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Memlekette kullanilan 
Motorize vasttalara 
Dikkat ediyor muyuz? 
CE:! on asnn i~inde bulundugumuz 
e;;;;;D yillarmda yalmz ordular degil, 

milletler de motorize oluyorlar. 

ismet inonii ile ii~ V ekil 

Diin posta tayyaresile 
Is tan hula geldiler · 

Zaten nakil vas1talan itibarile millet ney
se ordu ancak o olabilir. Ordunun kulla- r 

nacag1 bir klSlm vas1talar ordudan once 
millet arasmda kullamlmakta olmak la-
2Jmdir. T ayyarelerin bile askerileri !;Ok 
inkisaf etmi~ sayilmak i~in sivil tayyare
cili!i;in memleket ivinde ileri bir faaliyet 
sahas1 bulmasma ihtiyac vardu. Otomo
bil, kamyonet ve kamyon gibi ~ok yayii
mi~ motorlii vas1talara gelince bunlarm 
ordudan once memleketlerin ekonomik 

Basvekilimiz 
' 

seyahatin miikemmel ge~tigini 

---... ~soyliyerek «insan tadtnl 
ald1ktan sonra tayyare 
~ok iyi vastta ... » demi~tir 

i lerinde hergun artan bir yer tutmakta 

olduklanm her yerde goriiyoruz. Giini.in 
u o orlu astta ann memleltet 

mudafaasma yarayabilecekleri hesab edi-
lirse onlarm hangi vas1Elan ve §artlan ha
iz olmalan laz1m geldigine §imdiden dik
kat etmek mecburiyetinde bulundugumuz 
teslim olunmak icab eder. Bu dikkat §ar
tma nekadar riayet etmekte oldugumuzu 
pek iyi bilmiyoruz. 

Milli miidafaa noktasmdan kafi dere
cede miicehhez olmakhgimlz liizumunu 
takdir etmiyen kimsemiz yoktur. Onun 
ic;indir ki biit~emizin ehemmiyetli bir kis
mim milli mudafaaya tahsis etmeklig,i
mizi hic;birimiz fazla bulmuyoruz. Bilakis 
daha fazlasma imkan olsa seve seve ka
bul ve sarfedecegiz. Bunlar milli sela
met ve emniyetimiz adma yapiimas1 ke
sin gerekli vazifelerdir. 

Bunun di§mda milletin icabmda mem
leket miidafaasma yarayabilecek nesi 
varsa hepsinin bu mukaddes i§te kullam
lacagmi biitiin milletc;e pek iyi biliyo
ruz. Mesela memlekette at cinsinin !sla
hma ve f,:Ogalhlmasma ~ah§Irken bu se
vimli ve faydah hayvanlann sulh zama
nrnda memleketin ekonomik i§lerine ya
radiklan kadar harb zamamnda mi.idafaa 
i§ine hizmet edeceklerini gozonunde tu
tuyoruz. Her§eyden once askert bir dev
let olan Osmanh !mparatorlugunun bir 
giinde Davudpa§a sahrasmdan Merkezi 
A vrupaya k1rk bin suvari tahrik edebil
mi§ oldugunu tarih §a§utlcl bir hakikat 
-olarak yazar. Bir gunde yalmz bir nokta
dan kirk bin siivari hareket edebilmek i~in 
bu atlan sulh zamanmda devlet kendi 
haralarmda yeti§tirmi§ degildi. 0 zaman 
millet arasmda at yeti§tirmek hevesi !;Ok 
ileride idi. Bu vaziyetin neticesidir ki se
ferde d!vlet memleketin ic;inden kendi ih
tiyactna yetecek kadar atJ kolayhkla te
darik etmi§ oluyordu. 

Son 1stikhil Harbimizde TUrk suvari
sinin ifa ettigi hizmet hahn say1lacak ka
dar yuksek ve ileridir. Siivari fukalanml
ZI ve siivari kolordumuzu memleket ic;in
den tedarik ettigimiz atlarla te§kil ve tek
mil edebilmi§tik. Demek ki bir devlet 
harb hengammda hiikumetc;e bizzat ken
disinin hazuhklan kadar milletin varhgi
na da dayamr. Zaten son zaman harbin
de milli varhgm !;ok buyiik bir yer tuttu
gu her tarafva tereddiidsiiz kabul olunan 
bir hakikat olmu§tur. Yeni zaman harble
rini bir millet ancak butun milli varhgile, 
yani kadm erkek bi.itiin niifusu ile hera
her biitun mal ve menalile kar§Ihyabilir. 
Hakikat bu olunca sulh zamanmda dev
letin memlekette <;ogalacak motorlu va
Sltalara mi.istesna bir ehemmiyet vermesi 
lazun gelecegi kendiliginden anla$lhr. 
. YUNUS NADI 

[Arkasz Sa. 3 siitun 4 te] 

lsmet lnonii Ankarada tayyareye biner ve Yefilkoyde inerken ... 
Ba§vekil !smet lnonii ile N af1a Vekili dag, Vilayet P arti reisi Adana saylav1 

Ali <;etinkaya, Dahiliye Vekili ~iikrii Hilmi, lstanbul Kumandam Korgene -
Kaya, Adliye Vekili ~iikrii Saracoglu ral Halis, !stanbul Merkez Kumandam 
dun sa bah sa at onu on ge~e Ankaradan General F ehmi, Emniyet Direktorii Salih 
Devlet Havayollanmn yo leu tayyaresile K1hc, Y e§ilkoy tayare istasyonuna gel • 

Istanbula hareket etmi§ler ve tam saat on mi~l~rdir. 
ikide y e§ilkoy tayyare meydanma inerek Ba§vekille Vekillere intizar eden he-
istikbal edilmi~lerdir. yet saat on ikiye dogru yolcu tayyaresi -

Buyuk §eflerin tayyareye verdikleri e- nin bulutlar arasmdan suzi.ilup gelmekte 
hemmiyet malum oldugundan !stanbul - oldugunu gormu§tiir. Guzide tayyarecile
Ankara seferlerinin ba§ladigi giinden - rimizden T ahirin idare ettigi bu tayyare 
beri lsmet lnonuniin tayyare ile ~ehri - Florya uzerinde ufak bir cevelandan son
mize gelmesi epey zamand1r beklenilmek- ra tayyare meydamna inmi§ ve istasyon 
teydi. Ba§vekilin dun sabah ~ehrimize binasl onunde bekliyen kar§Ilay!Cllarm 
gelecegi haber ahnmca kendisini kar§Ila - oniinde durmU§tur. T ayy renin pencere
mak i.izere Floryadan Ataturk namma sinde ilk olarak N af1a Vekili Ali <;etin-

s I • C ]All M 1' 'k' · 'si kaya gorunuyor ve guluyordu. Kap1 a~l-eryaver en e a e ec IS 1 mc1 rei 
Nuri Conker, Ali K1hc;, Salih Boziiyiik; hr a~1lmaz ilk athyan Ba~vekalet Hususi 

f I d V I. M h'dd' U" t" [Arkast Sa. 6 siltun 5 te] stanbu dan a, a 1 u 1 m s un • 
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Ameleye dair 5 kanun 
Fransiz Ayantnda hararetli miizakerelere 

derin yol a~b. M. Kayyo kanunlar1n 
tetkike tabi tutulmasinl istiyor 

• C( 

Paris 17 (A.A.) - Meb'usan mec
lisi taraf:mdan evvelce kabul edilmi§ olan 
be§ kanun layihasmm ayan meclisinde 
diinkii miizakeresi esnasmda bu layihalan 
tenkid eden muhtelif hatiblere cevab ve
ren M. Blum, ezcumle §oyle demi§tir: 

«- Gayemiz memlekette satmalma 
ve istihlak kabiliyetini inki§af ettirmek
tir. Bu gaye elde edildigi zaman istih • 
sal ve miidahalenin canlanmas1 imkam 
hasi! ve bu sayede ucretlerin artmlma • 
s1, maliyet fiatlannm inmesile telafi edil
mi§ olacaktu. T eklif etmekte oldugu -
muz tedbirler, tesirlerini has1l etmege ba§· 
laymca muvazene viicude gelecektir. 

M. Ruzveltin yapml§ oldugu tecrii -
beyi hatirlatan M. Blum §Oyle demi§tir: 

«- M. Ruzvelt, J;Jlemleketinde istih
lak vas1talanm toptan arttrmaga muvaf
vaf oldugu zaman i§lerde bir §aha kalk
ma, bir canhhk goriilmii§tur.» 

M. Blum, gerek hususi ve gerek devlet 
miiesse5elerinin bir intikal devresi ge!;ir
mek mecburiyetinde kalacaklanm kabul 

etmi§tir. Hatib demi§tir ki: 

«- Bu intikal devresi esnasmda bil • 

M. Kayyonun bir karikatiirii 

hassa milletin devlete yard1m etmesi la
Zimdir. Millet, dun nasi! harbe kar§l mu
kavemet c;;arelerini kendi bulmu§sa huh -
rana kar§l mukavemet ~arelerini de gene 
kendisi bulacakhr. Birer hirer iktiham e
decegimiz bir tak1m mu§kuller ~Ikacakhr. 
Bilhassa kii!;iik ve orta muesseselere ve 

[Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 

~ Dun Floryada Ba!jvekille Vekilleri kabul eden Biiyiik lJnderin 
gezintileri esnastnda tesbit edilmi, fOk canl1 bir levha 

···························································· 
Montro 

Konferans1 

diger 
diin 

Heyetimizin 
azalart da 

ak,am gittiler 
Bogazlar konferansma i~tirak e 

decek olan askeri murahhasimiz, 
Erkamharbiyei Umumiye ikinci 
Reisi Korgeneral As1m ve askeri 
mii~avirlerimiz, ikhsad Vekaleti 
D ~ iz ·;.,te • Sa ull h, latb at 
Umum Miidiirii Vedad Nedim ve 
konfenmsta bulunacak gazeteciler 
dun ak§amki ekspresle Montriiyc 
hareket etmi§lerdir. 

Korgeneral As1m, 1stanb~l Ku -
mandam General Halis, Istanbul 
Merkez Kumandam General Fehmi 
ve bir c;ok zabitlerimiz tarafmdan 
te§yi olunmu§tur. 

lngiliz ve Yunan 
murahhaslar1 

1stanbuldaki Bogazlar Komisyo· 
nu azalarmdan bulunan ingiliz se
fareti ata§enavali kolonel Makdo -

1 Arkas~ Sa. 7 siltun 3 tel 

Selanikte tevkif 

edilen Bulgarlar 

Makedonyan1n istiklalini 
temin i~in te~kilat 

yapm1~lar 
Diinkii posta ile gelen Atina gazete -

lerinden: 
Selanik 13 - Bir iki ay evvel yalmz 

ba§ma ikamet ettigi bir otelin odasmda 
olii bulunan Kroc;eri isminde bir Bul -
garm evrak1 zab1taca tetkik edi -
lirken mahud [E. M. E. 0.] Makedonya 
Bulgar ihtilal komitasile alakadar ol -
duklan anla§Ilan baz1 isimlere tesadiif 
edilmi§ti. 0 vakittenberi bunlarm izi iis
tiinde yiiriiyen ve 9 may1sta Selanikte 
zuhur eden kanh hadisatta biiyiik rol 
oynad1klarmdan §iiphe edilen bu a -
damlar gec;en per§embe giinii yap1lan 
ant bir baskmla tevkif edilmi§lerdir. 

[Arkast sa. 7 siitun 3 tel 

···························································· 
Bel~ikada grev 

kanh sekil ald1 
' 

Diin bir~ok ~arpi~
malar oldu • 

Briiksel 17 (A.A.) - Belc;ikamn her 
tarafmda maden sanayii amelesile maden 
komiiru ocaklan amelesinin Hffesi grev 
ilan etmi§lerdir. Anvers ve Gandda dok 
amelesinin grevi devam ediyor. 

Borinageda grev halinde bulunan rna
den komiiru amelesinin miktan 73,000 
tahmin olunmaktadir. 

/1 biiyiimek istidadmda 
Bruksel 17 (A.A.) - Grev, memle

ketin her larafma yayilmaktadir. 
(Arkasz Sa, 7 siitun 3 tel 

Atatiirk diin Ba§vekille 
ii~ vekilimizi kabul etti 
Ba~vekil, Adliye, Dahiliye ve BayindJrbk 

Floryada Reisicumhur 
Atatiirkiin nezdinde bir miiddet ~ab.tdar 
Vekillerimiz diin 

istanbul 18 (A.A.) - Reisicumhur 
Ataturk dun ogleden evvel Ankaradan 
hava postasile §ehrimize gelen Ba§vekil 
ismet lnonii ile Adliye V ekili ve Hari
ciye Vekil Vekili .$ukrii Saracoglu, Ba

ymdirhl. ekili li <;etinkaya ve Dahi
liye Vekili .$iikrii Kayayi Floryadaki 
ko~klerinde kabul ederek ogle yemegine 

ahkoymu~lardir. 
Atatiirk yemekten sonra Ba§vekil ve 

Vekillerle bir miiddet <;ah§mi§lard!r. Ba~
vekil ve Vekiller diin geceyi Ataturkun 
misafiri olarak Florya ko§kunde ge<;irmi§

lerdir. Ba~vekil ve V ekiller bugi.in ogledcn 
sonra gene hava postasile Ankaraya avdet 
edeceklerdir. 

·································· ····•············································································ ...... . 
Blum kabinesinin hir karar1 

Suriye ve 
istiklal 

Liibnana 
veriliyor 

• • 
ISm I Her iki memleket te «Dogu Devletleri» 

a]bnda Fransan1n miittefiki olacak ve 
kabul olunacakhr Milletler Cemiyetine 

Paris 17 (A.A.) - E
ko de Paris gazetesinde 
Portinaks, dun uk~am 
Frans1z Hariciye Neza
retinde miihim bir top
lanh aktedildigini ha -
ber veriyor. Bu top -
lantlda, Suriye ve Liib
namn, Fransa ile miit
tefik iki miistakil cum
huriyet haline konul -
masr giiru~iilmii~ti.ir. Bu 
cumhuriyetlere <Dogu 
devletlerh ad1 verile . 
cektir. 

Fransa ve Suri~ de
legeleri arasmda esa
sen kararla§IDI§ olan i
ki andla§ma, yakmda 

zuu bahsedcrek, gene 
buna benzer malumat 
veriyor ve diyor ki: 

eM. Leon Blumle 
1von Delbosun ilk siya
si eser leri bu oJ.acak
tir .• 

ltilalnameyi kim 
imzaltyacak? 

kabine tarafmdan tas- Fransanm Suriye !tvkalcide 

Paris 17 (A.A.) -
Salahiyettar mehafil 
halihaz1rda Pariste bu ~ 
lunmakta olan Suriye 
heyetinin Suriye ve 
Liibnam miistakil ve 
Fransanm miittefiki bi
rer cumhuriyet hali • 
ne koyacak olan kat'i 
itiliifnameyi imzala • 
maga salahiyeti ol -
madigm1 tasrih etmek • 

komfseri Kont do Martel dik edilecektir. 
Suriye ile Liibnan, Frans1z manda -

smdan kurtulur kurtulmaz, Milletler 
Cemiyetine iltihak edecektir. 

Bu keyfiyetin, oniimiizdeki cyllll a -
ymda, bir emrivaki olacag1 tahmin edi
liyor. 

Ovr gazetesi de ayni meseleyi mev -

te ir. 
$imdiki proje evvela Suriye hiikumet 

ve parlamentosunun tasvib ve tasdikma 
arzedilmek laz1m geldiginden Suriye 
ile Liibnamn oniimiizdeki eylill. aymda 
Milletler Cemiyetine girebilmelcrine 
ihtimal verilmektedir. 
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Habe§istan macerasinin 
bir fash bugiin kapan1yor 
ingiliz kabinesi zecri tedbirlerin kaldirdmasina 
clair hazirladJgi karar1 bugiin Avam Kamaras1 

huzurunda miidafaa edecek 
Londra 17 (A.A.) - Deyli Tel -

graf gazetesi, diyor ki: 
Kabinenin zecrt tedbirlerin kaldJnl -

mas1 laz1m gelmekte olduguna karar ver
mi§ bulunduguna clair olan beyannamesi 
yann Avam Kamarasmda okunacaktlf. 

Bu gazete M. Edenle M. Baldvinin 
hukumetin bu karan vermesine saik olan 
sebebleri tamamile izah edeceklerini ilav 
tmektedir. M. Eden, 1ngiliz namlanm 
noktai nazarlanm izah edecektir. Bu 

[Arka~t Sa. "r ailtr.t1l 1 cteJ 



CUMHURiYET iS Hazlran 1936 

I II II ( eehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 
VIYANA OO_N.U$U istanbul limanmda Giine~ yarm sa bah j Harici ticaretimiz 

iyi vaziyette 
F ransan1n dahili gaileleri 

ve ingiltere 
Tarihi tefrika: 66 M. TURHAN TAN yapdacak tslahat tutuluyor 

Kara Tiirk ordusunun her neferi, kii~iik 
Mehmedin ad1n1 sevgi ve saygile an1yordu! 

Giimriik binas1 antrepo Uludag ve Birecikte 
olacak, rihbmlarda mi· haz1rhklar ikmal edildi 

Son dort ayda ihracatimiz 
ithalabm1zdan 1,232,351 

lira fazlad1r 

U mumi Harbden sonra Avrupatta 
hegemonya sahibi olup her de· 
digini yaphran ve her sahada 

hUkiim ve ni.ifuzunu gi:isteren F ransa, son 
se~imden sonra, Avrupa politikasmda 
mUhim bir amil olmaktan ~1kt1. (:iinkU 
~on sec;imde saylSI dort misli artan komti
nist partisi di§ politikadan ziyade i~ po· 
litikada son derecede faaliyet gosterip 
yeni kabineye daha te§ekki.i!Unden evvel 
muazzam bir gaile haznlad1gmdan gerek: 
hiikumet gerek efkan umumiye, haricle 
me§gul olmaga vakit ve kuvvet bulama· 
mi§tlr. 

Kara Mehmed Pa§a, bol top ve tli • 
fek sahibi olup ~arkJfeleklerile, siperle
rile kendilerini aynca emniyet altma al
mJ~ olan Rus ordusunu hareketsiz bJrak
mak, ileriye ge~irmemek i~in boyuna 
§ebhunlar, gece hiicumlan tertib edi • 
yordu. Top ve tUfek diiellosile gec;en 
hergliniin gecesi ya sagdan, ya soldan 
yaptlmi§ ani bir saldm§a §ahid oluyordu 
Ve dii§man amanSIZ bir SUrette rurpafa • 
myordu. 

Kara Mehmed bi.iti.in bu hiicumlarm 
basmda, ki.ic;iik Kara Mehmed ise daima 
babasmm yanmda bulunuyordu. Gece -
leri, yan k1zgm toplann ic;ine minder se
rip yatan lie; numarah Kara Mehmed, 
hi.icum hamhklarm1 uykuda bile sez~r 
tr.:biydi ve kendine haber vermeden ha • 
reKele gec;en babasm1 dii~manla c;arpi§Ir
ken yakalamakta hie; gii<;liik c;ekmezdi. · 

Onda gerc;ekten asker ruhu vard1, kap
lan yavrusu gibi c;evikti, ele avuca s1g • 
mazd1, korku nedir bilmezdi, yorulmaz 
ve ii~enmezdi. En ho~land1g1 §ey, giille 
k1zdmp topc;ulara vermek ve bu k1zgm 
gi.illelerin dii§tligii yerde yaptlg1 yangm1 
alki§Iamakti. Uykusunu ya bir topun ic;in
de, yahud dibinde gec;irirdi. Caduda 
yatmaktan adeta igrenirdi. Hiicumlarda 
babasmm golgesi gibiydi, ardmdan bir 
ad1m aynlmazd1. Bazan bu golge one 
gec;er ve iki numarah Kara Mehmedin 
yiiregini agzma getirecek kadar c;1lgmca 
gi:isteri~ler yapard1. Heniiz pek klic;iik 
ya&ta bulunmasma ragmen degme genc
lerin yapamiyacagJ i§leri ba§anr ve hii
cum gecelerinin sabahmda Kara Mehmed 
Pa aya mutlaka iki U~ di.i§man ba§I go
tiiriirdli. 

Onun en biiyiik hizmeti, bUtiin fukay1 
hamiyet ve celadet yan§ma siiriikleme
sindeydi. Mii§kiil vaziyetlerde ve geri 
~ekilmenin gerekli goriildligii anlarda o, 
alacah biiyi.ik c;evresini kUc;Uk palasmm 
ucuna takar, bir sUgiUn gibi sUziilerek one 
gec;er ve bUtUn bir alayi arkasmdan si.i • 
riikleyip c;ekerdi. Kara Mehmed Pa§a 
onunla iftihar ediyordu, babast onun var
hibndan gurur duyuyordu. Ordunun her 
neferi onun adm1 sevgi ile amyordu. De
nilebilir ki T asmin suyu oniindeki c;etin 
sava§I hakikatte klic;iik Kara Mehmedin 
ne§' eli cesareti idare ediyordu. 

Fa kat Ruslar <;;erin kales in de de, 
T asmin kar§Ismda da dayamyorlard1. 
Miihimce yard1m alan General Remda
neski bir arahk ag1r da basmaya ba§la
mi§h. Kara Mehmed Pa§a bu tehlikeli 
vaziyeti Sadirazama bildinnek ihtiyaci
m duydu, sabah gidip ak§am donmt'k ii
zere yigit ada§tnl Cerine yolladJ. Sekiz 
saatlik yolu iki saatte alan iin!U Sipahi, 
Saduanm karargahma varmca hayret -
ten donakald1: BUtiin metrisler bo~ahyor 
ve koca ordu panik halinde geriye .;ekil
mege hamlamyordu. 

0, y1kilmaya ba~Janan c;adirlarm, bii
yUk bir tela§la atlanmaya c;ah§an sUvari
lerin, geli§igiizel kat1rlara yiikletilmege 
sava~1lan aguhklarm arasmdan hayvam-

m sUrUp Sad1razam otagma gelince Ka· 
ra Mustafa Pa§ayJ da peri§an bir du " 
rumda buldu. Cesur gi:irUp begendigi ko· 
ca vezir, ellerini ugu§turarak c;adtrda do
la§Iyor ve <;Ilgm samlacak bir bic;imde 
inleyip duruyordu. 

Kara Mehmed, kendi vazifesini unu· 
tup vezirin ac1kh vaziyetile ilgilendi: 

- Ne oluyor devletlu, dedi, bozgun 
mu var) 

- Evet, baskma ugrad1k. 
- Kim bast! sizi? 
Kara Mehmed akla sigmiyan bu i§in 

asils1zhgmi k1sa ve sert bir ifade ile ve· 
zire anlathktan sonra c;ad1rdan firladi, 
panik yapan askerin arasma girerek yiik· 
sek ve heyecanh sesile Rus yardimCI or
dusunun T asmin suyunu a§madigtni ve 
a~amiyacagmJ haykirdi, bir ka<; korkak 
dirinti askeri tokatladi, bir ka~ beyi, pa
§aYI azarlad1, §oyle boyle bir siikunet 
temin edebildi ve bu as1lsiz rivayeti kim
lerin <;Ikardigmi incelemege giri§ti. Me • 
ger, orduya katilan bakkal, ~akkal gu -
ruhu o gUne kadar yaptJklan kazanc1 
kafi bularak ve ne olur ne olmaz diye· 
rek ortaya boyle bir §ayia atmi§lar ve 
yiiklerini de arabalara koyup ka~mJ§lar
mi§ I [I] 

Kara Mehmed, yirmi, otuz Sipahi se· 
c;erek hemen yola <;JktJ, kac;an bakkalla
ra ula~t1, kendilerini ipe sanp arabalarile 
beraber geri c;evirdi, ve ordugaha gelin
ce onlann ka<;1rd1klan e~yamn yagma e
dilmesini askere hayktrd1ktan sonra Sa
dJrazamm yanma gitti: 

- Ben, dedi, elimden geleni yapt1m. 
Ost tarafm1 sen dU§Un. 

Kara Mustafa Pa§a btiytik bir sevinc
le onu kucaklad1, orduya karga§ahk ve· 
ren suc;lulan kestirdi. F akat obiir cephe 
ic;in istenilen yard1m1 vermedi, yigit Si -
pahiden oziir diledi: 

- Y ammdan bir nefer bile aytra • 
mam. Pa§ana selam soyle, kendi askerile 
dayanagorsiin. 

Zaten Kara Mehmed de oradan yar· 
dtm gotiirmegi arttk faydah degil, za -
rarh buluyordu. Bakkallann, ~akkallann 
dedikodusile metrisi b1rakan, ka<;maya 
hamlanan bu siitiibozuk dirintilerden se· 
c;ilecek yard1mc1 kuvvetin otedeki yigit 
askerleri de ba§tan ~1karacaklarmf!. §lip· 
he yoktu. 

Bu sebeble gene tekba~ma geri dondii, 
pa§a ada§ma i§i anlattl: 

- Biz iic; Kara Mehmed, dedi, bu 
taburu bozanz. Hi<; tasalanma. Elverir 
ki Sad1razam kaleyi devirebilsin I [2) 

[Arkast var] 

[1] cOrdunun bozulacagmt tevehhiim e
den b!r m!ktar muhannes ve rii.svay rna -
nav, bakkal ve c;akkal arabalarma davar
lanm ve biitiin mallarm1 yiikletlp gellndigl 
yola dogru yollanmalarile asker beynlnde 
b!r mertebe siistliik ve perl~anllk hastl o.. 
lup dii$man tarafmdan ciiz1 blr g1riv ol
dukc;a metrlsler bastldl zannlle ciimlenin 
gtizii ger!ye dtindii.~ 

Fmdtkhh tarlhl - S: 697. 
[2] Tabur, bugiinkii manada deglld!r. 

S!per ardmda ve miidafaa vazlyetlnde 
f1rka veya ordu demektlr. 

haniki tesisat kurulacak 
Ankarada bulunan istanbul Liman 

Umumi Miidi.irii Raufi Man-aslmm bu
giin §ehrimize donmesi beklenmektedir. 
Raufi Manyash yeni ~1kan kanuna go
re haZirlanan liman te§kilat, Islahat ve 
in§aat projesi esaslan hakkmda ikhsad 
Vekaletine ·izahat vermi§tir. 

6grendigimize gore, limanda yapila
cak 1slahat programmm tatbikatile Li
man idaresi me§gul olacak, fakat, i§lere 
Vekalet Ba§mii§aviri Vander Parten 
nezaret edecektir. 

istanbul limanmda yap1lacak 1slahat 
i§lerinin ii~ sene zarfmda bitirilecegi u
mulmaktadir. Bu sene elde mevcud nh
tlmlar tamir edilecektir ki bu i§e ba§ -
lanmi§br. Sirkeci r1hbm1 §imdi k1smen 
harab bir halde olan Sarayburnu §i -
mendifer gan ve antrepolar nhtimile 
birle§tirilerek bu nhhm Eminoniinden 
Sarayburnuna kadar kullamlabilir bir 
hale konulacakbr. Galata nhturu Top
hanede Denizyollan idaresi ve Ford 
mii.essesesi rihtimile birle§tirilecek ve 
buradan itibaren Fmd1kh camisine ka
dar olan kismm in§asma da ba§lana -
cakhr. 

Liman agzmda bulunan §amanchra -
lar kaldmlarak Sallpazan oniinden ba§· 
lamak iizere Bogaza dogru dizilecek -
tir. Halicdeki iki koprii arasmdaki bek
~i mahalli kaldmlacakbr. Buradaki 
mavnalar Halicin i<;erisinde duracak -
br. 

Her maim behemehal antrepoya a -
hnmas1 esas1 konulmaktadir. Bahren 
muameleye tabi mallar pek az biralol
mi§hr. 

Birincite§rinden itibaren §imdiki 
Giimri.ik Ba§miidiirliigi.i. binasi biiyiik 
bir antrepo haline konulacak, o zamana 
kadar nhtimlar da en son sistem miha
niki tesisatla takviye edilmi§ olacak -
br. 

ECNEBI MEHAFILDE 
lspanyadan bir ticaret 

miimessili geldi 

Madridde aktedi\en son Turk • !span
yo! ticaret anla§masmdan sonra iki mem
leket arasmdaki ticari mUnasebahn in • 
ki§ah ic;in lspanyadan memleketimize 
bir murahhas gelmesine ·Ve Ankarada 
bu hususta konu§malar yap1lmasma ka -
rar verilmi§ti. lspanyanm tayin ettigi mu· 
rahhas Kapiten V alevo §ehrimize gele
rek ak§am Ankaraya hareket etmi~tir. 

M. V alene ayni zamanda bUtiin ls -
panyol sanayi mUesseselerinin vekaletini 
de haiz bulunmaktadir. 

Ankaradaki konu§malarda TUrk • ls
panyol ticari mi.inasebatmm daha ziyade 
inki§afi i~in bir anla~ma yap1lacaktu. 

