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A vam Kamaras1nda DUn F1rt1na Koptu ! 

erdigi i~in zecri tedbirlerin 
1 

Parti Genel Sekreterligi U. Heyet 
refine karar verildigini bildirdi kararile Dahiliye Vekiline verildi 

Muhalifler kararz ~iddetle profesfo ederek kabinenin 
istifasznz istediler, miinaka~a haftaya hzrakzldz 
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Memlekette ihtiyat 
Bugday 
Kurmak 

ambarlari 
lanm 

Ankara: 18 haziran 
fO} u y1l Ziraat Bankas1 bir~ok 
(g) koylerimize miktan olduk~;a bii· 

yiik yekun tutan tohumluk bug
day vermi~tir. Banka bu tohumluklann 
c;ogunu silolarmda toplanmt§ bugdayla
ttndan dagttmt§ olduguna gore i§ az~ok 
zorlukla ve bir par~a da fazla masrafla 
yap!labilmi§ demektir. Bu hadiseye dik
kat eden yiiksek bir idare memurumuz bu 
suretle otedenberi beslemekte oldugu bir 
fikre kuvvet vererek bugday siyasetimize 
yeni bir madde ilavesine iyiden iyiye ka· 
naat getirmi§tir. Bu fikir koylerde ihtiyat 
bugday ambarlan tesisi dii§iincesidir, ve 
bu ihtiyat bugday, silolarda toplanan 
mahsulden ha§ka bir bugday olmaltdtr. 
Koy ambarlanndaki ihtiyat bugdaym 
astl maksadt ihtiyac zamamnda bu bug· 
daylann bilhassa tohumluk ic;in gene hal· 
ka dag1hlmasmdan ibarettir. Nitekim 

sa, tohumluk h~ricindeki koy ve memle· 
ket ihtiyaclan ic;in de kul!amlabilir, ve e
ger bir y1l i~inde bu bugdaylann kulla· 
mlmasma liizum olmazsa onlar piyasaya 
sevkolunarak yerlerine yeni mahsulden 
yeni ihtiyatlar konulur. 

Bugday i§ini bir siyaset olarak ehem· 
miyetle takib etmege ba§lamJ~ olan mem· 
leketimiz ic;in bu yeni ve ilave ihtiyat fik· 
rinin biiyiik ehemmiyeti iizerinde bilhassa 
durmak isteriz. Bir parc;a dikkatle mu· 
vaffak olan bugday siyasetimizin memle· 
ketimizde hi<; eksiksiz milli bir ba~ siy aset 
haline getirilmi§ olmasmJ hepimiz isteme
liyiz. ilk y1llarda bir ucundan bugdayla 
dolmaga ba§hyacak olan bu ihtiyat koy 
ambarlan ayni zamanda piyasa itibarile 
de bugday ktymetini tutacak ba§bca amil
lerden biri olacaktJr. 

Tiirkiyede bugday siyaseti ~uurlu bir 
i§ olarak he§ altt ytldtr takib edilmekte 
alan bir siyasettir. Ondan once ve hele 
imparatorluk devrinde diger bin;ok i§leri· 
miz gibi bugday i§imiz dahi Allah!tkti. 
Bugday iizerinde ihtiyat tedbiri olarak 
halk neler dii§iinebilir ve neler yapabilir
se i§te ancak o yap1!tyor, iist tarafmda 
adma devlet denilen heyula bugdaym 
siyasetini degil, hatta kendisini dahi bil
miyordu. Bizzat biz imparatorluk devrin
de bugdaydan bahsetmek ic;in arpa diyen 
bir mutasarnf gormii§tiik. Bu yiiksek hii· 
kumet memuru bugdayla arpay1 aynd et
miyen bir devletli idi! 

Buna mukabil c;iftc;i halk miimkiin ol· 
dugu kadar tohumlugunu aymp sakla
.maga c;ah§Ir ve rnemleketin baz1 yerle
rinde fena ytllar hesabma kuyu bugday· 
Ian tutulurdu. Memleket hayatmda ba§ 
g1da olan bugday yalmz halka lazrm de· 
gildir. Herhal ve ihtimale kar§t milli mii
dafaa siyasetimiz dahi memlekette ikti· 
zasma gore hie; olmazsa bir ytl veya daha 
ziyade miiddet yetecek fazla mahsul bu· 
lundurulmasmt zaruri ktlar. Bir harb za· 
rnamnda memleketin hie; olmazsa bugday 
baktrnmdan hic;bir endi§esi olmamak ge
rektir. 

Osmanh imparatorlugu §eklindeki 
~iirkiyenin Umumi Harbe i§tiraki Tiirk 
milletinin kudret ve kabiliyeti noktasmdan 
ortaya harikalar gosteren baz1 cepheler 
arzetmi§tir. Bunlardan biri de §uydu: 
Biz o harbe girdikten sonra o zamana 
kadar kimse dii§iinmemi§ oldugu halde 
memlekette bir iki y1l biitiin ihtiyaclan 
kar§lltyacak zahire stoklan bulunmu§tur. 
Bu hal Turk milletinin yanm dii§iinen 
ihtiyatkarbklan ciimlesinden bir dehas1 
lll&hsulii idi. istiklal Sava§mda ise bu de· 

YUNUS NADI 
[Arkasl sa. 3 siitun 3 tel 

r 

l\~uhaliflerin hiicumu 
M. Grinvut hi~bir hiikumetin, halk1 bu kadar tezlil 
etmedigini soyledi. Loyd Cor~ « §imdiye kadar 
Avam Kamarasmda; lngilterenin maglub oldugu
nu soyliyen bir nazlr gormedim. » dedi. 

iflastm ilan ettik -
1eri zecrt tedbirle· 
ri'n kahramanlan 
M. Baldvin ve E
denle Londradan 
ad eta kac;an N eca§i 

Londra 18 (Husu • etmi§ bulunuyor. Zecri 
tedbirlere devam edebilsl) - Avam kamarast-

b .. k"" 1 1 t mek irin bir tek c;are var· mn ugun u op an tst Y 

dtr: Harb! c;ok giiriiltiilii olmu§tur. 
Hariciye Nazm M. E - Habefistanda hiihu· 
den kiirsiiye <;tkarak met halmamr' 
zecri tedbirler hakkm- Halihamda Habe§is -
da kabinenin verdigi ka- tanda herhangi bir Habe§ 
ran bildirmi§ ve demi§ • hiikumeti kalmamr§ttr. Bu 
tir ki: §erait altmda zecr~ tedbir-

«- Kabine ftalyaya Diln Edene §iddetle hilcum ler bundan sonra ltalyaya 
kar§t tatbik edilmekte o· eden Loyd Core; kar§I herhangi bir tazyik 
Ian zecri tedbirlerin kaldmlmasma karar vasttast te§kil edemezler. Bununla hera • 
vermi§tir. Bunun sebebi zecri tedbirlerin her miitecaviz meselesi hakkmda Cemi • 
takib edilen gayeyi temin etmemekle be- yeti Akvam tarafmdan verilen karara 
raber 1talya da asker! maksadlarml elde [Arkasl Sa. 7 siitun 1 del ...... Jfrm·a·n·y .. a .... k·o·r·k"U"S'li .... f .... 
ingiltere; Almanyantn silahlanmastndan, bilhassa 

bir Almanya- Avusturya- italya ittifaktnm 
dogmas1 ihtimalinden endi,e etmektedir 

ingiltereyi korkuya dii~iiren Alman ordu sunun Ren boyundaki bataryalanndan 

Londra 18 (Hususi) - lngiltereyi llerin hal a fngiliz suallerine cevab verme· 
~lmanyantn askeri ~udretinin ' artmas1 e~- mesi, buna munzam olarak baz1 §artlar 
d1~eye sevketmekted1r. Bu korkuyu H1t- [Arkasl sa. 7 siitun i tel 

Vilayetler Parti Ba~kanhklartnda bulunan meb'uslartn vazifelerine 
1 nihayet verildi. Her vilayette bu ba,kanhklart valiler deruhde edecek 

~ Ankara 18 (A.A.) - «Beyanname». 
Cumhuriyet Halk Partisinin memleketin siyasi 

ve i~timai hayabnda giittiigii yiiksek maksadlarm 
tahakkukunu kolayla~brmak ve Partinin inki~afl· 
m arbrmak ve hizlandirmak i~in bundan sonra 
Parti faaliyetile hiikumet idaresi arasmda daha 
s1k1 bir yakmhk ve daha ameli bir beraberlik te
min edilmesine genba~jkurca karar verilmittir. 

de biitiin devlet iflerinin oldugu gibi 
Parti faaliyet ve tetkilatmm da yiiksek 
murak1b ve miHetti~jidirler. 

4 - Vilayetlerde ilyonkurulca intihab edilmif 
bulunan ba~kanlar iiye durumunu almtf 
ve mansub veya mahallince miintahab 
meb'us baskanlarm baskanhk vazifeleri 
hitam bul~u~tur. ' 

Bu maksadla: 
1 - Dahiliye Vekili genyonkurul iiyeligine 

almmif ve kendisine Partinin Genel Sek
reterlik vazifesi verilmi~tir. 

5 - Bu beyannamenin icablanm Parti Ge
ne! Sekreteri olmuf bulunan Dahiliye 
Vekili takib ve tanzim edecektir. 

6 - Yukartdaki maddeler biitiin Parti te,ki • 
latma, vilayetlere ve umumi miifettitlik
lere teblig olunmu,tur. 

2 - Biitiin vilayetlerde Vilayet Parti Ba~kan· 
hgma vilayetin V alisi memur kthnmtt· 
br. Ba§vekU ve C. H . Partisi Genel Ba~kan vekili 

3 - Umumi miifetti,Ier, mmtakalari dahilin- lsmet lnonii 

V ekiller Anka.raya· dond iiler 
Basvekille 

' 
Kendilerini 

tayyare ile ii~ V ekil gene 
Ye~ilkoyde bizzat Biiyiik 

avdet ettiler. 
Onder ugurladt 

!stanbul 18 (A 
A) - Ba§vekil 
lsm !nonii, ref a
katinde Adhye V e
kili ~iikrii Saracog
lu ve N afta Vekili 
Ali Cetinkaya ol • 
dugu halde, bugiin 
saat 15.15 te tay -
yare ile Ankaraya 
donmii§tiir. 

Istanbul 19 (A 
A) - Reisicum
hur Atatiirk, diin 
ogled en sonra y e
§ilkoy tayyare mey· 
damm te§rif buyu • 
rarak bir giin evvel 
hava postasile An
karadan gelerek ken 
dilerine misafir olan 
ve diin gene ayni 
posta ile Ankaraya Biiyiih i>nder Ba1vehili ugurlarken: Atatiirk ile lsmet lnonii elele 
avdet eden Ba§vekil fsmet inonii ile Ad· tarafmdan Ankara ile Istanbul arasmda azasmdan baz1 zevah kabul buyurmu§
liye, Dahiliye ve Baymd1rhk Vekillerini i§letilmege ba§lanan yolcu tayyarelerin- lardtr. 

te§yi etmi~Ier ve tayyare hareketle hava- den birini tetkik etmi§lerdir. Heyeti V ekile topland1 
lantnctya kadar uc;u~u takib buyurmu§· Atatiirk, bun dan sonra Floryaya avdet Ankara 18 (A.A.) - lcra V ekilleri 
lar ve ayni zamanda Devlet Havayollan ve gee; vakit Tiirk Dili T etkik Cemiyeti [Arkast Sa, 6 siitun 5 te] 

...... M~k;;; .... ·c~~ki .......... s .. ~·~·~·~Ia·r ...... k.O.~Ie·~·a·~·~·i .. 
Biiyiik Rus edibi diin 

vefat etti 

Gorhinin yeni resimlerinden 

Moskova 18 (Hususi) - Epey za
mandanberi hasta bulunan biiyiik Rus 
edibi Maksim Gorki bugiin ogleyin ol -
mii§tiir. 

