revi bitmi§tir.. . karlart kalmakta9n. Bu aynh§ amnda 
«- Serbest, kuvvetli ve mes•ud Fran· !ht: grev, q mayJ$ta. Saint ~ Qunde siz efe 'Uzatl1g1

m ·elin vazife arkada~1anm 
aa il:in ... Sovyetlerin Fransa Cumhunyeh ~al«l.l.ette fab.fikalarmela ba~lamJ§tl. i<;IB yilregim~e ya§Jyan derin sevgr ve 
ic;:in .. » - thtimal ufa~ baz1 miiesseselerde iicret- saygl duygulannm s1cagile rne§bu oldu-

Umumi mesai konfederasyonu sekre - lerin tadiline aid baz1 i§ler kalmt§hr. Fa- guna inammz.» 
teri M. Frachon, amele s1m~mm gosTk kat son pazarhklann bu~iin her tara!~ Parti Gene! Kurulu; Parti umumi 
mi§ oldugu disiplini sena etmJ§ ve kato .1 memnun edecek surette h1tama erecegt baskan vekili olan ve halen Gene] Sek-
amelenin, Ate§hac; m~nsubl~nnln ve mil- ~imdiden soylenilebilir. ret~rlik vazifesini filen ifa etmekte bulu-
li goniilliilerin umumi mesail_}<onl federas- Fransanrn her taralmda nan lsmet lnoniini.in ba~kanhgmda bu-

gl.rmJ· • olmalarmt se am aml§tlr. .. • l I 19 5 
yonuna • . : . numqyr, er . giin ogleden sonra top and1 ve saat , a 

Sosyalistlerden M. Zyromskl, fU hi- Pans 15 (A.A.) - fnhhabatta elde kadar c;ab~II. 
tabede bulunmu§tur: edilmi~ olan muvaffakiyeti _kutl_ul.amak Receb Peker, yalmz Umumi Sekre -
~- Biz, bilhassa icraat ve faaliyet ~ i<;in diin F ransanm biiyiik ~eh1rlenmn c;o- terlik vazifesinden affedilmi§tir. Umumi 

tek~ birligi tebcil ediyor~z. <;iinkii yalmz gunda «Halk<;tlar CephesJ» tarafmdan idare heyetindeki vazifesi devam etmek-
·w siyasette degil aym zamanda bey - niimayi~ler yapilmi~hr. tt>dir. Bugiinkii toplant1ya da bu vazifesi 

::l~ilel siyasette tam bir degi§iklik hu • Pariste ii<; renkli ve kiZI1 bayraklar ta- dolayisile i§tirak etmi§tir. 
sulii bu birlik sayesinde mi.iyesser olmu§· ~1yan binlerce ki~i. ~ehrin ba§hca cadde· 
tur. Fakat irticam manevral~n~t bo§a ?I· lerinden ge~mi§lerdir. Hi~bir hadise ol
karmak icab eder. Bunu~ 1~10 sosy~l~st mam1~hr. 
partisi, komi.inist part!sine a!aia:~ndaki u- Fransa harb bor~larznt veremiyor. 
tibah temin edecek btr kom1te vucude ge- Va§ington 15 (A.A.) - FransJZ hii-
tirilmesini teklif edecektir.» kumetinin vadesi bugi.in gelen ve tutar1 

Meb'usan Meclisi ikinci reislerinden 74 milyon 787 bin dolara yiikselen harb 
komiinist partisi sekreteri M. Derclos, 14 borclan taksitini odiyemiyecegine clair 
temmuz 1935 te gene bu sahada k1Z,Il olan notasim F rans1z i§giideri Dt§ Ba • 
bayrakla ii<; renkli bayragm uzla§mi§ ol- kanhibna vermi~tir. 
duklanm hat1rlatml§hr. fngiltere, Litvanya, Romanya ve Yu-

Mumaileyh, M. Blumiin komi.inistlerin goslavya da bu §ekilde hirer nota ver
tam ve samiml rni.izaheretine giivenebile- mi~lerdir. 

Miimtaz hakimler 
1\nkara 15 (T elefonla) - Hakimler 

JCanunu ile kurulmu§ olan aytrma meclisi 
mevcud biitiin hakimlerin fikirlerini ve 
vaziyetlerini tetkikle s1mflanm tesbit et • 
mi§tir. Bu tesbit neticesinde miimtaz st • 
n1fa 4 hakim ve bir de Miiddeiumumi 
aynlmJ§tlr. Hakimlerden biri 1stanbul ha
kimlerinden 1smail HakkJdJr. Mi.imtaz 
Miiddeiumumi de T emyiz mahkemesi 
Ba~miiddeiumumi muavini Orhan Ba -
baogludur. Miimtaz hakimler gordiikle
ri davalann yiizde doksanmdan fazlasm
<Ia muvaffak olanlar, Avrupada bir hu
kuk doktorast yapm1~ ve hukuki bir eser 
t lif etmi§ bulunanlardn. Bunlann ter -
f~leri kanunla tesbit edilmi§ olan ahkama 
tabidir. 

Bulgar el~isinin doat~a 
beyanatl 

1\nkara 15 (A.A.) - Yeni Bulga • 
, t Jrisi Anadolu Ajansma beyanat -ns an e.. .. . 

b I rak Bulgaristam, T urktyede ta u una . 
t .1 tmekten miitevellid biiyiik sevtn • ems1 e 
. . I tml• ve iki milletin hayat ~artla-cmJ an a Y •• 

nmn birbirlerile ~ok s1k1 bir te~r1k1 mesa-
• • . b ttJ'rdig~ini ve kendisinin bu yolda lYI !Ca e 

~ah$acagml siiylemi~tir. .. .. 
El~i bundan ba~ka Buyuk ,Sef A_ta .-

t . .. k'' k kisa zamanda viicude gebrdi-ur un pe . 
gi ink!lablardan da sitayi§le bahsetml§ • 

fir. 

Yunanistanda askeri 
manevralar 

Atina 15 (Hususi) - Merkezi burada 
bulunan birinci kolordu ile Patrastaki ii
c;iincii f1rkanm bu aym sonunda biiyiik rna
nevralar yapacagt anla~IImaktad!r. Bu 
manevraya biitiin Atina garmzonu ve 
ikinci f1rka ve birinci ordunun siivari, 
topc;u ve piyadesile makine, tayyare kit
alan ve barb gibi hidematJ k1t' alan da
hil bulunacakhr. Manevralarda tayyare 
taarruzlarma kar§I miidafaa usulleri de 
tatbik edilecektir. Manevralan Kral. 
V eliahd, fili hizmette bulunan ve teka
iid edilmi§ olan biitiin zabitler takib ede
cektir. 

Bir ~ocuk kaynar siit kaza· 
nina dii§erek oldii 

lzmir 15 (Hususi) - Menemenin 
Giizelhisar koyiinde iki ya$mda Ali a
dmda bir c;ocuk, kaynamakta olan slit 
kazamna dii~erek olmi.i$tiir. 
Sofya Avcilar kuliibiinde bir 

infilak 
Sofya 15 (A.A.) - Avc1lar kulii

biinde bir infilak vukua gelmi§tir. Kuliib
de bir miktar av barutu stoku bulunu -
yordu. Be~ ki$i iilmi.i$ ve birc;ok ki~i ya
ralanml§hr. Bina lmmen harab olmu§ -
tur. 

Hitlere kar~I isyan m1? 
[Ba:taratt 1 inct !ahitedel 

§inin Roehmiin intikammm almak ic;in 
yemin etmi~ olduklan soylenmektedir: 

Paris-Soir gazetesi, ilave ediyor: 
«Halihamda boyle bir cemiyetin 

rnevcud oldugunda asia ~iipheye mahal 
yoktur. <;ok defalar, JSSIZ yerl~rde hii • 
cum k1taati milislerinin cesedlen bulun • 
maktad1r. Bu cesedlerin gogiisleri iizerine 
bu hare'ketin Roehm intikamcJ!an tara ~ 
fmdan yapilm1~ oldugunn i~ice ~aster • 
mek ic;in tebe§irle birer «i\>> I§aretl konul-
maktadu. 

Bu mutaass1blar tarafmdan oldiiriilen
lerin miktanm tahmin etmek miimkiin de
~·ld' Ma.tbuat ve Propaganda Nazm g1 IT. • b' 
gazeteJere bu caniJer h~k.kmda hi~ IT §ey 
yazrnamalanm emretmi§hr.» 