KOLTOR ISLER/ 

Memleketlerine donecek 

Frans1z muallimler 

19 haziran cuma giinli gUne§in tutul
masmi tetkik ve takib i<;in Bursaya gitrni§ 
olan lstanbul Rasadhanesi MUdUrii Fa- Ba§vekalet istatistik Umum Miidiir -
t,in bu hadiseyi Uludagda Cennetkaya liigii 934 yllmm nisan ayma kadar olan 
mevkiinden tetkik ve tesbit edecektir. Ra- t~arici ticaret istatistiklerini ne§retmi§ -

d 
lr. 

sa aletleri §imdiden bu tepeye yerle§ti- Bu istatist-ige gore, bu sene ba§mdan-
rilmi§tir. Aletlerin i§lemesi ic;in laz1m ge· beri ilk dort ayllk ihracatim1z 28 milyon 
len elektrik cereyam bir motor vas1tasile 619,108, ithalabm1z ise 27,386,757 lira 
temin edilecektir. k1ymetindedir. $u vaziyete gore, ihra-

GUne§, cuma sabah1 saat 4 ile 5 ara- catnmz ithalabm1zdan bu dort ayda 
smda tutulacak.tJr. Tam ki.isuf hadisesi 1,232,351 lira daha fazlad1r. Nisan aym
diinyanm bir <;ok yerlerinden goriilebile- da ise, ihracahm1z 6,611 ,925 lira, ithali
cektir. Fakat, en iyi gori.ilebilecek yerler tlmiz ise 7,032,426 liradir. Bu ayda go
T k ri.ilen bu fazlahk hiikumetl;e goriilen 

Ur iyenin Karadeniz sahilile cenubi li.izum lizerine verilen bazi kontenjan 
Rusyadir. Romanyah astronom Donie; tahsisatlan ve mevsimin tabii ithal i -
kUsuf hadisesini tesbit ic;in lneboluya cablarmdan ileri gelmektedir. 
gitmi§tir. Rusyamn T omsk §ehrinde de ilk dort ay i<;inde en <;ok ithal ettigi-
19 ecnebi ve 25 Sovyet mutehass1s tesi • miz madde kasarh boyah ham mensu
satlanm ikmal etmi§lerdir. Soylenildigi • catt1r ki mevcud ithalatm yiizde 9,10 u
ne gore tam kUsuf 80 ila 120 saniye de- nu te§kil etmektedir. ithalatm yiizde 
vam edecektir. 4,69 unu da demiryolu vagonlan te§kil 

G etmektedir. 
iine~in tutulmasmi tesbit irin Bireci- + ..- 1hrac e§yamizm ba§mda tiitiin gel -

ge gitmi§ olan !stanbul Dniversitesi Ra- mektedir. ihracatnmzm yiizde 22,86 sm1 
sadhane profesi:irleri kiisuf hadisesi hak- te§kil eden yaprak tiitilnden sonra yiiz
kmda uzun bir raper haml1yacaklard1r. de 14,36 nisbetile ham pamuk gelmek
Kandilli Rasadhanesi MUdUru Fa tin de tedir. 
aynca bir rapor yazacak ve neticeleri ~-----------.-J""'"'-~-c 
mUmkUn mertebe fotograflarla tesbit et- SEH/R SLER/ 
mege c;ah~acakhr. 

1914 te vukua gelen kiisuf hadisesi 
gene TUrkiyeden, bilhassa Erzurumdan 
c;ok iyi gori.ilmii§tU. Fakat o zaman tek
nik vasJtalann noksanl1g1 yuziinden ha • 
dise tesbit edilememi~ti. 

Beyoglunda ~i~ek pazar1 

a~dtyor 
Istanbul ~ic;ek ve fidan bahc;Ivanlan 

cemiyeti Beyojlunda da bir ~ic;ek pazan 
a~Ilmasl ic;in Belediyeye miiracaatte bu
lunmu§tur. Belediye, bu yerinde mi.ira • 

DENIZ ISLER/ caati kabul etmi§ ve c;ic;ek ve fidan paza· 
nmn Galatasaray mektebi biti§igindeki 

Vapurlarm tahlisiye Kartal sokagmda ac;Ilmasmi muvaf1k gor· 
vasitalar1 mU§tiir. Burada ilk pazar bugiin kurula -

T atbik mevkiine konulan yeni bir ni- caktu. Bundan sonra da bu sokakta per· 
zamname ile bi.iyiik ve kii<;iik yolcu va • §embe, cuma ve cumartesi gUnleri olmak 
purlanndaki tahlisiye vesaitinin vapurla- tizere haftada iic; defa c;ic;ek ve ~ic;ek fi
rm istiab hadlerile uygun olmas1 icab et- danian sahlacaktir. 
mektedir. Halbuki bir~ok vapurlann fli- Y eni telefon iicretleri 
ka, tahlisiye simidi, yangm tulumbalan lstanbul telefon iicretlerinde yap1la • 
gibi tahlisiye vesaifi noksand1r. cak yeni tenzilat ve tesisat i~in haz1rlanan 

Deniz Ticaret Miidiirliigli yapt1rd1gt proie Vekiller Heyetine sevkedilmi§tir. 
kontrollar neticesind.e tahlisiye vesaiti , T elefon $irketi idare heyeti d.iin de 
noksan olan biitiin vas1tlan tesbit etrni§ uzun bir toplantt yapmi§ ve yeni ta rife 
ve bunlarm en k1sa bir zamanda noksan· ~~lerile me'~~ul olmu~tur. 
lanm ikmal etmelerini bildirmi~tir. Belediye hizmetinde bulunan 

Aynca ac;1k denizlerde <;ah~an yolcu miitekaidler 
ve yUk vapurlan ic;inde telsizleri noksan 
veya kusurlu olanlarm da telsizlerini fa
a! bir hale getirmeden seferlere devam e
demiyecelderi teblig olunmu~tur. 

Ge<;en umumi sec;imde sosyalistler 
memleketin en bi.iyiik partisi olacak de • 
recede muvaffakiyet gostermi§ olmala • 
rma ragmen amele ve miistahdemin iize· 
rinde koklU ve §Umullii bir hUki.im ve nii· 
fuz sahibi degildirler. Diger taraftan res
men bi.itiin Frans1z amelesini temsil eden 
mesai umumi konfederasyonu amelenin 
ancak Uc;te biri Uzerinde tesir · sahibi bu • 
lunmaktadir. Amele sendikalan dahi ga· 
yet gev§ek ve dagm1ktJr. S1ki te§kilat sa• 
hibi komUnistler meydam bo~ bularak 
ameleyi harekete getirmege fmat bul • 
mu§lardir. Bu hareketin kuvveti ve teh
likesi tabiyesindedir. Amele i§lerini b1 -
.rakarak grev yapmakla kalmamJ§, ayni 
zamanda fabrikalan ve mUesseseleri i§gal 
ve patronlarla direktor leri hapsetrni§ • 
lerdi. 

Milyonlarca ameleyi ve mi.istahdemini 
fabrikalardan ve ticarethanelerden ~1kar· 
mak ic;in silah kuvvetine mUracaat etme!C 
ve sel gibi kan dokmekten ba§ka <;are ol· 
mad1gmdan M. Blum kabinesi, amelenin 
her dedigini kabul etmekte ve bunlara 
aid kanunlan alelacele tanzim edip 
meb'usan meclisinden gec;irmege mecbur 
olmu§tur. Lakin bunlann tatbik1 mali, 
iktuadi ve ticari birc;ok zorluklar~. bU • 
ylik engellere ve muhalefetlere maruz ka
lacaktJr. Patronlar ameleye ve mUstah· 
demine mesai saatlerinin kJsaltJimasmdan 
dolayi fazla verilecek milyarlan mevcud 
maliyet k1ymetlerine ilave edemiyecekle· 
rini ve e§ya fiatlanm da o nisbette artl • 
racaklanm §imdiden sendikalan vas1ta • 
sile ayan maliye encUmeni reisi M. Kay
yoya bildirdiler. 

Lakin komiinist partisi imdilik elde 
edilen ve. ileride tahakkuku iiphe i b::.::cu"".;....~--~ 
lunan mi.isaa'deleri benimsiyerek Fransada 
i§<;i s1mfJ iizerindeki nUfuz ve itibannl bir 
kat daha kuvvetlendirmege c;ah§makta • 
d1r. Bu maksadla Pariste muazzam bir 
miting hamhyarak tezahiirat yaptJ. Bu 
niimayi§te orak ve c;eki<;li kml bayraklar· 
Ia donahlan kiirsiilerden komUnist par • 
tisinin gayesi {Sovyet Frans1z Cumhu • 
riyeti) oldugu teyid edildi. 

Vapurlarm yaz tarifeleri 

Akay 1daresinin yaz ayma mahsus 
seyrUsefer tarifeleri bir haftaya kadar 
ba~ltyacakhr. 

~irketi Hayriye de yaz tarifelerini 1 
temmuzda tatbik edecektir. 

Belediye, tekrar vazifeye tayin edil
mi§ bulunan mUtekaid doktor, baytar ve 
emsali kimselerin tabi tutulacaklan ah • 
kam hakkmda diin §ubelere bir tamim 
gondermi§tir. T amime gore bu gibi me • 
murlar ifa edecekleri vazifeler, bareme 
dahil bulunsun bulunmasm, licretli miis- Bu miinasebetle §ahsi miilkiyetin ve 
tahdemlere aid hUktimlere tabidirler. tasarrufun ilga edilmiyecegine i§aret edi
Bu suretle, bu memurlar pe§in maa§ ala- lerek kii<;uk burjuvazinin endi§elerinin 
mtyacaklardir. lzin ve sair hususlarda da izalesine ~ah§IlmJ§hr. Bu meselede Fran· 

b I I h · SIZ komUnist partisi davasm1 kolayca isbat 
G0MR0KLERDE 

Giimriiklerde yaptlan tayin 

ve tahviller 

un ar, maa§h, resmi memur arm a!Z d b"l k · r .. k" S R d 
b l d kl l'k 1 k e e 1 ece hr. yun u ovyet usya a 

u un u an haklara rna 1 o am1yaca - k • . k · · f d h' 1 d mer ez1 1cra omJtest tara m an a 1ren 

Mar Itr... h'bl • d • t kabul edilen ve sonbaharda Sovyetler 
o or sa 1 ertn en 11 enen k · · d'k k 1 k 1 ongresmm las 1 ma onu aca o an ye· 

V azifelerini bitirip memleketimizden GUmri.iklerde mali seneba§I mUnasebe- ceza ni te§kilan esasiye kanununda ba§kalanm 
kat'i surette aynlmak Uzere olan Galata- tile yap1lacak degi§iklikler tasdika iktiran Belediyeye resmen muracaat edildigi i§letmek suretile olmaksmn kazamlan 
saray lisesi Frans1z muallimlerinden M. etrni§ ve tebligata ba§lanmJ§hr. 1stanbul halde formalite yi.iziinden ruhsat ahnma- servetlere dokunulmiyacagi hakk1nda bir 

---.~-~~-----~~~..,....,."!"'!!'==~==========- Giiyon ve M. Gi.iyo ~erefine bu aym gi.imriiklerine de bugiin tebligat yaptlmasi s1 ge<;iken motorler i<;in sahiblerinden bir kayid vard1r. 

Balkan Matbuat Kongresi 25 ipde Beyoglunda Onyon Fransez ku- beklenmektedir. misli ceza istenmektedir. Umumi §ika- Komiinist partisi, e§ya fiatlanmn ylik· 
liibu azalan tarafmdan bir ziyafet verile- Umumi surette yap1lan bu degi§iklik _ yeti mucib olan bu cezalar iizerine daimi seltilmesine miisaade etmiyecegini de 

Balkan Antant1 devletleri matbuat ko ngresi ge<;en hafta Biikre§te toplanmi§h. 
Romanya Hariciye Nazmnm kii§ad ve mUhim bir nutuk irad ettigi bu toplantJda 
alman resim M. Tituleskoyu nutkunu oku rken gi:isteriyor. 

cektir. ler meyanmda, Sirkeci giimrUk miidiiri.i encUmence karar ittihaz edilmek lizere bu toplanhda bildirmi§tir. Halbuki 
Riyaziye muallim muavinligi Galib, Kars gUmriik mUdUriUgiine, Kilis cezaya tabi tutulan moti:irlerin cins ve a- patronlar sendikasmm dedigi gibi e§ya 

imtihant giimrUk miidiirU Ne§et, Sirkeci giimri.ik dedlerile beraber tahakkuk ettirilen ceza fiatlan bizzarur artacakhr. Bundan an· 
mUdiiriUgUne tayin edilmi§lerdir. istanbul miktarlan hakkmda Belediye dairelerin- la§Jid1gma gore komUnist partisi e§ya fj. 

Orta mekteb riyaziye muallim mu • d 1 · · ithalat giimriigii muayene memurluguna en rna umat istenml§hr. atlarmm artmlmasi Uzerine ameleyi bir 
avinligi imtihanma talib olan 15 ki~inin ayni gi.imriik katiblerinden Kenan, lstan- Festival hazuhklart daha harekete getirecektir. HUkumete 
imtiham, diin, lstanbul KIZ lisesinde ya- bul Ba•mu"du"rlu"g~u" memurlugvuna tetk1'k 1 kl · k ' I' · · k d'kl · ' Festival program1m ihaz1r ama a g1rere mes u 1yete J§hra etme 1 enn • 
ptlmi§hr. mUdUrliigU memurlanndan Raif, istanbul me§gul bulunan heyet faaliyete devam den hareketlerinde serbest bulunan komli• 

Olgunluk imtihanlari ithalat giimriigi.i memurluguna tetkik mU- etmektedir. Heyet S1vas, Giresun, Erzu· nistlerin yeni hareketi M. Blum kabine " 
Olgunluk imtihanlanna aid program, diirlUgii memurlarmdan Sabri, dahili ti- rum ve Artvin mmtakalarma birer mek- sini bir kat daha i§gal ederek harici it • 

diin alakadarlara teblig edilmi§tir. caret giimrUgU muayene memurluguna tub gondererek, festivalde bu mmtakala· lerle ciddi surette ugra§masma imkan 
Programa gore hususi liselerin olgun - tetkik miidiirlUgii memurlanndan Osman nn halk oyunlanm temsil etmek ve §ar· b1rakmiyacaktJr. 

luk imtihanlan, resmi liselerde yap1la • Nuri, fstanbul ithalat gUmriigii veznedar- k1lanm soylemek iizere 1stanbula hirer Fransamn dahili gailelerden dolay1 ha· 
cakhr. Bogazic;i, F eyziye ve ~i§li T e - hklarma ayni gUmriik ambar mUdUrii heyet gondermelerini istemi§tir. S1vastan rid i§lerle lay1kile ugra§amadigmi ve ug• 
rakki liselerinin imtihanlarl, Kabata§ta, F alih ve istanbul muhafaza ba§miidiir • gelen cevabda (Halay) alay oyunlan • ra§am1yacagm1 anhyan ingiltere hiiku • 
Musevi Iisesile ecnebi liselerin imtihan - lligU veznedan Ali Dervi§ tayin edilmi§- m temsil etmek ve balk §arkilanm soyle· meti, zecri tedbirlerin devammdan mel " 
Jan Galatasaray lisesinde, Hayriye li. • lerdir. mek iizere bir heyet gonderilecegi bil- huz biitiin tehlikelere yalmz ba§ma rna· 
sesile, YUce Oikii Jisesinin imtihanlan Is· Halicde bir motor yolcu dolu dirilmi§tir. Erzurumdan gelecek. heyet te ruz kalmamak ic;in politikasmJ degi§tir • 
tanbul Iisesinde, fstiklallisesile Rum lise· bir sandah bahrd1 (Par) yahud (Dada§) oyunlanm oym- megi ehemmiyetle derpi§ etmektedir. Bu 
lerinin ve DarU§§afakanm imtihanlan, DUn, Hikmet, Emine, Saadet isimle - ~acakhr. ~iresundan gonderilecek heye· devletin kat'i politikasJ ne oldugu, bugun 
Vefa lisesinde, Ermeni liselerinin imti - rinde i.i<; kadm sandalc! 1smailin sandalile tm muhtehf §imali Anadolu oyunlanm Avam kamarasmda d1§ i§ler hakkmda ya· 

.......................................................................................................................... hanlan ise Pertevniyalde yap1lacakhr. Kasimpa§adan Cibaliye gec;erlerken in- gosterecegi soylenmektedir. Aynca Orta piiacak mUnaka§adan bir dereceye kadar 

Danimarka konsoloau Av derileri ihracatl cakhr. hisarlar 1daresine aid bir motor sandala Anadoludan da (T anma} oyununu oy· anla§llacaktir. 
Tiirkofiste Tiirkofis av derilerinin daha munta • Askeri kamplar c;arparak parc;alaml§hr. MUsademe neti- namak iizere bir heyet gelecektir. Muharrem Feyzi Togay 

b. k'ld 'h .. k" k I k · d d · d k d 1 1 d 1 C::.ehrimizde bir ayda yap1lan --------....... '!'!'----~ 
Danimarka konsolosu diin Tiirkofise 

giderek, iki memleket arasmda e§ya mU

badele i§leri Uzerinde alakadarlarla go • 

rii§melerde bulunmu~tur. -...-..-
Berberler cemiyetindeki 

tecriibeler 

Dun Berberler Cemiyetinde miitehassis 

bir heyet i:iniinde daimi ondiilasyon tec

rtibeleri yapilmi§ ve ham bulunan her -

berlerimiz bu ince ve nazik i~ iizerinde 

etrafh bir surette tenvir edilmi§lerdir. 

zam 1r ~e 1 e 1 rac1m mum un 1 rna Askeri kamplann 22 hazirandan 6 cesm e emze U~en a m ar a san a c1 ':J! 
i<;in tetkikat yapmaktad1r. Bu meyanda temmuza kadar devam edecegi hakkm • bogulmak lizere iken etraftan yeti§enler bina ve kesilen hayvan 
~ehrimizde yalmz av derisi ic;in umumi daki tamim. dUn maarif idareleri tara • tarafmdan kurtanlmi§lar ve cankurtaran Belediye 1statistik §ubesi tarafmdan 
bir magaza kurulmasi dii§Uniilmektedir. fmdan alakadarlara teblig edilmi~tir. otomobilile Haseki hastanesine gonderil - ne§redilen bir istatistige gore, son ay i~in-
!Jeride bu ~ekilde diger ihracat mahalle - R • • mi§lerdir. Liman idaresi kaza hakkmda de lstanbulda 9 u aparhman, 72 si ev, 
· d d • v I k l kt Mihrace omanyaya gltb tahk1'kata ba•lami•tir. . 8 kkA 4 .. d d nn e e umum1 magaza ar uru aca IT. , , i dii an, u e iger mebani olmak. 

Bu nokta iizerinde av derisi ihracatc;Ilan· Bir haftadanberi §ehrimizde bulunan Uzere 93 bina yapilmi§hr. 

d f 'k' 1 · 1 t Darampur mihracesi diin Romanyaya git- '"" G · · · ·~ . mn a 1 u en a mm1~ 1r. Bay IVOR BAUER ene aym Jstahst1ge gore, bir ay ic;in-
- • • •- mi§tir. Beraberinde bulunan Hindista - d K M b h 

B 1 d • M h b ' ' ' b · Bayan MAR"•ON von e araagac ez a asmda 12,039 u e e 1ye u ase ecisinln nm maruf avukatlarmdan in de Lon - 1 

J 
karaman, 3902 si dag Ic;, 528 i kmrc1k, 

tefti§i drada bir muhakemesi oldugundan Lon - der PORTEN 39,659 u kuzu, 182 si oglak, 991 i okUz, 
Belediye Muhasebe mUdUrii Kemal, draya hareket etmi§tir. Hind mihracesi evlenmi~lerdir 261 i inek, 202 si manda, 116 si dana, 

diin. henUz devir ve yerle~me i§leri bit • giderken yeni tiirk~eyi c;ok begendigini Haziran 936 Istanbul 285 i malak, 15 i boga olmak i.izerc ce· 

memi§ §ubeleri tefti§ etmi§tir. si:iylemi§tir. . ··--~•••••••••••- man 58,447 hayvan kesilmi§tir, 

Cumhuriyet 
Nu•haa1 5 Kuruttur 

Abone 1 Tnrkiye 
teraiti ( i~in 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
o~ ayhk 400 
Sir ayhk 150 

t:100 Kr. 
t450 
800 

yoktur 
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SON ~ABERL.ER ... 
' 'I'EI.IEFON 'I'ELCJlAIJ' ve TELSiZLE 

Dr. ~aht Pe§teye gitti 
Alman Bankast Miidiirii bir Sofya gazetecisine 

«AlbnlarJniz sizin olsun, bize 
iptidai madde lizlmh> 

• • • sanay1 1~1n 

dedi 
Pe§te 17 (A.A.) - Hava yolile «- Bulgar topragmda altm da var

Sofyadan gelen M. ~aht, bugi.in burada dm> diyince, M. ~aht: 
k.araya inmi~ ve tayyare meydanmda «- AltmmJZ sizin olsun, biz yalmz, 
Macaristan milli bankas1 mi.idi.iri.i M. endi.i~tride kullan:lacak iptidai madde
Bela 1mrewi ile diger bir~ok zevat tara- !erie alakadanz. Almanya, paras1z da 
fmdan selamlanm1~tJr. Yi.l~Jyabilecegini isbat etmi§tir. Eski iktl-

$ahtla Sofyada meraklr sad .,:stemi ebediyen yok olmu§tur. Bu-
bir miilakat giinki.i gi.inde, a51l olan, bankalardaki 

Sofya 17 (A.A.) _ M. ~aht, Bul- servet degil, milletlerin iradesidir» ceva -
gar Bank as! N azm M. Bajilof ile neler h,m vermi~itr. 
gorii§tiigi.inii gazetecilere izah ederken, 'Jir Alman gazeteainin miitalealan 
demi§tir ki: Berlin 1 7 (A.A.) - Y anresmi «Dip-

«- Mi.inaka~a ett•gimiz bi.iti.in me - lomatische und Politische Korrespon • 
selelerde noktai nazarlanm•zm tamamile denz» gazetesi, M. ,Sahtm seyahatini 
e§ oldugunu gormekle bahtiyanm. AI - mevzuu bahsederek, diyor ki: 
man devlet ve Bulgar milli bankalan a- «Ekonomik bak1mdan, Almanya ile 
rasmdaki mi.inasebat fevkalade samimi §arktaki ~ift~i memleketler birbirlerini 
olup, iki memleketin siyasi ve ikllsadl tabiatile ikmal etmektedirler. Bu itibarla. 

' b I · · · k' f d 1 ede M. <::ahtm, onlann iizerinde ni.ifuzunu mtinase et ennm m ·~a ma yar m - y 

cektir. Almanya, Bulgaristanm kendi icraya ~ah~tJgml soylemek, hakSIZhk 0 -

topraklarmdaki zenginligi i~letebilmesi lur. Bu yolda, fesadcuyane de?iko~u ya· 
icin ona el uzatmaga hamdu.» panlar, ar ve hayadan tamamde b1beh -
• Bu mad a gazetecinin biri: redirler.» 

.................... ,,,,,,,.,.,IIII<II<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIII/111/IIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<"'""'""""""""""""""'" 

Kudiiste karts1khk 
' 

devam ediyor 

Y ahudiler •ehri 
bo~albyorlar 

Kudiis 17 (A.A.) - Yahudiler, 
bugi.in i<;in vukuu tahmin edilen ni.imayi§· 
lerden pek ziyade endi~e ediyorlar. 

Bu ni.imayi~ler esnasmda, Arablar, 
1929 senesindeki kan§1khklara i§tirakle • 
rinden dolay1 idam edilmi~ olan dinda§ • 
larmm hatJrasmJ tebcil etrnek niyetinde 
imisler. 

Umumi vaziyet hie; te di.izelmemi§tir. 
Y ahudiler, Kudiisiin eski mahallelerini 
bo~altmakta devam ediyorlar. Di.in, ye· 
niden inti§ara ba§IIyan arabca gazeteler, 
buraya yakmda, Iraktan bir heyet gelece· 

""",.,.,lil'v i""m,.· "-aziyorlar,,..,...~-= 
D1~er taraftan, Arab ileri gelenlerin

den bir ~ogu M1s1ra ve Liibnana gitmek 
iizere Filistini terketmektedirler. Hayfa
mn Arab belediye reisi istifa ettiginden, 
hiikumet ~ehir i~lerile me§gul olmak iize· 
re hususi bir komisyon te§kil etmi§tir. A
rahkta, Y ahudi muavin, belediye reisligi 
vazifesini ifa etmektedir. 

Kudi.is 17 (A.A.) - Mi.i§evvikler • 
den on be& ki&i daha tevkif edilerek, Ku
diisle Y afa aras1nda, Sarafandaki mah· 
Puslar kampma sevkedilmi~lerdir. 

M. Musolini Habsburgla· 
tin avdet.ine taraftar mt? 

Paris 17 (Hususi) - Le Matin ga· 
zetesinin Roma muhabirine gore, ltalya 
~a§vekili M. Musolini Habsburglarm 
Avwturyaya donii§lerine taraftar oldu -
gunu si:iylemi§tir. 

Btlynelmilel teahin aletleri 
aergiai 

Ankara 17 (Telefonla) - lkincika
nunun 16 nc1 giinii Ankarada a~1lacak o
lan madenkomiirii yakan vesait ve teshin 
aletleri ve tesisah beynelmilel serg151ne 
i§tirak i~in birc;ok ecnebi firmalar mi.ira· 
caat etmi§tir. 

Sergide te~hir edilecek vesait ve teshin 
aletlerinden memleketimizin ~artlarma ve 
halkm ihtiyaclanna en uygun tipler stan· 
dard tip olarak se~ilecek ve bu tipler 
memleket dahilinde tamim olunacakhr. 
Sergi mi.inasebetile kolayhklar yap1la • 
cak, gerek binada, gerek bahc;ede paras1z 
Yer verilecek, nakliye ve bilet iicretle • 
rinde tenzilat yap!lacak, e~yalarm ithal 
ve bedellerinin tediyesinde mi.ihim ko • 
lay hid ar gosterilecektir. 
Frans1z komiinistlerinin hii
kumetten iatedikleri 2 kanun 

Paris 17 {A.A.) - Meb'usan mec • 
lisi komiinist grupu, bir karar sureti tev· 
di ebni§tir. Bu karar suretinde hiikiimet, 
bir kanun layihasJ tevdi etmege davet o· 
lunmaktad1r. Bu kanun layihasJ, gazete
leri varidatlanmn memba1 ne oldugunu 
ne~retmege mecbur tutmak suretile onlara 
normal ya~ama c;areleri temin edecek, ti
cari ilanlara aid hususl inhisarlara, mali 
i§lere aid ilanat rezaletlerine nihayet ve
recek ve nihayet matbuat trostleri te§ek
kiiliine mani olacakllr. 

Halkc1 demokrat grupu da bir karar 
sureti tevdi etmi~tir. Bu karar suretinde 
hiikumetten, resmi mi.iessesatm parlamen· 
to azalan tarafmdan gonderilecek tav • 
siye mektublanm nazar1 itibara almala
nm yasak etrnesini ve umumiyetle tavsiye 
1Uuliiniin ilgasml emretmesini tavsiye ey· 
lemektedir. 

Yunan Krabntn 

seyahati 

Kral Jorj garbi Trakya 
•ehirlerini zivaret ediyor 

Atina 17 (Hususi) - Kral diin sa
bahleyin Psara muhribile Dedeagacma 
varml§ ve ahali tarafmdan ~iddetli teza· 
hiiratla kaqJianmJ§hr. Burada ~ehri gez
dikten ve etraftan gelen muhtelif heyet· 
Jeri kabul ettikten sonra belediyede &ere
fine verilen ziyafette bulunmu§tur. Kral 
ak§am hususi trenle gittigi Gi.imilcinede 
de biiyiik tezahiiratla kar§Jianm•§hr. Bu
rada cemaat reislerini kabul eden Kral 
miiftilere ve metropolidlere ni§anlar ver
mi§tir. 

Kral bugiin Giimilcinedeki 12 nci a
lay! tefti§ edip lske~eye ge~ecektir. Ora· 
dan da otomobille Kavalaya · gidip gece 
or ada kalacakhr. Y arm da Dramadaki 
yedinci f1rkay1 tefti§ ederek Sereze gide
cek ve aym yirmisinde Selanikte bulu • 
nacaklir. 

ingiltere Maltayi 
tahkim edecek 

Londra 17 (Hususi) - Bahriye Na
r.m Sir Samuel Hoare Avam kamara -
smda irad ettigi bir nutukta lngilterenin 
Maltay1 iissi.i bahri olarak kullanmaktan 
vaz gec;tigine dair deveran eden ~ayialan 
tekzib ederek, bilakis Malta adasmm her 
hangi muhtemel bir hiicuma kar§l koya • 
cak ~ekilde tahkim edilecegini soylemi~tir. 

Mrarrda da bir ii• yaprlacak 
Londra 17 (Hususi) - lngiliz hi.i -

kumeti M1mda yeni bir hava iissi.i kur -
maya karar vermi§tir. Y anm milyon ln
giliz lirasma mal olacak olan bu istas -
yon Akdenizin en kuvvetli hava iissiinii 
te§kil edecek ve modern §ekilde tahkim 
edilecektir. 

Hava aefer tarifesi 
degi§tirilemiyor 

Ankara 17 (T elefonla) - istanbul
Ankara ha va yo! u sefer tarifesinin degi§· 
tirilecegi yaZJ!m1~h. Filhakika, tayyarele
rin ~imdikinin aksine olarak !stanbuldan 
sabahleyin, Ankaradan ak~ami.izeri hare· 
ket ebneleri hususunda birc;ok temenniler 
varsa da tarifelerin ancak yeni tayyare
ler almd1ktan sonra degi§tirilecegi anla • 
§IIm1~t1r. 

Siipheli adam hudud harici 
edildi 

Ankara 17 (T elefonla) - Kendisine 
profesor si.isi.i veren Litvanyah bir ~ah1s 
§iipheli halleri gori.ilerek nezaret altma 
almm1~1l. ilk gi.inleri a<;hk grevine te~eb· 
biis eden, sonradan Ni.imune hastanesin· 
de i~tihasmm pek ziyade ac;ildlgl gori.ilen 
bu ~ah1s hudud haricine <;JkaTJ!mJ~hr. 