Gorhinin hayatr ve eserleri 
Moskovadan aldtgtmtz bir radyo ha

beri, biiyiik Rus edibi Maksim Gorkinin 
oldiigiinii bildiriyor. Ajanslar kendisinin 
agtr hasta oldugunu evvelce haber ver· 
mi~lerdi. 

Maksim Gorkinin oliimile hem Rus 
edebiyatr en biiyiik krymetlerinden birini 
ve belki de birincisini, hem dostumuz 

[Arkasl Sa. 7 sutun 5 tel 

Y unan ve Bulgar heyetleri de Montroye 
hareket ediyorlar. Y unan murahhaslar1 

tezimizi miidafaa edeceklerdir 
Atina 18 (Hususl) - Ba§vekil Ge

neral Metaksasm nyasetinde diin ak • 
§am ic;tima eden bir mecliste Montrode 
toplanacak olan Bogazlar konferansmda 
Yunan murahhaslanmn takib edecekleri 
siyaset biitiin teferruatile tesbit edilerek 
murahhaslara talimat suretinde verilmi§· 
tir. 

Bu mecliste Hariciye umum miidiirii 
Mavrudisle Bahriye Erkamharbiye reisi 
Amiral ikonomu ve Yunanistanm Anka
ra elc;iligi anate§navali de ham bulun • 
mu~tur. Konferansta Yunan murahhasla
nna Paris elc;isi Polidis riyaset edecektir. 
Murahhaslardan burada bulunanlar bu 
ak~amki trenle hareket etmi~lerdir. 

Yunan heyeti konferansta Tiirkiye te
zini hararetli surette miidafaa edecektir. 

Bulgar heyeti de bugiin gidiyor 
Sofya 18 (T elefonla) - Montorde 

toplanacak olan Bogazlar konferansma 
gidecek Bulgar h'eyetine Bulgar Harici· 
ye Nezareti Ba§katibi M. Nikolayef ri
yaset edecektir. Birinci murahhasltga 
Bulgaristamn Cemiyeti Akvamdaki da· 
imi murahast M. Montilof, ikinci murah
hashga da Hariciye Nezareti k1sm1 si -

ltalya Bogazla~ konfe~ 
rans1na i~tirak edecek 

Londra 18 (A A) - Morning 
Post gazetesinin Romadan ogrendi -
gine gore 1talyan hiikumeti zecri ted

birlerin kaldmlmasile iktifa edert" 
kendisi de mukabele bilmisil olmak 
iizere koydugu zecri tedbirleri kal
dtracakttr. Bu demektir ki italya Bo
gazlar konferansma '\-Te Lokarno dev
letlerinin ileride yapacaklan miiza -
kerelere i~itirak edecek ve nihayet , 
Akdenizde bir deniz anla~mastmn im
imzasmt gorii§ecektir. 

yasl miidiirii N eytof tayin edilmi§lerdir. 
Askeri murahhas olarak Krahn ba§yaver
lerinden ve bir deniz miralay1, Bulgar 
deniz k1taat1 umum kumandam miralay 
Slovyanof i§tirak edeceklerdir. 

Katib olarak Ba§vekilin kalemi mah
sus mudirile ktsml siyasiden bir birinci 
katib gidecektir. 

Kral Boris bugiinlerde Avrupaya bir 
seyahat yapacag1 !~Ill heyete Bulgar 

[Arkasl Sa, 7 sutun • teJ 
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VIYANA DO_N .. U~U 

M. TURHAN TAN 

Kara Mehmed kazandan zaferi 'erefsiz buluyor· ' . . 
Tarihi tefrika: 67 

du. ~iinkii ~erin kalesi, Tiirk ordusunun ses1n1 
duyunca kapdar1n1 rad1na kadar a~mahyd1 

Ger!tekten de oyle oldu. General 
Remdaneski bulundugu yerde mJhl1 b1 • 
rak1ldJ ve bu muvaffak1yet, Cerin kale • 
sinin du§mesini temin etti. Artlk Kara 
Mehmed ve Kara Mustafa Pa§alann 
birle§mesine, Remdaneskiyi onlerine ka
tJp gerilere atabilmelerine engel kalma • 
IDI~tl. 

F akat yavrusu ile birlikte bu kanh sah
nelerin en biiylik roliinii oynayan Kara 
Mehmed, neticeden memnun degildi. Za
feri biraz §erefsiz ve hayli eksik buluyor
du. Onun dii§iincesine gore Cerin gibi bir 
kale, Turk ordusunun sesini duyunca ka
p!lannl ar;mahyd1. Bunu yapmad1g1 ir;in 
de gene o sesin yalmz yelile devrilmeliy
di. Halbuki koca bir sad1razam, koca b1r 
ordu ile tam he§ hafta Cerinin i:iniinde di
dinip durmu§tu. 

Sonra kazamlan zafer eksikti. ~unku 
General Remdaneski, vaktile Muhac;lar
da, Kosvalarda, Vamalarda y~pildigi 
gibi, k1sk~vrak yakalamp yok ed1leme • 
mi~ti. T opu ile, tiifegile, ugursuz c;arh1: 
felegile serbest buaki!mi§li. Siiphe yok k1 
o ilk fJTSatta gne harekete gec;ecek, b~§ 
on bin Tiirkun gene bo§ yere can venp 
gitmesine sebeb olacakt1. 

Kara Mehmedin dikkatini r;eken bir 
nokta da yeni~rilerin, sipahilerin ho§ • 
nudsuzlugu idi. Cerin, bu iki askeri ziim
reye hie:; Qir ganimet vermemi§ti .. Ga~ibler, 
kazamlan zaferi hatJI!atacak h1r; b1r ya
digar gotiiremiyorlard1. Dii§manm. ka~ed~ 
kazd1g1 bir kac; lagam, Tiirklenn I<;e~J 
girmelerile beraber infilak ettiginden §ehu 
tamamile yanm1~h ve galiblerin de elleri 
bo~ kalml§tl. 

Magluplara bu ag1r i§i yapmak fusa· 
tm1 biraz da Sad1razam vermi§ gibiydi, 
o en iyi e§yamn kendi eline gec;ebilmesi 
ic;in yagmaya mani olmak kaygusile te -
enni gostermi§ ve istihkamlan a§an aske
ri h1zla yi.iriimekten ahkoyarak lagimla
rm ate§lenmesine vakit buakm1~tJ. 

Y enic;erilerle sipahilerin bu yak1~1k -
s1z kayguyu kavray1p kavramad1klan pek 
belli degilse de ga!limetsizlikten can 51 • 
kmtJsma dii§tukleri apac;1k goruluyordu. 
Halbuki onlar, yenic:;erilerle sipahiler, de
ve kini giiden adamlard1, k1rk y1l sonra da 
ol!a mutlaka hmc;lanm <;Ikanrlardi. Bu 
sebeble ba§ka bir harbde ve en nazik bir 
mada densizlik yapmalan miimkun o • 
lup oyle bir vaziyetten ise maslahatm za
rar gi:irmesi tabii idi. 

Kara Mehmed butiin bunlan dii§une
rek Kara Mustafa Pa§a hakkmda evvel
ce edindigi kanaatten yava§ yava§ aynl
maga ba~lad1. Cerc;i ondan gordiigii gu~ 
ler yiizu unutrmyordu, hele oglu ile ken· 
dini kavu§turmak vesilesile gosterdigi ne-

zaketi ~iikranla hat!rlamaktan geri kal
mtyordu. Lakin yurdsever bir sava$ en 

s1fatile Saduazami cihet cihet tenkide la
Ytk buluyordu. Hatta bir sJrasim du§lir

dii, lstanbula dogru yliri.inurken Pa§a 

ada§tna derd yand1: 

- ~u Merzifunlu Vezir, dedi, bo~ a

dam degil amma c;ok kibirli. Sava~tan 

anlamtyor, anlayanlara da dam§mJyor. 

Biraz da ac; gozlu. Kaleyi almagJ degil, 

kale soyma}'l du~linuyor. Boyle adam~ 

larm ardmda ylirumekte §er vardu. 

Haleb Beylerbeyisi, ucu zi.ilfuyara 
dokunan herhangi bir soze kar§l aldigi 

vaziyeti gene takmmi§ ve Kara Mehmec.li 
derin derin suzerek mmldanmt§tl: 

- Sen §imidi V eziri falan bir yana 
koyda evlenmege hawlan. Bulbul ha -
tun kac; y1ldir seni bekliyor. Arttk onu 
uzme, bo§ yere vebale girme. 

Kara Mehmed ic;ini c;ekti. Bi.ilbulii 
deiil, cesedsiz ba§JnJ kara topraktan kal~ 

dtrarak «Or;, oc;, oc;» diye hayktrdtgmt 
kuruntuladigJ Deli Murad!, ucsuz bucak
SIZ denizlerde hala gi:imiilecek temiz ve 
sessiz bir ko~e aradtgma inandtgt Ci.ilbe
yazi, nerelere atJldiklanm bilelemedigi 
T ezerle Yususfu hahrlami~h. 

Yuregine avuc; avuc; ate~ di:iken bu ha
hrlayJ§lann ishrabm1 dindirmek ic;in .og· 
luna bakmak, onun §en yi.iziinden bna.z 
~ifa almak istdei, gi:iziinii dort yana r;evi
rip Kuc;iik Kara Mehmedi arad1. 0, e

linde birhorbe, alay alay askerin hayrc
tini izine baglayarak bir geyigin ardmda 
at ko§turuyordu. 

B1RiNCi KISMIN SONU 

lkinci Viyana muhasaras1 
Heniiz Turk idaresi altma girmemi§ 

alan Macar illerinde be§ on yi!danheri 
kan govde goturuyordu. Viyana, bu • 
tun Macarlarm boynuna Alman boyun-

durugu gec;irmek, o cesur milleti ki:ile 
yapmak istiyordu. Bunun ic;in siyasi ve

silelerden ziyade dini bahanelere ba§ • 
vuruluyordu. Protestanltkla miicadele e
dilmek isteniliyormu§ gibi davramhyor • 
du. 

Viyana saraymm bu yolu tutmasm • 
daki sebeb Romamn yard1m1m kazan • 
maktan ibaretti. Papallk tahtma en bii
yuk sarsmhyi getiren ve o tahtm sagmal 

inekleri olan h1ristiyan cemaatinden mil
yonlarca insana dini hiirriyet ve insani 
hayat hakk1 veren Lutherin iimmeti aley
hinde yap1lacak her taarruzu Roma, ta· 
biatile alk1~hyacagmdan Viyana sara. ~ 

ymm tuttugu politika hi~ te yanh~ de ~ 
gildi. 