Ayni gazete, bundan sonra bu _cina • 
yetlerin son zamanlarda tela§! muc1b o!~
cak derecede artmi$ oldugunu, maktul
lerden c;ogunun 30 haziran 1934 te 
Roehmii kur$una dizmi§ olan k1taata men-
sub bulunduklanm yazmaktad1r. . 

M. Hitler de dahil olmak iizere bm;ok 
Nazi liderleri tehdid mektublan alm1~ -
Jardir. Hi.ikumet, 30 haziran 1934 iin 
ikinci y1ldoniimii olan bu aym otuzuncu 
giinii icin fevkalade ihtiyat tedbirleri al
maktadJr. -

Rthbmlarda in§aata 
ba§lamyor 

ikhsad V ekaleti Ba§mii§aviri von der 
Porten Ankaradan $ehrimize gelmi§tir. 
Ba§mii~avir burada Yekalete bagh mii -
esseselere aid i§lerle me~gul olacak, bil
hassa istanbul limanmdaki nhhmlann 
tamir ve in~asi i~ine nezaret edecektir. 

Sarayburnu - Eminonii ve Galata -
Fmd1kh nhhmlannm yeniden in§a ve 
tamiri ic;in yapilmi~ olan projeler tasdik 
edilmi§ oldugundan tamirata pek yakm
da ba~lanacakhr. Rihtimlarm tamir ve 
in§a i§i miinakasa ile bir mi.iesseseye ve
rilecektir. 

Bu huzur noksanma, bazi bulandmc1 
unsurlarm, matbuat vas1tasile ve daha 
ba~ka yollardan, A vrupa asay1~me ve 
siikununa nifak sokmak maksadile vaki 
olan bariz faaliyetini de ilave etmek la
Z!mdJr. Binaenaleyh, bugiin, sulhun mu
hafazasmJ ve giri§ilen taahhiidlerin ifasim 
bir vazife bilen bu devletlerin yuksek ~ah
siyetleri arasmda daha s1k1 bir temas ve 
daha samimi bir fikir mi.ibadelesi ihtiyac1, 
her zamandan daha fazla hissedilmekte· 
dir. 

Biikre§ mi.ilakat1 bir konferans degil 
belki, Ki.ic;i.ik itilafm, Orta Avrupa ic;in 
~ok faydah olan azimkar ittifakmm bir 
tezahi.iri.idiir. 

Ki.i~i.ik itilaf devletlerinin Bi.ikre~teki 
telakileri, bu devletlerin, an'anevi sulh si
yasetlerini miidafaa etmek ve arsJUlusal 
muahedelere kar§l hi.irmet gostermek hu
susundaki azimlerini ayan olarak goster
mi§tir. Uunutmamahd1r ki, Kiic;:i.ik 1ti
laf, mevcud kuvveti ve sulha kar§l besle
digi merbutiyet sayesinde, arsJUlusal va
ziyette hesaba kat!lmasJ mecburi olan bir 
varhktir. T adil taraftarlarmm te§ebbiis
leri her zamankinden daha ~iddetli ve 
daha canh olmakla beraber, Kiic;iik iti
Iafm biitiin cihana kar§J gosterdigi meta
net ve elbirligi tezahi.irii kar§Ismda akim 
kalmaktadir. Kiic;iik itilaf bir dostluk 
niimunesi harekatmda tesani.id eseri gos
termi~tir. Kiic;i.ik itilaf, rnenfaatlerini ve 
istinad ettigi prensipleri miidafaa etmek 
i<;in, bi.iyi.ik devletler arasmda aynhk 
mevcud oldugu nisbette ittifakim kuvvet
lendirmek zaruretindedir. 0, bugiin u
mumiyetle tasdik edilmi~ olan kendi kuv
vetine giivenebilir. 

Biikre~ ic;tima1, Kiic;i.ik itilaf devletleri
nin miilhem olduklan fikirlerin tam ve 
miikemmel mutabakatini bir kere daha 
gostermi~tir. Kiic;iik itilaf Orta Avrupa
nm ve sulhun temelta~Jd!r. Ve oyle kala
caktir. Bu itilafa dahil devletler, Habs
burglann tekrar tahta gec;irilmesine ve 
memleketlerinin istiklalini tekeffiil eden 
sulh muahedelerinin tadiline miisaade et
memek hususundaki donmez kararlanm 
bir kere daha tekid etmi~lt>rdir. 

Kiic;i.ik 1tilaf devletleri, «Bize herhan
gi bir i~ bizim miisavi derecede i§tirakimiz 
olmakslZin yap1lamaz» prensipi mucibin
ce bir istiklal mahiyeti gosteren bu siyaset 
savesinde, gelecekteki siyasi hadiseleri 
siikunetle bekliyebilirler. 

I. RANKOViC 
Erkamharbiyelerin gorii~tiigii 

mevzular 
Belgrad 15 (Hususi) - Gec;en haf

ta Biikre§te Romanya Krah, <;ekoslo
vakya Cumhurreisi ile Yugoslavya Na
ibi Kralisi Prens Polun i~tirakile yap! ~ 
Ian konu~malarda verilen karar mucibin
ce Kiic;iik Anla~ma erkamharbiyeleri bu
giin mi.izakerelere ba~lamJ~!ard!r. 

Salahiyettar mehafilden alman malu
mata gore, italyan - Habe~ ihtilaf1 kar
§IS!nda Cemiyeti Akvamm iflas ettigini 
goren Ki.ic;uk Anla~ma devletleri, rnuda
iaa tedbirleri almak ve askeri te~riki me-

Dr. Tevfik Riistii diin Montroye gitti ' -
Bir Yunan gazetesinin verdigi habere gore 
Bulgar Ba~vekili bizzat konferansa giderek 
Akdenizde mahre~ meselesini tazeliyecekmi~! 

1 Ba~tarat~ 1 fncl sahttede] 

zanm izah etmi~ olmas1 kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Hariciye Vekilimizin te§yiinde hi.iku
met erkanile 1stanbuldaki biitiin sefirler, 
konsoloslar, sefaretler erkam hazn bu
lunmu§lard!r. Vekil Sirkeci garmm mera
sim salonunda tekrar halyan sefirile bir 
mii'ildet gi:irii§mii§tiir. 

Dr. T evfik Rii§tii Aras hareketinden 
evvel kendisine iyi seyahatler temennisin
de buJunan bir arkada§lffiiZa §UnJan soy• 
lemi§tir: 

«- DavamiZin tam dostane bir ha ~ 
va ic;inde gorii~i.ilecegini ve iyi bir surette 
neticelenecegini, memlekete miikemmel 
haberlerle gelecegimi iimid ediyorum.» 

Ecnebi mehalilde tahminler 
Paris 14 - Montreux konferansmda 

Tiirkiye tarafmdan Bogazlar hakkmda 
teklif edilecek yeni projenin esas hatlan 
anla~IlmJ§tlr. Bu proje 3 kiSlmdan mi.i • 
rekkebdir: 

I - Tiirkiyenin emniyeti. Bu k1s1rn 
Lozan muahedesinin Bogazlara dair o
lan ahkammi kaldirmaktad!r. Buna mu
kabil tiiccar gemilerinin Bogazlardan ser
bestc;e gec;mesi kabul ediliyor. Bogazlar 
iizerinden asker! veya sivil tayyarelerin 
uc;mas1 yasak edilmektedir. 

2 - Bogazlarm emniyeti. Tiirkiye 
bunun i~in icab eden tedbiri almaga ve 
Bogazlan tahkime serbest bulunacaktJr. 