Iktisad V ekaleti pamuk ipligi 
fiatlartnl tesbit etti 

Ankara 17 (A.A.) - Haber ald1 -
gJm1za gore, lktJsad Vekaleti muhtelif 
numaradaki pamuk ipliginin fabrika tes
lim pe~in satJ~lardaki fiat1n1 bugunkii ~e
raiti iktisadiyeye uygun olarak tesbit et • 
mi~tir. I temmuzdan ba~hyacak olan bu 
fiatlar dart buc;uk kiloluk paketlerde ver· 
giler dahil olmak iizere 4 numara icin 
360, 6 numara 3 70, 8 numara 380, 1 0 
numara 390, 12 numara 435, 14 numara 
460, 16 numara 500, 18 numara 530, 
20 numara 560, 22 numara 590. 24 nu
mara i~in 620 kuru~tur. 

CUMHURfvET 

((M. Eden arbk 
istifa etmeli)) 

Bir lngiliz gazeteai Harici
ye Naztrtni babr1p Sir Sa

muel Hoareu goklere 
~1kar1yor 

Sir Samuel Hoarm gc~;en sene isvt~;rede 
spor yaparken dii~iip te burnu yaralandzgl 

zaman altnml.§ bir resmt 

Sunday Dispatch yaz1yor: 
«Gerek Londrada gerekse haricde E

denin istifa edip etmiyecegi gi.ini.in me· 
sdesi halindedir. 

Eden malum oldugu iizere zecri ted
birlerin ba§ta gelen havariyonundan biri, 
ayni zamanda Milletler Ce~i~eti birli -
gmin gozbebegi makamm~a 1d1. 

Sir Samuel Hoarea gelmce, M. Le · 
valle birlikte vaziyeti hakikl c;•plakhgile 
gorerek hem Habe§ist.am .hem .d~ Avru· 
pay1 Edenin mi.itecav1z ~~~asetmm k~nh 
avak1binden kurtarmak Jshyen §ahs1yet 
olarak §imdi bir daha goze <;:arpmakta • 
d1r. T ekrar kabineye alman Samuel Ho
are ile ayni safta §imdi siyasetinin tehli
keli ve beyhude oldugu anla§Ilan Eden 
de bulunuyor. 

Uzla~ma siyaseti kar§Jsmda §imdi ar· 
Ilk anla~1hyor ki M. Edenin gen~ligi ve 
tecri.ibesizligi meydana ~lkm•§tlr. Arllk 
Musolininin kar§Jsmda, beynelmilel pres
tij1 tamamile zail olan bir Hariciye N a
zm 1ngiltereyi temsile devam edebilir mi? 

Gec;en senedenberi bir~ok fJTSatlarla 
ve gitgide biiyi.iyen farklarla si:izlerini, 
fikirlerini ve siyasetini degi§tiren bir na
zlr artzk kabinede kalrnah m1dzr? 

K1sa bir zamanda bu derece biiyiik 
yanh§lar yapan ve prestijini kaybeden 
bi1 nazmn i§ ba§mda kalmas1 mi.imki.in 
miidiir ?» 

Harici borclartmiZin bir 
kisminl malla odiyecegiz 

Ankara 17 (A.A.) - Sosyete Fran
ko • Ti.irk ve Eregli komi.ir §irketi nam • 
Ianna §ehrimizde bulunmakta olan Bo • 
issiere Ekonomi Bakamm•z Celal Bayan 
her iki §irkete aid i~ler i<;in ziyaret et • 
mi~tir. 

Bunlardan harici borclanmJz Mmille· 
ri tarafmdan te§kil edilmi§ olan sosyete 
Franko· Ti.irk, P ariste imzalanm1~ anla§· 
rna mucibince i:idenecek kupon taksidle
ri kar§1hg1 Ti.irkiyeden mal mubayaa et -
mek istemektedir. Ekonomi Bakammlz· 
Ia bu hususun mi.ifredah iizerinde muta -
b1k kalmJ§lardJr. Bu suretle §imdiye ka· 
dar dovizle i:idenmekte olan harici bore 
taksidleri bundan sonra yiizde 50 nis • 
betinde Ti.irk malile odenmege ba§lam•§ 
oluyor. 

Eregli §irketinin hiikumet<;:e satm aim· 
masJ meselesine gelince bugiin ogleden 
sonra Ekonomi Bakanhg1 ve Eregli ~ir· 
keti eksperleri Boissiere dahil oldugu hal
de Celal Bayann reisligi altmda ilk top
lant!lanm yapmi~lardJr. Mi.izakere de • 
vam edecektir. 

Almanya eski m .. stem· 
lekelerini istiyecek 

Londra 17 (Hususl) -News Chro· 
mcle gazetesinin Berlin muhabirine gore, 
Almanya devlet reisi M. Adolf Hitler 
yakmda Rayi§tag meclisinde mi.ihim bir 
nutuk soyliyerek eski Alman miistemle -
kelerinin Almanyaya iade edilmesini is
tiyecektir. 

Polislerimizin k1yafeti 
-------------------

Polisimizin yeni k1yafeti, vazifesinin ciddiyetine 
ve vekar1na daha uygun giizel bir ,ekil almi,br 

Y eni polis k1yafet nizamnamesi hak -
kmda tafsilat vermi§tik. Son gelen Ulus 
refikimiz, polisimizin vazife esnasmdaki 
hyafetini gosterir resimler ne§retmi§tir. 
Bu resimlerden birini ve polislerin giye • 
cegi tulganm ( serpu§un) bir krokisini 
refikimizden ikt1bas ediyoruz. 

Ulusun verdigi malumata gore, piya -
de polisin te~hizah §oyle olacakhr: Ko • 
seleden bir palaska kemeri, kemerin sag 
tarafmda bir k1hf i~inde tabanca, sol ta
rafta bir c;anta i~inde polis rehberi. (Me<;· 
ler ilga edilmi~tir) Zincirli bir diidi.ik, 
saat, ceb feneri ve bi.iyi.icek bir c;ak1, a • 
yakkab1lar, siyah fotin, getr ve <;:izmedir. 

Ath polisler vazife mas1nda k1hc ve 
liizumu halinde mmak ta§Jrlar. Emniyet 
mi.idiirleri de vazife halinde iiniforma gi· 
yeceklerdir. Y almz miidiir i.iniformala -
rmm yakalan a<;1k elacaktJr. 

Resmi gi.inlerde, komiserler ve daha 
yukan derecelerde olanlar, diiz .. k1hc 
mmah palaska ve ispalet ta§lrlar. Uni -
formah polisler pelerin bi~iminde siyah 
mu§amba giyebilirler. 

U~akh, motosikletli, bisikletli ve a th 
sJmfta c;ah§anlarla Belediye seyri.isefer 
memurlarmm sol kollan bazular1 i.izerin
de 6 santimetre kutrunda kmmz1 <;uha 
dikilir. Bu ~uhanm i.izerinde bir santi • 
metre geni§liginde ve be~ santimetre kut-
runda nikelden yapiiml§ ve diiz ~;erc;eve Yeni ktyafetile bir Turk polis£ 

halinde bir daire ve bu dairenin ortasmda 
memurun <;alJ§tJgl i.§e gore gene nikelden 
yapJlmi~ 4 santimetre kutrunda i§aretler 
bulunur. 

Bu i§aretler §Unlard1r: 
U~akta ~ah§anlarda: - Ortasmda 

bir ay-y1ldJZ bulunan <;ift kanad. 
Ath olarak c;ah§anlarda: - Birer u~

lan biribirine kar§lhkh ve fakat (S) rem· 
zini and1ran iki nal. 

Motosiklet ve bisiklette ~ah§anlarda: 
- Pedal !;ark1. 

Seyri.isefer i§lerinde c;ah§anlarda: -
Capraz iki ok. 

T eknik s1mfa mensub olanlar vazife 
masmda ,ve sivil memurlar li.izumu ha
hnde alakadarlara gostermek suretile 
memuriyet sJfallnl anlatmak ve yabanc1 
dil bilen memurlar daiml olmak i.izere 
yaz1h i§aretler ta§Jrlar. 

Y abanc1 dil bilen i.iniforrnah memur· 
ar bildigi dilin remzi bulunan defne da· 

h resimli daireyi sol kollarmm bazusun • 
da ta§Iyacaklardlr. 

Polisimizin giyece(ji tulga 

Y eni nizamname polis i§lerinde ~ab -
§anlar i~in de k1yafetler kabul etmi§tir. 
Bunlar deniz i§lerinde miistahdem, kap
lan, makinist, sandalc1 ve otomobil ve di

ger vas1talarda c;ah§an ~oforler ve oda
C!lardJr. Daire ve mahalle bek~ilerinin 
k1hklan da bunlara dahildir. 

Memlekette kullandan \ Sovyet topraklart iistiin
motorize vasdalara de u~n bir Leh tayyaresi 
dikkat ediyor muyuz? yere indirildi 

~Ba.~maka!eden d~vamJ Moskova 17 (A.A.) - Garbden 
Bu zamanda hl~bu erkamharbJye ta- §arka dogru urmakt 1 b' p I 

savvur olunamaz ki herhaJ Ve ihtimaJe t y · t" J2 5aQ Od an720lr 
0 onyja 

• y a yares1, saa , e numara 1 
kar§l memleketm hatta kagm arabalarmi · t k d k' S h d d .. · . I M . J§are ya mm a 1 ovyet u u u uzerm· 
bile hesaba katmaml§ o sun. ademk1 d t S 1 13 t · 1 . . 'd' I e U<;mU§ ur. aa e aym ayyare, 
dev1r motonzasyon devn u, o ha de er- h d d 16 k'l t k d b 1 

b. 1 · .. 1.. l I ]A u u un 1 orne re ~ar m a u unan 
kamhar 1ye erm motor u vas1ta ara a e a- A .. k h · .. · d 'k' · d · 
d b 1 d d h b" "k b' h . zenms §e n uzenn e 1 1 gem~ a1re 

e ara a ar .an a a uyu .• •r. e emml· <;izmi&tir. Bu s1rada tayyareye kar§l ti.i -
yet atfetrnesmden daha tabu bu§ey ola- fek ve mitralyoz ate~i a~IlmJ§tlr. Ecnebi 
maz. topraklarda bulundugunu anlamas1 Ia -

Memleketimize gelen motorlii vas1ta- z•m gelen tayyare ate~e ragmen §arka, 
larda bu bak•mdan dogrulugu veya yan· Minsk cihetine dogru u<;u§una devam et • 
h~hgl tetkike muhtac bir vaziyet bulun- mi§tir. Derhal havalanan Sovyet tayya • 
dugunu gori.iyoruz. Soyle ki hafif mo· releri Polonya tayyaresini ku§atarak 
torli.i ve hafif §asili kiic;iik arabalar ( oto- Minsk tayyare meydanma inmiye mec • 
mobil, kamyonet, kamyon) daha az gi.im· bur ebni§lerdir. 
ri.ik vermekte, arabalarm s1kleti artln· 

Polonva tayyaresi, Sigmund Pocior -
ca • ki bu motor kuvvetinin fazlahg de- koosky ve Stanislov Abramsk admda j. 
mektir • gi.imriik resmi nisbetsiz bir su· ki pilot tarafmdan idare edilmekte idi. 
rette artmaktad1r. Bunun sebebi harice Bu pilotlar Var§ova Aero • Kliibii aza
doviz sevkini icab edecek li.iks arabala-

smdan bulunduklanm tayyarenin de bu rm memlekete girmelerini zorla§hrmaktan 
kuliibi.in mah bulundugunu, ve bir spor 

ibaret olacak. Bu nazariye otomobiller 
u~u§u yapmakta iken yollanm §a§JtdJk • 

hakkmda tecviz edilse bile kamyonlar lanm siiylemi§lerdir. 
hakkmda dogru bulunmamak lazimd1r. 
Ci.inkii agnhk fazlahg1 kamyonda Jiiks Polonyah pilotlann beyanatlanmn 
fikrinden ileri gelemez. Hatta kamyonda dogru olup olmad1g1 tahkik edilmektedir. 
tutulan yolun tam aksini ihtiyar ederek 
ag1rhk arthk!;a gi.imri.ik resminin azalma· 
s1 muvaf1k olur. T a ki memlekette en iyi 
ve en kuvvetli makineler daha ~ok bulu
nabilsinler diye. 

Bu mi.inasebetle kaydetmi§ olahm ki 
memleketimize gelen motorlii vasltalar
dan alman gi.imriik resmi alehtlak fazla· 
d1r, ve buraya fazla makine girrnesini 
zorlashran bir mahiyettedir. Arabalann 

~~VA 
f(AMYONU 

c;ogalmas1 fazla esans s;;rfma meydan 
vermek suretile acaba giimri.ik resminde
ki noksan bu yolla telafi edilmi§ olmaz 
m1? 

Herhalde motorlii vas1talar mevzuu 
memleketimiz i~in ciddiyetle ele almarak 
ehemmiyetle tetkik edilecek bir mevzu· 
dur. 

YUNUS NADI 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Bulgaristanda bir 
intellicens Servis 

Sofyadan bulgarca b1r mektub alchk. 
fmzas1 §U: 
Beynelmilel lntellicens Servis tefi 

Armanof 
Bulgarca miitercimimiz, bu mektubu 

ti.irkc;eye <;evirdi. Gospodin Annanof, 
hulasaten diyor ki: 

«- Bulgaristanda herhangi §&his hak
kmda istenilen malfunan verebiliriz. Bu 
§ahsm hangi maksadlara ve kimlere biz
met ettigini ogrenir, size bildiririz. fste
nilen malfimatm derecesine gore, 500, 
1 000 ve 5000 leva i.icret verilmesi laznn
dJr. 500 levaya mukabil alelade malumat 
verilir. 1000 leva verdiginiz takdirde, 
mcwhiyetini ogrenmek istediginiz ferdin 
biitiin hususi ve siyasi alaka ve miinase
betleri tahkik edilir. 5000 leva verdiginiz 
takdirde, o kimsenin bi.itiin hususi ve si
yasl alaka ve miinasebetleri vesikalarile 
birlikte bildirilir.» 

Mektubun sonunda kii<;iik hir tecriibe 
yap•lmasr ve gonderilecek mektublann 
Post Restant olarak yollanmasJ tavsiye 
edilmekted1r. 

Bu mektubu okuduktan sonra dii§i.in
di.ik ki Bulgaristandaki ars1ulusal 1ntel
licens Servis, bizim Sofya muhabirimize 
tehdid mektubu gonderenleri bulup mey
dana c;rkarma, <;ok iyi eder. Ci.inki.i, an
cak, boyle bir muvaffakiyetledir ki so· 
ziiniin eri, yani tam bir !ntellicens Servis 
oldugunu ispat edebilir. 0 vakit, biz de, 
Bulgaristanda tahkikat yaptumak istedi
gimiz zaman, deve yap1lm1yacagma emin 
olarak binerlik, be§er binerlik levalan 
gondeririz. 

Sanki muhte~em bir abide imi~ gibi ... 
B ey?glunvda, !~t~klal caddesinde kii~iik 

b1r AgacamiSI vard1r. T akriben iki 
ay evvel, bu caminin d1~ duvarlanm 
Ylkhlar. Evkaf, caminin oniindeki bo§lu
ga birka~ di.ikkan yaphracak ve bu duk
kanlardan alacag1 paralarla o harab ca
miyi, etrafm1 ve pis halas1m tamir ve 
tanzim edecek sand1m. F akat <;:ok ge<;me
den aldandJgiml anlad1m. Ciinkii, eski 
duvarlann yerine, kemali ihtimamla ye
nileri yap1lmaga ba~land1. Ve bu be~ on 
metroluk duvarlar, o kadar ihtimamia 
yap1hyor ki iki aydu, hala bitmedi. 

Diin, o zavalh camiye §oyle dikkatle 
bak!Jm. Ne bir mimari k1ymeti, ne bir 
bedii giizelligi var. Halbuki Evkaf ca
minin haline tamamile uygun olan ' eski 
basit duvarlan y1karak yerine mi.ikemmel 
duvarlar yaptJrmak i~;in, kimbilir, neka
dar para sarfediyor. Samrsm!Z ki Agaca
misi fstanbulun en muhte§em bir mimarhk. 
abidesidir ve lstiklal caddesinden ge~en
ler, bu abidenin ihti§ammJ gorsi.inler di
ye etrafmda parmakhkh duvarlar yapll
maktadn. Bana kahrsa, diiz duvarlan yi· 
bp yerine parmakl,kh duvarlar ikame e· 
derek caminin harabisini biisbiitiin mey
dana c;•karmaktansa caminin kmk cam· 
lanm, doki.ik s1valanm tamir ettirmek da
ha iyi ve daha ak1lane bir i~ olurdu. 

itJA~ 

Lydia Oswald 

Tiirkiyeden ge~eli ~ok 
zaman olmu, 

Lydia Oswald isminde vaktile ken _ 
disine casusluk isnad edilmi~ olan bir 
kadmm bir arkada~ile birlikte <;ine 0 _ 

tomobil seyahati yapmak lizere Tiirki
yeden ge!;erken yanll§hkla askeri mm
takaya girdigini ve tevkif edildigini 
Pariste cr•kan Paris-Soir gazetesi yaz -
ml§tl. Bu meseleyi dun poliste en sala
hiyettar bir zata sorduk; bize §Unlan 
soyledi: 

c- Bu kadmm kim oldugunu ve tran
sit olarak gecrecegini biliyorduk. Bun • 
dan epey miiddet evvel geldi ve gitti. 
Tevkif edilmi§ degildir .• 

Ankaradan verilen maliimat 
Ankara 17 (Telefonla) - Pari Suar 

gazetesinde Lydia Oswald isminde bir 
casus kadmm Nauerberg isminde bir 
erkek arkada§ile birlikte memleketi -
mizde tevkif edildigi hakkrnda goriilen 
haber iizerine tahkikatta' bulundum. Bu 
iki isvicrrelinin Tiirkiyede tevkif edil -
digi haberinin as1lsrz oldugunu kat'i ~e
kilde bildirebilirim. Filhakika bu isim-
de bir kadm, Nauerberg admdaki ga -
zeteci ile birlikte ve ni§anhst slfatile 
memleketimizden ge!;mi§, Adana, Ma
latya, Elaziz ve Diyarbekir yolile dog
ruca Iraka gitmi§tir. Alakadar mehafil 
kadmm iddia edildigi gibi, casus olup 
olmadrgr meselesinde miitalea beyaru • 
na liizum gormemektedirler. Bunun se
bebi de bu iki fsvi~;relinin haklarmda 
boyle bir tetkiki icab ettirecek vaziyet
te bulunmamalan, memleketimizden 
hirer yolcu olarak ve tam amen norma 1 
§ekilde ge!;mi§ bulunmalandu. 
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F aruaylar kadar acaba hangi kan· disine, i§i tasfiye etmesini !oylemi§lerdi. 
koca biribirlerine o derece bagh olmu§ - Binaenaleyh daha ba§lamlmaml~ olan 
lar' ? Dunyada hi~bir §ey onlarm ba- kag1d i§inden meded ummak arhk bu -
g1r ..;i:izemezdi. dalahk olurdu. F aruay bu haberi kan-

unlan, felaketin koptugu malarda ta- smdan saklamaga karar vererek klZI ile 
mm1~tun. Alexis Faruay, o vakitler alt- oglunu toplach; hepsi de bu yalan1 kabul 
mi§ ya§larmda kadard1. Ge~ evlenmi~. ettiler. 
kariSl Rose'un yamnda uzun zaman, fu- hte o zaman zavalh F aruay ic;in ce
tmaslz bir saadet ic;inde ya§aml§h. Bu hennemi bir hayat ba§lad1. lhtiyar, her 
saadet o kadar guzeldi ki, devam ede- sabah koltugunun altma gizlice bir so • 
mez derlerdi. F akat yirmi sene devam guk yemek s1k1§tmr ve kansm1 ~efkatle 
etti. Servet, sevinc, iyi c;ah§ma, c;oluk, operek sozde i§ine giderdi. 
c;ocuk, her§eyleri vard1. Ogullanmn is- Zavalh adamm gunleri nas1I gec;erdi~ 
mi Henri, k1zlarmm ismi Suzanne' d1. Bunu kola yea tahmin edersiniz, samnm I 

F akat sonra i§ler dondu. Her§ey altiist Sokaklarda dola§Jr, i~ umdugu her ka -
oldu. Bu kadar degi§me nas1l husule ge- p1y1 c;alar, muvaffakiyetsizlikle geri do
lir ~ Bilemem. F akat ne yap1labilir? h· nerdi. Ogle olunca bir ko~eye ~ekilerek 
te hakikat meydanda. F aruay kimyevi lrlkmml ac;ar ve geceden kalan yemekle
maddeler iizerinden biiyiik mikyasta bir ri bir dilim kuru ekmekle, kalbi parr;ala
te§ebbiise giri§mi§ti. Sonra guniin birinde narak, yer ve sonra gene yola koyulur
bir §irket kurmaga mecbur kald1. F akat du. 
i§e bakm ki bu namuslu adam, haydud- Bic;are F aruay1 soguk ve yagmurlu 
luga akh ermedigi i~rin, ekmeklerini te- giinler ~rok korkuturdu. Su ic;inde durma
min ettigi kimseler tarafmdan, §irketten dan yiiriimek, bitkin bir halde bir kili
kapidl§an edildi. seye s1gmmak, yuhk pardesiiniin altmda 

Bunun iizerinden gec;en aylar pek fi- titremek, pabucun ayaga vurmasmdan 
rakh oldu. Fa kat kankocamn mahabbeti- ileri gel en yara, berenin Jstlrabma ta • 
ni hic;bir ~ey bozamiyordu.Muzisyen olan hammiil etmek, i§in en feci taraflanyd1. 
Madam F aruay teganni dersleri verdi. F akat bun dan da ag1r bir vazife daha 
Suzanne, biiyiik bir magazada sat1§ me- vard1. Ak§am eve dondiigii vakit, kan
murlugu yaplt. Henri bir bankada j~ smm guleryiiziine giileryiizle mukabele 
buldu ve beraber c;ah§hgl bir gene k1zla etmek, ve mes'ud gi:iriinmek mecburiye
evlendi. Faruayln kans1 kendisinden bir- tinde idi. Evet bu da bir yaland1, lakin, 
ka(,: ya~ daha gencdi. Zavalh adam, sofrada uydurulmas1 lazrm gelen yalan
kadmm boyle ~rah§arak hayatile oyna • lardan daha kolay. Ciinkii o zaman ne 
masma pek iiziiliiyordu. kadar teferruat bulmah, izahat vermeliy-

Her§ey yolunda idi. Fa kat, zaten, di! Suzanne'm vaziyetini hem en degi§
zayJf olan Madam F aruaym kalbi, yor- tirmenin imkan1 yoktu. Ciinkii V edel o
~!Jnluga dayanam1yarak, hasta dii§tii. na kar iizerinden yiizde hesabile para 
Ustiiste iki miihim buhran gec;irdi. Eger verecekti. Halbuki i~ daha yeni ba§ladl
daha c;ah§arak yorulursa oliim kendisini gl i~;in kann tahakkuk etmesini bekle -
tehdid ediyordu. Doktorlar, tam bir is- mek lazJmdJ. 
tirahat emrettiler. llk defa olarak kan- Rose, korii koriine her§eye inamr ve 
koca nevmidiye dii§tiiler. F aruay, biitiin yalanlar tevali eder dururdu .• 
kuvvetile saga sola ba§vunnaga ba§ladl. Bir sabah Rose, yava~ yava§, evin i~i
F a kat bunlardan, hic;bir netice c;JkDllyor- ni yap1yordu. Kap1 ~almd1. Zavalh ka
du. dm a~b. Kar§Ismda kibar bir adam var-

Bir ak§am kii.;iiciik evlerine, etrafa d1. 
ne§' e sac;arak, girdi ve: - Rica ederim, efendim, Mosyo 

- Zafer, kanC1g1m, zaferl diye hay- Faruayla gorii§ebilir miyim? 
k1rd1. - Kocam ancak ak§am gelir, mosyo. 

Sonra anlattt: Mekteb arkada§lann • Kendisine ne soyliyeyim ~ 
dan Jean Vedel, bir kag1d fabrikasmm - Hemen kendisini gonnem lazim. 
i§letilmesini ona tevdi edecekti. Muka • Bir imza vermesi icab ediyor. Kendisini 
vele iki giin sonra, yani pazartesiye im- nekadar erken bulursam o kadar iyi olur. 
zalanacaktl. Mosyo F aruay gec;en giin bizden bir i§ 

0 ak§am yemekte, tath bir sevinc ha- arad1. T alebi kabul edilmi§. 
vas1 hiikiim siirdii. !§te arttk s1kmhmn so- .- Soylediginiz §eyler beni hayrete 
nu gelrni§, bundan sonra gene mes'ud du§iirdii. Kocam bir kag1d fabrikas1 i~ -
gunler avdet edecekti I Suzanne da rna- letmekte. 1§ arad1gm1 hi(,: bilmiyorum. 
gazalarda sal!c1hk etmekten kurtulacak· F akat adam 1srar etti. T elefon numa -
h. ras1, adres sordu. Kadm hic;bir cevab 

Dram pazartesi giinii patlad1. Fa - veremedi: 
kat bu karanhk dram1 Faruay, vah$i bir - Vallahi mosyo, eger kendisini bu 
enerji ile, ic;inde saklad1: «Her §eyden kadar gormek istiyorsamz Mosyo Jean 
evvel kanm Rose bir§ey duymasm; kal- Vedele telefon ediniz, fabrika kendisine 
bi paramparc;a olur>> diyordu. Zavalh aiddir. 
adam sabahleyin gazetesini ac;hg1 vakit Ziyaretc;i omuz silkti. 
§U havadisi okumu§tu: <<Biiyiik zenginle- - Mosvo Jean Vedel dort ay evvel 
rimizden Mi:isyo Jean Vedel, bir avc1 ar- bir avda kazaya ugnyarak oldii. hleri 
kada§lmn beceriksizligine kurban gide- de hep tasfiye edildi. 
rek olmii§tiir.» F aruay, gazetesini cebine Roseun gozleri falta~l gibi ac;1ld,. Mu
soktuktan sonra kiZlm bir kenara ~;ekti hatabma ic; paralayJCI bir ifade ile bak
ve bu miithi§ havadisi annesine duyur - ll. Birdenbire yalan atmosferi goziiniin o
mamaga gayret etmesini tenbih etti. Bu- niinde canlandJ, benligini sard1 ve kadm 
nun iizerine kendisi Vedelin yaz1hanesine yere yuvarland1. 
gitti. Ak§arn F aruay evine doniince, r;ocuk-

Bu, tanammiil edilmez bir giin olmu~- lanm, kammm cesedi iizerinde aglarken 
tu. Yalan soyliyerek mes'ud gibi goriin- bulmu§tu. Mukaddes yalan kadm1 oldiir
mek laz1m geldi. Zira felaket biiyiiktii. mii§tii. 

Jean Vedelin kansmm mii§avirleri ken - F. VARAL 

-Adapa~r1 Belediye Meclisi -giizel-ka~arlar verdi 

Adapcu:arrmn giillerile mefhur parkt 
. ~dapazan (Hususi) - Belediye mec-j tamir gorecek ve konak caddesi parkesi 

hs1 toplant:s1m, kat'i bir biitcre haztrh - tamamlanacakhr. Yer istimlaki yapila
yarak .ve ~uzel kararlar vererek kapad1. rak projesi de haztrlanan §ehir mezar-
. Yen: but~ede ge\ren ytlkinden 4242 hg1 tanzimine ba§lanacak ve yolu biti
lU:~ bt~ fazlahk vardtr ve hepsi tahsili rilecek. 
mumkiin olmak §artile biit~e yek1inu 
90091 lirayt bulmaktad1r. Geni§ bir cla
ire i~ine yay!lan koca Adapazan Bele • 
diye i§leri boyle 90 bin lira ile degil, 190 
bin lirahk bir biit~e ile de tatmin edile
cek bir vaziyette degildir; fakat Ada -
pazar1 Belediyesi, i§i hayali tarafmdan 
ziyade miisbet balomdan miitalea ede
rek crah§bgl i~in, ancak bu §ekilde bir 
biit<;e haz1rlamak imkamn1 bulabil -
mi§tir. 

Yeni ytl i<;inde kaldmmlar esash bir 

Miinderecattm•zan ~oklugun
dan «Beti Kuk lki Ge~e» 
isimli roman1mxz konama-

mittlr. Hziir dileriz. 

Temizlik arabalarma yeniden ii~ ara
ba Have edilecek ve temizlik i§lerine 
daha i:inem verilecek. Baz1 caddelerimi
ze !fOP kutulan konacak. 1tfaiyemize ye
niden bir arazi:iz eklencek. ~ehrin muh
telif iict tarafmda birer yangm su de -
posu yap1lacak. Cumhuriyet alam etraf1 
kapahlacak. Spor alam i§ini planla§h -
np harekete ge~ilebilmesi i~in, mevcud 
yer yanmdaki tarla istimlak edilecek. 
Su §ebekesi i§ine devam edilerek ana 
hattma yeniden 3 bin metro font boru 
ilave edilecek. Elektrik §ebekesine §ark 
k1smr icrin bir muhavvile merkezi ilave 
edilecek. Heniiz fener konm1yan sokak
lara, yans1 halkcra yap1lacak yard1~Ia 
elektrik IAmbalan konacak, Beled1ye 
zab1tas1 kadrosu takviye edilecektir. 
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Nigde Ktlavuzu 
Devlet BaStmevi. 1936. Fiati yaztlt degH 

Kiiltiir Bakanhg1 Antikiteler ve Mii
zeler direkti:irliigii Amtlar kurumu ku
rulu tarafmdan ~1kar!lan risalelerin ii
~iinciisii olan bu Nigde Krlavuzu Bay 
Halil Etem tarafmdan yaz1lm1§ klymet
li bir eserdir. 

Bu serinin birincisi doktor Scheidenin 
Iznik Kllavuzu; ikincisi de gene ayni 
miiellifin Ayzani Kllavuzudur. Her iki
si de 1935 te basllmr§ttr. 