F akat Macarlar, bir yandan canlan~ 
na ve bir yandan imanlanna uza~~an Al
man penc;esini lSlrmaga c;ah§maktan grei 
durmuyorlardi. ( 1670) y1lmda Wasse· 
lengi Kon.tu F ransova, butiin Macarla
rm kinine tercuman olarak isyan bayra· 

gm1 kald1rdt, Viyanaya kar§I miisellah 
bir hareket hamladt. 0 i:iliince milli ih
tilal sancagm1 H1rvatistan banisi Zerini 
yakalad1, Macarlan Alman kolesi ve 
Macaristam Alman c;iftligi olmaktan 
kurtarmak ic;in mukaddes sava§t idareye 
giri§ti. 

Lakin din propagandas1 ihtilali ic;in
den kemiriyordu. Onderler arasmdaki 
gec;imsizlik te bu kurtlanmi§ agac1 ayn· 

ca !tiirliti.iyordu. Viyana, biraz da silah 
ve nizam iistiinlligliniin yard1mile, bu va· 
ziyetten istifade yolunu buldu, Macar 

yurdseverlerini inhizama ugrath, §ehir • 
lerini ate§e verdi, liderlerini kiime kiime 
ve klitle kutle kesti, parc;alad1, Papanm 
takdisine mazhar olan vah§i bir insafsiZ· 
hkla on binlerce Macan kan ic;inde bog· 
du, milyonlar k1ymetinde hazineleri gas· 
betti, hududsuz topraklan ke§i§lere da
gittl, prens saraylanm Ramadan ko§up 
gelen pplak papazlara verdi ve Macar
lan sindirdi. 

[Arkasz var] 

Gene bir mektebli k1z1n oliimii 

Zavallt llhan arhada~larrmn elleri iistiinde gotiiriiliiyor 
istanbul K1z Ortamekteb ~on s1mf ta

lebesinden, Beykoz HiHlliahmer reisi 
sab1k1 merhum Alinin kiZl llhan, henuz 
~ok genq ya~mda, on be§ine bashg1 bir 
s1rada gi:izlerini hayata kapaml§hr. <;ok 
~alJ§kan '.lir talebe, ~ok terbiyeli ve ha
luk bir gene k1z olan !lhamn cenazesi 
dun arkada§lannm goz ya§lan are.smda 
Beykozdaki aile mezarhgma de:fned.il -

mi§tir. 
Tedavisine imkan bulunm1yan bir 

hastahga kurban giden bu gene kiZln 
mezan, arkada§larmm getirdikleri ~e

lenklerle suslenmi§ Ve goz ya§larile lS· 

lahlm1~hr. 
Bu temiz oluye Allahtan magfiret di

lerken, kederli ailesine de taziyetleri -
mizi beyan ederiz. 

CUMHURiYE'I' 

( $eh r va Memlaket Haberlerl J 
Bugiinkii kiisuf 

Giines tutulmast 1 saat 
' 

57 dakika siirecek 
Bu sabah saat dortle yedi arasmda 

giine§ tutulacaktJr. Kiisuf tam dordu 59 
dakika 15 saniye gec;e ba§hyacak, alhyt 

Hukuk 
• • 
llmin1 

Yayma Kurumu 

Yeni sene 
konferans 

i~in 24 
hazirladi 

53 dakika 57 saniye ge!te bitecektir. Tam Ce!ten sene Ankarada Halke.vinde 
kusuf ise I 00 saniye kadar devam ede- bi1 ma konferanslar vermek surehle u
cektir. Fa kat §ehrimizden pek iyi gi:irli- mumi alakayt uyandirml§ olan «Hukuk 
lemiyecektir. ilmini yayma kurumu» bu sene de ayni 

Muhtelif mmtakalarda giine§ tutulma suretle c;ah§mak lizere programim haztr
hadisesini tesbit eden alimler yanndan lamtya ba§lamJ§br. 

Sanayi mamulat1 

Maliyet ve sab~ fiatlart 
nasd kontrol edilecek? 

Sanayi mamulatmm maliyet ve sail§ 
kanun istanbul Ticaret Odasma teblig 
fiatlanntn kontrolu ve tesbiti hakkmdaki 
edilmi§tir. Buna nazaran ikhsad Vekil
ligi endiistri §ubeleri mamulatmdan lli • 
zum gi:irdiiklerinin maliyet ve toptan sa
h§ fiatlanm kontrol ve tesbit etmege ve 
bu maksadla i§letme ve idare ~artlanm 
amell ikhsadi vaziyetlerini ve buna dair 
evrak ve vesikalanm tetkika salahiyettar· 
d1r. T esbit edilen sat!§ fiatlan ila~ olu· 

itibaren raporlanm haznlamaga ba§hya- Nizamnamesinin ruhunu te§kil eden 
caklardtr. Bilhassa Uludagda bulunan hukuki bilgiyi arttrmak ve yaymak yo • 
Kandilli Rasadhanesi Miidi.irii Fatin lunda kuruma, Turkiyenin tanmmi§ ilim 
mufassal bir eser haz1rlamaktadir. simalan yardtmlanm esirgememektedirler. -------M--0-T_E_F_E_R~-R-/_K_ 
tnegol ve lneboluya giden heyetler Gec;en sene oldugu gibi bu sene de gene 

nacaktu. 

Bugiin sabahleyin saat dort.te ba~hyan bir seri konferanslar Yerdirmek karanm 
kiisuf hadisesini inegol ve lneboludan alan kurum. Ankara ve 1stanbulda ta • 
tetkik etmek iizere ~ehrimizden birc:;ok mnmt§ k1ymetli bilginlere mi.iracaatlarda 
ilmi heyetler diin hareket etmi§lerdir. bulunmu§ ve hepsinden muvafakat cevab1 
Oniversite cografya §ubesi namma da, almi§ttr. 
doc;ent Ahmed Hulusi, Besim ve Cemal Konferansiara 15 ikincite§rin 1936 da 
Alagoz, ineboluya gitmi§lerdir. ba§lanip 24 nisan 1936 da nihayet veri· 

Uludagda haztrlrk . . lecektir. Konferanslar her cumartesi gil-
Bursa 18 (Hususi) - istanbul Uni- nii saat on be§te eskisi gibi Halkevinde 

versitesinden sekiz profesi:irden miirek • verilecektir. 
keb bir heyet, Marsilyadan gelen i~i Ge~en sene saylSI 17 olan konferans· 
Frans1z profesiirile birlikte bugiin §ehn· lar, bu sene 24 e <;Ikanlmt§tiT. Cec;en se
mize geldi. . neki konferanslardan profesi:ir Ali Kemal 

istanbul gazetecilerinden murekkeb bu Elbirin, profesi:ir doktor Fahrinin, profe
heyet te profesorlerle beraber bulunmak - sor Hir§in, profesor Mehmed Ali Bilgi
tadJr. §inin konferanslan tabedilmi§ ve digerleri 

Bursada Vali ~efigin riyasetinde ka· de matbaaya verilmi§tir. 
dmh erkekli 48 ki§ilik bir kafile istanbul· Oniimiizdeki konferanslar da tabet -
dan gelen profesi:ir ve gazetecilerle bir • tirilecek ve bu suretle hukuk ki.itiibhane· 
Iikte bugiin, giine§in tutulmasmi seyret • mize bir seri eser hediye edilmi§ olacak-
mek i.izere Uludaga <;Ikttlar. tlr. 

Rasadhane Miidiirli Fatin Uludagda 
biitiin tertibahm almt~hr. Barakalar, c:;a
dtrlar kurulmu§, mevcud aletlerle tee • 
riibeler yapiimt~ttr. Burada hava ac:;Ikhr. 
Binaenaleyh gune~ tutulmasJ hadisesi 
iyice tetkik edilebilecektir. 

SEHIR 1$LERI 

Y ang~n musluklart takviye 
ediliyor 

Sular idaresi, mahalle aralanndaki 
yangm musluklannm takviyesine. de~am 
etmektedir. ~imdilik lstanbul cJhennde 
40 • 60 milimetre kutrunda 22 muslugun, 
90 milimetre kutrunda musluklatla teb • 
dili tekarrur etmi§tir. Aynca BeyogllJ ve 
Bogazic;inde tebdil edilecek musluklarla 
yeniden konulacak musluklar hakkmda 
bir liste haz1rlanmasi, itfaiyeden istenil
mi§tir. 
Belediye miitekaid ve dulla-

rmm maa§lart 
Belediyede miitekaid ve dullann uc; ay

hklannm tevziine, diinden itibaren ba§ • 

lcmmJ§tlr. .. 
Kad1koyle Ta§delen arasm-

da otobiis i§liyecek 
Kadtki:iyle T a§delen arasmda otobus 

isletilmesi hakkmda vaki olan teklif, Be
lediye tarafmdan tetkik edilerek kabul 
edilrni§tir. Bu iki mmtaka arasmda ya ~ 
kmda seferlere ba~lanacakhr. 

Otobiisler de muayyen sa• 
atlerde hareket edecek 

T aksimle Y enimahalle arasmda i§li • 
yen otobuslerin vaktinde hareket etmiye
rek yolculann beklettirildigi h~~km.da 
Belediyeye vaki olan ~ikayetler uze.~me 
yaptlan tahkikat neticesmde b~ oto?.us : 
lerin tek bir yer bo§ kalsa bile mu§ten 
geli;ciye kadar hareket etmedikleri an • 

la§Ilmi§hr. . . .. 
ZabJtai belediye tahmatnamesi~e go~ 

re otobiislerin de, vesaiti nakliye §Irket • 
leri gibi, yolcu olsun olm~sm m~~yyen 
saatlerde hareket etmeleri Jcab ettlgmde.n 
Belediye otobiis sahiblerine yaphgi tebh· 
gatta, otobiis dolsun, olmasm muayye~ 
saatlerde hareket etmelerini ve duraK. 
yerlerinde, hareket ve muvasala.t .zama?· 
lanm gosterir tarife cetvellermm tahk 
edilmesini bildirmi§tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Japon profesoriiniin tetkikab 

Turk - J apon cemiyeti azasmdan pro
fesor Okuba diin refakatinde Japon se • 
fareti erkam oldugu halde kiiltur miies • 
seselerimizi ve muzeleri gezmi§tir. Pro • 
fesi:ir Okuba yakmda verecegi konferans
lar ir;in hamhklarda bulunmaktadJr. 
Muhterem misafirimiz Bur

sadan geldi 
Bursa ve Yalovayi ziyaret eden muh· 

terem misafirimiz Yugoslavya N az1rlann· 
dan Sevki Behmen diin §ehrimize avdet 
etmi§tir. Muhterem misafiri~iz birkac; 
giin sonra Belgrada di:inecekllr. 

GOMROKLERDE 

Siper mu§ambalari serbest 
girecek 

Hiikumet bir kararname ile 454 tarife 
numarasma giren ve r;ad1r ile siper mu -
~ambasi olarak kullamlan. mu~amb~~a -
nn !ngiltereden serbestc;e tthalme musa -
ade etmi~tir. 

Konferans verecek zatlann on ikisi An
karadan, diger on ikisi lstanbuldandir. 

Ankaradan: Hukuk fakiiltesi dekam 
ceza hukuku profesiiru, Hukuk fakiiltesi 

medeni hukuk profesoru Ahmed Esad 
Arsebuk, amme ve idare hukuku profeso-

rii Mustafa ~eref Ozkan, kara ticaret 
hukuku profesorii Mehmed Ali Bilgi§in, 
deniz hukuku profesoru Mazhar Nedim 

Koknil, devletler hususi hukuk profeso
rii Nusrat, hukuk tarihi profesorii Sadri 
Maksudi, Denizli meb'usu Necib Ali 
Kiic;i.ika, Cumhuriyet Merkez Bankas1 
idare medisi .aza$Inde.n N amtk Zoki 
Uzgfuen, ::Y emyiz rna emes reislerin • 

den ·Fuad Hulusi, Devlet ;lfuasi tanzi • 

mat dairesi reisi ismail Hakki, Adliye 

Vekaleti hukuk i§leri umum mudiirii ~i-
nasi Zihnidir. 