3 - Karadenizde emniyet. Bunun i
c;in Karadenizde sahili olm1yan devlet -
lerin harb gemilerinin ancak ziyaret mak
sadile Karadenize girebilmesi esas1 ka -
bul edilmektedir. Bu gemilerin mecmu 
tonu, bu denizdeki harb gemilerinin to -
nundan fazla olmiyacakhr. Karadenize 
harb gemisinin ge<;ecegi bir ay evvel Ti.ir
kiveye bildirilerek ruhsat almacaktlr. 
Fransu:; mehalillerinin miitaleatr 

Paris 14- Frans1z mehafili, Bogaz
larm tahkimi hakkmdaki miizakerenin iyi 
bir surette netice\enecegi kanaatindedir. 
Bur ada deniliyor lei: 
«- Tiirkiye, sulha alan baghhgmJ 

canh bir surette gi:isterdi. Bogazlarm tah
kimi mt>sf'lt>sinde emrivaki vanm1varak 

Bel~ikada umumi grev I 
gittik~e biiyiiyor 

Briiksel 15 (A.A.) - Anvers li -
manmda patlak vermi§ olan grev, siiratle 
maden sanayii ve Herstal silah fabrikala
nna ve kiimiir madeni ocaklanna sirayet 
etmi§tir. Grev hareketini, kabine buhram 
biisbiitiin teshil etmi§tir. Fa kat, bu hare
ketin ba§hca sebebi, Bekika frang1 kty· 
metinin diisiiri.ilmesi tarihinden bu ana 
kadar arne!~ iicretlerinin hayat pahahhgJ
na uydurulmamasidir. 

Grevci maden amelesinin miktan tak
riben yirmi bine varmaktadir. Diger ta
raftan Ganddaki maden sanayi amelesin
den iki bin ki~i greve i§tirak etmi~tir. 

Hiikumet, atolyelerin grevciler tara -
fmdan i~gal edilmesine muhalefet etmek
te ve jandarma kuvvetile asayi§i temine 
memur servisleri boyuna takviye eyle • 
""lektedir. 

0~ polis yaralandr 
Briiksel 15 (A.A.) - Gene! grev 

dolayisile Liyej banliyosiinde kanh c;ar
pi~malar olmu~tur. o~ polis memuru ya
ralanml~tlr. 

!sve~ kabinesi istifa etti 
Stokholm 15 (A.A.) - Kabine bu 

sabah istifa etmi~tir. Kral, c;iftc;i fukasi 
reisi M. Pehrsonu yeni kabineyi te~kile 
memur etmi~tir. 

sai programm1 tesbit etmek mecburiye~ 
tini hissetmi§lerdir. 

Kiic;iik Anla§ma erkamharbiyeleri 
konferansmm ruznamesinde §U meseleler 
vardtr: 

I - Macaristamn muhtemel silahlan-
mas1, 

2 - Habsburglann Avusturyaya 
donmesi meselesi, 

3 - Almanya tarafmdan <;ekoslo • 
vakyaya kar§l yap1lacak muhtemel bir 
hiicum. 

Ki.ic;.i.ik Anla§ma erkamharbiyeleri bu 
iic;. ihtimale kar~I alacaklan tedbirleri 
tesbit edeceklerdir. 

Ekonomi konleransr toplamyor 
Prag 15 (A.A.) - Kiic;i.ik Andla§· 

rna ekonomi konferans1 (:ekoslovakya 
Ba§bakam tarafmdan 1 8 haziranda 
Praga davet edilmi~tir. 

OG giin siirecek olan konferans, Ro -
rna bloku ve Almanya ile Tuna ekonomi 
alan1 hakkmda mii~terek miizakere me -
selesini tetkik edecektir. 

Milletler Cemiyeti c;er~evesi dahilinde 
hareket etti. Tiirkiye bu hareketinin J
yi neticesini elde edecek, bu suretle Mil
letler Cemiyeti ~erc;evesi dahilinde ha • 
reketm bo§ bir §ey olmadigi goriilecek -
tir.» 

Bir Yunan gazetesinin 
bedbin haberleri 

Diinki.i posta ile gelen Elinikon Mel
lon gazetesinin 9 tarihile Cenevreden a!~ 
d1g1 telsiz telgraf: 

«Buramn resmi mahfillerinde Bogaz
lar konferansmm muvaffakiyetle neticele
necegi ~ok §i.ipheli goriilmektedir. Kon -
feransa i§tirak edecekler arasmda bida
yette noktai nazar bir]igi gori.ilmesine 
ragmen, pek mevsuk bir membadan og -
renildigine gore, Bulgaristan Bogazlann 
tahkimi halinde Noyyi muahedenamesi -
nin 48 inci maddesine istinad ederek Ak
denize inmek istiyecektir. 

halyanm da hem Montro konferansJ
na, hem de devletlerin yeni bir Lokarno 
i~in yapacaklan toplantJya i§tirak etmi ~ 
yecegi haber verilmektedir. 

Bu halde konferansm, 1talya aleyhin
de, neticesi c;ok vahim olabilecek bir rna• 
hiyet almasmdan Milletler Cemiyeti 
mahfillerinde ciddi endi§eler duyulmak· 
tad1r.» 

CUMHURIYET- Bu Yunan ga
zetesinin ne§rettigi bedbinane haberi te
yid edecek diger haberler almmadJglm 
kayde liizum goriiriiz. 

Bulgaristan da mahrec 
istiyecekmi~! 

Atina 15 (Hususi) - Baz1 diploma
tik mehafil Bulgar Ba§Yekili M. Kose 
ivanofun Montro,konferansma §ahsan 
iS.tirake karar vermekten rnaksadmm, Bo
gazlann tahkimi hakkmda cereyan ede
cek olan mi.izakerelerden bilistifade Ege 
mahreci meselesini kurcalamak oldugunu 
~a nn .. tmektPdirler. 

General Aatm da hareket etti 
Ankara 15 (T elefonla) - Bogaz -

lar konferansma gidecek heyetimiz aza
smdan, Erkamharb ikinci reisi General 
As1m bugi.in 1stanbula hareket etti. 

Mesai biirosunun 
kararlar1 

Cenevre 15 (A.A.) - Beynelmilel 
mesai biirosu, bugiin i:ig]eden sonra ve 
yarm akdedecegi celselerde Mtm hi.iku 
metini kendisile mesai birliginde bulun 
maga davet edecektir. Cunkii MISir hi.i 
kumeti biiroya girmek arzusunu izhar et 
mis ve lngiltere hi.ikumeti de bu babda 
hicbir muhalefet gostermemi§tir. 
Cenevredeki murahhaslarzmrz i!) 

kanunumuz ve a/yon i~lerimiz 
hakkznda izahat verdiler 

Cenevre 15 (A A.) - Milletlera 
rasi h Konferansmm bugunkU. umumi 
celsesinde Tiirkiye delegesi N ecmeddin 
Sad1k soz alarak 1§ biirosu direktorii 
tarafmdan konferansa verilen ve ge~en 
senenin diinya ekonomi vaziyetini 1zah 
eden raporundan takdirle bahsederek 
di.inyanm ge~irdigi karga§ahk ic;inde bu 
raporun biraz timid ve kuvvet verdigim 
siiylemi§tir. Necmeddin Sad1k konferansJ 
alakadar edecek miihim bir hadiseyi ha
ber vermek istedigini beyan ederek Tiir~ 
kiye Bi.iyiik Millet Meclisinin h kanunu
nu ittifakla kabul ettigini anlatmi§ ve I§ 
kanunu hakkmda izahat verdikten sonra 
Kamalist Tiirkiyenin sosyal ekonomik 
tekamiiliine esash bir merhale olan bu 
kanunun beynelmilel i~ biirosu ile daha 
yakmdan elbirligine yard1m edecegim 
soylemi§tir. 

Cenevre 15 (A.A.) - Uyu§turucu 
maddeler kac;:akc;1hgmm men'ini istihdaf 
eden beynelmilel mukavele projesini tet• 
kike memur konferans miizakerelerine 
ba§lami§hr. Konferansa 42 heyeti mu 
rahhasa i§tirak etmektedir. Projenin bi • 
rinci maddesinin mi.izakeresi esnasmda 
delegemiz Cenevre Ba§konsolosu Numan 
Tahir Seymen kendisinden evvel beya 
natta bulunan 1ngiltere ve Portekiz mu• 
rahhaslanmn miitalealanna i§tirakini bil
dirdikten sonra demi§tir ki: 

«- Afyon mezruatmm tahdidi ic;m 
beynelmilel bir konferans hamlanmak 
iizeredir. Afyon i§ti§arl komitesinin bu 
hususta elde edecegi tetkikat ve te~eb 
biisah neticelerini beklemeksit.in hi.iku 
metim 1933 senesi 1c;m rnevkii tatbika 
vazettigi bir kanunla afyon mezruahm 
tahdid etmi§ bulunuyor. Binaenaleyh af~ 
yon mezruatmm tahdidi hakkmdaki te -
§ebbiisler etrafmda heniiz beynelmilel e
saslar mevcud olmad1gmdan §imdiden 
beynelmilel ve mi.istakbel taahhiidlere gl
ri§mek imHns1zhgmcla bulunma~tadJr.)~ 



•• 
Bir bahar sabah1 kadar ouzel 

ftii nk ii her,eyden 
evvel gi.inde iki defa 

Radyolin 
Kullanarak di!llerinin 
saglamhg1n1 ve goz 
kama!lt1ran parlak· 

hg1n1 kazand1 

ADYOLiN 
Biitiin dh; ve dif; etleri ar1zalar•n• giderdikten 
ba,ka, ag1z kokusunu izale eder, ag1zdaki 
mikroplar1 temizliyerek s1hhatin ve giizelllgin 
aynas1 olan agz1 blr konca gibi giizelle,tirir 

· Afyon 
• 

ilbayligindan: 
Afyanda yaptlacak (14627) lira (75) kuru' ke,if bedelli Vali 

Konag1 bakiyei in,aatmm kapah zarf usulile eksiltmesi 3/7/936 
cuma giinii saat on he,te Af>:on Daimi Enciimen odasmda yaptla • 
cakttr. 