Nigde Bay Halil Etemin dedigi gibi 
Anadolunun en iinlii §ehirlerinden biri 
sayrlmaga deger. Yaz1k ki Nigdenin en 
eski zamanlara aid tarih~esi heniiz me~
hul.Hla doludur. Birkacr yiiz sene evvel
ki hali hakkmda ise Katib c;;e1ebinin 
Cihanniimasmda mevcud olan k1sa fa
kat istifarjeli malfunat buraya aynen 
ahrum§tlr. 

Gerek Sel\iukiler deVTinde gerek o -
nu miitealob devirlerde pek crok ehem
miyet kesbeden Nigdenin abidelerinden 
Alaeddin camisi, Hatuoglu ~e§mesi, 
Hudavend Hatun tiirbesi, Sungur ca • 
misile Akmedrese hakkmda Bay Halil 
bize k1ymetli malfunat vermektedir. 
Risalede bu abideleri canland1ran 16 
resim de vardlr. 

Bu vesile ile Nigde hakkmda !stan • 
buldaki Franstz Asartatika Enstitiisii 
direkti:irii profesi:ir Gabrielin Monu -
meuts Turcs d'Anatolie adh eserinin 
birinci cildinde de bir~ok malfunat1a 
belliba§h abidelerin planlarmm mevcud 
oldugunu ilave edelim. 

Tarih limine Giri§ 
Devlet Bastmevi. 1936. Fiati yaztlt degil 

Kiiltiir Bakanhgt tarih muallimleri 
ve Tarih Fakiiltesi talebesi i~in baz1 
k1ymetli eserlerin ne§rine tava.ssut e -
derek kiiltiiriimiize, kendisinden bek 
lemekte hakh oldugumuz, esash yar -
d1mlan yapmaktad1r. 

Bu mevzuun en salahiyetli kalem1e -
rinden biri olan profesor E. Bernheimin 
bu eserini tiirk~reye creviren doktor 
~iilaii Akkaya kitabm i:in soziinde cu -
Iusal tarih akmmm COl~tugu bu craglar
da tarih metoduna olan ihtiyac kendini 
gi:istermi§• tir diyor ki pek dogrudur. 
Milli dava yolunda ilerlerken ve hergiin 
tarihimizi bir par~a daha aydmlatma· 
ga muvaffak olurken nekadar metodla 
crah§lrsak 0 kadar kolayhkla haklnmlZl 
meydana ~1kanr ve teslim ettiririz. 

Bilhassa bundan evvel bu vadide e -
sash bir eser de ne§I'edilmemi§ti. Yal • 
mz profesor Mortmaimin 'Universitede 
verdigi c!lmi Usulii Tarih• dersleri 

ta§ basmast olarak bas1lnu§b. 

cTarih !Imine Giri§• in loymeti hak
klnda umumi bir fikir verebilmek icrin 

i~inde tarih telakkisinin tekfimiiliine, 
tarihin ana istikametlerine, tarih mef

humuna, tarihin diger ilimlerle miinase

betlerine, tarihin mevzuuna ve taksima
tma dair bahisleri ihtiva ettigini kay

dedelim. 

Beynelmilel bebek aergiai 
a~1hyor 

Agustosun sekizinde Taksim bahcre -
sinde ecnebi K1zrlaylar ve Klztlha~Iarm 
i§tirakile beynelmilel bir bebek (Kukla 
Manken) sergisi a~1lacaktrr. 

Sergiye i§tirak §artlari §unlard1r: 

Sergide karikatiirize edilmi§ kiibik, 
artistik, milll k1yafetli ve salon bebek
leri te§hir edilecektir. 

Bebekler al~1, karton prese, mum, 
tahta, bez ve saire gibi her tiirlii mal -
zemeden yap1labilir. 

Boylan 80 santimetreyu ge~miyecek
tir. 

Bebekler nihayet 28 temmuz ak§a -
mma kadar sergi tertib heyetine gi:in -
derilmelidir. 

Bir miisabaka tertib edilecek ve ka -
zananlara para ikramiyesi verilecektir. 
Te~hir ediJ,-:ek bebekler bilahare sa

hiblerine geri verilecektir. -···-Garb muaikiaini yaymak i~in 
Beyoglu Halkevinden: 
Halka klasik garb musikisini yaymak 

i~in, Evimizde bir orkestra te§kil edil -
mi§tir. 

Orkestrada cralabilecek her amatore 
Evimiz acr1kbr. Cumartesi giinleri saat 
15 ten 18 e kadar Ev direkti:irliigiine mtl.
racaat olunma1Id1r. Amati:irlerin loy -

metli yardrmlarm1 bekleriz. 

TAKSiM BAHCESi 
Yegane gidilecek yerdir. 

Bu ak,amdan ltlbaren 
diinyaca tan·nm11 san' atkarlartn 

yeni pro!lramlarl ile 

SMART BOYS VIYANA 
CAZ ORKESTRASI 

biiyiik numaralan 

KARAMBA'y1 
goriinUz. Her ak§am saat 18 

den itibaren caz orkestrasa 
Fiatlar ~ok ucuz 

Canakkalede mekteb sergileri 

lstiklcil mektebi sergisinden bir goriiniif 
c;;anakkale (Hususi) - Bu y:Il ilk - lid sevincleri toplu halde Partiye iblag 

mekteblerin sergileri biiyiik ve kalaba- i\iin c;;anakkale i~~ileri Halkevinde bii • 
hk bir halk kiitlesi tarafmdan ziyaret yiik bir toplantl yapm1~lardrr. 
edilmi§tir. Minimini k1zlanm1Z1n yap - ¥ ¥ ,. 

bklar1 giizel eserler herkes tarafmdan G 1 1. 1 t· ·1 .. • . . · e~"en ..,., ge 1p yer e" 1r1 en go,..men-
~ok begemlml§ ve alk1~lanmi§br. Mu - . "' "-. . " "' 
all . B K d · o"kt . b h lerm evlermm yap1lmasma ba§lannu§-lm ayan a nye emm u u - t 
sustaki mesaisi tebrike §ayandlr. rr. 

¥¥¥ 

Ortamekteb muallimligi i~in talibler 
arasmda imtihanlar ba~lamt§tlr. 40 mu
allim imtihana i§tirak etmektedir. 

¥If.¥ 

!s kanununun kabuliinden miitevel -

Halkevince (Anafarta) adlnda ayhk 
bir mecmua ~1kar11acakbr. Biiyiik Har
bin en §anh sahnelerini iizerinde ya -
§atan sahamn adrm ta§Iyan bu mecmu
amn iyi c;1kmasma c;ahs!lacakbr. 

Istanbul 4 iincii icra Memu~lugundan: 

Emniyet Sandtgtna 
birinci derecede ipotekli olup tamamma ehli vukuf tarafmdan 5004 
lira k1ymet takdir edilen Kumkap1da eski ~ad1rci Ahmed~elebi 
yeni Bayram~aVUf mahallesinin Kumkap1 caddeainde eski 13 yeni 
13. 15 • 17 numarah sag1 Leon diikkant ve kxsmen Krupe ve Aznif 
ve sairenin d.ii~am arahg1 ve k1smen Madam Aznif ve Simon hane 
arahg1 ve k1smen Nikolaki hanesi arahg1, solu Ayakirya kilisesine 
aid diikkan k1smen dokmeci Kiryako diikkam bah!fesi ve k1amen 
Emvali Metrukeden 109 numarah hane bah!fesi ve k111men Madam 
Nuricik ve Yuvan Efendi hane ve bah!resi ve k1smen Madam Mar • 
garit hane ve bah~esi, arkas1 Niko ve Nikolaki hane ve diikkam ve 
kxsmen Madam lraksiyamn hane ve bah~esi, onii Kumkap1 caddesi
le mahdud ve tapu kaydinde iki diikkan ve odah bir diikkan olarak 
gosterilip halen rak1 fabrikas1 olarak istimal olunan ve cepheden 
bir, arka cihetten iki kath olan ve zemin kahntn: Zemini Triyeste 
tatx olup arkasma tat merdivenle ge!filir, burada bodrum vard1r. Bu
rada tonoz kemerli ve zemini toprak olup kuyuau vardtr. Bet basa
mak demir iskara merdivenle zemini ~imento ve k1smen miistecire 
aid oluklu aa~la kapah olan arkadaki titehane ve imbik dairesine 
ge~ilir. Birinci katta: Zemini tahta bir sofa iizerinde yiiklii dolabh 
ki oda ve bir helas1 ve arka cihetinde halen bin~dan methali ol • 
m1yan ~erisinde iki aga!J bulunan bah!Jesi olan ve umum aahasx 320 
m2 alup 257m2 bina zemini ve 63 m2 bah~e alan fabrikanm Yu • 
vakim uhde•indeki 42/:120 hi .. e•i a!;tk artbrmtya vazedilmit oldu-

gundan 20/7/936 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya 
kP.dar dairede birinci arttlrmas1 icra edil~cektir. Artbrma bedeli kiy· 
meti muhammen~nin yiizde yetmit betini buldugu takdirde miit .. 
terisi iizerinde buakJlacakbr. Aksi takdirde en son arthranm ta • 
ahhiidii baki kalmak iizere arthrma 15 gtin miiddetle temdid edi • 
lerek 4/8/936 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yaptlacak ikinci a!;Ik arttxrmasmda artbrma bedeli 
k1ymeti muhammenenin yiizde yetmit betini bulmadtgi takdirde 
satlf 2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri birakihr. Sabf 
pe,indir, artbrm1ya ittirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhamme • 
nenin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak~esi veya milli bir ban • 
kanm teminat mektubunu hamil bulunmalart lazimdtr. Haklara ta
pu sicillile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diier alakadaranm 
ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklar1m ve hususile faiz ve masa • 
rife dair olan iddialarmt evrakt miisbitelerile birlikte ili.n tarihin
den itibaren nihayet 20 gun zarfmda birlikte dairemize bildirme • 
leri lazJmdtr. Aksi takdirde haklar1 tapu sicillile sabit olmtyanlar 
sahf bedelinin paylatmaamdan hari~ kahrlar, Miiterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden miitevellid Belediye riisumu ve Vaktf ica • 
reai ve 20 senelik Vaktf icaresi tavizi bedeli miizayededen tenzil a • 
lunut. Daha fazla maliimat almak iatiyenler 1/7/936 tarihinden iti
baren herkesin gorebilmesi i~in dairede a~1k bulundurulacak artbr· 
ma tartnamesile 934/2805 numarah dosyaya miiracaatle mezkur 
dosyada mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. (3392) 

K1rklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - K1rklareli Merkez kaaabasmda koy ve nahiyelerinde yapb • 

rilacak ktrk tek seksen ~ift go~men evi i!;in liizumu alan 726,402 
aded kerpi~ ahnacakhr. Beher 1000 kerpi!f in,aat mahallinde tes -
limi tartile 400 kuruttur ve muhammen k1ymeti 2905 liradtr. 

2 - Kerpi~lerin tartnamesi ve teslim mahallerini gosterir cet -
vel Kuklareli tskan Miidiirliigiindedir. 

3 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - Muvakkat teminat 217 lira 93 kuruttur. 
5- lhale 29/6/936 pazartesi giinii saat 15 tedir. 
lsteklilerin Kuklareli tskan Miidiirliigiindeki Komisyona 

caatleri ilan olunur. 
miira • 
(3379) 

S1vas Belediye Reisliginden: 
1 - 31663 lira 51 kurut bedeli ketifli Stvas merkezine aid yap1 • 

lacak fenni mezbaha kapah zarf usulile miinakasaya kon -
mu,tur. 

2 latekliler mezbahaya aid ,artname ve pli.nlarmt Ankara, ls-
. tanbul, Stvas ~arbayhklarmdan 2 lira bedeli mukabilinde 

alacaklard xr. 
3 - Artllrma 936 temmuzunun 1'3 iincii pazartesi giinii saat 15 te 

yapxlacakhr. 
4 - Muvakkat teminat miktar1 2374 lira 76 kuru,tur. 
5 - Eksiltmiye girecekler 2490 say1h artbrma, eksiltme kanunu • 

nun 2 ve 3 iincii maddelerinde gosterilen vesikalan vermege 
mecburdurlar. 

6 - Teklif mektublarx, ihale zamamndan bir saat evvel Belediye 
Dairesine teslim alunacak, haricden gonderilecekler iadeli ta
ahhiidlii olarak posta ile gonderilecektir. Gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Teklif mektublarmm 2490 say1h kanunun tarifatma ve hii • 
kiimlerine uygun olarak hazulanmlf olmaat fartt1r. (3314). 
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·RADYO 
( Bu ak~amki program) 

iSTANBUL: 
18 dans muslld.sl (plll.k) • 19 haberler • 

19,15 muhtellf plaklar - 20 s1hhl konferans, 
Etfal hastanesi miitehass1slarmdan Dr. 
d~ent Salih ~vket • 20,30 stiidyo orkes. 
tralan - 21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadl8 servlsi verlle • 
cektlr. 

viYANA: 
18,45 muslkl • 19,05 konferans, ttyatro 

haberleri, fenni haberler, konu§\ma - 20,05 
haberler, musiki ve §an - 21,05 piyes: Be. 
§lnci Henri - 23,05 haberler, hava raporu • 
23,25 eglenceli konser • 23,55 konu.,ma., 
marelar ve valsler • 24,50 dans mus1k1s1. 

BERLiN: 
18,05 gramofon • 18,35 kadmlann zama. 

m, gramofon - 20,05 genclik bayramr, mlll
siki • 20,35 isve<;; dil1 - 20,50 giiniin akislerl, 
haberler • 21,15 Hamburgdan naklen dans 
havalarl • 23,05 hava raporu, spor • 23,35 
dans muslkisl. 

BUDAPE§TE: 
18,05 roportaj, cazband takrml - 19,0~ 

konferans - 20,05 §an konseri, ikl radyo 
sahnesl • 21,35 gramofon, slyast haberler. 

BUKRE§: 
18,05 konser, havadls - 19,20 konser, kon. 

ferans • 20.25 gramofon, konferans • 21,10 
konser - 22,35 haberler, §an konseri-23,25 
gramofon, almanca ve fransrzca haberler-
24 haberler. 

LONDRA; 
19,05 havadis, plyano konserl - 19,55 Fl· 

garonun lzdivacr operas! • 21,45 eglenceli 
konser • 22,25 egJenceli musikl ve dans ha .. 
valar1 - 23,05 spor, havadis, dans muslki
sl - 24,35 havadls, konu~ma. 

PARiS [P. T. T.]: 
19,35 havadis, spor • 21,05 moda konu§ .. 

masr, gencllk !<;;in yaym • 21,20 tayyarecl
l!k haberleri • 21,35 operet: §aka, istlra .. 
hat esnasmda haberler. 

ROMA: 
18,05 havadls, §an ve orkestra konseri .. 

19,30 yabanc1 dillerde konu§ma, Uman ha. 
berlerl, gramofon - 20,10 yabancr dlllerde 
haberler • 20,50 Yunanistan 1<;;1n yaym, 
konw;ma, havadls - 21,50 opera yaYlnl. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~l alan eczaneler §Ulllar. 

drr: 
istanbul cihetlndekller: 
Aksarayda (~ref), Alemdarda CEsad), 

Bakrrkoyde (Merkez), Beyazrdda (Asador 
Vahram), Eminoniinde (A. Mlnasyanl, Fe
nerde (Hiisameddin), Karagtimriikte eKe
mal), Kii<;;iikpazarda CNecatil, Samatya, 
Kocamustafapa§ada (Rldvan), ~hremi • 
ninde (N~zlm), ~hzadeba~mda (Hamdl), 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Asri ittihad), Haskoyde (Ye • 

ni Tiirk!yel, Kas1mpa~ada (Turan), Sari• 
yerde (Osman), ~l§llde (Kurtululll, Tak ,. 
slmde (Gar! h), (Limonciyan). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada CMerkez), Heybellde (Yu "' 

sufl, Kadrktiy, Muvak:klthanede CSaadetl, 
Kad•l;<oy, so udlii ede < an HuH~ .. 
sil. Uskiidar. iskelebasmda CMerkezL 

HALK OPERETi 
21 haziran cu
martesi aktami 

21,45 te 
TAKSIM 
bah~esinde 

ILK TEMSti.; 
B A Y 
BAY AN 

Y azan: Mahmud Y esari. N ecdet Rii§tii 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 
Operetler her hafta deiitir 

Masalannizi ayarbn1z Tel. 43703 

.Te§ekkiir 
Hastahgun esnasmda bizzat yokla .. 

mak, telgraf ve mektublarla hatrruru 
sormak suretile candan alaka gi:isteren 
saym biiyiiklerime, dostlarrma ve ar • 
kada§laruna ve tedavim i~in her tiirlii 
fedakarhg1 yapan aziz meslekda§lan • 
rna derin minnettarhklanm1 sunarun. 

Dr. Tevfik Saglam 

Oamanh Bankaa1 
!LAN 

Osmanh Bankas1 hisse sahibleri ge
nel kurultay1 1936 haziranmm 16 ne1 
sal! giinii Londrada toplanmt§ttr. 

idare meclisi tarafmdan hisse sahib
lerinin tasdikma sunulan kararlar bir· 
Iikte kabul olunmu§tur. 

22 haziran 1936 dan bS§hyarak, 67 
sayrh kuponun gi:isterilmesine kaq1 his
se ba§ma temettii olarak 3 §ilin verile
cektir. 

Kiral1k 
Ni§anta§mda Te§vikiyede Eminefen • 

di sokai'Inda 12 numarah bah~e i~erl• 
sinde garaj, havagazi, elektrigi havai iki 
kath her katmda be§ oda ve salon, mut
fak kap1s1 ayn olan hane kirahktll'. 
!stiyenler birden veya ayr1 ayn apar • 
bman gibi tutabilirler. Gormek i~ia 
list taraftaki eve miiracaatle gezebilir• 
ler. Telefon 60262. 

istanbul ikinci iflas memurlugundan: 

Miiflis Mehmed Kadriye aid ve giim• 

rtikte mevcud Alman mah slyah sa~r 

(1433 bag) a~rk arthrma suretile sah " 

lacakhr. istiyenlerin 22/6/936 pazar • 

tesi giinii saat 10 da dairede ha:nr bu • 

lunmalan fazla malftmat almak istiyen

lcrin 936/30 numara ile Adliye ikinci 

iflas dairesine miiracaatlcri ilan olunur, 
(23798). 
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Lean Blumiin soz so~lerhen altt mqht~lif vaziy~ti 
Yeni Frans!~ ~a§vekili __ Mosr~ Leo~/ tine inand1ran bir nevi iman ta~1makta • 

Blumlin karde§J hyf\lro munakk1d1 Rene d1r. 
Blum, Vu mecmuf\smda, bir<~dfrini 1 te, ahlakull. tadil etmek ve fikirleri-
tasvir eden bir makale lle§retmi tir. ni kabul ettlrmek i~in cebri nefsetmege 

Rene BlulJI, karde§inin, huriuva bir mechur olu§u, hntsmdakilerde, onun so· 
aileye mensub oldu~u halde bugUn, ce- QtJk ve muti!f\SIIb bir adam ol~ugu 
rniyet hakkmda hUsbUtlin bash hir telak- zanmm uyand,rmakt;~dlf. 
ki ta~tmasmJ annesinden ald181 terbiyenin Leon BlumUn, hir nevi vatanseverlik 
tesirine, siyasl hayata attlmaum da, aile alt.~yhtan p]dugu da sl.iyl11nmi~tir. Vatan· 
ic;inde siyasete yegane merakh insan olan severlik, onun na:zannda, harhar baglfl• 
biiylik annesinin tesirine atfettigini soy- larak anlalllan bir §IY dt~iildir. 0, duy
ledikten sonra, BlumUn tahsil hayatl ve IJUlanml~a. sevki tabiilerimile, !detleri· 
ondan sonraki faa)iyetleri hakktnda liZ- mize ha{th bir ~eydir. 
ciimle §Uillan yazmaktad1r: Kardlltim, verdi~i nutukliirlfl, efkan 

«Cok c;ah kan hir talebe alan Leon umumiyeyj Y<dmz te1kin etmekle kalma
Blum, kendi arz~su hilafmfl, muallim m11. ona itimad cla telkin etmittir, Nutuk
rnektebine verilmi§ti. Orada tam§hQI kU- liinnda, otuz seneden fa:da hir zaman -
tlibhane memur~ M<isyo Herr. karde~i- d1r besledigi fikirlerden herhangi birisini 
min siyasl fikirleri Uzerinde c;ok biiylik inHr eder mahlyette bir kelime bulamaz· 
tesirler yapmi§Iir: Jean J auresi ve on - sm1z. Bunun sebebi, kUc;Uk burjuva ol • 
dan sonra Leon Blumii sosyalizme sev- aun kl.iy)U o\sun. hatta kU Uk sermayedar 
keden bu aclamd1r. Leon Blum, mektllR- i~~i olsun. bUtUn Fr11nmlarm, memleke· 
te r Sur i Drvlette ah - timili e onQ i a 1 md · sakatl1 
mi§, ayni zamanda edebiyat ve dram mU- bulund1-1&un" n mUrt~ffeh bir Fran•~d•, 
nakkidligi yapm1 Vf.l sosyaJlst fikirlerle pek ~ok kimseler sef&let ve a~hk 41ektik· 
son derece alakadar olmu§tur, Partinm leri halde ifrat derecede istihsal mevcud 
her i~timam1 takib eder, takrirleri ve for- olmasimn imkans1zhg101 anlam1 bulun • 
mUIIeri o hamlard1. Bazan ~arpl§an fi malaqdu·. 
kirleri uzla~tlrm!lga ve J auresin biit~n Burada 1ahsi mlitalea yUrUtecek degi-
iimrlinde en bUyiik gaye olarak belled1 • lim; ben de, bUtUn yurdclMlanm kadar 
gi parti ittihadmm tahakkukuna te§eb • merakla, yeni siyasetin neticelerini bekli • 
bi.is eden 0 olmutt\lf, yorum. Fakat, §Unu soy!iyebilirim ki. bu 

Harb e~nasmdfl, Nafla Nezareti hu- siy!l&llti, hll yeni vaziyetin icab ettirdigi 
susi kalern mlidUrlU8Unde bulunmu , son- bUtUn tehlikeleri gDlll iil!lrak ve bunlari 
ra Paris ye Narbonne se<;imlerine iitlrak bUyUk bir imanla kabul ederek idare e
ederek partisinin reisligine ge<;mi~. bu- decek olan adam, umumun selametinden 
gi.ine kadar da o ffii!Y~ii muhafaza etmi • ba~ka Jlaye ta 1mam11kta ve hl<;bir §eref 
tir. pesincle ko§mamaktadlr. 1dare ettigi mem· 

Leon Blumli ~ok defa soijuk, mula • lekete, me aisi ve ni.ifllZU sayesinde bir 
ass1b, her tUrlU tiddete mUstaid ve fikir- parc;a sUkQnet verme~e ve en bilylik eme
lerini kabul ettirmek icin herteyi aoze a- li olan milletledn aulh fikrini mi.idafaa 
labilecek bir adam ol.flrak tarif etmi.ler· ~tmei%11 m1.1vaffilk old1.18ll takdirde, urn • 
dir. Bir insamn ahlak1 hakkmda bundan du~\.1 yeRane mUkafata nail olmu~ bulu
daha yanh§ miitalea yiiriltlilemez. Onu nacakt1r.» 
benden iyi tamyan kimse yoktur, Bu iti- .,.. ... _!!!!!!!!=------ll!!!!!!!!!!!!'!!!l!!"!!!!!!!!~ 
haria, §ehadet ederim ki, Leon Blum, 
tamdJgim en iyi, en yumu§ak ve en has
sas insanlardan birisidir ve hence, yara· 
tilt tnm en fazla hus1.1siyeti haiz taraf1, 
zekasmm, hassasiyeti Uzerindeki hir ne
vi tahakklimiidi.ir ki, bu da bi.iylik bir ce
sarete ve fevkalade bir feragati nefse de
lalet eder. 

Leon Blumde, biribirinden ayn, hu • 
sus! ve siyasi iki ~ahsiyet vard1r. Haris 
bir adam degildir. Kuclretsiz VII salahi • 
yetsiz bir §ahsiyet olsayd1, yaratth~t onu 
sakin ve silik bir hayata sevkedecekti. 
Fakat o, kendisini bazt fikirlerin zarure-

- === 
Cumhuriyetin tefrlkas1: 36 

., evred onferans verme· 
aine miia•ade ed lmiyen 

Frana1~ delege1i 
Cenev:re 17 (A.A.) -Federal rnernur

lan, bugiln iii:jleden sonra M, Leon Jou
hauxnun Tlt;;aret Cernlyetleri Blrligin -
de soa soylerneslne rniisaade etrnerni§ -
le dir. 

Beyn(!lmild Mesal Biirosu Frans1~ 
arnele delegasyonu haks1z buldugu bu 
rnemnuiyeti p:rotesto etmi§tir. Heyet a
aaSJ, l\1. Jouhaux, sadece F:ransamn i9 si
yasasmm vaziyeti hakkmda afaki bir 
konferans verrnek tasavvurunda ldl, de
mektedirler. 

• SE SE I 
Ya;zan : Server Bedl 

- Eger bu ~anta bulunursa bu ,ey -~ mi§erif oldugunu hahrhyarak, bu hi.ir • 
hin her soziine inanacag1m. Sizin de <;ok !lletsizliginden gelen tabii bir heyecanla 
saf kalbli. c;ok iyi, tamdigl ic;in can1m bagird1: 
verir, fedakar bir insan oldugunuzu soy. - A... Ayaimun altmda bir§ey 
ledi. f akat tarif ettigi yeri unuttum. var... Dur bakay1m... Osti.ine bas tim 

- K1z tarif etti, ben halirhyorum, a- galiba ... 
rayahm bakaltm. 1kisi de yere iiiildiler ve Sabahat 

Sadi evvelce gi:irdi.igii ve kapmnm !ol «a ... >> diye hayktrarak <;antayJ yerden 
tarafmda a§l boyasile i~aret bulunan ga- ald1, hemen a<;li ve En'am1~erifi bulun
rajt tabii pek c;abuk bulmu~tu. Kahve~ ca ba~ma gotlirerek sac;lanna, yilziine, 
de bulmakta gecikmediler ve k1ra gel " dudaklarma slirdi.i, i:iptli, kokladt, gog • 
eWer. Otlann arasma bakarak c;antay1 slinde sikh, sikh, bi.iyiik bir sevincle iit; 
aramaga ba~laddar. Hakiktte c;anta Sa- dort ad1m ko§tu. zipladi, sonra durdu, 
dinin cebinde idi. K1Z1n arkas1m d1:indi.i- En'ama bakh, bakt1 ve ansi~m. hUnglir 
gli bir anda, serseri cebinden c;antay1 ~~- hi.inglir aglamaga ba§ladt. 
hnp otlann aruma atarak ayagile iis - Sadi o zaman ba~m1 online i~mi~. at
tUne bast!, fakat birdenbire i~inde En' • !ann arasmda karanhk bir noktava ba~ 

24 •• a e u vak'a 

Bir iinde hi~ yUziinden 
be, ki i yaral nd1 

Son yirrni dart saat iginde ~ehrirniz
de ii<; yaralarna vak'ast olrnu§tur. Bu 
yak'alari s1rasile yaZiyoruz: 

Karacaahmeddeki boiufma 
Kad1kiiyde Moda caddesinde o -

turiUl Vehbi ve karde§i Yusqf, evvelki 
ak§am Karacaahrned rnezarhgmdan ge
~erlerken goktanberi ailevi bir mesele
den dolayt dargm bulunduklan dayllar1 
Ra§ide raslarnt§lard1r. 

!ki karde§ Ra§idi giirUnce kiifiir et -
mege ba§larni§lardir. Ra~id de bunlarm 
iistiine hiicum etrnl§tir. Kavga pek ga -
buk biiyiimii§, Ra§id yanmda bulunan 
buyiik hlr kamay1 <;Ikarrni§ ve Vehbi ile 
Yusufu muhtelif yerlerinden yarala -
mi§hr. Bu s1rada Vehbi kendini topar -
hyarak o da b1gagm1 gtkararak dayt -
sm1 ensekiikiinden agtr surette yara -
m1~hr. 

Hadiseyi duyan polisler vak'a yerine 
yeti§rni§ler, yarahlan hastaneye kal -
dirmi~lardlr. Vehpi ile Yusufun yara -
lan Ra§ide nisbeten hafif oldugundan 
dUn ak§arniizeri hastaneden giltmi§lar -
dtr. 

Ra§idin yaralan agtrd1r, 

Ji/tJtle yaralanan 10rhor 
Beyoglunda Yeni~aq1da yiQek9i so -

kagmda oturan §Ofiir Naztm, evvelki 
gece son derece sarho§ bir halde evine 
gelrni§ ve kapmm iiniinde bag1rmaga 
ba§lami~tir. Ayni evde oturan §Ofiir !s -
mail kap1yt a9arak arkada§ma: c- Ne
den bu kadar ~ok i9tin?• diye sormu§
tur. Naztm sarho§ oldugundan bu la:fJ. 
yanb§ anlarni§ ve: c- Vay sen bana mt 
~attyorsun ?. diyerek kavgaya ba§la -
rni§tlr. 

Kavgada tsrnail arkada~m1 jiletle 
ytizUniin rnt~htelif yerlerinden yarala -
rn1~t1r. 

Yarah kanlar iginde Beyoglu basta -
nesine kaldlrtlml~, suclu yakalanrnl§hl'. 