Istanbul dan da: Oniversite Rektiirii 
Cemil Bilsel, Hukuk fakultesi dekam 
S1ddJk Onar, amme hukuku profesorle~ 
nnden ~vars, idare hukuku profesiirlerin
den Fruza, amme ve esas hukuk profe • 
sorii Ali F uad, ticaret hukuku profesorii 
Hir§, ceza hukuku profesori.i Tahir, me
den! hukuk profesoru Ebiilula, hukuk 

felsefesi profesoru Honik, siyasal bilgi • 
ler mektebi idare hukuku profesorii Ibra
him Ali, ticaret hukuku profesorii .. Ali 
Kemal Elbir, avukat Ali Haydar Oz -
kenttir. 

Bu profesorlerin her birisinin ilmi hii
viyet ve otoriteleri memleketimiz i!tin hi
rer iftihar mevzuu oldugunda §uphe 
yoktur. 

Bu seneki konferanslann gec;en sene -
kinden daha ziyade bir alaka ile takib 
olunacagmdan §imdiden §iiphe edilm~ -
mektedir. Hatta bunlardan birisinin Tiir· 

kiyede ilk olarak munaka§ah yaptlmasJ 

suretile ilmi bir usullin tatbiki de dii§ii -
niilmektedir. 

Hukuk ilmini yayma kur~.mu, diger 
taraftan Fransada Sorbon Universitesi 
profesorlerinden iki zatm nezareti altmda 
c;tkanlmakta ve §imdiye kadar alii mem

lekete aid olan kitablan tabedilmi§ bu -
lunan «Milletlerin hukuk hayah - La 
vie juridique des peuplcs» unvanh .. es~ri
nin tercumesi ve bu kitablara T urk1ye 
hukukunun da ilavesi i§ile me~guldur. 

Her eserin tabiile anla§mak kabil olur
sa «1svic;re, F ransa, lspanya, Romany a, 
Belc;ika, \=ekoslovakya» eserlerinin der· 
hal terciimesine ba§lanacak ve bunlara 

Tiirkiyeye aid kiSim da fransiZca olarak 
t>klenecektir. Profesi:irlerimizden Cemil 
Bilsel, S1ddik Sami Onar, Ali Kemal 
Elbir daha §imdiden o kitaba yaZilacak 

kendi ihhsaslanna dahil mevzular lize • 
rine si:izlerini vermi§ bulunuyorlar. 

Diger taraftan Zi.irih Oniversitesi pro· 
fesorlerinden olup gec;ende 1stanbula n 
Ankaraya gelerek konferanslar vermi§ 
.oolan Flanyerin «ilim halinde siyaset>> 

nammdaki almanca ku!tuk bir eseri kuru
mun idare heyeti azasmdan Hiiseyin Av· 

ni Ki:iktiirk tarafmdan tercume edilmege 
ba§lanmi§tlr. 

Ciiriili.iyor ki, hutiin bu !tah§malar hu· 
kukiyat vadisinde kurumun musbet mu -

vaffakiyetlerle yiirudiigiinii gosteriyor. 
Kendi hesabimtza kurumu tebrik eder, 

c;:ok muvaffakiyetlerini candan dileriz. 

Ermeni kilisesi miitevelli he
yeti hakkmda yap1lan 

§ikayetler 
Beyoglundaki Ermeni kilisesi mi.itevel

li heyetinin defterlerinde baz1 yolsuzl ulc
lar mevcud olduguna dair Beyoglu va • 
ktflar miidiriyetine bir §ikayet yaptlmi§
hr. Bu mesele hakkmda malumat almak 
iizere dun kendisine muracaat eden bir 
muharririmize Beyoglu vak1flar miidiilii 
demi§tir ki: 

«- Bir c;ok §ikayet ve mliracaatler 
kar§Ismda bulunuyoruz. Vazifemiz ica
bl olarak bunlan tetkik etmekteyiz. An • 
cak tahkikat bitmeden herhangi bir be • 
yanatta bulunamayiz.» 

Diger taraftan ald1gimz malumata go· 
re, §ikayette bulunanlar uzun bir maz • 
bata imzahyarak vakiflarm idaresindeki 
yolsuzluklara dair birc;ok maddeler zik~ 
retmi§lerdir. Bu §ikayetler hakkmda tah· 
kikatta bulunulmaktadir. 

Elektrik tarife komisyonu 
Elektrik T arife komisyonu oni.imiiz • 

deki ayba§mda toplanarak yeni elektrik 
tarifesini tesbit edecektir. 

Komisyonun yeni tarifede ufak mik • 
tarda bir tenzilat yapmas1 ihtimal da • 

hilinde gorulmektedir. Komisyon §im • 
diden tarifeye esas olan formuller iize • 
rinde tetkikata ba§lami~hr. 

Avnca, baz1 tesisat masraflarmda da 
tenziiat yapilacagJ soylenmektedir. 

Elektrik Tarifc komisyonunu mute -
a 1 . g ne emmuz aYI i<;in e ram y 
T a rife komisyonu da toplanacakhr. , 

Istanbul Hava kurumu 7 tay-
yare daha alacak 

Tiirk Hava Kurumu istanbul §Ubesi 
§imdiye kadar 18 tayyare satm alrnl§ ve 
orduya hediye etmi§ti. Evvelki giin top -
lanan heyeti idare ic;timamda cemiyetin 
yeniden 7 tayyare daha alabilecegi an
la§IlmJ§ ve tayyarelerin almmasma karar 
verilmistir. 

Ah~acak yeni tayyarelere !stanbul 2, 
F atih 2, Emini:inu 2, Beyoglu 2, Istanbul 
bahk!<Ilan, istanbul kasablan, Istanbul 
Halic; adlan konacaktJr. 

Ad konma merasimi de 30 agustosta 
yapilacaktJr. . 

lkinci komiserlige terfi 
edenler 

'Oc;iincii komiserlikten ikinci komiserli· 
ge terfi imtihamna §ehrimizden 150 ye 
yakm komiser i§tirak etmi§, bunlardan 
ancak 21 tanesi imtihanda muvaffak ola
rak ikinci komiser olmu§lardtr. T erfi e • 
denlerin isimlerini yaztyoruz: 

58 Sadrettin, 125 Hulusi, 129 Huse
yin Umi, 78 T alat, 80 Hayret, I 04 Ke· 
maleddin, 154 Sad1k, 14 Osman F ehmi, 
145 Niyazi, 14 ~ukru, 72 Hakkt, 9 Hii
seyin, 139 Abdulkadir, 19 Muhiddin, 
56 M. Ali, I 00 Ethem, 66 Nuri, 26 ~c
rafettin, 30 Astm, 13 7 Ibrahim, 128 
Hasan Fehmi. 

Y eni ikinci komiserlere muvaffakiyet· 
ler temenni ederiz. 

Gardenbarda bir hadise 
Sanayi OdasJ tahsildan Mustafa, ar

kada§J Osman ve ailesi Rabia T epeba§m
da Cardenbara gitmi§ler ve hirer kahve 
ic;:mi§lerdir. 

Hesab goriiliirken listede kahvenin 
35 kuru~ yaz1h oldugu halde garsonlann 
50 kuru§ istediklerini ileri suren mli§te • 
rilerle garsonlar arasmda bir munaka§a 
ba§lami§hr. 

Miinaka§aya iki garson daha i~tirak 
etmi§, neticede IDU§terilerle garsonlar bi
ribirini dovmii§lerdir. Polis hadise hak • 
kmda tahkikata ba§lami§tJT. 

Bir sigorta §irketi daha tatili 
faaliyet ediyor 

~ehrimizdeki sigorta kumpanyalarm • 
dan birisi daha faaliyetini tatil ederek 
tasfiye haline girmek ic;in alakadar ma
kamlara mliracaatte bulunmu§tur. Bu 
kumpanyanm vaziyeti hakkmda §ehri -
mizde bulunan lktJsad Vekaleti miifet • 
ti§leri tetkikat yapmaktadular. Maamafth 
merkezi haricde olan bu kumpanyamn 
Tiirkiye acentahgmm muamelelerinin dii~ 
riist oldugu anla§Ilmaktadu. 
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Siyasi icmal 
Bel~ikada 

ve 

• yen1 
grev 

kabine 

JEI ransada sol cenah lCabines!nl u- komiinis: partisini~ ~e amele~in 
en miifnt taleblenm kabule 1c• 

bar ic;in yaptlan grev, ayni za'!land~ 
F ransanm kom§ulan Bel!tika ile I span• 
yada da buyi.ik grevlerin <;Jkmast iizerine 
biisbiitiin ehemmiyet kesbetmi§ti. Bir za~ 
man bu i.ic; memleket kamilen marksistle<~ 
rin hiikiim ve nufuzu altma girmi§ gibi 
giiriinmii§ oldugundan ingilterede derin 
endi§eler peyda olmu~tu. Almanya ile 
ltalya c;ok miiteyakk1z bulunmaga luzuni 
hissetmi~Ierdi. Almanya yalmz Jarktan 
degil, garbden dahi k!ZJ! tehlike kar§tsm~ 
da bulundugunu iddia ederek Ren mm• 
takasm1 asker! i§gal altma almakta VCI 

tahkimat viicude getirmekte hakh oldu• 
gunu ispat ic;:in eline yeni bir deli! ge~ir'" 
mi§ti. 

F akat gerek fspanyada gerek Belc;ika• 
da grev F ransadaki §ekil ve tabiyesini 
muhafaza edemedi. fspanyada sosyalist 
partisi arasmda tefrika <;Ikhgmdan ve 
komunistlerle anar§ist ve sendikalistler 
iki ordugaha aynhp birbirlerile bogu~· 
tuklarmdan umumi grev esas gayesini 
kaybetti ve mezkur gruplarm elinde bir~ 
birine kar§I kullamlan hirer silah oldu. 

Belc;ikada ise Kral miidahale ederelC, 
hiikumeti, sosyalistlerin ve diger sollann 
yedi inhisanna dii§mesine mani oldugu 
gibi fabrikalann, madenlerin ve mi.iesse .. 
selerin grev yapan amele tarafmdan zapt 
ve i§gal edilmesine meydan verilmedi. 
Crev ha§lar ba§lamaz, jandarma kuvvet• 
leri biitiin madenleri ve fabrikalan i§gal 
etmi~ti. Bu zabtta kuvvetlerinin kafi gel .. 
medigi anla§tlmca evvelki giinden itiba• 
ren madenler ve fabrikalar askeri kuv• 

vetler tarafmdan muhafaza altma ahndi. 
Evvelce fabrikalan zapt ve i§gal eden a .. 

mele gi:izya§I r;1karan bombalar vet 

diger kan dokmiyen muessir vas1talarlct 
ihrac edilmi§tir. 