Eksiltme 'artnamesi ve teferriiah Daimi Enciimende ve Nafta 
Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 1098 lirad1r. 
isteklilerin Naf1a Vekaletinden ehliyet vesikast almalart ve tek -

)if mektublarmm 3/7/936 cuma giinii saat on be'e kadar Daimi En
ciimen Riyasetine verilmesi laz1mdu. (3329) 

Miizayede ile ecza sat1~1 
MiHeveffa Mi11el Sofroniadise aid Galatada Mahmudiye caddesinde 

85 numarah eczanede mevcud bulunan iii~ ve ecza ve miistahzarat ile 
demirba11 ve eczac1h~a miiteallik eliya 19 hazira L 1936 per1jembe giinii 
sabah saat 10 da a~1k arthrma suretile sahlaca~mdan talib olan eczact 
vo drogistlerin mezkur giin ve saatte bulunmaian ilan olunur. 

I inhisar1a.r Umum Miidiirliigiinden I 1 __ _.._ ____ _ 

Evvelce pazarhk giinii 29/VI/936 olacag1 ilan edilmi' olan ~emsi
pa,a deposu arkasmdaki binanm hedmine ve enkazmm kaldtrtlma -
sma aid pazarhk giinii bu kere degi,tirilmif oldugundan keyfiyetin 
yeniden ilanma liizum goriilmii,tiir. 

1 - tdaremizin ~emsipa,a deposu arkasmda gosterilecek ebni -
yemizin hedD)ile ~1kan enkazdan ayr1lacak malzemenin T opta,J de
posuna nakli ve burada yeniden ii~ ambarm in,asJ 3954 lira 18 kuru' 
ketif bedelile pazarhk suretile ekailtmiye konmu,tur. 
2- Pazarhk 18/VI/936 per,embe giinii sal\t 15 te Kabata,ta ln

hi$arlar Levaztm ~ubesindeki Ahm ve Sabm Komisyonunda yap1 -
lacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 296 lira 56 kuruttur. 
4 - ~artnameler tnhisarlar lntaat ~ubesinde goriilebilir. (3294) 

Avrupaya hareket hasebile eski ve mii§terisi ~ok olan 

Otomobil ve Bisiklet ve a lab Ticarethanesi 

adresine yazmalar1 

ikt1sad V ekaleti istanbul 
Liman isleri idaresinden: 

Vaziyet ve numaralart ,artnamede yaz1h 38 par!ra hurda vesaid 
18/6/936 pertembe giinii saat onda Sirkecide Liman hanmdaki ida
re Merkezinde Miidiirler Enciimenince, pazarhkla sattlacakttr. 

Muhammen k1ymet 1385 lirad1r. lsteklilerin 200 lira teminat ver
mek suretile arthrm1ya iftirak edebilecekleri ve fazla maliimat al -
mak iatiyenlerin Levaz1m ~efligi ile Galatada Hay dar hanmda Fen 
Heyetine miiracaatleri ilan olunur. (3315) 

.,.. T U Z LA----------. 

iCMELERi 
a~'Ilmic::tir· i~me trenlerinin vapurlan kopriiden 6,25 
~ ~ • 7,40 • 8,40 • 9,05 · 11 - 13,15 • 15,10 • 15,50 dir. 

Ke~iburlu 'Kiikiirtleri T iirk 
Anonim Sirketinden: 

• 
~irketimizin Kecriburlu imalat merkezi doktorlugu miinhaldir. Ta

liblerin buviyetlerini, crahtbklan yerleri ve ihhsaslanm bildirir bir 
mektubla Ankarada Eti Bank binasmda ~irketimiz Merkezine mii -

racaat etmeleri laztmdtr. «1362» (3312) 

16 l!'fan 1938 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
CtNSI MlKTARI 

Azt 
TAHMlNt 

fiat 
MUV AKKA T ~ARTNAME ~EKLt 

GARANT! BEDELl 
EKStL TMENtN 

TARtHt 

Ekmek 
Francala 
Sade yag 
Karaman 
Dagh~ 
Kuzu eti 
Stgtr eti 
Siit 
Kilo 
Yogurd 
Kase yogurdu 
Giinliik yumurta 
Mutfak yumurtas1 
Zeytinyag 

Akliye 
Zeytin diger miieaaeseler 
Sa bun 
Ye~il sabun 
Kuru fasulye 

» diger 
Barbunye 

» diger 
Nohud 

)) 

Pirin~ 

diger 

» diger 
Y e~il mercimek 
KtrmJZI » 

» diger 
Kuru iiziim 

» diger 
Bulgur 
Toz ~eker 
Kesme ,eker 
Un 
Makarna unlu 
Makarna irmikli 
~ehriye irmikli 
Kuskus unlu 
Kuskus irmikli 
Pirin~ unu 
irmik 
Puasa 
Lahana 
Bakla 
lspanak 
Barbunya 
Ay,ekadm 

AK. 
MU. 
AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 
MO. 

AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 

Kilo 
665000 
18000 
34900 
68500 
68500 
16200 
40000 

173500 

4700 
17700 

106000 
187000 
11700 

3500 
4550 

19200 
10000 
12000 
11600 
10000 

2450 
10000 

6200 
20000 
50700 

1250 
8000 
1150 
5000 
3200 

20000 
57400 

6500 
20400 
15000 
8800 

17100 
5000 

500 
2950 
1600 

13750 
5300 

11700 
15650 

4000 

Kilo 
818000 
23600 
45200 
~1500 
88200 
23000 
52500 

225900 

9000 
30000 

150000 
249000 

16000 
5000 
5650 

24000 
12000 
15000 
14050 
12000 

3400 
12000 

8850 
25000 
62600 
1900 

10000 
1600 
6000 
3970 

30000 
72800 
8000 

29700 
20000 
11400 
22800 
10000 

600 
4300 
3300 

18250 
7000 

16000 
20850 

5000 

K. 
11,25 
16,50 
86 
44 
46 
44 
38 
11 

14 
5 

· s 
1,S 

63 
16 
27 
35 
27 
13 
15 
11 
14 
11 
13 
19 
23 
21 
14,50 
14 
17 
19 
1'3 
27 
29 
16 
20 
29 
25 
20 
29 
21 
19 

4,5 
5 
5 
5,25 

aded 

L. K. 

7193 95 
2915 40 

7987 65 

2070 67 

842 62 

1803 45 

2646 

1648 20 

1609 66 

L. K. 

4 80 
1 95 

5 35 

1 38 

1 76 

Kapah 
)) 

» 

)) 

1/7/936 s. 15 
» . s. 16 

s. 16,30 

3/7/936 s. 15 

s. 16 

8/7/936 s. 15 

s. 16 

10/7/936 s. 15 

s. 16 

C::ah 
Barny a 

23500 
4850 
3200 
2700 

32000 
6600 

4400 
4100 

13,50 
13 
14 

15 
148 17 I 1 /7/93 

Smk domate 
Yer domates 
Enginar 
Sak1z kabak 
Pathcan 
Semizotu 
Tereyagt 
Beyaz peynir 
Ka,ar peynir 
Sanatoryom i~in iyi su 

1'3400 
10800 
21600 
40300 

8250 
3100 
8400 
2450 

18400 
15000 aded 
29000 kilo 
55600 » 
12700 

4450 
11700 

3300 

6 
6 
6 
8,sq 
9 
4,50 

110 
28 
51 • 

damacana 1900 2500 56 11 
Odun ~eki 1710 2360 240 t 

Kok komiir ton 1420 1925 1850 • 
Kriple maden komiirii 1175 1470 1400 1 
Mangal komiirii 39200 50500 3 1 
Gaz yag1 4300 5700 22 • 
Benzin 20000 26600 35 't 

Arpa 27100 34500 Ell f 

Sam an 10500 14600 31 1 
Kepek 8400 10500 4 1 
Kuru ot 7900 10500 5 • 

367 13 

371 93 

105 

4752 90 

792 30 

258 98 

» 

3 17 ,Kapah 

S1hhi Miiesseselerin 1936 mali y1h ihtiya~lar1 olbaptaki 'artname ve niimuneleri ve~hile eksiltmiye konmuttur. 
1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat Miidiirliigii binasmda toplanan Komisyonda yaptlacakhr. 