Y umruktan •onra br~ak 
Evvelki ak§arn saat on dokuzda Tah

takalede Tahrnis sokagmda Kurnkap1lt 
Mihranla Tophaneli Amir bir yiik all§
veri§i yi.iziinden kavga etrni§lerdir. !ki 
adam birihirini yumrukla dliverken bu
nu az goren .Arnir b1gagm1 91karm1§ ve 
Mihram kolundan yaralaml§hr. Yarall 
tedavi altma almrni§, SU!;IU yakalanml§· 
t1r. 

INHISARLARDA 

Tatfiyeye ugr1yan mem~r" 
larm milracaati 

Y a1h olduklarmdan dol&YI gec;en ni
san aymda tufiyeye tabi tutulan lnhisar 
memurlan aradan aylar ge<;tigi halde is
tihkaklarmm verilmerni1 olmasmdan dola
y1 Devlet Surasma muracaat ederek §i• 
kayette bulunmutlardir. 

Bu memurlann ~ikayetlerini ve haklan 
olan tal:minatm §imdiye kadar verileme· 
mesini icab ettiren va~iyet ~udur: 

fnhisarlar idaresinde tasarruf sandigl 
934 seneainde kurulmu§ ve memurlardan 
bu tarihten itibaren aidat kesilmege ba§· 
)anmJ~hr. 

Son c;tkan tekaild kanununa gore, ida· 
reye intisab tarihlerinden itibaren teka· 
iidllik hakkmdan istifadeyi istiyen me -
murlar o zamandan 934 senesine kadar 
alan mi.iddet ic;in ylizde beJ tekaiid adia
tt, ylizde be~ te hi.ikumetin verdigi hisse
ye mukabil olmak lizere ceman yiizd_e 
on nisbetinde bir para odemek mecbun
yetindedirler. Bu para memurlardan her 
ay kesilecektir. Bu haktan istifade etmek 
istemiyen memurlar gene eskisi gibi yiiz
de be§ aidat vereceklerdir. Bunlarm te· 
kaiidliik mebdeleri 934 senesi olacaklir. 

!dare kanunun bu maddesine bakarak 
tasfiye edilen memurlaTin hesablarmdan 
bu ylizde on fark1 tenzil etmek ve gerl 
kalan istihkak miktanm vermek istemek
tedir. C,kanlan memurl,.r ise hu kaydin 
kalan memurlara aid aldugunu ve ken
dilerine bir •iimuli.i b1.1lunmadliill11 iddia 
etmektedirler. 

karak, sessiz duruyordu. Kendi ken dine: 
«Sen berbad bir herifsin, aynasiz, a~§a• 
g1, 50ysuz bir numarasm !» dedi. Ostiiste 
iki defa yere tiikilrmU~tU ve battm yukan 
kald1rmaga cesaret ederniyordu. Zaten 
0 giinki.i biitlin rollerini isteksiz ve ezile
rek yapmi~h. Sabahtanberi kendi kendi
sile davas1, kavgas1 vardt. Belki yliz de
fa kendi kendine: «h degil bu, marifet 
degil... Marifet hinoglu hinleri kafese 
koymak ... » 

Sabahat birdenbire ana dogru gele • 
rek: 

- Affedersiniz, dedi, sizi de iizdiim. 
Fakat bilseniz nekadar sevindim. size 
nekadar minnettartm1 bilseniz bu iyi]igi
nizi unutmamak i<;in... Ah... Siz haki
katen c;ok iyi kalbli, r;ok fedakar ... Sey
hin dedigi gibi ... 

- Fakat aglad1m d& sizi mliteessir 
ettim, de gil mi? Affedersiniz .. 

,Sadi yi.izi.inU buru§turarak hal! yere 
bak1yor, cevab vermiyordu. 

S11bahat onun kolun~ hafifce doku -
narak tekrarlad1 t 

(~s~i~y~a~s~i~~ta~r=i~h====n~--~~-~-~···~·~J 
TaT.ihte- Bogaziar 

I Avrupa 
lngiltere bu yollarm Rusya ve Fransamn eline ge~me· 

aine mani olmak i~in 19 uncu aslrda miltemadiyen 
Osmanh lmparatorlugunun tama.miyeti miilki· 

yesi prensipini miidafaa etti 

Son zamanlar tarihinde biiylik Avrupa 
devletlerini alakadar eden siyasi mesele
lerin en mlihimlerinden biri de Bogazlar 
meselesidir. 

Kp.radenizle Akdenizi hirle§tiren, As
ya j]11 Avrupay1 ay1ran Bogazlarm ehem
miye~i bir siyasl mesele olmalan onlan 
elinde bulunduran Osrnanh lmparatorlu
gunun alc;alma devresinde olmasmdan ve 
Avrupa devletlerinin bundan istifade ile 
bu !mparatorluk aleyhinde geni§lemek 
arzularmdan ileri ge]iyordu. 

C .• i§lemek arzusu Bogazlan da ihti
va edecek kadar $iddetli olan devlet Os
manh lrnparatorluiunun kom§USU Rus -
yad1r. Fiituhat siyaseti, BiiyUk Petroya 
izafe edilen bir vasiyetnameye istinad e· 
den bu devletin 1stanbul ve Bogazlan 
hakimiyetine ger;irmek istemesi yalmz 
<;;arlarm bir politikasi olmaytp, Rusyanm 
cografya vaziyetinin de dogurd11gu bir 
neticedir. Geni~ ve zengin arazisile Av
rupada &iyasi oldugu kadar ikttsadt bir 
kuvvet te qlmak istiyen Rusya denizlere 
muhtacd1r. Memleketlerinin §imal ve 
garb sahilleri senenin muayyen bir zama
nmda buzlarla iirtlili.i biiyiik Okyanus sa
hilleri de uzak oldugundan, Ruslar icin 
Karadeniz ve Akdeniz Rus ikhsadiyatt 
i~in birinci derecede ehemmiyeti haiz su 
yollandir. Karadenizi Rus goli.i yapmak 
projesi 1774 te imza edilen Kiiciik Kay· 
narca muahedesile tatbik sahuma geci· 
yor. F akat Rusya Karadenizde kapah 
kalmak istemediginden, tarki Akdenizde 
de faa! bir rol oynamagl arzu ettiginden 
bu seneden itibaren Bogazlar ve 1stanbul 
hakkmdaki siyaseti de inki§af etmektedir. 
Rusy!l iki §ekilde bu siyasetini tahakkuk 
ettirmegi diitilnmektedir. Birinci §eklin 
mahiyeti dindir: Eski Bizans fmparator
lugunu ihya etmek ve bu lmparatorlu
gun Uzerinde teesslis edecegi himaye ile 
f lanhul ve ogazlara h~kim olmakhr. 

fkinci §eklin mahiyeti siyasidir: Fiitu
hatla lstanb1.1l ve Bogazlan kendisine il
hak etmek. Daha ziyade ikinci ~ekle 
meyleden Rus siyaseti gayesine varmak 
icin on sekizinci asnn sonlanndan, Umu
mt Harbe kadar iic; IJletoda mliracaat e
decektir. 

2) Osmanh lmparatorluiiile tekba§tna 
harb yapmak, 

2) Osmanh lmparator]ugu i.izerinde 
siyasl tazyikler yaparak himaye tesis el
mek. 

3) Fransa, lngiltere ve Avusturyayi 
Osmanh 1mparatorlugunu taksime ichar 
etmek. 

Rusyanm siyasl emelleri ger~eklendir
mek ic;in metodlannda i§e yaramamast 
Bogazlar meselesinde kendisinden ba§ka 
kendisi kadar alakadar devletlerin mev· 
cudiyetindendir. Rusya ve Osmanh !m
paratorlugunun kom§usu alan Avusturya, 
her ne suretle olursa olsun Rusyantn Os
manh lmparatorlu~u aleyhine geni~leme
sine muhaliftir. Fakat Avusturya, Alman 
i§lerinde me~guliyetinden dolayt bu mu
halefetini kat'i bir §ekilde gostereme -
mektedir. Rusyamn Bogazlar i.izerindeki 
ihtiraslaTI Bogazlardan c;:ok uzak olma
sma ragmen diger bir devleti, Fransayi 
c;ok endi§eye dli§lirmektedir. Bu endi§e· 
nin sebebi §udur: 

Fransa Akdeniz devletidir. On seki
zinci asrtn ikinci yartsmda Amerikadaki 
mlistemlekelerini 1ngilizlere kapttrdtktan 
sonra, Atlas denizindeki F rans1z hakimi
yeti fnRili7lerin eline gec;mi$tir. Fransa 
L £ 

- Affedersiniz .... 
Sadi derin derin so}uyordu. Ba§JOI Sa

bahate dogru kaldtrdt ve onun saf goz· 
lerile karflla§tnca hemen yere ba~tl. 1 • 
cinden tUr!U sesler gec;iyordQ: 

«Bu gidi§le sliriini.irsiin», «enayiliiii 
buak 1.1lan, 41akhracaksm», «haydi her· 
weyi ac;tkca an! at, itiraf et I», «yuf senin 
yedi ceddin ... au kadar saf kiz kar ~ 
IISmda \.I tan mori. utan !», «aldirma be ... 
Sana da bir yufka ylireklilik aeldi ... » 

Sabahat endi§eli bir sesle: 
- Nicin boyle duruyorsunuz? diye 

sordu. 
Sadi kendisini bogmak tehdidini gas~ 

teren hir suyun icinden Cirpm rak ~tki
yormu§ gibi silkindi ve h!l§lllt anJIZIQ 
dimdik tutarak, Sabahatin gozlerinin i~ 
cine bakarak, a zamana kadar ktzm ne 
onda, ne de belki ba§kasmda hie< gor· 
mediai facia dolu bir tav1rla: 

- Sabahat Hamm. dedi, ben ... Ben .. 
Bildiginiz gihi temiz ylirekli bir Adam de· 
glim ... Ben <;ok fena bir herifim I 

K1z o kadar taotrdl ki geriye dogru 

Atlas denizinde kaybettigi menfaatleri 
temin ic;in Akdenizi bir F ranstz golli yap
magi istemektedir. 

T aleyran bu hususta, hatiratmda der 
ki: «Bahrisefid tam amen bir Fransiz go
Iii olmahd1r. Ticaretini biz yapmahyiZ. 
Bil:im bu projelerimizi keqdilerine rnale
dinmek istiyenleri Akdenizgen uzakla§ -
tnmahyJZ.» 

F ransa bu siyasi emelini on dokuzun
cu as1rda tahak.kuk ettirmek i<;in Akcle -
nize sahil Osmanh eyaletlerini i;gal et -
mege te§ebblis edecek; fakat bu te eb -
biiste muvaffak olamaymca, bilahare o
ralarda Osmanh otoritesine kar§l isyan 
edecek pa~alar i.izerinde bir himaye te -
essiisline ugra~acakttr. F ransanm Akde
llizi, F rans1~ golii yapmak istegi, Rus -
yamn Karadenizi Rus golii haline getir
mek arzusu Bogazlar i.izerinde r;arp1~ -
maktadular. Clinkli her iki denizin hirer 
ucu oraya dayand1g1 gibi her iki denizin 
de emniyeti Bogazlann vaziyetile ala -
kadardtr. Akdenizin bir kap!SI olan Ce
belitankJ 1713 tenberi elinde bulunduran 
lngiltere de Rusya ile Fransamn Bo -
gazlar i.izerinde ~ah§an ihtiraslanna la
kayd degildir. !ngiltere de 18 inci asnn 
sonuncla henliz bir ~ark imparatorlu~una 
malik bulunmadtgi ic;:in Bogazlar mese
lesinde yalmz ikttsadl baktmdan ahika
dardtr. F akat Hindistan imparatorlugu -
nun ke.ndisi i.;in ehemmiyet kazanmas1 ve 
bilhassa on dokuzuncu amda buharla i§
liyen gemilerin yap1h~mdan sonra lngil
tere, siyasi bak1mdan Bogazlara ehem -
miyet vermege ba~hyor. Bu politika de
gi~ik!igi lngiltere ~ark imparatorlugunun 
emniyetinin temini ic;in oraya, M1m ve 
Fuat, Dicle vadisinden giden yollann ta
ras~\.ldu endi~esindendir. 

lngiltere bu yollarm Rusya ve Fran
sa eline ge~mesine mani olmak ic;in, bi.i -
tiin bir as1r zarfmda Osmanh impara
torlugunun tamamiyeti miilkiyesi prensi
pini miidafaa edecek ve bunun ic;in de 
Bogazlar meselesinde c;arp1~an siyasi ih
tiraslara kar~1 lngiltere baski.il metodu
pu kullanacakhr. 

F ransa ihtiraslan, Osmanh devletinin 
tamarniyeti mlilkiyesi i'<in tehlikeli bir hal 
aldtgt vakit, lngiltere Rusya ile anla~a
rak bu tehlikeyi hertaraf edecek, Rusya 
tehlikeli bogazlan tehdid ettigi zamdn 
da; Fran sa ile anla~arak Ru•yaya kar§I 
gec;ecek ve icabmda harb de edecektir. 

Son zamanlar tarihinde Bogazlar me
selesinden dogan biiti.in meseleler Lon -
drada beynelmilel konferanslarda ve !n
gilterenin istegine uygun olarak ;yakmda 
Bogazlarda Osrr--1, nlifuzundan ba~ka 
b1r ecnebi devlet ni.ifuzu birle~miyecek 
§ekilde halledilecektir. 

Osmanb lmparatorlugu Bogazlarm 
sahibi olmasma fiiKmen onlar hakkmda 
hic;bir soz soylemek. bir fikir srrdetmek 
politikasmi takib etmiyece~tir. 0, Lon
drada toplanan beynel!l1ilel konferans -
)ann kararla&hrdigi hi.iki.imleri tatbik eden 
emre tabi bir kaplCI mahiyetinde kalacak
hr. Kendisine ac; dendigi vakit Bogazlan 
ac;:acak, kapa dendiRi vakit te kap1ya -
cakhr. Hulasa, son zamanlar tarihinde 
Bogazlar meselesi Oslllanh devletile Av
rupa devletlerinden bir veya birkac;t 
arasmda bir mesele gibi degil, fakat Av
rupa devletlerinin kendi aralannd~ bir 
mesele gibi gori.inmektedir. 

Bu yazdiklanmJl:I gelecek yazilanmll
da vak'alarla izah edrcegiz. 

ENVER 2/YA. 
e 

sendelerken otlann arasmdaki ta~a isa
bet eden bir ayag1 bukrularak: «Ah l» 
diye bag1rd1. 

,Sadi hemen yere egilerek: 
- Ne oldunuz? dedi. 
K1z burkulan ayag1 iistiine sarkarak 

ktvramyordu. Yiizil kipkiHmZJ olmu~tu. 
Sadi ayakta durmasmi kolayla~hrmak i
cin onu kucaklad1: 

- Bana dayamn1z l dedi. ne oldu? 
Bir 1 y mi batt1? 

- Hayu... Ge~er ~imdi... Ayag1m 
burkuldu. 

KIZ!n w;ogsli Sadinin goijsU UstUne iyi
ce yaslanmi~h, bu sayede ayagm1 hj\va
da llttabildii!i i<;in ag1rhamm bUyiik bir 
ktsm1 Sadil\ill Usti.illdeydi. Pek ya~l!tdan 
gi:iz gaze geldiler. Sadi ne zaman ve nas1! 
karar verdiginin farkmda olmadan du • 
daklanm uzath, klZln yanagma de~dirdi 
ve <;ekti. Sabahat ktzarmi~h. fakat kalf· 
mak ic;in hie;: bir hareket yapmadt, Sonra 
yava~c;a &Yaihm vere b<\sti, dogruldu ve 
Sadiye te~ekkiir etti. 

Bu tet•kkiir Sadiyi garib bir tuzda 
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r-:;;;:;!... iiyi.ik §airimiz Abdiilhak Hami
tJ;;i]~ din babast Hayrullah Efendi 

be§ik ulemasmdand1. Bu tabir, 
yi.iksek rlitbeli hocali\np sulbi.inden diin
yaya gelip heniiz ebe kucagmda iken 
rpiiderris, be ikte sallamrken molla, e
IJleklerken kazasker olanlar hakktnda 
kullamlmak itibarile Hayrullah Efendi 
icin yaki§Ikstzdu, c;i.inki.i o, ya§adigi dev
re §eref veren bi.iyi.ik alimlerdendir, ayni 
zamanda degerli bir §airdir, k1ymetli bir 
mi.iverrihtir, sayg1 deger diplomatlardan
dir. 

Bununla beraber be§ik ulemasmdan da 
sayJ!abilir. Ci.inki.i her riitbeye ve her 
lllevkie likayat sahibi oldugu miisellem 
ise de uzun zaman okuyup ilmini, lema
lini muhitine kabul ettirmeden once tafra 
yolile ilmiye mesleginde dereceler ka -
zanmt~h. Sozun k1sasJ Hayrullah Efendi 
ilkin riitbeler ald1, sonra o rlitbelere li
yakat kazand1. Kendisine be§ik ulemasm
dan dememizin sebebi budur. 

Bu ~ah tafra yolile ve pek gencken 
yi.iksek derecelerJ c;1kartan babast Abdul
hak Mollad1r. Dahi §airimin hem dedesi, 
hem ada~1 alan Abdiilhak Malia sarayda 
Ba~hekimdi. Bu haysiyetle oglunu be§ik 
ulemasJ arasma sokmu§tu. S1k stk tafra 
yaptlqyordu. Fa kat babahk ~efkati c;ok 
galib oldugu icin Hayrullah Efendinin 
yiid<\ iki i.jc ri.itbe almasi)e gozi.i doymu -
yordu ve onu bir hamlede Seyhi.ilislamltk 
payesine ~1karmak istiyordu. 

Abdi.ilhak Mollanm bu lii~km §efkali
ni canland1rmak it;in ~u f1krayJ rivayet e· 
derler. Guya o, her muharrem aymm bi
rinci guni.i devletce yap1lan ilmiye tev • 
cihahm gosteren cetveli eline ahr ve yiiz
lerce adama dagihlan rlitbeleri, memuri
yetleri hirer hirer gozden !!:ec;:irdikten son
ra -ogluna bir y!lda iic riitbe aldtgmJ ve 
bu muharrem defterinin ancak kimsesiz
lere mahsus bulundugunu di.i§iinmiyerek
yamnd~kilere ~u yolda derd yanarm1 : 

- Biitiin cihan sevinmi~. Bizim Hay
rullaha bir~ey yok! .. 

Ben de yeni c;:1kan 1~ Kanununu keli
me kelime okudum ve her maddeyi bitir
dikc;e biraz zay1fhyan iimidimi arkadan 
gelen maddenin kucagma devrederek biz 
yaz1ctlar ha.kkmda bir kayid arad1m. Fa
kat bulamaymca Abdi.ilhak Molla gibi 
yamk yamk soylendim: 

- Bi.iti.in amele sevindirilmi~. Gene 
bize birsey yok! 

Simdiye kadar bize «tahrir amelesi» 
diyenler bu ~erefli unvana lay1k olmadJ
gimi71 arhk anlam1~ olsalar gerek. CUnkU 
biz de arnele olsayd1k ~u glizel ve gercek
ten ~aheser alan 1~ Kanununda adtm1z 
gecerdi. 

Biz amele degil, nih a yet igneyiz; ba!
kalarmm giyecegi kuma~lann dikilmesin
de ku!lamJan ve r;ah~Irken kmhp t;i:ipl\ige 
atdan terzi ignesiyiz. Amele yamnda 
yer mi alabiliriz? .. 

M. TURHAN TAN 

~eker fiatlar1 inecek ! 
Ge~en sene toz ve klip eke:rlerinig fi

atlannda yap1lan tenzilatm tesirile mern~ 
lekette 1eker istihlakj ylizde 40 1\isbetin
de artmlihr. Bu vaziyet hiikumete iyi bir 
fikir vermi~ ve ayni zamanda teker fiat
lanm biraz daha indirebilmek ic;in mali
yet fiatlanm azaltmak yolunda tetkikat 
yaprnaga sevketmi§tir. 

lktisad Vekaletince yap1lmakta alan 
bu tetkikat hayli ilerlemi§tir. Onilmliz • 
deki istihsal senesi sonunda, yani, yeni 
mahsul piyasaya ~Ikmca §eker fiatlanmn 
be§ kuru§ daha indirilebilecegi kuvvetle 
umulm11ktadir.· Boyle bir imkan bulunur
SC\ istihlak miktar1 dC\ha fazla · yiikselecegi 
icin mevrud dart teker fabrikas1 ihtiyaca 
kafi ~elmiyecektir. 0 vakit, bir veya iki 
fabrika daha kurulacakhr. 
( 

titretmi ti. Pek uzun bir zamandanberi, 
belki ilk defa olar&k, yt~nca benzer bir 
hisle k1zarm1 h. Kendinde biiylik bir de-. 
gisiklik duyar gibi oluyordu. l~inden z 
«AIIahim .... )) dedi ve devam etmedi. 
Derin bir nefes ald1. S.onra bz1 kolllnun 
altmdan tutarak yijrlimesine yardtm etti. 

!kisi de susarak yilrliyorlardi. 
Sabahat birdenbire durdu. adi ayag1 

aglpyor sanmt§tl, 

K1z sitem dol4 bakJtlarla; 
- Ni<;in o sozli soylediniz? 0 fe"a 

sozli? diye sordu. 

~di gene oniine bakar<\k: 
- Ben sizin kadar iyi ad11m deiWim 

de onun i~in ... dedi. 
- Ni~in .... Adeta ... Kendinize iftira 

bu.. . Hindli bile sizin i<rin ... 
.Sadi bir yeri sanctyormu§ gibi yi.iziinii 

buru~turarak: : 
- Ah.... dedi, bana Hindliden £alan 

bahsetmeyiniz I 
(Arkcm varl 
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( ==HI Felse/e iizerinde Ill J Tapuda 1slahat 
T emmuzda yeni te,kilat 

ve kadrolar yap1byor Milliyetin felsefesi, 
F elsefenin milliyeti ... Birkac; giin evvel istanbul tapu ve 

kadastro muamela.tmda yaptlacak 1s -
lahat hakkmda alakadarlarla temaslar
da bulunmak tizere Ankaraya gitmi~ o
lan heyet §ehrimize donmii.~tii.r. Y azan: Osman Kiz1m 

Arkada§Im Hasan Ali ile Ak§am gaze
tesinde (Milli felsefeye dogru) yazd1g1 
makalesi hakkmda konu§urken, fikir -
lerimi yazarak soylememi istedigi ic;in 
§U birkac; satm yazmak mecburiyetin -
de kald1m. 

nimsememi~ te !ngiliz filozoflan be _ Temmuz iptidasmda tapu muamela -
nimsemi§?• Yukar1da soyledigimiz gibi tmda 1slahata ba§lanacak ve memurlar 
filozofun ya§adlgi cemiyetten, onun zih- arasmda mtihim degi§iklikler yap1la -
niyetinden miiteessir olmas1 tabii bir caktlr. 
haldir. Fakat bu, felsefe ic;in bir zaru - Diger taraftan, §imdiye kadar ticretle 
ret degildir. <;iinkii felsefenin mevzuu- c;ah§an kadastro memurlan da temmuz
her §eyden once bize e§yamn mahiye - da gelecek yeni kadro ile bareme tabi 
tini, insanhgm hareketini izah eden a- tutulacaklard1r. Baz1 memurlarm tic -
lem§iimul bir fikir vermektir. Yalmz retleri, maa§a kalbedilirken inecek, ba
bu filcrin intikadi bir dii§iinii§ usuliine z1larmm da artacaktlr. Kadastro me -
gore ifade edilmesi Iazimdir. Onun ic;in murlan arasmda da miihim degi§iklik
felsefe ferdin cPenseur• iin eseridir. ler yap1lacakbr. Buradan bir k1s1m me
l;iiiphesiz muallakta, zaman ve mekfm murlar Trakya ve havalisine gonderi -
haricinde bir ferd yoktur. Fakat ferdi leceklerdir. !zmir, Ankara Kadastro me
cemiyete baghyan sebebler, ancak bu murlan arasmda da miihim degi§iklik
alem§iimul fikrin sistem §eklinde ifa - ler yap1lacag1 soylenmektedir. 

Her §eyden evvel §U noktayi tavsih e
delim: (Milli roman) olmaz diyen edi
bin yoaziSml okumad1m ve ilk defa Ha
san Aliden i§itiyorum. Binaenaleyh ken 
disinin makalesi hakkmdaki fikirleri -
mi kimseye gore soylemi§ degilim. Ha
san Ali ile makalesi tizerinde konU§Ur -
ken cmilli felsefe yani §U ve yahut bu 
millete gore bir felsefe olamaz, ancak 
milli hayatm (ideologier). si yap1labilir• 
demi§tik. Hasan Ali bunun aksini iddia 
ediyor ve (Milli fesefe olur mu ?) adh 
makalesinde ~ dart noktay1 hahrlatl -
yor: 

1 - ( .... filozof... yarahc1hgm kudre -
tini ald1gi cemiyetten kendini kopanp 
!fekebilir mi ?) 

2 - Bir cAiman felsefesi., bir cFran
SlZ felaefesi>, bir clngiliz felsefesi. var
dlr. Bu milletlerin adma itafe edilen 
bir f9lsefe olabilmek ic;in milliyetlerinin 
adile farkh vas1flar ta§tyacak btiytik dii
§iince adamlarmm var olmas1 lazimdir. 

3 - Bergsonun, makalesinden ahn -
ml§ ileride yazacaglmlz bir sozti. 

4 - Bergson cbiltiin yeni felsefe 
Descartestan c;Ikmi§tir.• derken insan -
hktan once Frans1zhgm1 duymuyor mu? 

Bu dart noktay1 tamamen ve itiraz -
SIZ kabul ediyoruz. Fakat bunlarm hie; 
birisi Hasan Alinin iddiasm1 ispat et -
mez. S1rasile izah edelim: 

1 - Filozofun ic;inde yazd1g1 cemiyet
ten, aldlgi terbiyeden, kendisini yeti~ -
tiren kiiltiir muhitinin dti§tinti§ tarzm -
dan miiteessir olmas1 gayet tabii bir 
haldir. Hatta daha ileri giderek diye -
biliriz ki; ic;timai §artlarm ve zaruret -
lerin tefekkiir tarzm1 tayin edici bir 
vasf1 bile vard1r. cGrek mucizesi. o za
manki Yunan beldelerini ic;timai vazi -
yetile izah edilmiyor mu? Fakat felse
fenin dogu§ ve tekamtiliinde ic;timal ha
yatm ve zaruretlerin tesirini kabul et
mekle, felsefeyi bir milliyete izafe et
mek arasmda c;ok mtihim fark vardtr. 
il!Jli dii§tinti§iin dogu§ ve tekamii.ltinti 
i<;timai biinye ve kanunlarla izah eden 
sosyolog, ilme bir nebze olsun milliyet 
izafe etipek ruhsatim verir mi? As1r -
larca hurafat ic;inde ya§Iyan insanhgm, 
eski Grek beldelerinde birdenbire ilim 
ve felsefe l§Jgma eri§i sosyolog ic;in bir 
mucize degildir. 0 zamanki beldelerde 
hakim olan cic;timai tehaltif• tin tabii 
bir neticesidir. Ancak bu manada Yu -
nan felsefesi Yunan beldesinin k1z1dtr. 
Filozofnn muhitile olan alakas1 bazan 
ondan bir §eyi ifade etmek ve yahut o
na aksiilamelde bulunmak suretile te
celli eder. Descartesin fikir sabasmda, 
Socrateu1 ahlakta yaphklan gibi. Fa -
kat filozof, ne muhitini ifade ettigi i<;in 
milli, ne de ona aksiilamelde bulundu
gu ic;in gayrimilll degildir. 

Alman olduguna esef eden Schopen
haver bir Alman milliyetperverini ren
cide edebilir; fakat gene bir Alman fi

lozofudur. Bu yazd1gtm1z son ciimleyi 
okur okumaz Hasan Alinin zihninde u
yanan itiraz1 seziyoruz: eBen milli fel
sefeden, bir cemiyette yeti§en filozof -
lann o cemiyete has denebilecek mii§
terek bir zihniyet ta§Imalanm kasd e
diyorum ve bu manada bir (Alman fel
sefesi), bir (!ngiliz felsefesi) vard1r, di
yorum .• 

0 halde ikinci noktanm mi.inaka§aSI
na ge;mi§ oluyoruz: 

2 - Evet, bu manada bir (Alman fel
sefesi), bir (lngiliz felsefesi) vard1r. 
Fakat bunlan milli kelimesile tavsif et
mek bizce dogru degildir. Mesela c Uti
litaire• !ngiliz ahlak mektebini alahm: 
Hasau Aliye gore, demek laztm gelecek
tir ki; bu filozoflar Anglosakson ukma 
mahsus bir mizac; ve Anglosakson ce -
miyetlerine has bir zihniyet c;erc;evesi 
ic;inden kainab seyretmi§ler ve ~lem -
§iimul bir ahlak prensipi kurmak iste
mi§lerdir. Fakat felsefe tarihini kan§ -
tmrsak c Utilitarisme• in muhtelif de -
virlerde biinyeleri birbirine z1d muh • 
telif l!erniyetlere mensub filozoflarm 
dii§iincelerinden kopup gelen bir fikir 
cereyam oldugunu goriiriiz. 

cUtilitarisme., cGreco- Latines• dok
trinlerden, Neostociens, Descartes ve 
Spinozanm ahlak felsefesinden ve en 
nihayet clnteret bien entendu• dok -
trininden c;Ikim§tiT. Andre Cresson c;ok 
hakh olarak diyor ki: cD'holbachin 
cMoral universelle• i, c!nteret bien en· 
tendu• doktrini lehine felsefenin en iyi 
yaz&bileeegi bir miidafaanamedir. Bu 
neviden doktrinler mevzuu bahsoldugu 
zaman eserleri hbra gelen 1ngiliz ahlak
!filari bu dktrine ne ilave etmi§lerdir?. 