Belc;ikada son sec;imde hiikumet parti" 
Jeri c;ok zayiata ugrad1klanndan M. Van 

Zeeland hbinesi istifa etmi§ti. Sosyalist• 
ler, umumi se!timde liberal ve katoliW 

partilerine nazaran daha az zayiata ug• 

rad1klarmdan memleketin en biiyiik par• 
tisi olmu~lardi. 

r n a t o n aa iyet ve a. 

reketinden cesret alan Bel ;ika sosya • 
listleri bu m~mlekette dahi bir sol cenan 
hi.ikumeti kurmak ve meydam ameleye 
bo§ b1rakarak F ransadakine benziyen bir 
vaziyet ihdas etmek istemi§lerdi. 

l§te bu maksadla sosyalistler M. Van 
Zeelandm yeniden bir temerkuz kabi .. 
nesi kurmak te~ebbi.islerine kar§J kendileri 
i!tin fazla nezaret istemek gibi bahanelerot 
le birr;ok zorluklar r;tkarmJ§lardi. Kral1 

sollarm F ransada oldugu gibi, Belc;ikada: 
dahi tahakkum etmege hawland1klanna 
vabf olduktan sonra sosyalistlere ~iddetot 
li bir ihtarda bulunmu~ ve yeni bir temerot 
kiiz kabinesi yaptlamadigt takdirde par• 
lamentoya mensub bulunmtyan rical4ieit 
bir kabine vi.icude getirip yeni meb'~an 
meclisini feshedecegini ve tekrar intiha • 
bat yaphracagmJ bildirmi§tir. 

Krahn bu ihtan sosyalistleri yola ge11 
tirdi. \=unku yeni bir se~imde Reksist de-~ 
nilen fa§ist partisinin e~seriyeti temin eo~ 
decegini sosyalistler pek iyi biliyorlar~ 
Bundan evvelki meb'usan meclisinde 
Reksistlerin tek bir meb'usu yokken ~ 
mumi sec;imde 70 meb'us <;Ikardilar. Ye~ 
ni temerkuz kabinesi eskisi gibi katolik Vdi 
liberal ve sosyalist partilerinden miite • 
~ekkildir. Ba§vekil M. Van Zeeland il4 
Harbiye N azm General Denis hi!tbir 
partiye mensub degildirler. Kral memle• 
ketin mudafaa i~lerinin, partilerin fevkiti« 
de bir askerin elinde bulunmasmda JSrar 
eylemi§tir. Y eni Hariciye N azm M. 
Spaak sosyalist ise de mutedil olup §im .. 
diye kadar daima M. Van Zeelandla 
beraber ~ah§mt§tlr. Belc;ikada Krahn 
miidahalesi bu memleketin F ransaya bell4 
zemesine mani oldu. F akat grev henii:~; 
bitmemi~tir. Hiikumet ameleye ve bunla'l 
rm arkasmdaki kuvvetlere serfuru etmiya• 
ceginden miicadele c:;etin olacaktJr. 

MuhCITTem F eyzi TogO,. 

VI LAYETTE. 

Polis kiyafet kanunu . 
Polis k1yafet kanunu diin fstanbul Y)t 

layetine teblig edilmi§tir. 

Cumhuriyet 
Nusbaa1 5 Kuruttar f 

Abone I Tiirkiye Hari' 
feraiti I i~io ~iD 

Senelik t 400 .Kt. t700 ICr. 
Alb ayhk 750 t450 
0~ ayltk 40() 800 
Bir ayhk 1 SO yokt ... 
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SON I-IABEQ.L.EI:l ••• 
~EI.EFON ~ELGilAf' ve TELSiZLE 

Fransadan sonra 
Bel~ika ve ispanyol ameleleri de 

az1ttdar. Grevler biiyiiyor 

• • 
1~1 

Madrid 18 (A.A.) - Diin ak§am 
~1kan ve birc;ok kimselerin yaralanmasma 
sebebiyet veren karga~ahklar dolaytsile 
Dahiliye N azm, i& federasyonu binasmm 
kapahlmasml ernretmi~tir. 

!spanyada grev hareketi etrafa yaytl: 
maktad1r. Barselonda 1 00,000 grevc1 
vard1r. Bugun bu miktann artacag1 tah· 
min edilmektedir. 

Grevciler, kuk saatlik hafta, yaz mev· 
!iminde gunde alh saat c;ah~mak, erkek 
ve kadmlann iicretlerinin miisavi olmasl 
ve bir i~sizlik sermayesi vucude getirilmesi 
gibi dileklerde bulunmaktad1rlar. 

Liyejde hadiseler 
Li)tej 18 (A.A.) - Liyej etrahn • 

daki fabrikalara bir~ok piyade miifreze

bozmu§lar ve bu suretle tramvaylann i~
lemesine ve postalarm gitmesine mani ol
mu~lardtr. 

Birc;ok kimseler tevkif edilmi~tir. 
Briihselde yeni grevler ve tevhil 

edilen ecnebiler 
Briiksel 18 (A.A.) - Bruksel sen· 

dikalar federasyonu, hiikumetin tebli • 
gine ragmen, Briiksel amelesini grev ha
reketine iltihak etmege davete karar ver-

mi~tir. 
Anvers ve Liyejde tevkif edilenler a

rasmda bir~ok ecnebiler vardu. Dahili
ye N azm, ecnebilerin herhangi bir nii • 
mayi~te sadece hazu bulunmalanmn ve
ya ~arga~ahklara i~tirak etmelerinin ken
dilerinin hemen hudud haricine c;1kanl • 
mas1 suretile cezalandmlacagml bildirmi§· leri yerle$tirilmi~tir. 

Grevciler, bu sabah umurni servisleri tir. 
""""'"'"""""""""""""""""lllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllflllllllilllllllllliUUUOnouuuuo""""'"'"'""" 

Harb haz1rhgi Blum kabinesi 

Almanya miitehassis i~~i, Fransada fa,istlerin de 
odunla i•ler Fransa 

kamyonlar istiyor! -
Berlin 18 (A.A.) - «La Corres -

pondance diplomatik du Parti Nazi» 
harb esnasmda i§e yanyacak amelenin 
§imdiden yeti§tirilmesi liizumundan bah
setmektedir. 

Y anresmi olan bu gazete, diyor ki: 
«Son barb esnasmda cephedeki mii · 

sellah kuvvetlere hale! getirmeksizin c;ok 
miktarda miitehassts arnele bulmak mii§· 
kiildu. Ordunun teknik i~lerinde bu mu§· 
kiiller artacaktir.» 

Ayni gazete, 1914 • 1918 de <<AI -
manyanm askerlik bak1mmdan kazanrnl§ 
oldugu bir harbi ac;hk yiizunden kaybet
mi§ oldugunu» hat1rlatrnaktadu. 

Franstz ordusunun istegi 
Paris 18 (A.A.) - Ayan meclisi 

ordu enciimeni, orman umumi miidiirii 
M. Chaplinin raporunu dinlemi§tir. Mu
maileyh, memleketin harb esnasmda 
mahrukat baklmmdan istiklalini ve em • 
n1yetini temin eden odun ve komiirle i~

}iyen araba ve karnyonlarla elde edil -
mi~ olan dikkate ~ayan neticelere dair i
zahat vermi§tir. Encumen, milli mudafa
anm menfaati namma, umumi servisler· 
de odun ve odun komiirile i~liyen araba
lann kullamlmast, bunlarm istimalinin 
umumile~tirilmesi ic;in butun tedbirlerin 
almmasma karar verrni~tir. 

Filistindeki kari~1khg1n 
diizelecegi yok 

Londra 18 (A.A.) - Ba§lannda 
Cemal Efendi Hiiseyni bulunan Filistin
h bir Arab heyeti lngiliz milleti muva -
cehesinde Arab davasm1 miidafaa 1c;m 
Londraya gelmi~tir. 

Cerna) Efendi, Filistin Arab partisi
r in ba§kamdtr. 

t'iiistinde yabanct devletler pro· 
paganda yaptyorlarmt' 

Londra 18 (Hususi) - Mustemlekat 
N ezareti M uste§an Filistin hadiseleri 
hakkmda Avam Kamarasmda beyanat
ta bulunarak, son kan~1khklardan evvel 
baz1 yabanc1 devletler tarafmdan Filis
tinde para dagttild1gmt ~oylemi&tir. 

Kudus 18 (A.A.) - 1929 kan§Ik • 
hklarile alakadar olarak idam edilen ilc; 
Arab §efinin bu idamlanmn ytldoniimii 
olan dun biitun memleket dahilinde va -
ziyet gayet gergin devam etmi§ ve bir 
~ok hadiseler c;Iklrn§lir. 

Y afa civannda otomobilli bir polis 
miifrezesi Arablarm hiicumuna rnaruz 
kalmt§ ve vukua gelen c;arpl§mada bn 
Arab olmii§tiir. Muteaddid Y ahudi mii
esseselerine kur§unlar ahlmi§tlr. ;leron o
vasmda bomba ile demiryollanm tahrib 
i9n baz1 te~ebbuslerde bulunulmu§tur. 

lthalat tacirlerine 
Ankara 18 (A.A.) - 2-12-1935 

tarih ve 3627 say1h kararnarnenin (A) 
f1krasma istinaden Turk parasmm k1y -
metini korurna hakkmdaki 11 say1h ka
rarnamenin muaddel 32 nci maddesinin 
tatbik edildigi memleketlerden birine ya
pilan ihracat mukabilinde, mezkur mad
aenin (B) ftkras1 mucibince istenilen 
vesikay1 getiremediginden dolay1 ~imdi
ye kadar ithalat yaprn1yanlann a~ag1daki 
vesikalan tetkik edilmek iizere en gee; 
30-6-1936 ak§amma kadar lktisad Ve
kaletine gondermeleri liizumu bildirilir. 

I - lhracat beyannamesinin musad
dak sureti. 

2 - Takas tetkik heyetlerinin takdiri 
ktYmet beyannamesinin musaddak sureti. 

3 - Sat!§ faturalarmtn mu•addak su· 
reti. 

~ - Koni§IJlento sureti, 

dahil oldugu biitiin 
birlikleri kald1rdi 

Paris 18 (A.A.) - Kabinenin bu 
sabahki toplanhsmda namlar, biitiin bir
liklerin feshine karar vermi§lerdir. 

Bunlar arasmda <<Ate§hac;», «Vatan
severler genclikleri», ve «Fransistler» 
ilahiri d~ vardn. 
Kanunlart Senato da kabul etti 

Paris 18 (A.A.) - Aynn meclisi, 
kollektif i§ mukaveleleri kanununu bu 
sabah 6 reye kar§I 279 reyle kabul et • 
mi§tir. 

r eni ihi proje 

Paris 18 (A.A.) - Bu sabahki ka
bine toplant1smda M. Vincent Auriol, 
ekonomi ve finans meseleleri hakkmda 
yakmda mecliste soyliyecegi nutkun ana 
hatlanna dair izahat vermi§tir. 

N amlar, parlamentoya iki proie tev· 
diine karar vermi§lerdir. Bunlardan biri· 
si frank ktymetinin miidafaasma, digeri 

e « ransa an aetntn yeni en tenei i» 
ne miitealliktir. 

Patron • Amele itilallart 

Paris 18 (A.A.) - Biiyiik Louvre 
magazalannm patronlarile miistahdemleri 
kat'i bir itilaf viicude ketirmi§lerdir. Bu 
miiesseselerde cumartesi gunii i~e ba§lana
cakttr. 