17/7/936 s. ·14 ... 
• s. 15 

» s. 16 

22/7/936 s. 15 

s. 16 

» s. 16,30 

2 - Eksiltme ,ekli, giin ve saati ve tahmini fiat ve muvakkat garanti mikt~rlar1 karttlarmda gosterilmittir. 
3 - ~artnamelerin parah olanlart kar,Jlarmda gosterilen he del m ukabilinde ve d:gerleri parastz olarak Komisyondan ,. hnabilir. Nii-

muneler dahi goriilebilir. 
4 - lstekliler her miiesseseye aid miktar i!rin ayr1 ayr1 teklifte de bulunabilirler. 
5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayll1 kanunda yazth vesikalar1 gostennelerl ,artbr. 
6 - Kapah zarfla yaptlan eksiltmiye girecekler hetinci maddede yaz1h vesikalarJ ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektub

larile teklif mektublarmt eksiltme s~atinden bir saat evvel ,.e rmeleri ve a~1k ekailtmiye girecekler istenilen vesaikle ve muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektublarile belli gun ve aaatte Komisyona gelmeleri laztmdtr. (3300) - - -

ISiyasal Bilgiler Okulu Sat1nalma. 
Komisyonu Ba~kaniigindan: 

Okulumuzun haziran, temmuz, agustos, eylul936 aylarma aid erzak ihiyac1 atagida gosterilen ,e • 
kilde Fmdtkhda Giizel San'atlar Akademisinde Yiiksek Mektebler M •Jhasebeciliginde ihale edilecek • 
tir. lsteklilerin teraitini gormek i!rin Y1ldJzda Okul idaresine ve eksilt"lliye girmek i~in ihale giinleri Ko-
misyona miiracaatleri liizumu ilan olunur. Munakasa saat 15 ten 17 ye kadar devam edecektir. (3078) 

thalenin 
Nevi Az Cok M. Fi Bed eli Teminall tarihi $ekli 

Ekmek ' 7000 12000 11 1320 99.00 23/6/936 A!<Ik eksiltme 
Et 2000 5000 45 2250 169.00 23/6/936 )) , 
Sadeyag 1000 1800 90 1620 122.00 23/6/936 )) ,. 
Zeytinyag 200 500 60 300 23.00 23/6/936 » ,. 
Zeytin 150 300 30 90 7.00 23/6/936 » » 
Sa bun 500 800 35 280 21.00 23/6/936 ,. » 
Pirin~ 600 1200 23 276 21.00 24/6/936 ,. » 
Tuz 400 800 7 56 5.00 24/6/936 ,. » 
Patates 600 1000 9 90 7.00 24/6/936 ,. » 
Kuru sogan 700 1200 15 180 14.00 24/6/936 » » 
Yumurta 5000 12000 1,50 180 14.00 24/6/936 ,. » 

BORSALiNA: 
TER PUORASI 

Yazm muz'ic J erlerinden kurtulmak i~m tngiliz Kanzuk Ec 
zanesinden Borsalina ter pudrasm1 kullammz. Hi~ zarar verme· 
den koltuk alb ve ayaklarm terlemesine ve kokmasma mani olur. 

·-------------------·----

Sebze 
Kesme feker 
Toz aeker 

450 850li. 
700 1200 30 

1000 1800 27 

64.00 24/6/936 » •• 
360 27.00 25/6/936 • • 486 37.00 25/6/936 ,. • 

Cama,u ya. 1000 1800 li. 2,40 1800 li. 135.00 25/6/936 a • 



16 Haziran 1936 CUMHURiYET 

Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdartnin kat'i ilac1 KESKiN Ka$eleridir. 

Kiiltiir BakanhgindaD: 
1 - Orta okullarda Frans1zca, Almanca ve lngilizce muallim mu

avini olmak istiyenler i~in bu sene imtihan a~Ilacakbr. 
2 - tmtihanlar 1 eylul 936 sah giinii Istanbul Oniveraitesinde bat-

hyacakllr. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklarm: 
A - Tiirk olmalari, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla yatta olmamalari. 
C - Hiisniihal erbabmdan olduklari, cinayet ve ciinha nev'inden 

mahkumiyetleri olmadigi hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. «~alen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesqa olup mensub olduk
Iarl daire amirinin verecegi vesika kafidir.» 

D - Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmiye mani viicud ariZ&• 
larmdan salim olduklarrnJ ispat eder tasdikli hekim raporu ib· 
raz etmeleri. 

E - En az lise ve 4, 5, 6 smtfh ogretmen okulu mezunu veya bun • 
lartn muadili tahsil gormiit olmalar1. 
Muallim mektebinden mezun olanlartn en az iki dera aeneai 
muallimlik etmit bulunmalarJ laz1mdir. 

4 Namzetler imtihanda muvaffak olduklart takdirde 1702 nu • 
marah kanunun birinci maddesinde gosterilen dereceler dahi
linde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinligine tayin 

/ edileceklerdir. 
5 - Yukar1daki fartlart haiz olan namzetler bir istida ile Veka • 

Jete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bagla • 
nacakbr. 

A - Niifus texkeresinin astl veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerin~ aid tehadetname veya vesikalarmtn as1l 

veyahud suretleri. 
C- Hiisniihal mazbatast. 
D - Mahalli Maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli ath· 

hat raporu. 
E - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotografh fit. 
F - Alb aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflari. 

Bu vesikalartn en son 1/8/936 tarihine kadar Veki.lete gon • 
derilmi' olmasJ laz1mdtr. Bu tarihten sonra Vekalete gelmit olan 
veya evrakt miisbitesi noksan gonderilmit istidalar hakkmda mua· 
ntele yapiimtyacakbr. Keyfiyet ili.n olunur. «1215» (3074) 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

20 ila 30 milyon Tugla abnacak 
nkamtzm abiikte te is tmekte olduiu e ir n yii 

i~in takriben 20 ili. 30 milyon tuglaya ihtiyac olup ataiida ya· 
zth tartlara gore satm ahnacakbr. 
1 - Tuglalar iki sene zarfmda, yap1lacak intaabn seyrine go

re tesbit edilecek bir program dahilinde ve daimi tekilde 
Karabiik istasyonunda vagonda teslim edilecektir. 

- Tuglalar makine ile ve Bankamtzdan ahnacak fenni tart· 
namede yaz1h evsafta yapilmit olacaktJr. 

- Tuilayi intaat mahalli civarmda imal etmek istiyenlere 
fabrika ve iptidai madde tedariki i~in icab eden yerler 
iicretsiz verilecektir. 

Tugla i-;:in toprak niimunesi almak istiyenlere 5 lira mu· 
kabilinde 100 kg. a kadar niimune Karahiik istasyonun· 
dan nakliye masraf1 talibe aid olmak uzere Bankam1zca 
yollamhr. 

5 - Bu terait dahilinde tugla vermek veya mahallinde imal 
etmek istiyenlerin beher bin tugla i~iq fiat tekliflerini en 
ge~ 1/7/936 tarihine kadar Bankam1za bildirmeleri. 

Pazarl1k ilan1 

Kiiltiir Bakanhg.ndan: 
Ankarada yap1lmakta olan Siyasal Bilgiler Okuluna aid tesisat ct

yastmn eksiltmesi: 
1 - Ankarada Cebecide inta edilmekte olan Siyasal Bilgiler 0 • 

kuluna aid moble tesisat efy&sl pazarhk suretile eksiltmiye kon • 
muttur. 