Demek ki, uklari, milliyetleri ve §ah
aiyetleri b~ka ba§ka olan birc;ok filo -
zcflar tek ve alem§iimul bir fikir etra -
ftnda toplanmi§lar, mii~erek bir soru
ya cmizac;lart, :>:amanlan, mekanlar1 ve 
ic;tiJnat hiiviyetlerh haricinde mii§te -
rek bir cevab vermi§ler ... 

Hasan Alinirl mhninde beliren ik!nci 
bu- itiraZI de teztyoruz: cBu do'lr::trini, 
, ic;in blfka memleket fUozoflan be -

de edili~inde amil olabilirler. Bu mana- Umum Kadastro Ba§ Fen Mtifetti§i 
da felsefe doktrinleri muhitin san'at Halid Ziya kadastro i§lerile me§gul ol
cereyanlan, halk kanaatleri, hatta si - mak iizere dun Ankaradan §ehrimize 
yasi hareketlerile alakadard1r. Mesela gelmi§tir. 
cDescartes, fikir sahasmda Hichelieunin 
siyasi hayatta yaptlgi cRMorme• a ben
zer bir creforme• yapml§hr. Kant cCri
tique. i Frans1z ihtilalinin eski rejimin 
reddini sistemle§tigi §ekilde sistemle§ -
tirmi§tir.> Fakat bu, felsefe doktrinle -
rine milli markasm1 vurmak ic;in kafi 
bir sebeb degildir. Filimlerle s1k1 mti -
nasebeti olan, e§yanm mahiyetini, in -
sanhk hayabnm esas1m toplu bir su -
rette izah etmek istiyen felsefeyi, cog -
rafi hududlar, muayyen ic;timai itiyad
lar ve kanaatler c;emberi h;inde siki§hr
maga imkan var m1d1r? Bu ciisse bu 
kisveye girer mi? cCartesianisme. her 
§eyden once hendesi tahlilin cLaibni -
zianisme. asgari namtitenahinin ccom
tisme> ic;timai tekamtiliin metafizigi de
gil midir? 

Hasan Ali felsefe tarihini iyi bilir. 
cEnprisme. ve cNeo - utilitarisme• 
Fransada da vard1r. Bir memlekette 
doktrinleri tamamen birbirinin z1dd1 o
lan filozoflar c;oktur. Mesela Fransada 
Cescartesdan inen £else£e cereyam ya
mnda bu cereyana z1d Pascaldan ba§ -
hyan Maine de Biran ve Ravaissondan 
sonra Bergsona gelen ikinci bir felse
fe cereyam vard1r. 

Birbirine z1d olan bu iki cereyanm 
ikisi de Frans1z felsefesidir. Felsefe sis
temlerinin, fikir cereyanlarmm millet 
adlarma '.zafe edili~ine liizumundan faz
la mana vermemelidir. Eger Tiirkiyede 
doktrini ne mahiyette olursa olsun bii -
yii k bir filozof yeti~ir ve ileride bu filo
zofun doktrini etrafmda bir mekteb 
kurulursa bu filozof Tiirk filozofu ve bu 
mekteb Ttirk felsefesi olu". 

Hasan Ali (milli felsefeye dogru) di
yecegi yerde sadece ilim ve felsefeye 
dogru deseydi daha dogru olurdu. Yana 
yak1la bir filozofumuzun olmadtgmi 
soyliyecegi yerde sadece Ti.irkiyede bir 
filozofun yeti§medigine telehhtif et -

seydi daha isabetli olurdu. 
lddiamJZl kuvvetlendirmek ic;in bti -

yilk bir filozofu §ahid gostermek laZim 
gelseydi, Hasan Alinin Bergsondan nak
lettigi ctimleyi aynen naklederdik ... 

0 halde tic;iincii noktamn miinaka§a -
sma gec;elim: 

3 - cFelsefe yapmak ihtiyaci, mii -
§ahhastan aynlmaks1zm umumiye ve 
oradan faziletli olana tevecctih eden 
Frans1z ruhunun ihtimal ki bu derin 
i§tiyakma terci.iman oluyor, bu manada 
Frans1z ruhu felsefe zihniyetile birle§
mi§ demektir .• 

Bergson, bu sozile cfelsefe, kainatm 
izahmda alem§iimuli.i, insanhgm ya§a -
YI§mda mutlak cdogru. yu arar, Fran
SIZ ruhu da cumumh ve cdogru• ya te
vecciih ettiginden felsefe yapmak ihti
yac; ve kabiliyetindendir. Ancak bu ma
nada Frans1z ruhu felsefe zihniyetile 
birle§mi§tir.• demek istemiyor mu? Fel
sefe zihniyetinin millet ve milliyetlere 
gore degi§miyecegine Bergsonun bu 
sozti ne gtizel bir hiiccettir. Hangi rna -
nada milli ruhun felsefe zihniyetile bir
le§ebilecegini gosteren Bergson felsefe 
doktrinlerinde gordi.igiintiz aynhklan 
miNi ruhlann hususiyetlerine atfetmek 
istemiyor. Bergsona gore bu aynhklar 
ferdin cPenseur• tin zihni sezi§inden 
cintuition• dogar. Zaten Bergson ba§ka 
tiirlii soyliyemez. 

Hasan Alinin hatlrlathg1 dordtincti 
noktaya gelince: 

4 - Bergsonun cbiitiin yeni felsefe 
Descartesdan c;Ikmi§tiT.> derken insan
hgmdan once Franstzhgtm duydugunu 
farzedelim. Bergsonun bu c;e§id duygu
su Hasan Alinin iddias1 ic;in bir delil te§
kil edebilecegini hie; zannetmiyoruz. Bir 
filozofa tarihini milletini sevmek yasak 
m1d1r? Bir filozof milletinden yeti§en 
miitefekkirlerle iftihar ederse doktrini 
milli mi olur? Bir Alman filozofu da 
filozof olarak Descartesa Bergson kadar 
yakm ve borcludur. Bir Alman olmak 
itibarile belki Descartesin kendi mille -
tinden gelmi§ olmasm1 arzu ederdi. Bu 
iki vaziyeti birbirile kan§brmamak la -
Z1md1r. ic;timai k1ymetlere hiicum eden 
Nichzsche felsefi zihniyetinde milli kly
metlerle olc;iildtigiinii duysaydl bir kat 
daha delirirdi. 

Bize oyle geliyor ki; Hasan Ali ile 
aynldigimiz daha ziyade cvokabulaire• 
anla§amamazhgmdan doguyor. Eski bir 
felsefe mualliml, felsefe muhibbi ve fi-

MOTEFERRIK 

<;anakkaleye gelen 
seyyahlar 

Arandora Star isimli ve lngiliz ban 
dtrah transatlantik vapurile 300 lngiliz 
seyyah1 <;;:anakkaleye ~1karak T ruva ha
rabelerini gezmi§lerdir. 

Belcrikadan gelen miifetti§ 
Briikselden gelerek bir miiddettenberi 

Tramvay §irketinin hesablanm gozden 
grc;irmekte olan miifetti§ Brosens diin ak
~amki ekspresle Belc;ikaya donmii§tiir. 

Ba§kirdistan Cumhurreisinin 
hediyeleri 

Bundan bir miiddet evvel fstanbula 
gel en Ba§kardistan Cumhurreisi T ahirof, 
o vakit Dariilacezeyi de ziyaret ederek 
bu mi.iessesede c;ocuklara kar§l gosterilen 
itinadan dolay1 fevkalade mi.itehassis ol
dugunu soylemi§ti. T ahirof yolda§, bu 
c;ocuklara tevzi edilmek iizere Sovyet 
Ba§konsolosu Haykisin delaletile bir 
sand1k oyuncak giindermi§tir. Bu oyun -
caklar, dun Belediye tarafmdan teslim 
almarak Dari.ilacezeye gonderilmi§tir. 

ADLIYEDE 
Bir cinayetin muhakemeai 

ba§lad1 
Sarayburnu mahzenlerinde pa~avrac1 

Hafiz Selim Hocay1 iildi.irmekle suc;lu 
Abdullahla arkada§l Serkisin muhakeme
lerine diin Ag1rceza mahkemesinde ba~
lanmi~tJr. Fa kat bu i~te i~tiraki olan su<;
lulardan Abdullahm metresi Saime gel
medigi i'<in duru~ma yapiiamami~; Saime
nin buldurularak mahkemeye gonderil -
mesi i<;in zab1taya tezkere yaZJ!masma 
karar verilmi~tir. 

Bir katil4 seneye mahkum 
oldu 

Bir kavga sonunda arabact Mehmedi 
tabanca ile oldiirmekle su<;lu arkada§l 
Zaferin Ag1rceza mahkemesinde devam 
etmekte olan muhakemesi diin bitmi~. su<; 
meydana <;lkhgi i<;in Zaferin dort sene 
alh ay hapse konmastna karar vermi~tir. 

POLISTE 
iKi KADIN HIRSIZ -Dun sabah 

Fenerde Camel yoku§unda oturan tele
fon miidtirti Niyazinin evine Hiisniye 
ile Fatma isminde iki h1rs1z kadm gire
rek bir tak1m e§yalar c;almi§lardir. 
Bunlardan Fatma polisler tarafmdan 
bahc;ede yakalanm1~hr. Kac;maga mu -
vaffak olan diger hirSIZ kadm aranmak
tadir. ---Tiirkofis tefleri arasmdaki 

degi§iklikler 
iktJsad Vekaleti ve Tiirkofis kadro • 

larmda yeni baz1 miihim degi§iklikler o
lacag! siiylenmektedir. Yalmz yeni kad
rolar heniiz tasdikten <;1kmad1gl i'<in bu 
degi§ikliklerin kat'i mahiyeti bilineme -
mektedir. Y almz degi§iklikler meyamnda 
Londra ticaret miimessilimiz Nizameddin 
Alinin 1ktJsad V ekaletinde miihim bir 
vazifeye getirilecegi, Londra ticaret mi.i
rnessilligine Istanbul Ti.irkofis mi.idi.irii 
Mahmud Celaleddinin !ayin edilecegi, 
yerine de Istanbul Ticaret Odas1 umu
mi katibi Cevad Nizami Diizenlinin ge
tirilecegi hakkmda rivayetler vard1r. 

Ticaret Odas1 umumi katibi Cevad 
Nizami diin sabahki Toros ekspresile 
Ankaraya gitmi~tir. 

lozof tabiatli olan Hasan Alinin felsefe 
zihniyetine aykm soz soyleminesi im -
kan var m1d1r? Hasan Ali belki Tiirk 
miinevverlerinin dikkatini, milli haya
tlmlZln gec;irmekte oldugu ink1lablar i.i
zerine c;ckmek ve onlan milli varhg1 • 

ffilZlll cideologie> sini yapmaga davet 
etmek istiyor. i§te bu son noktada hak
hdtr. Milli hayatm cideologie. si milli
yetin felsefesi olabilir; fakat felsefenin 
milliyeti yoktur. 

OSMAN KAZIM 

kamp 
program1 

Kad1koyde ac_;1lan Olimpiyad kam -
pmda c;ah§maga ba§hyan giire§c;iler ta
klml baz1 sebebler dolay1sile tam olma
makla beraber, idmanlara ciddi bir §e
kilde ba§lanmi§hr. 

Giire§c;iler it>in yapllan kamp prog -
rami a§ag1daki §ekilde tanzim edilmi§ -
tir. 

Sabah 7,30 da kalk1lacak, jimnastik 
ve ko§u yapliacak. 

8 de kahvalh. 
8,45 te A grupu gi.ire§ yapacak. 
B grupu yiiriiyii§ yapacak. 
11,30 da ogle yemegi, ikiye kadar is

tirahat. 
2,15 te stadda atletik idman yaplla -

cak. 
15,16 da yiizme. 
16 da c;ay. 

16,30 da A grupu yiiriiyii§ yapacak. 
B grupu gtire§ yapacak. 
19,30 da ak§am yemegoi. 
21,30 a kadar istirahat. 
22 de biitiin giire§c;iler yatml§ ola -

caklardir. 
Gclecek hafta Almanlarla yap1lacak 

miisabakalar dolayisile idmanlarda ta
dilat yap1lackt1r. 

Eskrimciler de bugiin 
kampa giriyor 

Berlin Olimpiyadt eskr.im miisabaka
lanna i§tirak edecek eskrimcilerimiz 
Budape§tede yap1Iacak c;ah§madan ev -
vel Kad1koydeki kampa gireceklerdir. 

Eskrimcilerden bir k1sm1 bugiin, bir 
k1sm1 da izinler·i almd1ktan sonra kam
pa gireceklerdir. 

Pazar giinii yap1lacak 
atletizm ma~I 

Galatasaray kuliibii Atletizm §Ubesi 
mevsimin dordtincii mtisabakasm1 Tak
sim stadyomunda Beyogluspor, Kurtu -
lu§ atletlerile pazar giinii yapacakhr. 

Kabul edilen programa gore 100, 200, 
400, 800, 1500, 3000, 110 maniah ko§ular, 
uzun, lie; ad1m, yiiksek atlama, stnkla 
atlama, giille atma, disk atma, cirid at
rna ile 400 metro bayrak yan§larmdan 
ibarettir. 

Uc; tak1m arasmda yap1lacak bu mii
sabakalara her kuliib ·iki§er atletle i§ti
rak edecektir. 

Miisabakalarda 1, 3, 5 puvan §ekli ka
bul edilmi§tir. 

Miisabakalara pazar sabah1 10 da ba§
lanacakbr. 

B ~kay kun e ·yor 

Olimpiyada gidecek milli tak1m1m1 -
zm idmanlan ic;in c;agmlan ecnebi ta -
k1mlardan Buc;kay Macar taklm1 onti -
miizdeki hafta gelecektir. Macar taklmt, 
milli takimtmizla 27, 28 haziran ve 1 
temmuz tarihlerinde Taksim stadyo -
munda tic; mac; yapacakhr. 

Y elken haz1rhk 
miisabakalari 

Olimpiyad yan§lanna i§tirak edecek 
yelkencilerin yaphklan sec;me miisaba
kalarmda Harunla ~eref arasmda ya -
pllan miisabakada Harun birinci, ~eref 
ikinci gelmi§tir. Ayni giin ogleden son
ra yap1lan miisabakada ise Harun bi -
rinci, Behzad ikinci gelmi§tir. 

ikinci mtisabaka esnasmda havanm 
pek durgun olmasmdan dolay1 yan§ pek 
uzun siirmii§ttir. 

Son yap1lan sec;me Refikle ~ere£ a -
rasmda olmu§tur. Neticede ~ere£ bir·in
ci gelmi§tir. 

Dtin yap1lan yelken yan§larmda 
Demir Turgudla Behzad arasmdaki ya
n§ta Demir Turgud birinci gelmi§tir. 

Su sporlar1 secrmeleri 
Su Sporlan Ajanhgmdan: KI§m Ya

lovada s1cak sulu havuzda yap1lan c;a _ 
ll§hrmalarda elde edilen neticeden son
ra mcvsim ba§lang1ci dolaytsile Hey _ 
beliadada yeni yap1lan yiizme havuzun
da 200 metro serbest, 100 metro serbest 
200 metro kurbaglama, 400 metro ser: 
best, 100 metro strttistii, 50 metro kur
baglama yeni istil, 4X200 serbest bay _ 
rak yan~1, atlama, su topundan sec;me
ler yapilacaktir. Kl§ c;ah§malarma i~ _ 
tirak eden biittin yi.iziiciilerin 21 hazi _ 
ran 936 pazar giinii saat ikide Heybeli
adadaki yiizme havuzunda bulunmalan 
teblig olunur. 

Agustosta yap1lacak deniz 
yar1§lar1 

Agustosun ikisinde Modada biiyiik de
niz §enlikleri yapllacakhr. 

Program! ve haz1rhklarile bizzat ik -
hsad Vekilinin me§gul bulundugu bu 
§enliklerde kay1k, yelken ve yiizme ya -
n§lan yap1lacakhr. 

Basketbol takimimlz Yunan
blarla kar§da§acak 

Olimpiyada gidecek basketbol tak1 -
mtmlz idmanlarma devam etmektedir. 

Takimimlz bu aym 24 ve 26 smda Yu
nan milli tak1mile §ehrimizde kar§Ila -
§acakhr. Bu mac;lann biri milli, digeri 
§ehir muhteliti halinde yap1lacaktu. 

Balkan futbol kupa&I 
ma~lar1 

Balkan futbol kupas1 kongresi onii -
miizdeki te§rinievvelde Sofyada topla -
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lsmet lnonii ile ii~ V ekil 

Diin Posta tayyaresile 
lstanbula geldiler 

Ba,vekilimiz 
soyliyerek 

ge~tigini seyahatin miikemmel 
«insan tad1n1 ald1ktan sonra 

demistir tayyare ~ok iyi vasita ... » 
' 

Bafvekilimiz hava seyahatinJen memnuniyetini izah ediyor. 
Naira ve Dahiliye Vekilleri ta.yyareden iniyorlar 

i 

ailesi 

IBmet lno~ii kar,llayrcrlarrna intzbalanm Boylerken 

Ba§vekilimiz Ankarada te~yicilere veJa ediyor 
LBa~ taratt 1 tnct sahttedel «- <;;:ok gi.izel bir seyahat yaptJk. 

Kalem Miidi.irii Yedid olmu§tur. Ondan Hava gi.izeldi. Ufak tefek sallant!lar da 
sonra, Ali <;:etinkaya, ismet inonii, ~iik- h&izi ehemmiyet degildi. <;;:ok rahat ett'k » 
ri.i Kaya, Dahiliye Hususi Kalem Mii- D . I 

1 
· 

emi§ ve siiz erine §Unlan ilave et 
diiri.i Arif ve en nih~\ yet te .?iikrii Sara- mi§tir: • 
coglu tayyareden inmi§lerdir. Ismet lno- · 

· k · «- lnsan tadm1 ald1ktan sonra tay· 
mi. ar§Ihyanlarm ellerini s1km!~ ve «ho§ yare c;ok iyi vasJta .. » 
geldiniz, yolculugunuz nas1l ge<;ti ?» su-
a line §U cevabJ vermi§tir: Nafia Yekili Ali <;etinkaya Ba§vekile 

hitaben: 

na~ak Balkan kupas1 ma<;larma devam 
ed1p etmemek hakkmda bir karar ve -
recektir. 

Memleketimizin ve Yugoslavyamn 
Ba~ka~ -~upas1 mac;larma i§tiraki §tip -
heh gorulmektedir. 

Yunan milli tak1mmm 
macrlar1 

. Yunan ~illi tak1m1 bugiinlerde M1s1ra 
g1decek, Iskenderiye ve Kahire muhte
litlerile birer mac; yapacakhr. 

Yunan taklmt 21 haziranda da Kahi
rede Misir milli takimile kaqila§acak -
hr. 

Kongreye davet 
Ferikoy l;lil!li idman Yurdundan. 
Ferikoy §i~li Idman Yurdunun' senelik 

kongresl 21/6/ 936 pazar giinii saat 14 te 
Ferikoy 17 nci okulunda yapiiacal:mdan 
yurd iiyelerlnin bu top!ant1ya gelmelerini 
dileriz. 

«- T ayyarelerimizin propagandasm1 
yapacag1z. Miisaade ederseniz tayyare -
nin oniinde hep birlikte resim c;ektirelim.» 

Demi§ ve bu suretle Devlet Havayol
lannm muvaffakiyetle ba§ard1g1 bu i§in 
hakh ve yerinde olarak reklammt da yap
ml§hr. 

Ba~vekil AnkaraJan aynlrrken 

Ankara 17 (Telefonla) - Ba§vekil 
ismet inonii beraberinde N af1a Vekili 

Ali <;;:etinkaya oldugu halde bugiin tay· 

yare ile lstanbula hareket etmi~ ve istas· 

yonda Meclisi Reisi Abdiilhak Halik, 

Ciimriik ve lnhisarlar Vekili, Ankara 

Valisi, ailesi efradt tarafmdan ugurlan • 

m1~hr. 

Ba§vekilin yarm Ankaraya donmesi 

muhtemeldir. 
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Hahe§istan macerasinin 
bir fash bugiin kapan1yor 
ingiliz kabinesi zecri tedbirlerin kald1rdmasma 
dair haz1rladtgt karart bugiin Avam Kamarast 

huzurunda rniidafaa edecek 
[Ba~ tarat1 1 fnct sahtfedel I T ekzib edilen bir rivayet 

noiCtai nazar, ~udur: Londra 17 (A.A.) - Londradaki 
«Zecrl tedbirlerin muhafazasml mu • ltalyan mehafili, !talyanm zecrl tedbir

hik gostererek hi~bir ~ey yoktur. Esasen ]erin kaldmlmasile kanaat etmiyerek dev
bu tedbirlerin muhafazasile faydah bir ]etlerle beynelmilel mesai birligine giri§
gayeye istihsal de miimki.in degildir.» meden evvel italyan tecavi.iziiniin takbi
M. Edenin zecri tedbirler vas1tasile mii· hine miiteallik olan beyannamenin de 
essir bir netice elde etmek ic;in 1talyaya feshedilmesini istiyecegi suretinde gaze· 
kar~1 harbi gaze aldlrmak derecesinde i· telerde inti~ar eden haJ.>erlerin dogru ol
leri gitmek laz1m gelecegini de ilave ·mad1g1 mi.italeasmdad1r. 
edecegi tahmin olunmaktadir. M. Ede- Londra 17 (A.A.) - Deyli Tel 
nin bu son meseleyi miinaka§a ederken graf gazetesinin Roma muhabiri, !tal -
hiikumetin Alman siyasetindeki inki$af· yanm zecri tedbirler kalkhktan sonra bii
lar dolay1sile hissetmekte oldugu biiyiik tiin beynelmilel toplantilara i§tirak ede • 
endi§eler.den de bahsedecegi §iiphesiz cegini, fakat bunun mutlaka Musolini • 
goriilmektedir. nin Avrupa meselelerinin, bolge teminat-

Deyli T elgraf, miitalealanm §oyle Jarile birlikte gene! kollektif emniyet sis-

bitiriyor: temi yolu ile hallini devamh surette mii-
«Hiikumet taraftarlanmn biiyii~ ek • dafaaya amade oldugu ~emek olmiyaca

seriyeti, kabinenin karanm tamam1le tas- gm1 bildirmektedir. 

vib etmektedir. Bir F ramrz partisinin dilegi 
Hiikumetin hazrrladrgr karar Paris 17 (A.A.) - Cumhuriyetc;i 
Londra 17 (A.A.) - Pazartesi gii· federasyon, ltalyaya kar§I tatbik edil • 

nii Hariciye komitesinin toplanhsmda mekte olan zecri tedbirlerin kaldmlma-
hazJr bu1unmu§ olan naz1rlarm zecri sm1 istiyen bir takrir tevdi etmi~tir. 
tedbirlerin kaldmlmas1 lehinde miittefi • Arjantinin vaziyeti 
kan karar vermi§ olduklan teeyyiid et- Buenos • Aires 17 (A.A.) - Ba§ • 

mektedir. vekil M. Saavedra - Lama, Arjantin 
Namlar, M. Edenin per§embe giinii hiikumetinin Milletler Cemiyetine kar§l 

1\vam Kamarasmda si:iy]iyecegi nutkun durumu ne oldugu hakkmdaki sorulann 
ana hatlanm tesbit etmi§tir. tehirini senetodan dilemi~tir. 

Umumiyetle tahmin • edild!~ine ~o~e Ba~vekil, Cenevre asamblesinin top • 

Montro 
·Konferans1 

[Ba§tara!t 1 tnci saht!edel 

nald ile Yunan sefareti ata~enavali 
Ekonom da kendi hiikumetleri ta -
rafmdan Montro konferans1 delege
ligine tayin edilmi§ bulunduklarm
dan her ikisi de dun ak;;amki eks
presle Avrupaya hareket etmi~ler
ciir. 

Ruznamede Bulgarlarrn mahrct; 
meselesi diye bir madde yok! 

Atina 17 (Hususi) - Salahiyet -
tar makamlardan gazetelere veri
len tebligde Bulgaristamn Mon -
tro konferansmda Akdenize inme
si meselesinin mcvzuu bahsolmasi
na imkan olmadtgi bildirilmekte 
ve esasen mcvcud olm1yan boyle 
bir mesclcnin konferansm ruzna
mcsinde de bulunmad1g1 anla~1l -
maktadtr. 

Prens Paul, Hariciye 
V ekilimizi kabul etti 

Belgrad 17 (A.A.) - Avala ajan
Sl bildiriyor: 

Montroye gitmek iizere dUn ak -
~am buraya gclen Ti.irkiye D1~ i§
leri Bakam Dr. Tevfik Rii~tU. A -
ras Yugoslav hiikumet merkezinde 
bir gii.n kalmi~hr. Dr. Aras bu sa
bah saat 11 de Ba§bakan M. Stoya -
dinovic;i ziyaret ederek kendisile 
bir saat siiren bir konu§mada bu -
lunmustur. Ogle iistii Dr. Aras Na
ib Pre~s Paul tarafmdan kabul e
dilmi§ ve Prens Paul Tiir~iye DI§ 
i!;leri Bakamm ogle yemegme ala
koymu~tur. 

Ogledcn sonra Dr. Aras konu§ -
malarma devam edecek ve saat 22 
de Montroye miiteveccihen Bel -
gradt terkedecektir. 

M. Eden, fazla teferruata gm§mekslZln lantismda once hiikumetin durumunu 

Milletler Cemiyeti mukavelenamesinin, a<;tga vurmamas1 Ibm geldigini iddia et· Selanikte tevkif 
salah1 meselesine de temas edecektir. mektedir. 

Halihamda diplomas'i servislerin ha- Habesistanda piyasalar durgun edilen Bulgarlar 
zulamaga ugra§ttklan projenin «mmtaka· Adis~baba 17 (A.A.) _ Habe§is • [Ba§ tara11 1 tnct sahtfedel 
vi prensip» den miilhem oldugu zanno • tandan doviz, esham ve menkul kJymet • Evlerinde yap1lan taharriyatta cle ge-
lunuyor. lerin ihraci yasak edilmi§tir. Habe~istan· c;irilen vesaikten Makedonyanm istikl~-

li i~in c;ah§an ve komunistl:rle de mu: 
M. Baldvin. muhaliflerin tenkidlerine da mi.itedavil taler admdaki paramn ra- nasebeti bulunan bu c;etenm merkez1 

cevab verecektir. yici 5 ltalyan lireti olarak tesbit olun • SeHinik olmak uzere Makedonyanm 
Londra 17 (A.A.) - !ngiliz kabi- mu~tur. Simdiye kadar piyasada hi<; bir muhtelif ~ehirlcrinde icrayi faaliyette 

nesi, bugi.inkii toplantiSinda, zecri tedbir- faaliyet goriilmemi~tir. olduklan anla~llmi~hr. 
lerin kaldmlmasmi mi.izakere etmi~tir. Neca1i miizeleri geziyor Bu cetenin gayesi ihtilallerlc Make -

SOylencl.igine gore, biitiin Bakanlar Londra 7 (A.A.) - Neca§i, bu sa- donya~m istiklalini temin etmek oldu-
buna muvafakat eylemi~lerdir. Samld1- bah Briti~ Mi.izeumu ziyaret etmi~tir. gundan bu gayeye vtisul ic;in hazirla -
gma gore Arjantin tarafmdan toplanma- Neca~i. bilhassa Amarik elyazilanna d1klan bir tak1m planlar da mcvcud bu-

s~ .ileri si.iri.ilen bir komisyon vi.icude ge - kar~1 bi.iyi.ik bir alaka gostermi~tir. Lunmaktad1r. <;ete ef~adi~m me~k~~~ 
u 1 on zee- on ra . . -· eeafJ, • dug~u ve merkezle muhabcrc ettikleri de 

ri tedbirlerin kaldmlmast teklifinde bu • vam Kamaras1 a:zas tarafmdan ~ere!me 
1 k sabit olmu;;tur. 
-un~a_c_a_t_Ir_. ------~~~~~~v .. e_r_il-en_b_ir_z_iy_a_fe_t_te~h~az_I_r _b_u_Iu_n_m_u_§_tu_r_. ilk tevkif edilenler Mekalis, Papa -

Ameleye dair 5 kanun 
[Ba§tarat' 1 tnct salt.tfede] 

ihracat sanayiine yard1m etmek liizumu 
basil oldugu zaman, bundan amele simfi
mn refah1 i~in alm1~ oldugumuz biitiin 
tedbirlerin ancak bir felakete miincer o· 
lacag1 neticesini mi istihrac etmek icab 
ed.;r? T ecriibe, bunun aksini ispat etmii
tir. Ben, §imdiki istihsal sisteminin dii -
:zeltilebilecegi, tslah olunabilecegi kanaa
tindeyim.» 

<<Ayan meclisi, projeleri reddetmiye
cektir, ancak bunlann daha derin bir tet
kike tabi tutulmasm1, etrafhca mi.izakere 
edilmesini ister» diyen M. Caillouxnun 
rniidahalesinden sonra celse, bugiin saat 
15 e talik edilmi§tir. 

t, Federasyonunun hiikumete 
tazimall 

Maden ihracab i~in 
verilecek prim 

Hukumet maden ihracalim c;ogaltmak 
i~in maden ihracatl yapanlara prim veril· 
mesi hakkmdaki kararnameyi tatbik sa -
has1na koymu§tur. 

Y eni kararnameye gore 936 takvim 
senesi i~inde Eregli ki:imiir havzasmda 
bulunan maden miistahsillerinin imrar e
decekleri ki:imi.irler ic;:in, imtiyazh maden· 
!ere mukavelenamelerinde yaz1h nisbi re· 
simlerin azami hadleri ve ruhsatnameli 
ocaklar ic;in yiizde iizerinden nisbi resim 
tahsil olunduktan sonra tahsil olunan re· 
simlerin yiizde biri hazineye irad kayde
dilecek ve miitebakileri miistahsiller nam1· 
na emanete almacakttr. Ecnebi memle· 
ketlere vuku bulacak her bin ton imrara• 
tm lavemarin ve kriple ic;in 125 kuru§ 
ve tiivenan ic;:in de 96 kuru§ olmak ii.ze· 
re emanete alman meblagdan kendilerine 
reddiyat yapilmak suretile prim verile • 
cektir. 