Mulhouse 18 (A.A.) - Alsas Po
nas madenlerindeki grev davem etmekte
dir. Kali • Sainte • Therese madenleri 
amelesi, greve i§tirak ve kuyulan i§gal 
etmi§lerdir. 

Bir tayin 
Paris 18 (A.A.) - Senato, sec;ime 

i§tirak eden 189 azadan 184 iiniin reyile 
M. Marcel Regnieryi, amortisrnan san -
dtgi finansal kornitesi ba§kanhgma sec; -
mi§tir. 

Habsburglar tekrar 

tahta ge~erlerse · 

italya, A vusturyan1n 
bu hare~etini tasvib 

edecekmi, 
Viyana 18 (A.A.) Yamesmi 

Reichspost diyor ki: 

Siyasi mehafil, lta!yanm Habsburg 
hanedanmm tekrar saltanat makamma 
gelmesinin tamamile dahili bir mesele ol
dugu suretinde~ Avusturya noktai na
zanm kabul etmi§ oldugunu beyan et • 
mekte ve «c;iinkii hic;bir muahedename -
nin Avusturyay1 kendi hukumetinin §ek
lini intihab etmekten menetmemekte ol • 
dugunu» ilave eylemektedirler. 

Almanlar kufkuda 
Berlin 18 (A.A.) - Correspondan

ce Pilitique et Diplomatique, Habsburg· 
!arm tekrar Avusturya tahtma gelmeleri 
aleyhinde miitalealar serdetrnekte ve bu· 
nun tabii bir degi§iklikten pek ba§ka bir 
§ey, tehlikeli bir tecriibe olacagmt ve 
merkezi A vrupada ciddi bir sarsmtl tev
lid edecegini yazmaktadJr. 

Bulgar Krahmn kumandan
lara ziyafeti 

Sofya 18 (T elefonla) - Kral Boris 
bugiin sarayda k1taat kumandanlanna 
bir ogle ziyafeti verdi. Ziyafet esnasmda 
kumandanlara bu yaz yaptlacak manev
ralar ic;in talimat vermi§tir. Ziyafette 
Krahn karde§i Prens Kiril ile Harbiye 
Nazm, Erkamharbiye reis ve muavini 
de bulunmu§lardu. 

Hidiseler arastnda 

G iine$ tutulurken ... 

I. lk inaanlarrn giinefe tapmalarrnr en 
az ayrblryanlar len adamlarrdrr. Sa· 

lih Muradrmrza aoraraanrz, madde ,:;. 
leminde kendiaine bir Allah tedarik 
etmegi diijliinecek ol11a reyini derhal 
giinefe verecejini 11oyliyecektir; fUn· 
kii, diyecektir, giinefin ziyan yiizde 
on ek11ilae ortalrk buz; keailir Ve dona· 
rrz; hele giinef tamamile 11onae orla
lrk bu:z degil, tuzla buz; olur. Bilmem 
kar; milyar 11ene aonra giinefin hara· 
retini kaybedeceii rivayetinin len a· 
damlan ara11rnda ,imdiden uyandrr • 
drir telciftn lenni ubebi bu olaa ge· 
rek! 

Her feyle beraber, yeryiiziiniin bii
tiin r;ailryanlarr ve riizgarlarr da gii· 
nefin emrindedirler. Kendi manzu • 
me11i ir;indeki biitiin cazibeleri o idare 
eder Ve her tiirlii nizamrn, muvaze • 
nenin diktatorii odur. Onun dojru • 
dan dojruya girmedigi yere ( r;iinlzii 
dolayraile girmedigi yer yoktur) dok· 
tor, yani tiirkt;elli oliim girer. 

Gozlerinin feltadeti olmadan hif 
bir feye inanmryanlarrn Allahr giiner 
tir ve giinef hakikatin aemboliidiir, 
bedahetin aemboliidiir. Fallat haki • 
katlerin ltakikati, aydrnlrklarrn ay • 
drnlrgr, bedahetlerin bedaheti aandr· 
grmrz giinefin mahi~eti. hakkrnda fe? 
adamr hir;bir ,ey brlmryor. Hararetr• 
nin nereden geldigi heniiz miinakafa 
edilen bir faraziyedir. Biitiin giinef 
makinelerine ragmen fen adamr d~ o· 

mahiyetini degil, ancak tecellrle-nun .
1
. 

rini goriiyor ve he•ab edebr ryor. 
G .. mahiyet olarak, aydrnlrkla· unef, 'kA 

d l vl Ve afiJuir[artn Oft arl rtn ay rn rg v 

d v '[ karanlrklarrn karanlrgr ve mef· egr, .. . 
hullerin mefhuliidiir. Goklerrn orta • 
•rnda parrl parrl yanan bu muamma • 

bu"tiin tecellilerinde bedahet var. 
nrn l h k' Nitekim onun da yaratretllt o an a .. r· 
ki Allahrmu: oncum daha ~er;.hulu • 
miizdiir, fakat biitiin teeellrlerrle on· 
dan daha afikcirdrr I 

PEYAMI SAFA 

Memlekette ihtiyat 
Bugday 
Kurmak 

ambarlar1 
laz1m 
[Ba~makaleden devam] 

ha azarni randtmanmt vermi~tir. Ba§ku
rnandan milletin mamelikinden % 40 tnt 
vermesi liizumunu goriip ilan ettigi zaman 
bu memlekette ha.la o davete cevab ve· 
rece a ar ir Vllr 1 u unmu ve, a 
bu varhgm1 seve seve memleketin kurtu
lu§U yolunda harcanmak iizere devletin 
emrine sunmu~tur. Bu ge~mi§ misaller 
bize yannm nas1l emniyet altmda bulun
durulacagtnl gosterir vaziyetlerdir. F az· 
Ia olarak §imdi halk ihtiyaclan itibarile 
de ihtiyat tedbirleri almak mecburiyetin
de oldugumuzu pek iyi takdir ediyoruz. 

Koylerde muhafazas1 bizzat koyliile
rin mu§terek rnes' uliyetleri altma konula· 
bilecek olan bu ihtiyat bugday ambarla
nnm kurulmasl her§eyden once bir ser
rnaye meselesi gibi gorunur. Simdiden 
~ekli tayin olunamamakla beraber ken~i 
rnenfaatleri ic;in almacak bu ihtiyat tedbl
rine hie; olmazsa k1srnen koyliilerirnizin 
de §tirakleri dii§iiniilebilir. Fa kat bizce 
daha saglamJ bu ihtiyat bugday arnbar· 
lannm mevcud bugday siyasetimize ila· 
veten dogrudan dogruya hiikumetc;e kur
durulmasl ve yiirutulmesidir. Koyliiniin 
bu i§e te§riki bugdaylann muhafazast ve 
yenilenecekleri zaman eskilerinin hiiku
metc;e gosterilecek rnevkie kadar gotiiriil
rnesi gibi i§lerde olmahd1r. Koylu yaln~z 
kendi menfaati du§unulerek ahnmt§ ola· 
cak bu tedbirin o kadarc1k kiilfetini se
ve seve ihtiyar eder. 

SilolanmlZl du~iindugiimiiz miktara 
kadar c;.1karmak siyasetini hie; durmaks1zm 
takib ve tatbik etmeliyiz. 0 ayn ve ba~h
ba§ma bir bugday siyasetimizdir ki ona 
zaten esash surette karar vermi~ bulunu· 
yoruz. Koy arnbarlan silolardan ba§ka 
bir§eydir, ve onun sebeb ve hikmeti gene 
bugday siyasetinden bir ciiz olrnak iizere 
dogrudan dogruya memleketi ve bilhas· 
sa koyliiyii gozonunde bulundurur. 

Bu ihtiyat bugday ambarlan bugday 
siyasetimiz1 ikmal eden ve onun mukem
meliyetini kolayla§ttran ve c;abukla§ttran 
bir tedbir olacakhr. !mkam bulunur da 
hiikumet bu koy ambarlanm Ziraat Ban· 
kasma bu bol mahsul y1lmdan itibaren 

Frarlsada son grevi 
T rotki mi tahrik etmi~? 
Eski Rus Harbiye Komiserinin riyaset ettigi 
te,kilatJn Paris merkezinde taharriyat yapddJ

Osloda bulunan Tro~ki ~ok hasta ... 

Tro~kinin son defa lstanbuldan giderhen karrst ve 
hatibile beraber altnmtf bir resmi 

Parts - Soir gazetesinin son pasta ile 
gelen niishasmda Troc;ki hakkmda §U 

yaz1 inti§ar etmi§tir: 
c:Ortiiniin bir ucu kallum~hr. $iipheli 

bir tak1m unsurlarm, grevi uzatmak ve 
anla1?mazhg1 arbrmak maksadile ge -
rek sendika te~ ekkiilleri , gerek patron
lar nezdinde baz1 yolsuz te§ebbiislerde 
bulunduklan, birkacr giindenberi hili -
niyordu. 

Bugiin , zab1ta, bu muharriklerin bir 
k1smmm, azas1 adedi az, fakat iyi te§ -
kilath bir siyast ziimreye mensub bu -
lunduklarma kanaat getirmi§tir. Bu si
yasi te§ekkiili.in ba§mda bulunan adam 
eski Halk Komiseri Leon Troc;kidir. 

Dordi.inci.i enternasyonalin organ1 o
lup Leon Troc;kinin riyaseti altmda bu
lunan c:Lutte Ouvriere• cemiyetinde 
diin bir ara§hrma yaplliDl§hr. Adli ta
kibata ba§lanmi§ olmas1 da muhtemel -
dir. Fakat bu takibatm, Troc;kiyi ala -
kadar etmesi ihtimali yoktur. 

Malfun oldugu i.izere, Troc;k i, Fransa
dan c;:1kanld1ktan sonra birc;ok memle -
ketlere ba§ vurmu§sa da ancak Nor ~ 
vec;e s1gmabilmi§ti. 0 zamandanben 
kendisinden hic;bir haber almam1yan 
Troc;kinin hastaland1gi ve ailesinin pek 
endise ic;:inde bulundugu bundan bir ay 
kadar e.vvel i~itilmi~ti. 

Troc;ki, Norvec;te, Oslo §ehrinden 18 
kilometre otede, miitevazl bir c;iftlikte 
oturmaktad1r. Artlk basta, zay1f, bitkin, 
san benizli, sukutu hayale ugrami§ bir 
adamdan ba§ka bir §ey degildir. Sakah
m kaz1tm1§ oldugu icrin, c;ehresinde bir 
degi~ iklik goriilmektedir. 

Troc;ki, bu c;iftlikte, karlSl, ka.tibi ve 
taraftarlanndan birkac; ki§i ile birlikte 

Bir Alman tayyaresi 

Strazburgda yere indi 
ve musadere et:lildi 

Strazburg 1 8(A.A.) - Tek satihh 
bir Alman tayyaresi, dun alc;ak bir irti -
fadan §ehrin iizerinde uc;mu~ ve biraz son
ra Strazburg yakmmda Entzheim tayya
re meydanma inmi~tir. 

Alman pilot, yolunu ~a~ITml~ oldugu
nu soylemi$tir. Polis, tayyareyi musadere 
etrni~tir. 