2 - Teaisat etyasmm ketif bedeli 49.988 lira 16 kuruttur. 
3 - Bu ite aid evrak tunlardtr: 

a - Mobilya planlari 
b - Ketif defteri 
c - lmar edilecek mefrutahn listesi, 
d - Mobilya plan listesi 
e - Umumi, fenni tartname 
f - Umumi, fenni tartname la!tikasJ 
g - Eksiltme tartnamesi 
h - Mukavelename projesi. 

fetekliler bu evrak1 2 lira 50 kuruf kartihgtnda Bakanhk Yuksek 
l)gretim Genel Direktorliigiinden alabilirler. 

4 - Pazarhk 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi giinii saat 
onda Ankarada Kiiltiir Bakanhgt Yiiksek tigretim Genel Direktor • 
liigii dairesinde toplanacak Artbrma ~e Eksiltme Komisyonunda o • 
lacaktJr. 

5 - Pazarhga girebilmek i'rin: 
a _ 2490 saytlt artbrma ve eksiltme, ihale kanununun 17 nci mad

Ciesine uygun 3750 lirahk muvakkat teminat vermeleri. 
b - Ticaret Odasma kayidli bulunmalari. 
c _ lsteklilerin mibolya fabrikasJ sahibi olmak ve asgari, ka • 

hulii katisi yaptlmit «l0,000» lirahk mobilyayt fabrikasmda yapti • 
gma dair, idarelerinden almif oldugu vesikalara istinaden Baym • 
darhk Bakanhgma eksiltme giiniinden en son sekiz giin evvel mii • 
racaatle fenni ehliyet vesikast almalari lazimdar. 

6 _ lsteklilerin dordiincii maddede yaz1h tarihte pazarhga itti
rak etmek iizere istenilen evrakla birlikte Artttrma, Eksiltme ve !ha
le Komisyonuna muracaat etmeleri laztmd1r. «1336» (3274) 

. ' . 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl ILANLARI 

1 - 936-937 ders senesi i~in 
Kuleli, Maltepe ve Bursa lise -
lerile Kmkkaledeki Askeri San'· 
at lisesine ve Konya, Erzincan 
AS. Orta mekteblerine talebe 
ahnacaktJr. 

2 - Kabul tartlart AS. Lise 
ve orta mektebler talimatmda 
yazihdtr. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik tubelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin ataiida yazth 
hususlarJ da goz oniinde bulun • 
durmalart li.zimdtr. 

A-BUtiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da ba,lar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii • 
sabaka imtihan1 da 15 agustosla 
21 agustos arasmda yapthr. 

B - Mekteblerin bulunduklari 
yerler haricindeki mevkilerde o • 
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklart yerlerin As • 
kerlik fubelerine miiracaat et • 
mit olmalart lazimdir. 

C - Kabul tartlarmi taftyan 
istekliler evrak1n1 tamamlattmp 
Askerlik tubeleri vasttasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hi'rbir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihamna 

UVANTiN KANZU 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve YJkan· 
makla ~1kmaz. Yegane zarars1z ve 
tanmmi~ silihi sa~ boyasidir. 
tNGiLtz KANZUK ECZANESi 

- istanbul 

r ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevtekligine kartt 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede aray1mz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Memur aran1yor 
Bi.iro i~lerile makina, fran

stzca vc muhasebeye a~ina bir 
Tiirk memur aranmaktad1r. Be
kirlar tercih edilir. Acele her 
giin saat 15 ten 17 e kadar 
Merkez R!hbm Hamnda ikinci 
katta 24 No. da Maden ~ir· 
ketine miiracaat. -

girmek i'rin davet edilen istek • 
Iilerin imtihan yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtihan1 kaza -
namaymca geri donmek i'rin ya· 
pacaklari masraflar tamamen is -
tekliye aiddir. Bunun i!fin de gi· 
dit ve doniit masraftni beraber 
gotiirmesi li.zimdtr. 

E - lstekli mektebe kabul e- bi ayr1ca heray bir miktar maat 
dilmedigi takdirde hi~bir hak id· ta verilir. 
dia edemez ve bir sene terki tab- 5 - Askeri liaeleri muvaffa • 
sili olanlar da mektebe ahnmaz· kiyetle bitirenlerden azru eden· 
lar. ler miisabaka imtihanma girerek 

4 - Mektebler leyli ve mec • kazand1klart takdirde miihend\s 
canidir. Talebenin iatesinden ve fen memuru yetittirilmek ii · 
batka giydirilmesi, t~hizah ve zere Avrupaya tahsile gonderi • 
kitablari mektebe aid oldugu gi- lir. <el8» {3244) 

l ........ i.st•a•n•b•u•I•B .. el•e•d•iv.e.s•.·.i.la.n.I.ar.•a. ..... ~ .. 
Ketif bedeli 1970 lira 87 kuruf olan Karaaga~ Miiessesah Pay ma· 

hallinde yeniden yaptmlacak istinad duvar1 a~tk eksiltmiye konul
muttur. Ketif evrak1 ve tartnamesi Levazam Miidiirliig~nde goru • 
liir. Eksiltmiye girmek istiyenler Belediye Yollar ~ubesmden ala • 
caklari fen ehliyet vesikasile 148 lirahk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 2/7/936 pertembe giinii saat 15 te Daimi 
Enciimende bulunmahdular. (3325) ,.,.,. 

Beher metro murabbama 2 lira 50 kuruf k1ymet hi~ilen Kara • 
giimriikte yangm yerinde Kaariyeiatik Alipata mahallesinde 35 nci 
adada yiizsiiz 25 metro 97 santim murabbamdaki arsa alakadar • 
lart arasmda sahlmak uzere a!fik artbrmtya konulmuttur. ~artna -
mesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. lsf.kli olanlar 487 kurutluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektub.:e beraber 1 temmuz 936 
~artamba giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdular. 

«B.» (3324) 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kiras1 teminati 
Oskiidarda Rumimehmedpata mahalleainin lskele-
meydan1 sokagmda 7 No.h iistiindeki odalart baric 
diikkan 937 may1a1 sonuna kadar. 72 5,40 
Oakiidarda Selmanaga mahallesinin Karacaah • 
med sokagmda 79 • 81 numarah diikkan (937 ve· 
ya 938 _ 939 senesi maym sonuna kadar) 72 5,40 

Yukar1da semti, senelik muhammen kiralar1 yazth olan mahaller 
hizalar1nda gosterildigi miiddete gore kiraya verilmek iizere ayr1 
ayra &!flk artbrmiya konulmutlur. ~artnameleri Levaz1m Miidiirlii -
giinde goriiliir. lstekliler hizalarmda gosterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 22 haziran 936 pazartesi giinii saat 
15 te Daimi Enciimende bulunmahdirlar. «1.» (3125) 

Eczac1 Aramyor] 
ah~ekaptda Salih Necati 
eczanesine m l.iracaat 

SiPAHI Oc':LU 

Mevsim munasebetile banyo, havlu ve 

bumuzlann her cinsini ~ok ucuz fiatlarla 

magazanuzda bulursunuz ..• 

Sultanhamam 24, Beyoglu lstiklal 

caddesi 376 

Kumusyonla ~ah§acak, saglam 
referans ve noter garantisi 
verebi!ecek, evlerde elelrtrik 
aleti satmak iizere bir tirket 

tarafmdan 

Memur Aran1yor 
posta kutusu No. 2248, sab~ 
servisine miiracaat edilmesi. 