Ayni esaslar dahilinde krom ve borasit 
ihracatt i<;in de muafiyetler konulmu§tur. 

delku, Sparas ve <;ipas ile Fraso nam1 
miisteanm ta§Iyan kans1 Zaharul~d1r. 

Bunlardan Mekalis iki sene hap1s ce
zasile siirgii.ne mahkum edilmi~ c;ok teh
likeli bir komiinisttir. 

<;ipas ta c;ok tehlikeli bir . k?miinist 
olup c;oktanberi zab1tamn tak1b1 altm -
da bulunmakta idi. 

Yakalananlann reisi makammda bu
lunan Mekalis hemen tecrid edil~_P 
siddetli bir isticvaba tabi tutularak bu
tiln hareket ve faaliyetlerini ve ihtilal 
komitasile, komiinistlerle olan miinase
bctlerini itiraf etmi~tir. 

<;ipas ile Papadelku Bulgar tebaasm
dan olduklanm itiraf etmekle beraber 
Makedonya ihtilal komitasile miinase -
betlerini inkar etmi~lerdir. Fa~a~ ~le 
gec;en vesaik bu inkarlanm~ aks1m ~os
termekte oldugundan tahk1kat derm • 
lesti rilmekted ir. 
~elanik Emniyet miidiirli ile Miidd~~

umumi arasmda diindenberi birc;ok mu
zakereler olmu;;tur. Adliye ve zabita 
bu te~kilatm biitun mensublanm ele 
gec;irmek ic;in ugra§makta ve yaptlan 
tahkikat hakkmda pek ketum davran
maktadir. 

Istanbul Bor!IUI kapant§ 
fiatleri 17 - 6 - 1936 

PARALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 Fransiz Fr. 
20 Llret 
20 Belcika Fr. 
20 Drahml 
20 isvicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 A vusturva SI. 
1 Peceta 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Pem:ii 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 
20 isvec kronu 
1 Tiirk altm1 
1 Banknot Os. B. -

Ail:;~ 
6.8. 
123. 
t63. 
190. 
!!0. 
21. 

1116. 
22 
!!2. 
!!4. 
22. 
14. 
28. 
21. 
22. 
13. 
48. 
52. 
31. 

976. 
24.3. 

<;:EKLER 

Londra 
Nev Yok 
Paris 
Milano 
Bri.iksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 

Prae 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
varsova 
Budaneste 
Biikres 
Bel!rrad 
Yokohama 
Mo.skova 
Stokholm 

A«;Ll1:;1 
634.25 

O.IU43 
12•06 
10 0923 

4.6!95 
84.79 

2.4576 
63.15b2 

1.1750 
19.164.5 
4.1937 
6,8234 
l.\:!726 
4.1937 
4.3025 

107.685 
35.0~125 
2,6830 

24.9:.!44 
3,0583 

ESHAM 

Aslan clmento 
Merkez Bankast I A«;Ill~ 9.25 

fi6.50 

Sa ttl} 
634. 
126. 
166 
195. 
84. 
23 5(J 

815. 
26. 
84. 
88. 
24, 
16. 
so. 
23. 
24.. 
16. 
62. 
84. 
33. 

978. 
246. 

Kapan~ 
63i.:xJ 

0.792;) 
12.03 
10.0$ 
4.6888 . 

64.5790 
2.4.52:i 

63. 
1.1122 

19.1168 
4.18!2 
5,808() 
Ul68'.J 
4.1832 
4.29:.!0 

107.4167 
34..9G:i::; 

2.682J 
2UltiGG 
3.0:i:J 

Kapams 
!l,35 

G6.50 

tSTtKRAZLAR 

, 1933 Tiirk borcu 
.. :. 2 
.. :. 3 

% 2 Hazine 

A«;lli~ 
21. 
21.(15 
19,775 
u2. 

Kapan~ 
21. 
21.05 
19.77~ 

52. 1 

TAHViLAT 

Anadolu I 
:. mi.i. va. 51.55 

GONON BULMACASI 
1 2 e ' e> e 7 a 11 10 

,, - 1- I 
21 I I 

I I 1•1 I I T 
I I I 1•1 I I• 

a I I 1•1 I I I I I 
4 I I I 1•1 I 1•1 I 
5 1•1•1 I I I I 1•1 
6 •I I I 1•1 I I I I 

2 ~T:r I 1•1 I 1•1 I ,., ,., I ,. I• s I I 
9

1
-,--, I 1•1 I I I I• 

1•1 I I 10 - 1•1 I 1 I --
Soldan saga: 
1 _ Yugo.slavyaliYl yenen boksori.im\iz, 

boksorlerin yaptJklari rna~. 2 • Blr ~yl bu_:
maya ~ab~mak, rus~a ceveb. 3 - Llsan, ku.. 
~iik l)ehlr. 4 • irad gettren bin~, eskl Ml -
SI~II!arm en biiyiik mabudu, iSim. 5 • Blr 
nakllye vasJtasJ. 6 • KaydJrak oyununda 
kullamlan blr tab!r, vekll. 7 - Meydan, IStl
rab ¢eken blr adamm tekrar ettlgl ~eltme, 
nota. 8 _ Kuru soguk, nota. 9 - Buyuk; .. k.~
ma Karadenlzln §arkma stgmmt~ kuc;uk 
bir 'denlz. 10 • Oki.lziin di~tst, bo~ laktrdl. 

Yukandan a§afpya: 
1 _ Frans1zca « bayam, gldllmesl gtic; 

yer. 2 • Bahar meyvalarmdan, ek~lmesl 
Hi.z1m gelen ~eyln lc;lne konan madde. 3 -
Erkek dad!, halk. 4 - Min!n tersl, mii Iii
manlarm oruc; tuttuklari ay. 5 - Herkesln 
kendL~Inde oldugunu lddla etttg! ~ey. 6 ~ 
Blr denlz ku-1u. 7 - Otine§ln yent dogmu~ 
olduiht zaman. 8 • Evln taksimatmdan blrl, 
bryaz, kay1bdan haber vermPk lc;ln yapt -
ian ameliye. 9 • Nazlk degil, ill~lk. 10 - Ce
nub vilayetlerlmlzden b!ri. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

I IS ! 0 tl 7 a ll ll'l 

,,-·~,.............., 

2 

3 

4 

JIAIPIOlNI•I<;]tiNI• 
iiKIAIMIEITI•IMIAIL 
LIAIPIAI•IAIRlAI•It 
EIRI•ICillKIAI•I I I• 

Paris I 7 (A.A.) - Gene] i~ sendi
kalar federasyonu ittifakla kabul ettigi 
bir karar suretile, biiroya itimad beyan 
etmi~ ve hukfimete, i~ anla~mazhg1 husu· 
sunda yaphgi hakemlikteki bitarafhgm· 
dan dolayt tazimatlm bildirmi~tir. --Y eni lngiliz Miistemlekat 

Naz1r1 

Bel~ikada grev 5 TIE 1•1 I IL IIIKI•IRIA 
•ITIII•IAILIAIMIAjS 

Rua - lngiliz deniz 
miizakere leri 

Londra 17 (A.A.) - ingilizlerle Sov
yetler arasmdaki deniz muzakerelerine 
bu sabah Hariciye Nezaretinde Sovyet 
sefiri M. Maiski ile !ngiliz murahhaslan 
arasmda devam edilmi§tir. Miizakere -
ler, oldukc;a ilerlemi§tir. Onumuzdeki 
toplanti tarihi henuz tesbit edilmemi§ -
tir. 

Londra 17 (A.A.) - istifa eden Miis
temlekeler N az1n M. Thomasm yerine 
M. Ormsby Gore tayin edilmi~tir. 

Pe§tede 13 ki§i boguldu 
Pe~?te 17 (A.A.) - Szouniyo adas1 ya

kmmda bir feribotun batmas1 netice -
sinde 13 ki§i olmii§tiir. 5 ki§i kaybol -
mu§, 15 ki§i hastaneye kaldinlm1~ ve 8 
ki§i kurtarllmi§br. 

Orman talebesinin tetkikleri 

Orman Fakiiltesi talebeleri mayts 
20 den haziran 15 e kadar fenn1 geziier 
yapml§tlr. Bu fenni gezilerde Derince 
travers fabrikas1, Bogazic;i floras1, A -
lemdag1 ormanlanm tetkik etmi§lerdir. 

Tetkikleri Nebatat profesiirii Krause, 
Teknoloji profesoru Tevfik Ali <;mar, 
Silvikiiltiir profesoru E. Muhlis Oksal 
idare etmi§lerdir. Resim gencleri bir 
grup halinde giistermektedir, 

kanb ,ekil ald1 ~ 
!Ba~taralt 1 tnct &ahtfede] 

s I•IKIAIVI•IMI i IKI t 

Liyejde vaziyet naziktir. . 8 I I I I I AID I AIM I• 
Briiksel ve Liyejde grevctler~en ve 91 <; A M • • I AIDIAILIEITI•IMI•IL 

amele sendikalan azalanndan murekkeb 10 ..!._:"!llil. L IE 1 K 1•1 M I ll ~ 
alaylar, ktztl bayraklarla ca~delc:rde do- ( YENI' ESERLER ) 
la§ml§lar «ya§asm amele grev1» d1ye hay· _ _ 

k1rmt*lardJr. 
Mahalli memurlar, umumi bir grevin 

patlak vermemesi ic;in tedbirler almakta· 

dtrlar. 
Liyejde hadiseler 

Liyej 17 (A.A.) - Diin sabah jan
darmalarla sosyalistlere aid olan La Po
pulaire ismindeki binaya girmek istiyen 
grevciler arasmda hafif bir arbede olmu§• 
tur. Galeyan, §ehrin merkezinde ogle • 
den sonraya kadar devam etmi§se de saat 
17 de siikun iade edilmi§tir. 

Su, gaz ve elektrik servislerini temin 
etmek irin icab eden tertibat almml§ttr. 
F akat her ihtimale kar~1 amele ve miis
tahdeminin i~lerini buakmalan takdirin
de bu servisleri yapmaga mi.ihendislerle 
teknisyenler memur edileceklerdir. 

Liyej 17 (A.A.) - Grevciler, bu 
sabah hastanelere siit gi:iti.irmekte olan 
kamyonlan devirmi§ler ve tramvaylan 
durdurmaga te§ebbiis etmi§lerdir. Mik • 
tan iki mislinden fazlasma <;lkanlml$ olan 
jandarma kuvveti, birc;ok defalar h~~um 
etmek mecburiyetinde kalmi§tlr. Ogle 

Persembe Gazetesi 
Her hafta t~nmm!IJ lmzalarm yaztlan ve 

nefi.s resimlerle ~1kan Per§Cmbenln 64 iin
ci.i sayJSI c;ok dolgun mi.inderlcatla «;Ikti. 

Ibrahim Alaeddln!n makalesl, Nac1 Sa
dullahm ac;tk mektubu, Kandemlrln Selim 
Strn lle blr roportaji, mlzah ve slnema sa
hifeleri vard1r. Tavslye ederlz. 

vaktine kadar yiiz kadar grevci tevkif e
dilmi~tir. 

V aziyet ~ok karr~rk 
Briiksel 17 (Hususi) - Grev hare

keti memleketin her tarafma yay1lmakta 
dtr. Bugiin Briikseldeki buyiik magaza· 
lar kapanml§tlr. Magaza direktorlerile 
i~<;iler arasmda miizakereler cereyan et· 
mektedir. 

Diger taraftan Anvers !imam dok a
melesinin grevi yiizii.nden tamamile mu· 
attal bir hal alm1~tir. 

Greve nihayet vermek c;arelerini ara· 
mak iizere te§ekkiil eden komisyon bu
gun Ba§Vekil M. Van Zelandm riyaseti 
altmda toplanmt§tlr. Vaziyet c;ok kan§Jk· 
tlr. 
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K0T0BHANEMiZiN SOSO 

• 

. HAYJ\T 

1\l\l.li KLOPEDi.ll 
5000 sahife yaz1, 5000 resim, 
renkli tablolar~ haritalar vesaire 

Sosyallstler ne lstiyorlar? 
Hayat Ansiklopedisi ekonomik 

ve politik meselelerin de esaslan • 

m anlahr. Fransada sosyalistler 

iktidar mevkiine geldiler. Tabii 

sosyalizmin ne oldnj::"tmu anlamak 

istersiniz. Sosyalizmi bilmedikc;e 

· sosyalistlerin ne yapacaklarm1 an

hyamazsmrz. Kiitiibhanenizde sos

yalizme dair bir e!'ler ya vardrr, ya 

yoktur. Halbuki Hayat Ansiklope

disini a~mak, bu ihtiyacrmz1 tat • 

mine kiifidir. 

Dunyanm buyuk adamlanm tamym1z 
Hayat Ansiklopedisi Tiirk ve ya

banct, Olmii§ veya ya§ryan biitiin 

biiyiik adamlarm hayatlarmr nak

letmi!';itir. Fende, ilimde, san'atta, 

resimde, siyasette, hulasa her sa • 

hada biiyiik i§ler gormii§, insanhga 

yeni eserler vermi§ biiyiik adam -

Ian tammak isterseniz Hayat An

siklopedisini ahmz. 

DOnya tarihi hakkmda neler bilirsiniz? 
Tarih bilmezseniz hugiinii anlx • 

yamazsmtz. Mektebde hepimiz ta

rih okuduk. Fakat Sezar kimdi? 

Napolyon ne yapmt h? Kromwell 

ne i§ gormii§tii? Cihan Harbi nasd 

patlaml§tl? Gibi yakm tarihe aid 

suallerin bile cevablanm ya hi.~ 

veremezsiniz, ya bu mcseleler hak
kmda pek az ~ey hahrlarsamz. 

Halbuki Hayat Ansiklopedisi size 

derhal bu suallerinizin cevnbtm 
verir. 

GOne~ ni~in tutulur? 
Bu hafta giine§ tutuluyor. He.;.l· 

miz giine in ni~in ve ne vakit tutul
dugunu ogrenmek isteriz. Bunun 
i~in yiizlerce kitab kan~hrmaga 
vaktimiz miisaid degil. Hayat An
siklopedisini a~ar, bu sualinizin ce
vabtm bulursunuz. Haynt Ansik • 
lopedisi bunun gibi goke, a!ltrono

miye aid binlerce sualin cevabnu 

verir? 

"Hayat Ansiklopedisi, nin her cildinin arkastnda 

bir fihristi, bir okuma rehberi vard1r. Ayr1ca her 

cildin i~ine a~d1p kapamr bir model konmu§tur. 

Hayat Ansiklopedisinin her cildinde aynca akb

mizdan ge~en yiizlerce sualin cevabt verilmi§tir. 

Mutlaka evinizde bir tane bulundurun 

Hayat Ansiklopedisini 
nas1l alabilirsiniz? 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiatt etuz 

lirad1r. 
Perakende alanlara bir cild 350 ku-

muessese veya muteber teminat ve
rebileceklere Hayat Ansiklopedisi tak

sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi
rinci taksit 15 lirad1r. Geri kalan 20 

ru§tur. lira teminat giisterilmek §artile, ayda 

Ciizler-i perakende almak istiyenle- iic;er lira taksite baglamr. Hl Cl'ld i~in 

re beher ciizii 25 kuru§tUr. pasta iicreti aynca 250 kurU§tUr. 0~ 

Muallim, memur gibi bulunduklarl nuncu cildin posta iicreti 25 kuru§tur. 

Cumhuriyet miiesseselerine miiracaat ediniz 

MatbaaCIIlk ve Ne~riyat TUrk Anonim ~irketi ( Gumhuriyet mUesseseleri) 



istanbul Harici Askeril 
KIT AATI tLA.NLARI 

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 
ahnacakhr. 

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

3 - lsteklilerin ataitda yazth 
hususlarJ da goz oniinde bulun • 
durmalan lazxmdtr. 

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

B - Mekteblerin bulunduklart 
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 laztmdtr. 

C - Kabul ,artlarmt laftyan 
istekliler evrakmt tamamlathnp 
Askerlik tubeleri vasttasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hic;:bir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihanma 
girmek ic;:in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yapllacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza • 
namaymca geri donmek ic;:in ya· 
pacaklarx masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun icrin de gi
dit ve doniit masrafxm beraber 
gotiirmesi lazxmdtr. 

E - lstekli mektebe kabul e
dilmedigi takdirde hicrbir hak id· 
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe ahnmaz· 
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mec • 
canidir. Talebenin iatesinden 
ba,ka giydirilmesi, tecrhizah ve 
kitablarx mektebe aid oldugu gi
'bi ayr1ca heray bir miktar maat 
ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden
ler miisabaka imtihamna girerek 
kazandtklarx takdirde miihendis 
ve fen memuru yetittirilmek ii • 
zere Avrupaya tahsile gonderi • 
lir. «18» (3244) 

Memur aran1yor 
Biiro i~lerile makina, fran

sxzca ve muhasebeye a!jina bir 
Turk memur aranmaktadxr. Be
kcirlar tercih edilir. Acele her 
giin saat 15 ten 17 e kadar 
Merkez R1hhm Hamnda ikinci 
katta 24 No. da Maden $ir
ketine miiracaat. 

Miitercim aramyor 
Almancadan tiirkc;eye ve tiirkc;eden 
almancaya terciimeye bihakkm va
ktf, almanca stenografi ve daktilo 
bilen ve franstzca lisanma miikem • 
melen a~ina bir miitercim acele aran
maktadtr. T aliblerin (Miitercim 
120) rilmuzile 1stanbul 176 numa· 
rah pasta kutusu adresine tahriren 

miiracaa tleri. 

..--TiFOBiL 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratifo hastaltklanna tu
tulmamak ic;in a~zdan ahnan tifo 
haplanchr. Hiry rahatSIZb.k vermez. 

•Herkes al::lbilir Kutu~ 55 Kr. 

KiMYAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

Ye sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

BALIKLI 
RUM HASTANESiNDEN: 

Bastanemize laz1m olan: 
200 ~eki kuru bu sene maltSulii ince, 

., fmn i£in giirgen 
250 ~eki, bu sene mahsulii Rumeli 

me§esi 

55000 - 60000 kilo <;atalca civarmm 
bu sene mahsuliinden birinci nevi ot. 

Miinakasa ile satdaca~ndan miinaka

saya i~tirak etmek istiyenlerin Galata

da Biiyiikbahkh hanmda 69 numarab 

daircsinde miinakasas1 icra edilecek 23 

baziran 936 sah gtinii ogleden evvel 

munakasa §eraitini ogrenmek iizerr gel

meleri lUzumu ilan olunur. 

ADEMi iKTiDAR BASURA CARE 

ORTESTiN HEDENSA 
ile derhal ge~er. Erken ihtiyarhyan • 
lara, yorgun viicudlere din<;lik verir. 

d1r. Ameliyats1z memeleri kurutur. 
Kam, agny1 keser. Mc~hur ila~tu. 

~ARPINTIYA 

NEVROL 
birebirdir. Biitiin sinir nobetlcrine, 
teessiirlc bayilanlara hayat vcrir. 

TERiKOKUYU 

HiDROL 
derhal keser. Viicuda zarar vermez. 
Her eczanede bulunur. 40 kurw~tur. 
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evliye m iitehass 
Kopriiba§t Eminonii Han 

Telefon: 21915 

K1rklareli iskan Miidiirliigiinden: Dr. A. KA TIEL 1 Ktrklareli iskan Miidiirliigiin--& 
1 - Kuklareli Merkez kasabasmda nahiye ve koylerinde yapb -

rxlacak ktrk tek ve seksen c;:ift goc;:men evi ic;:in liizumu olan 260,000 
yerli kiremid satm almacakttr. Beber bin kiremidin intraat mahallerin
de teslim 'artile 12 liradxr. Heyeti umumiyesinin muhammen k1y -
meti 3120 lirad1r. Teminati muvakkatesi 234 liradtr. 

2 - Kiremidlerin fenni ve hususi 'artnameleri Ktrklareli lskan 
Miidiirliigiinde olup talibler hergiin gorebilirler. 

3 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
4 - lhale 29/VI/936 pazartesi giinii saat 15 tedir. lsteklilerin 

Ktrklareli }skan Miidiirliigiindeki Komisyona miiracaatleri ilan o • 
lunur. (3378) 

, SiGARA iCENLER 
Dr. Apostel Agazh~n dahili tertibab 

S1hhi ag1zhklar• ile sigara i~iniz 
AglZlDIZ, cigeriniz, yiireginiz daima temiz kahr 

Agtzhklar kutu i~;inde 10 ta11la beraber sabhr. 
Anadoludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak derhal gonderilir 

Deposu: Sultanhamam, Kebabct kar§tsmda 

PiPO PAZARI 
lzmir: Mehmed Alim ~en Ocak, Ba~durak 61 No. 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Omranm Emniyet Sandtgma birinci derecede ipotekli olup tama

mtna ehli vukuf tarafmdan 3660 lira kxymet takdir edilen Kadtko • 
yiinde Tuglacx mahallesinin Kethi.ida sokagmda eski 8 yeni 26 nu • 
marah bir taraft Celal ve Galib hane ve bahcresi, bir tarafx tariki has 
bir tarafx miifrez 2, 3 harita numarah mahaller bir tarafx Kethiida 
sokagile mahdud miifrez, zemin katmda: Birisinin zemini mermer, 
digerinin ah,ab iki cihette merdveni olan iki sofa iizerinde dart oda, 
iki bela, malta doteli bir mutfak, bir lliler, birinci katta: Camekanla 
ayrxlmt' birinde zemini tahta ve demir korkuluklu daracast olan iki 
sofa iizerinde ikisinde yiik ve dolab olan dort oda, iki hela olan ve 
her iki aofantn .,.,agt kata inen ayrtca merd'venleri bulunan ve !rah 
katmda: · tki tarafmda sa,dtk odasx olan icri!re ge!rme iki c;:ah aras1, 
bah!resinde: Mermer bilezikli bir kuyu ve miiteaddid agac ve bina
nm bir ktsmmda elektrik her iki k11mmda kumpanya suyu tesisah 
bulunan ve umum mesahasx 2553 m2 olup 209 m2 bina diger kiSmt 
bahc;:e olan iki boliik iki kat ah,ab boyaS'i?: evin tamam1 a!rik artllr -
mxya vazedilmif oldugundan 20/7/936 tarihine musadif pazartesi 
giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttlrmasx icra edilecek
tir. Arthrma bedeli ktymeti muhammenenin yiizde yetmif be,ini bul
dugu takdirde miitterisi iizerinde btrakxlacaktxr. Aksi takdirde en 
son arttlramn taahhiidii baki kalmak iizere arthrma 15 giin miid -
detle temdid edilerek 4/8/936 tarihine musadif sah giinii saat on 
dortten on alhya kadar keza dairemizde yapilacak ikinci ac;:1k art -
brmasxnda arttxrma bedeli kxymeti muhammenenin % 75 ini bulma
dxgi takdirde sab' 2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri 
btrakthr. Sahf pefindir, arttxrm1ya iftirak etmek istiyenlerin kty -
meti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~resi veya milli bir ban
kamn teminat mektubunu hamil hulunmalarx laztmdir. Haklarx ta
pu sicillile sabit olmtyan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn 
ve irtifak hakktsahiblerinin bu haklarmx ve hususile faiz ve masarife 
dair oan iddialarxm evrak1 miisbitelerile birlikte ilan tarhinden iti
baren nihayet yirmi giin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri Ia· 
ztmdir. Aksi takdirde haklarx tapu sicillile sabit olmiyanlar sahs be
delinin payla,masmdan baric kahrlar. Miiterakim vergi, tenvi~iye, 
tanzifiyeden miitevellid Belediye riisumu ve Vaktf icaresi ve 20 se -
nelik Vaktf icaresi tavizi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 1/7/936 tarihinden itibaren herke • 
sin gorebilmesi i!rin dairede a!rtk bulundurulacak arthrma fartna -
mesile 934/3766 numarah dosyaya miiracaatle mezkur dosyada mev
cud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. (3391) .. 

Tiirkiye ~i~e ve Cam Fabrikalari 
Anonim Sosyetesinden : 

Pa~abah~e ~i~e ve Cam fabrikamlZln lokanta i~lerini tecriibeli 
ve lokanta idare etmi~ bir kimseye vermek istiyoruz. Talib olan
lann yeri gormek ve ~artlarmt gorii~mek iizere fabrikaya miira

caatleri 

Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

1 - Konya Cezaevinin bir ytlhk ekmek ihtiyacx 15/6/936 giiniin
den 30/6/936 giiniine kadar 15 giin miiddetle kapah zarf usu
lile miinakasaya konulmu,tur. 

2 - lhale 30/6/936 sah giinii saat dokuzda Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiligi dairesinde icra kthnacaktxr. 

3 - Talibler teklifnamelerini o giine kadar Komisyon riyasetine 

vermit bulunacaklardir. 
4 - Ekmek yerli unundan has olacak ve talibler bedeli muhamme

nenin yiizde yedi buc;:uk kuru~u olan 2099 lira 52 kurut temi -
nab muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komisyona ve

receklerd ir. 
5 - Fazla izahat almak ve ~artnameyi gormek istiyenlerin Konya 

Cezaevi Direktorliigiine miiracaatleri ilan olunur. (3367) 

( A. K U T i E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

ol~ii i.izerine 
F enni Kasik Baglar• 
Mide, barsak, bobrek 
dii~kiinliigune 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
ol~ii t~rifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

lzmir sokag1 
Tel. 20219 
ZAHARYA 

Orepulos 
Taklidcilerd~ 

sakxmmz 

1 -· Knklareli Merkez kasabasmda, nahiye ve koylerinde v• ·nn., 

rxlacak ktrk tek ve seksen c;:ift go!rmen evi i!rin liizumu olan ~o.uu•u 1 
yerli. ugla satm ahnacaktxr. 

Reher bin tuglanm intaat mahallinde teslimi tartile 12 liradtr. 
Heyeti umumiyesinin muhammen ktymeti 456 lirad1r. Teminab 
muvakkate 34 liradtr. 

2 - Tuglalarm fenni ve hususi tartnameleri Kxrklareli lskan Mii· 
diirliigiinde olup talibler gorebilirler. 

3 - Eksiltme ac;:1k eksiltme usuliledir. 
4 - lhale 29/6/936 pazartesi giinii saat 15 tedir. lsteklilerin 

Kxrklareli lskan Miidiirliigiindeki Komisyona miiracaatleri ilan o -
Iunur. (3381) 

Ke~iburlu Kiikiirtleri T iirk 
Anonim Sirketinden: 

J 

~irketimizin Kec;:iburlu imalat merkezi doktorlugu miinhaldir. Ta
liblerin hiiviyetlerini, !rahttxklarx yerleri ve ihhsaslarxm bildirir bir 
mektubla Ankarada Eti Bank binasmda ~irketimiz Merkezine mii -
racaat etmeleri lazxmdu. «1362» (3312) 

E 
SiGORTA SOSYETESi 

Siimer Bank ve Emlak ve Eytam Bankas1n1n 
Kurumudur. 

Sermayesi tamamen Turk ve en yuksek fennT kudrette tam millf sigorta sosyetesidir. 
i!? MERKEZi : Galatada SUMER BANK Binas1. Telefon : 44969 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve ylkan
makla pkmaz. Yegane zararstz ve 
tanmm1s sthhi sa~ boyasidJr. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Galata Niifus mcmurlugundan: 

Ktrklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Kxrklareli Merkez kazasmda, nahiye ve koylerinde yapbn -

lacak goc;:men evleri i!rin 26325 kilo saman ahnacakbr. Beber kilo 
saman mahalli intaatxnda teslim fartile kilosu bir kuruttur. Heyeti 
umumiyesinin muhammen ktymeti 263 lira 25 kuruttur. 

2 - Samanm ,artnarnesi K~rklareli lskan Mi.idi.irliigiinde olup ta
libler hergiin gorebilirler. 

3 - Eksiltme a!rlk eksiltme usuliledir. 
4 - lhale 29/6/936 giinii saat on bettedir. lsteklilerin Ktrklar • 

eli fski.n Miidiirliigiindeki Komisyona miiracaatleri ili.n olunur. 
(3380) 

istanbul 

Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 
Odamtzca alakadar ticaret ziimrele rine bildirilmesi icab eden hususat, ote

denberi bu ziimre mensublanna ayn ayn gonderilen tamimlerle bildirilmekte 

idi. Bundan sonra bu gibi tamimler ve meseleler Odamtz tarafmdan ne~re

dilmekte alan giinliik piyasa cetveli, haftahk piyasa cetveli ilavesi ve ayltk 

mecmuamtzla ne§redilmek suretile piy asaya, ti.iccara ve bilfunum alakadarlara 

bildirilecektir. 
Alakadarlarca bilinmek iizere key fiyet ilan olunur. 

Firuzagada Akarsu caddcsinde Giin . :::::::::::::::::::::::::::::: 
diiz aparhmanmm 8 numarah dairesin- I 
de oturan ve Muhiddinfcnari mahalle- Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlan 
sinin Tabanca yoku~u 1 numarada Kara 

Halil oglu Gen~ Aga olarak kayidli ikcn 

bu kere asliye 5 inci hukuk mahkcme

sinin 12/6/936 tarih ve 936/773 say1h 

ilamile ismi (Gen£ Mehmcd) olarak 

tashih edildig'i iliin olunur. (23801) 

K1ymeti Teminab 
muhamment>si muvakkatesi 

Lira K. Lira K. No.st 
220 52 16 54 6 

67 10 

283 6(j 

327 10 
721 16 

5 04 

21 27 

24 54 
54 09 

4,50/1 

82 

84 
300,302,6,8 

Dosya 
1170 tlskiidarda lhsaniye M. 

de ~ic;:ek~i So. da evin 
tamamx. 