Herekede g1das1z ~ocuklar 
i~in yaz kamp1 a~1lacak 

izmit (Hususi) - Vilayet Maarif mU
diirliigiimi.iz c;ok esasll bir te§ebbiise gi
ri§mi§ bulunmaktadir. Verilen karara 
gore temmuz ay1 ic;inde Herekede ba -
kims1z ve gLdasLz mekteb c;ocuklan ic;in 
yaz kamp1 tesis edilecektir. Bu kamp 
ic;in yap1lmas1 Ia:z1m gelen biitiin haztr
hklar bitirilmi§tir. Siimer Bankm He
reke kuma§ fabrikas1 direktorliigii Je 
kampm elektrlgini, deniz banyosu ye
rini ve hamamla suyu gibi ba§hca ihti -
yaclanm temin etmekle bi.iyi.ik yardlm
larda bulunmu§tur. 

-hie; olmazsa bazt yerlerde- tatbik ettir
mege ba§larsa pek rne~kur bir i§ gormii§ 
olur. 

YUNUS NADJ 

oturuyor ve mutlak bir istirahatten ba§
ka bir §ey istemedigini soyhiyor. 

Troc;ki, vi.icudiini.i kemiren hastahga 
ragmen, di.inya siyasetile alakadar ol -
maktan biran bali kalmamaktadu. Rus
c;a, almanca, ingilizce, hatta frans1zca 
inti§ar eden Troc;ki taraftar1 gazetelere 
mi.itemadiyen makaleler yazmakta ve 
fevkalade iyi bir §eraitle yapt1g1 bir mu 
kavele mucibince, Hearstiin gazeteleri -
ne de yaZilar gondermektedir. Asll §a
§llacak taraf1 bu muhtelif dillerdeki 
makalelerin hepsini bizzat yazmasLdLr. 

Katibinin soyledigine gore, biitiin 
diinyadaki Troc;ki taraftar~armm saYJSl 
lie; milyondan a~agt degildir. Bunlarm 
c;ogu Lehistanda ve lspanyadad1r. Hatta 
!spanya meclisinde Troc;ki taraftan iki 
meb'us vard1r. 

Fakat hakikatt e, dordiincii enternas
yonal mensublarmm adedi gitgide azal
maktadlr. 

Troc;ki, Rusyaya avdetine miisaade o
lundugu hakkmdaki rivayeti tekzib e
diyor. Kendisini en fazla miiteessir e
den §ey, Leninin inti§ar etmemi§ asan
mn ne§ri s1rasmda, kendi isminin yaz1h 
bulundugu sahifede gordiigii §U basit 
ciimledir: cTroc;ki; me§hur bir ihtilalci 
olup bir miiddettenberi Avrupaya c;e -
kilmi§ bulunmaktad1r ., 

Troc;ki, artlk hic;bir timid besleme -
mekte ve hayahnm sonuna kadar Nor
vec;te kalmaga karar vermi§ goriinmek
tedir. Kalb hastahgmdan ba§ka kara 
cigerinden de muztaribdir. Ahiren, te
davi ic;in Fransaya gelmek istemi§se de, 
Fransa hiikfuneti miisaade etmemi§tir. 
!spanya Cumhurreisi Azanaya yaptl~ 
miiracaat t~ red cevabile kar§llanml§tlr. 

R1ht1m hanlart 

Eylulde 5 resmi idare bu 
iki hana yerle~ecek 
1khsad Vekaleti tarafmdan, T ahlisiye 

fdaresi, Gemi Kurtarma §irketi ile ktla· 
vuzluk idarelerinin oniimu~deki eylul ayt 
ba§tnda Merkez Rthllm hammn iist kat
lanna ta§mmalan kararla§tinlmi§tlr. 

Karar bu idarelere teblig edilmi§ oldu
gundan §imdiden haz1rhklara ba§lanml§· 
hr. 

iktisad Vekaleti, Vekalete bagh di -
ger rnuesseseleri de boyle bir arada top
lamay• di.i§iinmektedir. 

Diger taraftan, Merkez R1ht1m ve 
C:inili R1htim hanlarmda bulunan biitiin 
kiradar henuz ta§macak musaid yer bu
lamadiklarmdan, yer bulunc1ya kadar 
bu hanlarda kalmalarma miisaade edil • 
mesi ic;in lkhsad V ekaletine miiracaatte 
bulunmu~lard1r. Bu hanlardaki biiyuk 
bazt ecnebi §irketler ve acell"talar, rnaruf 
baz1 tUccarlar, kiralannda bulunan k1 • 
s1mlarm be§er senelik kiralanm pe~in ve
rebileceklerini, bu suretle toplanacak pa· 
ra ile resmi miiesseseler i~in daha miisaid 
bir yeni bina yaptmlabilecegini, bu su -
retle kira parasile hiikumetin aynca bir 
bina kazanacagmt ileri siirerek giimriik 
ve liman idareleri ic;in yeni bir. bina ya· 
p!lmasml ve kendlierine dokunulmama· 
sm1 istemi§lerdir. 

• ny 

HEM NALIN~j MIHINAl 

Y anb• bir kanaat! 
Bir Alman gazetesi, «Miisliimanhgm 

sevkulceni» diye bir makale yazmt§, 
miisliiman milletlerin garb ve garb me· 
deniyeti ic;in ciddi bir tehlike te§kil ede
miyeceklerini uzunuzad1ya anlahyor. Bu 
yaz1da §oyle bir pa~a goziime ili§ti: 

«M iisliimanlara aid arazinin it;erisine 
dogru derin surette girmi§ alan deniz kol
lartntn hit;biri, bir 1 slam devletinin hiikmii 
altmda degildir. Y almz c;anakkale vc 
Istanbul Bogazl dogrudan dogruya Tiir
kiyenin hiikiimranlrg1 altrndadrr; fakat 
T iirkiye, bir layik devlet olmu§ ve gittik
t;e diger 1 slam devletlerinden uzakla§· 
makta bulunmu§iur. Bununla beraher, 
hiitiin miisliimanlar §u kanaattedirler ki 
/slamiyet, Avrupa devletlerine kar§l bir 
mukaddes harb at;flgr zaman, Tiirkler, 
dinda§larile beraber yiiriiyeceklerdir. 

Miisliiman cemaatinin teknik terakki
lerine gelince, Amerikalt miitehassts ]. 
Bou>mamn iddia ettigi gibi «Tiirkiye ha· 
ric olmak iizere, biitiin 1 slam aleminde 
bir tek harb gemisi in§a ve let;hiz edebile
cek teknikt;i bulmak kabil degildir» de
mek biraz miibalagalt ise de miisliimanla
rrn elindeki Asya ve Afrika sevkulcey§i 
yollannm, biitiin ehemmiyetlerini kay
betmekte oldugunu soylemek tamamile 
dogrudur. f;iinkii, miislemlekeci devlet
ler, muhtelif miisliiman gruplanm t;abu
cak birbirinden aytrabilecek kudreite 
deniz ve hava kuvvetlerine sahibdirler. 

lslO.mm Avrupayt tehdid, hatta Viya
na kaprlarrna kadar Avrupanrn biiyiik biT 
kumm1 elinde tuttugu zamana benzer 
bir siyasi vaziyetin tekerriirii ihtimali yok
lur; meger ki garb birdenbire yrktla. H a
kikati halde modem Avrupa, arttk, kendi 
topraklannda, miisliiman devletlerin hcr
hangi bir le§ebbiisii ve siyas( gayretile 
tehdid edilcmez.» 

Muharrir, neticede miisliiman millet
lerin Avrupaya kar§l taarruzl bir harb 
yapam1yacaklannda karar kiid,ktan son
ra, onlarm nihayet, mutemadiyen dahili 
ihtilaller ve kan§Ikhklar c;1kararak Avru
pa devletlerinin kurduklan somiirge im
paratorluklanndaki miistemleke ikhsadi
yahm kolayca iflasa siiriikliyebilecekleri· 
ni soyliiyor. 

Alman muharririnin, islam devletleri, 
Avrupahlara barb ac;arlarsa Tiirkiyenin 
de onlarla beraber yuruyecegi hakkmda 
miisliimanlara atfettigi kanaatin pek ash 
esas1 olabilecegini zannetrniyoruz. Ciinkii 
Umumi Harbde Osmanh Padi§ah1 ve 
islam Halifesi «Cihad, Mukaddes» ilan 
ettigi zaman kulak asm1yan, bilakis Os
manlt ordularma kar§l huistiyanlarla be
raber canla ba§la harbeden miisliimanlar 
&imdi, nas1l ve ne yiizle boyle bir kanaa; 
besliyebilirler) 

Alman muharriri de, musliimanlar a· 
rasmda onun si:iyledigi gibi bir kanaatte 
bulunanlar varsa, onlar da bilmelidirler 
ki Tiirkiye, kendi istiklaline ve toprakla
nna tecaviiz edilmedik~e harbetmegi ak· 
lma bile getirmiyecektir. Turk kam, yal
mz Tiirkiye ic;in dokiilebilir. 

Smelling yenildiyse sebebi ... 
Diin gece dov~.§~eleri ~ukarrer olan 

Alman boksoru Smellmg, Amerikah 
zenci ] oe Louis ile yapacag1 mac; hakkm
da bir fngiliz gazetecisine §U sozleri soy
Jemi~tir: 

«Rakibim hakkmda yap1lan propa
gandalara kulak asm1yor ve korkmuyo
rurn. Eskisine nisbetle daha fazla haztr
lanml~ vaziyetteyim. Mac;1 kazamp §am· 
piyonluk kemerile Avrupaya donece
gimden eminim. C:iinkii Rusyada dedi
giro gibi c;ok iyi hazirlanmJ~ bir vaziyet
teyim. Mes'udum, ~ok param var ve bil
hassa diinyamn en giizel kadmlanndan 
biri de zevcem bulunmaktad1r. Goriiyor· 
sunuz ki mac;1 kaybetmeme hie; bir sebeb 
yok.» 

Me~hur sinema artisti §irin ve yaramaz 
Anni Ondrantn kocas1 olan ;lmelling, bi
ze kah:sa, asil galibiyeti ic;.in zikrettigi 
son sebebden dolay1 dayak yemege nam
zeddir ve diin gece maglub olduysa bu 
yiizden maglub olmu§tur. 

Dr. ~ahbn Atina temaslar1 
Atina 18 (Hususi) - Baz1 gazete -

ler Almanya fktisad Nazm Doktor 
Sahtla burada yap1lan miizakerelerin 
Yunanistan ic;in memnuniyeti ~ayan ol · 
madtgtnl yazmt§lardt. Ba~vekil buna 
verdigi cevabda bilakis yap1lan rnuzake
relerin Yunanistanm arzusu dahilinde ve 
memnuniyeti mucib bir §ekilde neticelen 

digini ve fakat elde edilen neticenin ~im 
dilik tebli~ edilemiyecegini soylemi§tir 

M. ~ahta ziyafet 
Pe§te 18 (A.A.) - Saltanat Naib 

Horthy, M. Scachtm §erefine bir ziyafet 

vermi§tir. Macar milli bankas1 miiduru 

bu ziyafette haz1r bulunmu§tur. 



KU~Uk 

HI kAye Dekor 
~i§man zat, ortasma siki§lp kaldigl 

kalabahkta, paltosunun cebine yabanc1 
bir elin sokuldugunu hissederek irkildi 
ve elini cebine gotiirerek orada dola§an 
yabanc1 cismi yakalad1. Bu, ufacJk, buz 
gibi soguk bir eldi. Ba§Jni .;evirip bakm
ca, kar§Jsmda, korkudan ve soguktan tir 
tir titriyen, pac;avralar ic;inde bir c;ocuk 
gordii. ~i§man zatm, bu vaziyet kar§l -
smda ilk hareketi, ki.i.;iik yankesiciyi miit
hi§ bir ofke saganagma tutmak oldu. 
Sonra omm elinden yakaladJ, h1zh adJm
larla ko§cucasma yi.iriiyerek siiriiklemege 
ba§ladJ. 