I 

Deposu 
Bah~ekap1da Salih Necati Eczanesl 

,------------------------~ s A T I L I K 

UN FABRiKASI 
Tamamma 37416 lira loymet takdir edilen GELiBOLUDA, Alaeddin 

mahallesinde, Yah sokag1 36 numarada kain ve Gelibolu Degirmencilik 
Tiirk Limited ~irketine aid ve sag taraf1 Rtza beyden Hac1 Yakoya gegen 
mukaddem bahge elyevm kagir magaza ve bahc;ivan 1smailin veresesi bah
c;esi, sol taraf1 yol, arkas1 Hiiseyin aga veresesi hanesi ve Mustafa kapta-

mn hamam1 ile bahc;esi, cephesi §OSa yolu ile hududlarla mahdud UN 
F ABRiKASI binasile derununda m evcud makine alat ve edevah ve tesi
satl tasfiye miinasebetile agtk artttrm1ya gtkanlnu§tir. Binanm evsab.: 

1222 metrodan ve sag klSml dort kat ve bir bodrum, sol Iosrru iig kattan 
ibaret kagir binalarile mii§temilah. Derununda mevcud makine §.lat ve 
edevatm evsa£1: 120 beygirlik bir tngiliz buhar makinas1, bir buhar kazaru 
altrs1 Alman, ikisi Fransrz 8 aded si lindir makinas1, takunlarile beraber uc; 
aded Frans1z ta§l 2 aded bugday frrc;as1, bir gaz motorii, bir dinamo, bir 
aded silindir tornas1, biiyiik torno, makap tezgalu, i.ic; aded Alman plan _ 
§isteri, elevatorlar, elekler, MiAG markah otomatik baskiilleri, lavaj ta
kunt komple, kayr§lan ve fabrikaya mi.iteallik biitiin alat ve edevatl. 
Talip olanlarm mezkfrr binaya ve derununda mevcud makina aJ.at ve 
edevata, erbab1 vukufc;a tak~ir edi len loymetin yiizde yedi bu~uk nisbe • 
tinde pey akc;elerile beraber, miizayede gi.inii olarak tayin edilen 11 tern • 

muz 1936 cumartesi giinii saat 10 dan 12 ye kadar istanbulda, Bahgeka
prsmda, Dordiincii Vaktf hanm 4 iinc U. katmda 11 - 13 numarah yazlhanede 
tasfiye memurlarma miiracaat etmeleri ve teklif olunan bedel muham • 
men ktymetinin yiizde yetmi§ be§i buldugu takdirde yevmi mezkfrrda ve 

bulunmadtgt takdirde birinci teklif muteber kalmak §artile arttumamn 
15 giin daha temdid edilmi§ olacagm1 ve 15 inci giin olan 27 temmuz 936 
pazartesi ayni saatlerde gayrimenkulii.n en c;ok arttrrana ihale edilecegini 

ve haklan tapu sicillerile sabit olnuyan ipotekli alacaklarla diger al§.kada
ramn ve irtifak hakk1 sahiblerinin ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarmm ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evralo miisbitele -
rile birlikte tasfiye memurlarma bildirmeleri ve aksi takdirde haklar1 tapu 
sicillerile sabit olmryanlar satt§ bedelinin payla§masmdan hari~ brralo
lacagrm ve fazla malumat almak istiyenlerin tasfiye memurlarma mii . 
racaatleri ilan olunur. 

Hall tasfiyede bulunan 

Gelibolu Degirmencilik Tiirk Limited 
~irketi Tasfiye Memurlan : 

Avukat Ye§ua, Salamon Saragosi, Nesim Assa 

Konya Memleket Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Hastanemizin «3356» lira «10» kurut muhammen bedelli muh • 
telif iladari a~tk eksiltmiye ~Ikartlmif ve 3/7/936 giinii Konya Vi • 
layet Daimi Enciimen odastnda ihalesi yaptlacaktu. Taliblerin 0 &\in 
saat «15» te Enciimen odastna ve 'eraiti anlamak istiyenlerin de 
Konya Memleket Hastanesi Battababetine miiracaatleri ili.n olunur. 

Kapal1 Zarf U sulile 
EKSiL TME iLANI 

{3322)' 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Zafranbolu civartnda Karabiikte kurulacak demir fabri
kalarina aid tehir intaall temeller vahidi fiat esasile ve temel • 
lerden yukar1 k111mlar toptan gotiirii suretile eksiltmiye ~tkal:"tl· 
Miftlr. Tahmin edilen intaat bedeli 469,372,41 liradtr. 

2 - Bu i,e aid eksiltme evrakt tunlardu: 
A) Eksiltme tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni tartname 
D) Fiat cetveli, ketif hulast~ 1 

E) Hususi f&rtname 
F) Projeler. 

fstiyenlerin bu evrakt 25,00 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankasi binasmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliigiinden a· 
labilirler. 

3 - Eksiltme 8/7/936 ~artamba giinii aaat 16 da Ankara Zi
raat Bankasi binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komisyon -
da yapiiacakttr. 

4 - Ekailtme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
5 - tateklilerin 22.524,90 lira muvakkat teminat vermesi la

zimdir. Bundan batka ekailtmiye rirecekler ihale giiniinden 3 
giin evveline kadar Bankaya bu iti batarabileceklerini iapat ede
cek evrak1 gostererek bir ehliyet vesikasJ alacaklar ve bu ehli • 
yet veaikastm teklif mektublarma leffedeceklerdir. 

Posta ile conderilecek teklif mektuhlar1nm nibayet ihale sa· 
atinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarftn k!nuni tekilde 
kapattlmit bulunma&I tartbr. 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Kiliste yaptlacak elektrik teaisattnda direk olarak kullantl • 

mak iizere muhtelif eb'adda beheri 9 metre uzunlugunda 507 par • 
~ada 91066 kilo ag1rhgmda potrel demiri ahnacakbr. 

2 - Eksiltm~ ve ihale kapah zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat bet yiiz liradu. 
4 - tateklilere f&rtname ve mukavele miiaveddesi parastz olarak 

gonderilir. 

5 - Talib olanlarm hu demiri Kiliste teslim etmek tartile fiat 
teklif etmeleri laz1mdu. 

6 - lhale 1/7/936 ~artamha giinii saat 15 te Belediye Enciime
ni huzurunda yap1lacakhr. 

7 - Taliblerin ihale saatine kadar teklif mektublarm1 Belediye 
Reisligine tevdi etmeleri tarthr. .(3306) 

m 
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lnce ruhlu ve duygulu kibar kadtnlar bu ~ok 
cazip ve pulanta ( Brillant ) 

Has 1 lar1na 
baythyorlar, 

Beyaz ve k1rm1z1 10 ve 20 kuru' 
Sedef 40 - 60 kuru' 

Hasan deposu : Istanbul - Ankara - Beyoglu 

istanbul V aliliginden: 
1 - !dare mecmuastnm temmuz 936 aymda ba,Iamak iizere 11 

niisbumtn tartnamesine gore bastmt 12 haziran 9'36 taribinden itiba-
ren a~tk miinakasaya ~Ikanlmttbr. 

2- Mecmua en atait 6, en ~ok 15 forma olacakbr. 
3- Beber niisbasmm baskt adedi 3000 dir. 
4- Bedeli muhammen 2310 liradtr. 
5 - lhale giinii 29 haziran 936 giiniine miisadif pazartesi giinii 

saat 15 tedir. 
6 - Yiizde pey ak~eleri ihale saatinden bir saat evveline kadar 

Malsandtima yabr1lm1' olacakbr. " 
7 - ihale, Vilayet binasmda Mektu~culuk makammda yapllacak· 

tlr. 

8 - ~artname ve niimuneler Vilayet Daire Miidiirliigiinde olup 
bergijn istenilebilir. (3239) 

1936 Mevsimi i~in 
Az para ile kuvvetli 

bir makine almak 
istiyenler i~in: 

OAK 
VOLENDA 620 
6 X 9 sm. 8 poz 

resim ~eker. 

HASSAS • 1;1K • SAGLAM 

Objektifleri: Anastigmat f. 4.5 

Optiiratorii - Kompiir 1/250 ve Kompiir 

Rapid 1/400. Otomatik deklan,orlii 

Fiati: 29 liradan ba,Iar. 
VELOKS ki.g1dma bastian kopyalar zamanla sararmaz, uzun 

miiddet saklamhr. Hakiki V E L 0 K S ki.gtdtmn arkasmda 

« VELOX» markasmt araytntz. 

lstenilen her tafsili.t KODAK sabctlarmdan abnabilir. Bulun

madtgt yerlerde, her ~etid izahat ve katalog i~in miiracaat yeri: 

ccEcipb> A. .S. 
Beyoglu - Tiinel Meydam, Ensiz sokak 

Posta kutusu: Beyoglu 236. 

Fazla itina ile bilenmi§ 
ve yumu§akhgt sayesinde 
JRUFLEKS bi<iaklart en 
ince derinin uzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
tal'afh her nevi trq m& 
kinelerine uymaldadtr. 

TRUFLEX 
'EG U,S, P"T· OFF. 