1482 tlskiidarda Durbali M. 
de T ekke So. da bah!re· 
li ahtab evin tamamt • 

125 tlskiidarda Selamiali 

125 
178 

M. de Karakolhane ~o. 
da bahcreli evin tamamt. 

» » 
Kadtkoyiinde Osman • 
aga M. de Sogiidlii!ref • 
me So. da tramvay yolu 
iizerinde maadiikki.n 
ahtab bane ile Kuyu So. 
da 6, 8 sayth arsalarm 
Vakfa aid hissesile his· 
aedarma aid hisselerin 
tamam1. 

Yukarxda mevkilerile cinsleri ve ktymetleri yaz1h mahlul yerler 
sablmak iizere acrxk arttxrm1ya ~Ikarxlmttbr. lhaleleri 3/7/936 cu -
ma giinii saat 15 te Kadxkoy Vaktflar Miidiirliigiinde yapxlacakttr • 
isteklilerin miiracaatleri. (3405) 

LAKTiN Siit ~ocugu i~in 
siitlii undur. 

(;ok besler, ~ocugun tabiatini diizeltir. Kusmay1, sancilari giderir. 
~ark Merkez Ecza deposu ve her eczanede bulunur. Umumi merkezi Ankara posta kutusu: 195 --
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-- ldaremizin S1vas dahilinde kain ~akr1 Tuzlasmda yapbra • 
cagt 17278 lira ketif bedelli tabahhur abdam, gol ve kanaldan 
miitetekkil tuzla tesisah kapah zarf usulile eksiltmiye konul· 
muttur. 

2 - Proje, ketif_, fenni tartnamelerle mukavele projesi ve miina • 
kasa f&rtnamesinden miirekkeb miinakasa evrakt 86 kurut 
mukabilinde tnhisarlar Tuz Fen ~ubesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme ii~ temmuz cuma giinii saat 11 de Kabatatta lnhiaar· 
lar Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Sahm Komiayo • 

· · nunda yaptlacaktu. 
4 - Muvakkat teminat miktart 1295 lira 85 kuru,tur. 
5 - tsteklilerin eksiltme giiniinden en az dort giin evvel fnhisar· 

lar Tuz Fen ~ubesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni 
ehliyet veaikast a!malarx laz1mdtr. 

6 - Bu fenni ehliyet veaikaaile sair kanuni vesikalart ha vi kapah 
zarflar ihale giinii aaat tam ona kadar Kabata,ta iami ge~en 
Komiayon Reialigine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(3330) 
,.,.,. 

1 - ldaremizin Stvas dahilinde kain Hargiin Tuzlasmda yapbra• 
cagt 49833 lira ketif bedelli tabahhur abdant gol ve kanaldan 
miitetekkil tuzla tesisatl kapah zarf uaulile eksiltmiye konul • 
muttur. 

2 - Proje, ketif, fenni tartnamelerle mukavele projesi ve miina • 
kasa tartnamesinden miirekkeb miinakaaa evrakt iki yiiz elli 
kurut mukabilinde lnhiaarlar Tuz Fen ~ubeainden ahnabilir. 

3 - Ekailtme iki temmuz pertembe giinii aaat on birde Kabatatta 
fnhiaarlar Levaztm ve Muba>:aat ~ubesin_deki Ahm SatJm Ko
misyonundil yaptlacakhr. 

4 - Muvakkat teminat miktar1 3737 lira 47 kuruttur. 
5:.- fsteklilerin ekailtme giiniinden en az 4 giin evvel fnhisarlar 

Tuz Fen tubeaine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni 
ehliyet veaikaat almalart laztmdtr. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikasile sair kanuni veaikalarx havi kapah 
zarflar ihale giinii aaat ona kadar l).abatatta ismi ge~en Ko
miayon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. (3331) 

Eski,ehir Vilayeti Hususi 
Muhasebe Miidiirliigiinden: 

Sivrihisar kazast Huausi Muhasebede 20 lira maath miinhal bu· 
lunan Tahsil Miifettitliii i~in 6/7/936 giiniinde ldarei Hususiye Mii· 
diriyet daireainde imtihan yaptlacakttr. Fili hizmeti askeriyesini hi • 
tirmit lise ve orta mekteb derecesinde tahsil gormiit olanlar yedle· 
rindeki evrak1 miisbitelerile birlikte ldarei Hususiye Miidiriyetine 
miiracaatleri ilan olunur. (3360) 

Borsa ve Osmanl1 
Bankasi Komiserliginden: 

«~ark lspen!riyari Li.boratuart Tiirk Anonim ~irketi» tarafmdan 
~tkartlmtt olan bedeli tamamile odenmit her biri «10» lira ktyme • 
tinde «10.000» hisse senedile «3.000>> miiessis hissesi 17/6/936 tari
hinden itibaren Borsa kotuna kabul edilmittir. (3385). 

CUMHURi:YET 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agralari T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray1n1z 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 _ Orta okullarda Franstzca, Almanca ve lngilizce muallim mu· 

avini olmak istiyenler i!rin bu sene imtihan a~tlacakttr. 
2 _ tmtihanlar 1 eylul 936 sah giinii Istanbul tlniversiteainde hat· 

hyacaktJr. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklarm: 

•• 1 1, 
B :_--2, ..... 0~·den eksik ve 45 ten fazla ya,ta olmamalarx. 
C - Hiisniihal erbabmdan olduklart, cinayet ve eiinha nev'inden 

mahkumiyetleri olmadigi hakktnda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. «l{alen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesna olup mensub olduk
lari daire amirinin verecegi vesika kafidir.» 

D- Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmi~e ~ani. viicud art~a
larmdan salim olduklarmt ispat eder tasdtkh hektm raporu tb· 
raz etmeleri. 

E _ En .az lise ve 4, 5, 6 s1mfh ogretmen okulu mezunu veya bun • 
larm muadili tahsil gormiit olmalart. . • . 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az 1k1 ders senes1 
muallimlik etmit bulunmalar1 lazimdtr. 

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

5 _ Yukartdaki tartlart haiz alan namzetler bir istida ile Veka · 
lete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bagla • 
nacaktlr. 

A - Niifus tezkeresinin as1l veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid tehadetname veya vesikalarmm as1l 

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

hat raporu. . • w • 

E - Mahalli Maarif idaresinden tasdtkh ve fotografh fxf. 
F - Alb aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflart. 

Bu vesikalarm en son 1/8/936 tarihine kadar Vekalete gon • 

d 'I i olmast laz1mdu. Bu tarihten sonra Vekalete gelmit olan 
ert m ' l . . 'd I h kk d veya evrakt miisbitesi noksan gonderi mit 1sb a ar a m a mua· 

mele yaptlmtyacakbr. Keyfiyet ilan olunur. «1215» (3074) 

TURK HAVA KURUMU 

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

3 iincii ke,ide 11 Temmuz 936 dadtr 

Biiyiik ikramiye 5 0. 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 20.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» lirahk bir miikafat vardu ... 

Ktrklareli iskan Miidiirliigiinden: 
Ktrklareli Vilayetinin Merkez; kazasile Babaeski, Vize, Liilebur· 

gaz kazalarmdaki iski.n intaat itlerinde istihdam edilmek iizere 
150 ter lira maktu iicretli dort fen memuruna ihtiyac vardtr. 

Bu memuriyete ahnacak olanlar Kadastro ve Nafta Fen Mektebi 
veyahud miitekaid miihendislerden ve bu derecede fenni ehliyeti 
Nafta. Vekaletince musaddak ehliyetnamelerile ispat etmeleri Ia • 
ztmdu. Bu teraiti haiz olanlarm vesaikile birlikte Kuklareli 1skan 
Miidiirliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur;. (3377) 

Esas No.st Mevkii ve nev'i 

94 Heybeliadada Yah aokagmda 2 No.h kazino. 

Depozito 
Lira 
1000 

100 

103 

106 

303 

304 

305 

558 

Biiyiikadada Nizamda, Nizamderesi aokaitnda 19 
numarah i!rinde kuyu ve eski alat ve edevab miitte-

mil 4928 metre murabbat arsa. 
Biiyiikadada Nizamda, Nizam tokagmda eski 25, 
yeni 7 numarah 1076 metre murabbat araa. 
Biiyiikadada Nizamda, Nizamdereainde 5 numarah 
1573,50 metre murabbat arsa. 
Heybeliadada Turyolunda 1, 2, 3 No.h 5398 metre 
murabbat tarla. 
Heybeliadada Turyolunda 8 No.h 15905 metre 
murabba1 tarla. 
Heybeliadada Turyolunda 6 No.h 39.77 metre mu
rabbai tarla. 
Biiyiikadada Nizamda Yiicetepede 2 numarah 
2031,25 metre murabbat bah!re. 

559 Biiyiikadada Nizamda, Nizam aokagtnda 172 ada, 
7 parse] numarah 2762 metre murabbat tarla. 

560 Biiyiikadada Nizamda, Nizam sokagmda 159 ada, 
4 parsel numarah 866 metre murabbat arsa. 

563 Biiyiikadada Nizamda Cumatepede 1 ada, 184 par
sel numarah 5600 metre murabbat tarla. 

641 Biiyiikadada Nizamda, Nizameddin sokagmda 3 • 1 

200 

172 

80 

240 

400 

160 

41 

90 

50 

336 

kap1, 156 ada, 2 panel No.h bah~eli ahtah kotk. 800 
Mevkileri yukar1da yazth emlak bedellerinin birinci taksiti petin 

ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi miiaavi ktatmda ve fU 
suretle: 

Tamamlart faizsiz aekiz miiaavi taksitte odenmek tartile ve a~tk 
artbrma ile sattlmak iizere artbrmtya konulmuttur. thaleleri 26 ha
ziran 1936 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat onda tuhemizde ya. 
ptlacakttr. 

lsteklilerin tayin olunan gun ve aaatte tuhemize miiracaatleri. 
«373» (3288) 

Y ALNIZ BiR KA<; GUN KALDI 
Galatada Berek~i fmm strasmda 

EKSELSYOR 
ELBISE MAGAZASININ 

Resmi tasfiyesi hasebile yap1lmakta olan bilyiik ve 

MECBURl SAT13TAN 
istifade f1rsabni ka~Irmayiniz. 

Haztr ELBiSE, PARDESO, PALTO, KADIN MANTOLARI ve her eins 
kadm, erkek ve ~oeuk MU~AMBALARI gavet tenzilath fiatlarla 

tedarik etmek istiyenlerin hergiin 

E K 5 E L 5 Y 0 R magaza 1na 
Sabah saat 8 den itibaran 19 a kadar miiraeaatleri ilan olunur. 

Hali tasfiyede Ekselsyor K.. Plakas J. Her,kovi~i ve ~eriki Kollektif ~irketi 
Tasflye memurlar• Avukat I. AgAh Akkan 

ve Avukat. H. SUieyman 

I istanbul Belediyesi ilanlart I ---------Senelik muhammen kiraat 300 lira olan Y enikoyde T ekke soka • 
gmda 14/16 No.h 2234 metre 60 aantim murabbamdaki arazi teslim 
tarihinden itibaren 937 seneai veya 938 • 939 maytsl sonuna kadar 
kiraya verilmek iizere pazarhga konulmuttur. ~artnameai Levaztm 
Miidiirliigiinde goriiliir. Pazarhga girmek istiyenler. 225 kurutluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 19/6/936 cu • 
ma giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (3047) 

~ 

Hususi tdareden ayhk alan emekli ve oksiizlerin haziran 936 ii~ 
ayhklart 18 haziran 936 pertembe giiniinden itibaren Ziraat Banka
smdan verilecektir. Ayhk tahiblerinin Bankaya miiracaatleri ilan 
olunur. «B.» (3397) ,.,.,. 

Memba au kapsiillerinde kullamlacak olan iki milyon tane muh -
telif renk ve numarada su kapsiilii a!rtk eksiltmiye konulmuttur. Bu 
kapsiillerin heber bin adedine 150 kurut fiat tahmin olunmuttur. Nu. 
munesi ve tartnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmiye 
girmek istiyenler kanunun tayin ettigi vesika ve 225 lirahk muvak • 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 2 temmuz 936 pertembe 
giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (3400) ... 

Bir kilosunun Muvakkat 
Kilosu muhammen B. Cinsi teminah 
300 90 kurut Ktrmizt zehirli boya 
500 31 » » Siiliyen tozu 
300 39 » lngiliz beziri 
120 50 » Neft 
300 43 » Renkli iiatiibii 
200 45 » Beyaz lt 65 
300 aded 12 » Pe!rete 

Karaaga~ Miiesseaatt Buz fabrikast i~in laztm olan yukartda cinai 
miktarlar1 ve muhammen bedelleri yazth olan yedi kalem malzeme 
A!;Jk ekailtmiye konulmuttur. ~artnamesi ve niimunesi Levaztm Mii· 
diirliigiinde goriiliir. Eksiltmiye girmek istiyenler kanunun tayin et· 
tigi vesika ve 65 liraltk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
heraber 6 temmuz 936 pazartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende 
bulunmaltdular. (3401) 

istanbul Giimriikleri Salt~ i~Ieri Miidiirliigiinden: 
Giimriikte sahlacak muhtelif etya: 
512 kilo yiin mensucat, 100 K. ipek menaucat, 1549 K. pamuk 

mensucat, 68 K. dolu sinema filmi, 51134 Fe. demir etya, 376 K. mu
kavva, 4688 K. kagtd, 22448 K. toz teker, 20859 K. cam etya, 2538 
K. agac mobilya ile 4070 kilo hudavat!tt etyasmm s&hf ilanlart 
cTan» gazetesinin 15/6/936 G. niishasmdadu. Ayni giinlerde kii
£Uk effa salltlan da bulundugu ilan olunur. _(3'345) 
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----------------.!Karaaga~ Miiesseseleri MiidiirliigiindenJ 
Mevsimin batlamasi hasebile soguk hava mahzenlerimizin yu • 

murta k1sm1 da hazulanmiftlr. ~eraiti s1hhiye itibarile benzeri ol • 
m1yan yumurta mahzenlerimize kabul olunacak yumurtalar miite • 
hass1s bir tefin daimi nezareti altmda bulunacaktu. Mallar kendi 
vasJtam1zla depolarimiza getirilecegi gibi istenildigi anda gotiiriip 
yerlerine teslim etmek masraflar1 tamamen miiessesemize aiddir. 
Tarifemiz gayet ucuzdur. Mesela: 

Radyo ve Radyom 
kadar 

ADYOL"N 
de insanhga hiz· 
met etmektedir. 

~iinkii 

RADYOliN 
ditleri, ditler, mi
deyi, mide vi.icu· 
dii kuvvetlendirir 
Sthhatli ve kuv
vetli insanlar da 
medeniyete hiz· 
met eder. 

~e§me asliye hukuk hakimliginden: 
~e§mede oturan Ziraat Bankas1 «;e§

me §Ubesi sandik memur muavini Kad
ri kanst Fatma Siiat tarafmdan miidde· 
aaleyh istanbul Sirkecide Salklmsogud
de Miihiirdarzade hanmda A YiN VEF A 
miiessesesi aleyhine &£tlgt, lstanbulda 
eski Nuruasmaniye caddesi yeni Molla· 
fenari sokait eski 12 miikerrer yeni 33 
numarah evdeki rusu hissesine 926 se
nesinde mevzu haczin fekkine miiteda
ir olan davanm dava arzuhalile dave • 
tiyesi teblig edilmek iizere mahalline 
gonderilmi§ ise de, miiddeaaleyhin yu
kanda gosterilen adresteki mahalden 
~Jktig. ve yeni adres ve ikametgalumn 
me£hul oldugu beyanile teblig olunmak· 
SIZID iade edilmi§ oldugu teblig memu· 
runun yaZismda goriilmii§ olmakla 
miiddeinin telebiyle H. U. M. K. 140 me• 
maddesi mucibince miiddeaaleyhe ila· 
nen tebligat ifasma karar verilmi§tir. 
Muhakeme 25/6/936 giiniine saat ona 
talik edilmi§ oldugundan bu ilanm ne§· 
rinden bir giin sonra ba§lamak iizere 
on giin mde miiddeaaleyh tarafmdan 
davaya cevab verebilecegi gibi muay • 
yen giinde de mahkemeye miiddeaa • 
leyhin veya miimessilinin gelebilecegi 
malftm olmak l£in bu iliin teblig maka
mma kaim olmak iizere bermucibi ka
rar ne§ir ve ilan olunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevtekligine karti 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Pudralar1 
lnce, hassas kadmlarm en bii

yiik zevkleridir. Beyaz, Ratel 
1-2, Pembe 1-2, Okr 1·2 renk • 
leri vard1r. Tiirkiyede pudra ve 
Itriyatta en ziyade muvaffak o
lan ve begenilen Hasan Pudra· 
larmm taklidlerinden sakmm1z 
ve Hasan markasma ve ismine 
dikkat ediniz. 

Kutusu 30, biiyiik 50 kuruttur. 

Yukar1da yazd1 nakil masraflar1 da dahil olmak ve nisan iptida
smdan mart nihayetine kadar bir mevsime mahsus bulunmak iizere 
yumurtamn biiyiik sand1gmdan 250 ve kii~iik sandtgmdan 125 ku • 
rut iicret ahnmaktadu. Diger etya muhafaza iicretleri de ayni ucuz. 
luktadu. Alikadarlar depolarlrniZt her zaman gelip gorebilirler ve 
daha ziyade tafsilat almak istiyenlerin Soguk Hava Mahzenlerimiz 
~efligine (telefon 40607) miiracaatleri ilan olunur. (3259) 

Bal1kesir ~arbayiigindan: 
1 - Atatiirk parkmda yapdacak 9220 lira bedeli ketifli kazino • 

nun fenni ve umumi tartnamesi mucibince intaall artllrma ve ekailt· 
me kanununun hiikiimlerine tevfikan a~1k eksiltmiye konmuttur. 

2 - Eksiltme miiddeti 5/6/936 • 20/6/936 giinlemecine kadar 
on bet giindiir. 

Ba§JDJZ m1 agnyor ? 
Bir ka§e Gripin ahn1z! 

Di§iniz mi agnyor ? 
Bir ka§e Gripin ahn1z I 

Kuginbginiz m1 var ? 
Bir ka§e Gripin alm1z ! 

GR • p • HASAN TRA~ PUDRASI 

20 • 30 kuruttur. Hasan Cocuk 
Pudras1 kutu 20, paket 10 kurut
tur. Hasan Talk Pudras1 yanm 
kiloluk kutu 40 kuruttur. 

HASAN DEPOSU: 
Ankara, istanbul, Beyoglu 

3 - lhalesi 19/6/936 giinlemecine rashyan cuma giinii saat 16 
da Belediyede yapilacakbr. 

4 - lsteklilerin ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Bele • 
diyeye miiracaatleri ilan olunur. (3159) 

Sizi, ba~ ve di~ agrdar1ndan 
hemen kurtaran bir halaskard1r 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
Posta nakil vasitalarimiz i~in almacak 10 ton benzin a~1k eksilt • 

miye konulmuttur. Eksiltme 29 haziran 936 pazartesi giinii saat 15 
te Galatasarayda Istanbul Posta Telgraf Batmiidiirliigii Ahm Sahm 
Komisyonunda yapdacakbr. Muhammen bedeli 3,000 lira, muvak· 
kat teminab 225 lirad1r. 

fateklilerin tartnameyi gormek ve muvakkat teminatlarmi ekailt
me giiniinden evvel yatlrmak iizere hergiin Batmiidiirliik Y azt l,leri 
kaJemine miiracaatleri. (3291) 

~- T U Z LA---------... 

iCMELERi • I t i~me trenlerinin vapurlan kopriiden 6,25 -
a~I mi~ Ir: 7,40- 8,40- 9,05 - 1 1 - 13,15. 15, to- 15,50 dir. 

Hendek Elektrik Tesisab in,aab Eksiltmesi 

Hendek Belediye Reisliginden: 
1 - Hendek kasabasma 8/5 kilometre mesafede Harakh koyiinun 

yamndaki au kuvvetinden elektrik tesisah yapilacakt~r. • 
2 - ltbu tesisatln intaab eksiltme kanununa tevf1kan 1 haz1ran 

936 tarihinden 1 temmuz 936 tarihine kadar bir ay miiddetle ve ka· 
pab zarf usuJile eksiltmiye konuJmuf olup taliblerin ihaleye ittirak 
etmek iizere bedeli muhammeni olan 33353 liranm yiizde yedi bu • 
~uk teminatJ ruvakkate ile beraber 1 temmuz 936 ~artamba giinii 
saat 14 te Hendek Belediye Dairesinde mutetekkil Enciimene mii -
racaatleri. 
3- Talibler Naf1a Vekaletince musaddak proje ve tarlnameleri 

Hendek Belediye Dairesinde gorebilir veya Istanbul Taksimde Is • 
tiklal aparhmanmda miihendis Hasan Haletten bet lira mukabilinde 
alabilirler. 

4- Tesisatta kullanllacak agac ·direkler santral binasi ve tartna
mesinde gosterilen mahallince temin edilecek baz1 ifler Belediye ta • 
raftndan yaptmlacakttr. (3037) 

.... 'IA-t Miihendisi Aran1yor 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankamtzda istihdam edilmek iizere bir intaat miihendisine 
ihtiyac vardtr. Ayda 250 • 300 lira iicret verilecek ve almanca 
bilenler tercih olunacaktir. Arzu edenlerin at:~aiida yaz1h vesa
ikle birlikte (IN) rumumile Umumi Miidiirliigiimiize miiracaat
leri liizumu ilan olunur. 
1- Hal terciimesi, 
2 - Diploma sureti 
3 - Varsa bonservis sureti 
4 - Niifus ka&'Jdi sureti 
5 - Bir fotograf 

Kocaeli inhisarlar Ba,miidiirliigiinden: 
1 - Diizce, Giindogdu, Oskubi idareleri ambarlarmdan tahmi • 

nen «600» bin kilo, Hendek ve AkyazJ idareleri ambarlarmdan da 
keza tahminen «375,000» kilo 935 mahsulii yaprak tiitiinlerin araba 
veya kamyonla Adapazarma ve Adapazarmdan trenle lzmite, l.z • 
mitte deniz sahilinde idarenin transit ambarma veyahud Beled1ye 
iskelesinde ldare motorlerine nakil tahmili iti P._azarhkla eksiltmiye 

konulmu,tur. 
2- Eksiltme 22/6/936 tarihine musadif pazartesi gunii saat 15 

te Kocaeli lnhisarlar Batmiidiirliigii dairesinde miitetekkil Komis • 

yonda yapiiacakttr. • 
3 - Bu ite aid tartname auretleri Kabatatla Istanbul tnhtsarlar 

Batmiidiirlugii Yaprak Tutiin tubesinden, Kocaeli Batmiidiirlugiin· 
den, Adapazarl, Hendek ve Dii~ Miidiirliiklerinden bilabedel ah· 

nabilir. 
4 - Ekailtmiye ittirak etmek istiyenlerin muhammen beilelin 

% 7,5 nisbetinde giivenme paralari olan «1000» aded liray1 tdare 
veznesine yatJrarak mukabilinde alacaklari ~akbuzu veya hiiku • 
met~e muteber milli bir bankanm bu miktar1 ihtiva eden teminat 
mektuhunu ve bu i~lerle ittigal etmi' oldugunu gosterir vesaiki ha -
milen yevmi mezkurda Komisyona miiracaatleri. .(3328) 

K1rklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Ktrklareli Merkez kasabasmda tehir tipi 17 tek nahiye ve 

koylerin Z3 tek ve 80 ~ift go~men evi yaptmlacakttr. 
~ehir tipi evlerin it~iliii 82 lira 36 istekli koy tek evinin lt~i· 
ligi 57 lira bir istekli ~ift evin it~iligi 81 lira 71 kuruttur. 

2 - Biitiin itin muhammen k1ymeti «9198» lira «15» kuruttur. 
3 - Teminab muvakkate % 7,5 tan 690 liradtr. 
4 - Bu iti yapmaga istekli olanlar hergiin lskan Mudiirliigiine 

miiracaatle ev plan ve tartnamelerini gorebilirler. 
5 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 'fr- • 

6 - Taliblerin ihale giinii olan 29/6/936 tarihinde saat 15 e kadar 
zarflarm1 Kuklareli lakin Komiayonu Reisligine vermit ol • 
malan laztmdir. Bu saatten sonra miiracl!at kabul edilmiye • 
cegi ilan olunur. (3382) 

T iirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bugday tetkilahnda ~ahtttnlmak ve miisabaka imtihanlartnda 

gosterecegi muvaffakiyet derecesine gore 70- 100 liraya kadar 
ayhk verilmek iizere 10 memur ahnacakhr. Musabaka imtihan· 
larma girebilmek i~in en atait Lise, Ticaret Lisesi, Galatasaray 
Ticaret k1sm1 mezunu veya mali bir miiessesede veya bankada 
en az ii~ sene ~ahtrnif bulunmast ve yafi 20 den atait ve otuzdan 
yukar1 olmamas1 ,artbr. Miisabaka imtiham 30 haziran 936 ta • 
rihine musadif sah gimii saat 15 te Ankara, latanbul ve lzmirde 
yaptlacakttr. 

lmtihan programt ve diger terait Ankara, Istanbul ve fzmir 
Ziraat Bankalarmdan ogrenilebilir. Talibler istenilen vesika • 
larla birlikte 25 haziran 1936 aktamma kadar bu Bankalara 
miiracaat etmis olmahdirlar. (3386) 

' 

Senirgend Belediye Reisliginden: 
1 - Kasabanm «42,200» lira bedeli ketifli su tesisatJ kapab zarf 

usulile eksiltmiye konulmuttur. 
2 - lhale yapdacagt yer Senirgend Belediye Dairesin'de, ve Bele • 

diye Enciimeni tarafmdan yaptlacakhr. 
3 - 1hale 16 temmuz 1936 pertembe giinii saat on bettedir • 
4 - lstekliler proje ve haritalar1 fenni tartname ve eksiltme tart

lartnt ve fiat cetvellerini gorebilmek i~in Ankarada Ulus ga· 
zetesi ilan memuru Bay Galibden, lstanbulda Istanbul Beledi
yesi Su ltleri Direktorliigunden, bmirde fzmir Belediyesi Su 
ltleri Direktorliigiinden Senirkendde Belediye Dairesinden i· 
hale giiniine kadar bedelsiz gorebilirler. 
Eksiltme tartnamesinde yaz1h teraiti haiz olan istekliler iste -
nilen evrakt miisbite ve muvakkat teminatlarile birlikte ek • 
siltmiye ittirakleri ilan olunur. «1196» (3105) 

ao • • 
I 

Frengi ve belsoguklugundan muhafaza eden en miiessir ilaebr. 

Ankara Valiliginden: 
25/6/936 tarih pertembe giinu saat 15 te Ankara Vilayeti bina • 

smda toplanan Vilayet Daimi Enciimeninde ketif bedeli 57254 lira 
11 kurut alan Ankara· Istanbul yolunun 165 ":..!·: 000- 136 '+. 500 
kilometreleri arasmda fOse ve menfez intaall kapab zarf usulile ek· 
siltmiye ~Ikarllmitbr. 

Projeler, ketif, tartname ve Cliger evrak Ankara Vilayet Nafta Mii
diirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 kuruttur. lsteklilerin teklif mek • 
tublar1, muvakkat teminatlart, Naf1a Bakanhgmdan ahnmtf fenni 
ehliyet vesikalar1 ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte 25/6/936 
pertembe giinii saat 14 e kadar Vilayet Daimi Enciimenine verme • 
leri lazimdJr. «1274» (3155) 

r 
lpekll, Jarse1 bez, yazhk 
s1hhf ~ama,•r tak1mlar1, 
~ocuklar iqln gtimlekler 
ve banyo havlular1n1n 

her cinsl. 

Istanbul, Sultanhamam No. 24 

Beyoglu, Istiklal caddesi No. 376, Bursa, Uzun ~ar~t No. 98 
BA!?KA YERDE ~UU~MiZ YOKTU~ ---

if?!•,U.. 
tlddetll harareti~1 

cltd ic;in tehlikeli oldu
iu zaman vOcudunuza 

.. BARONI A" 
10zelllk yag1 sOrOnOz.) 
BunuyapmaKelzemdir, 
'zira bu suretle 1zt1rabll 
yantkhklarmdan ka
c;mabileceginiz gibi 
clldlnlze de ho$ ' 
bir ciiA verml$ 
olacaks•n•~· 

Banyolar. vet 
sporlarl i~lnl 
elzemdir1 

Gune'l yantkllk artntn •panzebir 

Muktedir bir 

DOSYA MEMURUNA 
lhtiya~ vardu. lsteklilerin Tiirk 

tab'asmdan olmas1, Almanca bil
meleri ve tecriibe sahibi olmalar1 
~artbr, isteklilerin mufassal tercii· 
meihal, vesika suretleri ve birer 
fotograflan ile Ankara posta ku
tusu 294 numaraya miiraeaat et-

meleri 

NASl'Q llACl 
KANZUK 

Nasir ilac1 butiin diinyaca tamn
IDI§tlr. En eski nas1rlan bile ko -
ki.inden r;1kanr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu - istanbul 

Sahfb ve Ba§muharrtn Yunu• Nadi 
umumf ne~rtyatt tdare eden Yazz l§len 

Mildilril.: Hikmet Miinil I{ 

Matbaaetlllc ve Ne§rtyat Turk Anoni• 

~tr{c~U • Jsta~bul 