.Blades 

CUMHURiYET )6 Haziran 1936 

Bir ~ook ha,arat 6fdOrOcOlmay1rerr•varCfr~ 

Fakat yalmz bir , FLIT~ 

~~~ Fen a ve teslrslz ha~arat oi(HI'ru-g[i' ma
.vl!er almakla paran1z1 beyhude Yl\rl} 
israf etmey lnlz ve FLITin sahtelertn .. 
den sak1n1n1Z. Aldari.,amak 191n yaln1z 

...... , . 

blr FLIT oldugunu ve slyah k\l~akla 
asker reslmli san teneke-ler lr;:erlsinde/ 
sahld1g101 hat•rm1zda tutunuz. Bu te-

ne.lceler mUhUrlu oldugundan her tUrli.i ~~~~~~~ 
htyleden Aridirler. Hakiki FLIT kullaml-
d!kda bUti.in ha~arat1 o.ldi.irabillrslnt.z; 

Detiklere ve yanklara FLIT tozu 
koJunuz. Ha~arat. toza temM 
eder etmez derhal olurler ~ 

Makinist aran1yor ------~~~===-------~----------~---=======Bu cazib tecriibeyi 
yap1n1z 

PUDRALARI 
DiSLERiNiZLE EZiNiZ I 

Milyonlarca kadm bu tecriibeyi 
yapmca hayran kalmi~Iardir. Zira; 
ekseriya yiizdeki siyah noktalar, a
~Ik mesameler ve her nevi gayrisaf 
maddeler, tane tane olmu~ adi bir 
pudradan ileri geldigini biliyorlar. 
Filhakika, baZI pudralar parmaklar 
arasmda tutulunca kadife gibi yu
mu§ak goriiniirse de hakikatte ki · 
sun klsun taneli ve sert olur. Bun· 
Jar, goziiniizden ka~abilir. Fakat 
di§lerinizle pekala hissedebilirsiniz. 
Bir par~a pudra ahp di§leriniz ara
smda eziniz §ayed ciiz'i bir tanelik 
olsa derhal hissedersiniz. ~imdi de 
bu tecriibeyi havalandmlmt§ yega
ne pudra olan Tokalon pudrasile ya· 
pmtz. Bu pudra yeni ve imtiyazb 
bir usul dairesinde istihsal edilerek 
evvelkinden on defa daha ince ve 
daha hafif kdmaktad1r ve binaena • 
leyh cildin nazik mesamelerini tah
ri.§ eden tanelere tesadiif edilemez. 
Bu gibi taneli pudralardan saklDl -
nJZ ve yalmz havalandmbm§ ve ga
rantili yegane pudra olan Tokalon 
pudrasm1 kullantnlZ. Terkibinde 
krem kopiigu bulundugu cihetle 
cildde uzun miiddet sabit kabr ve 
artlk parhyan burunlara nihayet 
verilmi§tir. Ve slk s1k pudralanma
ga ihtiya~ kalmann§hr. 

··-· Dr. IHSAN SAMI ' 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilab, frengi 
noktai nazarmdan (V asserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
sayJlmasi. Tifo ve JSJtma hastahk
lan tqhisi idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve' su tahlilab, iiltra mik· 
roakopi hususi a§Ilar istihzar1. 
Kanda 

1
iire, 11eker, Kloriir, Kolles

terin miktarlannm tayini. Divanyolu 

---• No. 113 Tel: 20981 --• 

Sall.tb ve Ba§muharrirt Yunaa Nadi 
umumt ne~rtyat1 tdare eden Yaz1 l§leM 

Mildilrii.: Hikmet Mii.nif 

Mat'baacthk ve Ne§rtyat Tilrk A.nonfm 

~trkett • tstanou' 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
Miiessese ziraat makinelerinde ~ah,mak iizere 3 ziraat makinisti 

ahnacakbr. Ahnacak makinistlerin Lanz traktorlerile miistakil ola
rak ~ah,abilmeleri ve diger ziraat makinelerinden de anlamalar1 
'artbr. Ayhk iicret ayda tevkifatstz 30 lira olup ayrtca iafesi Hara 
tarafmdan temin edilecektir. Bu vazifeye girmege istekli olanlarm 
ellerindeki vesika suretlerini m,tirerek istida ile Miidiirliiiiimiize mii· 
racaat etmeleri. (3174) 

• 
I 

En inadc1 baf ve di' agrllar1n1 en k1sa 
zamanda ge~irir. Onun bu yiiksek te
sirini milyonlarca ki'i tecriibe etmi,tir 

1 

' j 

Biitiin gece siiren miithi' ba, agrlla .. 
r1ndan sonra bir tek ka,e · G R i P i N 
alarak rahat rahat ve mu;ll m•fll uyudu 

• • 
I I 
-

inhisarlar istanbul Basmiidiirliigiinden: 
' Basmiidiirliigiimiize ti.bi Beyoglu 2 numarah sall' magazamtzda 

bulun~n 2,000 'i'e Misleta levantalarile 339 tite Zova markah ko • 
]onyalart, a~tk artbrma suretile miinakasaya konulmuflur. Arthrma, 
6 temmuz 936 ya musadif pazartesi giinii saat 14 te yaptlacakllr. 

Niimuneler, hergiin Beyoglundaki 2 numarah magazada, tartna • 
meier Ba,miidiriyet Merkez Muhasebesinde goriilebilir. 

lsteklilerin muayyen giin ve saatte % 7,5 dan 125 lira teminat pa
ralarile birlikte, Batmiidiriyetteki Komisyonumuza miiracaatleri. 

(3309) 

HEMORRON 
Ameliyatstz Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

istanbul Oniversitesi Artt1rma ve Ek
siltme ve Pazarbk Komisyonundan: 

1 

Muhammen 
Cinsi Miktart bed eli :I'eminatt Saati 

Lira 
Kok komiiriir 1562 Ton 18.50 2168 L. 15 
Maden » 865 » 17.- 1103 L. 15.30 
Odun 1191 ~eki 2.40 215 L. 16 

Oniversite merkezile fakiilteleri i~in yukarida miktarlari, mu • 
hammen bedellerile ilk teminat ve eksiltme saatleri hizala • 
rmda yaz1h mahrukat Oniversite Rektorliigiinde 6/7/936 pa
zartesi giinii ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmuttur. . . 

2 _ lsteklilerin 2490 say1h kanunda yaz1h ves1kalarla tekhf ~~k
tublarmi ihale giinii saat 14 te Rektorliige makbuz mukabihn
de vermis olmalar1 laztmd1r. 
~artnam~ - Tevzi listesi • mukavele for~iilii bergiin Rektor • 
liik!e goriile~ilir. (3248}. 

3 

bunun lcln vOcudu. 
nuzun gOnefe maruz 
kalan aksam•na 
BARONI A 

gOze.llik yag1 sO rOn Oz . 
Bu &uretle dOz ve 
eamer blr elide 

11n1z. 

IBanyolar 

sporlar lcln 

'lzemdir• 

GOnet yan1khklarm1n'"panzehlrl 

ROMANY A SEYR!SEFA1N lDARESt 
HAREKET EDECEK V APURLAR: 
DAC!A vapuru 17 haziran r;aq amba 

saat 14 te (Kiistence) ye. 
DAC!A vapuru 21 haziran paz.ar saat 

18 de (Fire, Beyrut, Hayfa ve Isken • 
deriye) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahaye, Lwaw ve Wars • 
zawa ir;in tenizlath fiatlarla miitte • 
hit biletler verilir. Biitiin Romanya, Po· 
Ionya ve Tuna limanlar1 i!;in ve Tiirkiye, 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itila£ 
mucibince merkezi ve §arki AVTUpa ic;in 
tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye sevk 
ve nakledilir. Fazla tafsilat i!;in Galata 
nhhmmda Merkez R1htlm harunda kain 
istanbul umumi acentahgma miiracaat. 

Telefon: 44827/8 

Sultanahmed be§inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Hapishane kasasmm tadadmda fazla 
olarak ~1kan ve kime aid oldugu hili • 
nemiyen eski ve yeni paralara istihkak 
iddia edenlerin bir ay i~inde mahkeme
mize gelerek kaydettirmeleri liizumu 
kanunu medeninin 693 iincii maddesl 
mucibince ilan olunur. (23751) 

alm1z 

K BIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra abntrsa: 
HAZIMSIZLIGI, MinE EK§iLiK 

ve yanmalarm1 giderir. Agtzdaki tat • 
sJZh~ ve kokuyu izale eder. ~i~esi 75 

ve 120 kuru~ 
HOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkas1, 
A§irefendi sokak No. 47. 