F akat §i§man zat goriindi.igii kadar 
sert bir adam degildi. Birdenbire, ofkesi 
gec;er gibi oldu; sonra kendi iriyan ciis
sesile, e!tnden tutup siiriikledigi c;ocugun 
c;elimsiz vi.icudii arasmda gayriihtiyari 
bir mukayese yap!J, aradaki fark1 kendi 
aleyhine buldu: 

- Dur, dedi, seni karakola araba ile 
gotiireyim. 

Bir otomobil c;agud1, c;ocugu ic;eri 
itti, kendi de omm yanma oturdu. Cocu
gun elini hala s1k1 s1k1 tutuyordu. Oto
mobil hareket edince: 

- Simcli soyle bakahm. diye gurledi. 
amma dogru soyliyeceksin; goziinii patla
tmm. Adm ne? Kac; ya§mdasJn? Anan 
baban ne i§ yaparlar? Ne zamandanberi 
hm1zhk ediyorsun? 

Ki.ic;iik h1rs1z, cevab vereceg1 yerde 
h1c;kira ~nc;k1ra aglamaga batladJ. byle 
aghyor ve oyle hH;Iunyordu ki, titman 
zat, onu bogulacak zannetti ve teskin et
mege c;ah§araki daha yumutak bir aesle: 

- Aglama, cevab ver, dedi. 
0 zaman, h1c;kmldar arasmdan, zay1f, 

ince bir aes i§itildi: 
- Dokuz ya,1nday1m. Babam iki sene 

evvel oldii. Annem diki1 diker amma 
hasta; ~imdi dikemiyor. Ekmek bulamJ
yoruz. Ate§imiz yak... Kardetlerim de 
aghyor ... 

- Kard~~lerin de mi var? 
- Evet, benden kiic;iik iic; k1zkarde -

§im var ... fki tane daha vard1, oldii. Be
nim ad1m Viktor. 

Si§man zat c;ocugun buz gibi soguk e
lini serbest bJrakmi§h. Gozlerinden c;ene
sine kadar iki c;izgi halinde inen ya~lann 
buaktJgJ izlere bakarak: 

- Annen nerede oturuyor? diye sor
'du. 

<;ocuk bir adres verdi; ~i§man zat, pen
cereden ,afore sesl,enerek bu adresi soy
ledi. Ve otomobil, karakolun oniinde 
durmadan yoluna devam etti. 

Cocuk, arama h1c;kumaga devam et
mekle beraber, biraz rahatlam1~ gibiydi. 
Y a§h gozlerinde, otomobile binmi§ olma
nm c;ekingen ne§esi canlanmaga ba§laml§· 
h. Si§man zat, biraz evvelki hadiseyi, o
tomobilde bulunu~unun sebebini unutmu§ 
gibi, dalgm, insanlann cemiyetteki mii -
savats1zhgmJ dii~iiniiyordu. 

Otomobil, darac1k, ini~li, yoku§lu yol
lardan ge.;ti ve s1valan doki.ilmii~. kohne 
bir binanm oniinde durdu. Civar evler -
den k1hks1z c;ocuklar fulad1, pencereler
den merakh ba~lar uzand1. Bu mahalleye 
otomobil girmesi bir hadise idi. 

<;ocuk onde, ~i§man zat arkada mer
divenlerden c;JktJ!ar, ii~i.incli katta bir o
daya girdiler. Si~man zat, cams1z pence
relere, s1vasJ yer yer dokiilmii~ duvarla
ra, yerdeki y1rhk ham parc;asma, iki aya
gJ kmk iskemleye hayret ve deh~et dolu 
gozlerle bakh. Omriinde boyle bir oda 
gormemi§ti. Duvarm dibinde kmk dokiik 
bir demir soba duruyordu. Pencerenin o
niinde peri§an k1yafetli bir kadm otur -
ffiU§, online yigdJgl pac;avraJar ic;inden 
sec;ti~i eski c;orablan yam1yor, pac;avra -
lann arasmda, oli.i benizli bir c;ocuk vi
yakhyordu. Sekiz ya~lannda bir k1z c;o
cugu, bu sefil odanm bir ko~esinde ucuna 
sicim baglanm1~ bir makara ile oynuyor, 
ondan biraz kabaca ba~ka bir c;ocuk ta, 
partal bir minderin ko~esine biiziilmii~. 
soguktan donan vi.icudiinli muhafazaya 
c;almvordu. Miithis bir so~uk vard1; ale-

Be~i kirk iki ge~e 
«Cumhuriyeb in zabrta romanr :83 

Yazan: Charles de Richter 

Thaissa Strafford miitehayyir goriin -
mi.iyordu: 

-1htimal ki sizin bilmediginiz baz1 fey
Jeri temin etmek ic;in Cedric, dedi. F akat 
korkuyorum ki kendine gelemiyecek. Ba
na yard1m ediniz. 

Bir dakika bekledi. Cedricin hareket
siz durdugunu gorerek istedigini yaln1z 
yapmaga karar verdi. 

Y ere igildi, ikiye boldiigii bir e§arpla 
adamm ellerini ve ayaklann1 baglad1. 
Sonra bir perde kopararak yi.iziinii orttii. 

- Kendine gelirse etrahm gormemesi 
lazim, dedi, lakin konu§ulanlan duya -
cak ve zaten benim istedigim de bu .. 

Thaissa, cedric Lacyye en kiic;iik bir 
dikkat bile sarfetmeden, yerinden kalkh, 
telefonu ac;arak bir numara ·istedi. Sanki 

§am olmaga ba§lami§h. 
Si§man zat, biitiin bu manzaray1 dik

katle siizdii. Sefaleti, ilk defa olarak, 
yerinde goriiyordu. Birdenbire garib bir 
hicab duydu, kendini, biraz evvel, sokak
ta c;ocugun elinden tutup siiriikledigi da
kikada oldugundan daha zalim bir adam 
gibi gordii. HamladJgl ciimleyi soyliye
medi. F akat kadm hayret ic;inde onun 
yiizline bakiyordu; bir§eyler soylemek, 
buraya geli~inin sebebini anlatmak la -
zimdJ. Yutkundu, cebri nefsederek §U 

sozleri soyliyebildi: 
- Bir~ey degil ... Cocuk size anlatJr ... 

Y anh§hk oldu... Affedersiniz... Sonra, 
topal masanm iistiine bir lira b1rakt1 ve 
merdivenden hiZh hizl1 inerek kendini 
otomobile attJ. 

~imdi, odada c;ocuklarile yaln1z kalan 
kadm, kiic;iik Viktoru s1k1~tmyor, hakika
ti ogrenmege ~ah~1yordu. Nihayet, c;ocu
gun agzmdan i§in ic;ylizi.inli iigrenmege 
muvaffak oldu ~ hH;k1rarak aglamaga 
ba§ladJ. 

- Eyvah I Bir namusumuz vard1, o 
da gitti. BabacJgm sag olsayd1 yiiregine 
inerdi. Aman Allahim, bugiinleri de mi 
gorecektim? Viktor, sen ... sen yankesici 
ha ~ Deli mi oldun oglum? Bunu sana 
kim iigretti? Ben sana boyle mi terbiye 
verdim? 

Fa kat Viktor, otomobilde lcafi derece
de agladigJ ic;in arhk kamksam1~ gibiydi. 

- Bana bunu bien ogretti, diyordu, 
hem ~i~man mosyo bir§ey soylemedi ki 
anne I Bak, buraya bir lira b1rakh, iiste
lik beni de otomobilde gezdirdi. 

- Y a karakola §ikayet etseydi ne ya
pacaktm yezid yumurcak? 

- Ojen bana anlath. Mosyoler hie; 
~ikayet etmezlermi~. dedi. 0 hep bOyle 
yapJyormu~. Stk mosyolerin cebine elini 
sokuyorum§, yakalamyormU§, sonra a -
c;1m, ii~iiyorum diyormu,; onlar da geli
yorlarmi$, boyle para veriyorlarmif. 0 
jen oyle dedi ... 

- Sus hmz1r c;ocuk I Bir daha boyle 
bir§ey i§itmiyeyim I bldiiriiriim seni. Bir 
daha yapm1yacagma yemin et bakayim I 
Cabuk ... Y emin et ... 

0 gece, ~i§man zahn b1rakhgJ lira ile, 
lunk sobaya odun, ac; midelere crorba 
girdi; ev sahibine biraz para verildi. Fa
kat iki giin sonra, son bozukluklar da bit
mi~ti. Aradan bir giin daha gec;ti, Vik
tor, civar mahalleierdeki c;op tenekele -
rinde zerzevat art1klan arad1. 

Dordiincii giinii sabah1, Viktor, anne
sinin yliziine baktJ ve birdenbire: 

- Ben gidiyorum, dedi. 
Kad1n yerinden firladi, c;ocugu tut • 

mak, sokaga «;Ikmasma mani oJmak iste
di, fakat V1ktor merdivenleri dorder 
dorder inerek gozden kaybolmu~tu. 

Bir saat sonra, sekiz ya~mdaki k1z, an
nesme: 

- Anne, dedi, kom§u hani komiir 
vermi~ti, yakahm da ISinahm m1? 

Kadm, biraz tereddiid eder gibi ol -
du, sonra, yi.izii hafifc;e klzararak: 

- Hayu k1Zlm, dedi, ate~siz daha 
iyi... Belki karde§in, gec;en glinkii gibi 
gene bir mosyoye tesadiif ederse ... 

Sonra, en ki.ic;iik c;ocugunu yanma al
dJ, pencerenin yanma oturdu, k1rpmti 
bohc;asmJ ac;tJ, eskileri yamamaga ba~la
dl. 

Her ihtimale kar~I dekoru hamlamJ~
tl. 

<;eviren: 
HAMDI VAROGLU 

Kiral1k 
Ni§anta§mda Te§vikiyede Eminefen 

di sokagmda 12 numarah bah~e i~eri
sinde garaj, havagazi, elektrigi havai iki 
kath her katmda be§ oda ve salon, mut
fak kap1s1 ayn olan hane kirabktu. 
tstiyenler birden veya ayn ayn apar -
hman gibi tutabilir]er. Gormek i~in 

u~t taraftaki eve miiracaatle gezebilir
lt'r. Telefon 60262. 

~ 

biraz evvel gec;en hadiselerle hie; alakas1 
yokmu~ gibi gayet sakin bir sesle: 

- Siz misiniz Charly? dedi, tamam. 
Bir miitecessis gelip buraya burnunu sok
tu, kendisine, benim usuliimle, kiic;iik bir 
ders verdim. Simdi ona kuc;iik bir gezinti 
de yaptlrmak laz1m gelecek... Ne demek 
istedigimi anladmJZ degil mi? Ala. Alt
tarahm size birakiyorum. !cab edeni 
yapmak iizere adamm kendisine gelmesi
ni bekliyorum. 

T elefonu kapad1g1 mada, Cedric La
cy, adamm baygmhg1 ge<;er gibi oldugu
nu hissetti ve gene k1zm ihtiyats1z bir soz 
soylemesi ihtimalinden korkarak onu ikaz 
etti. 

Thaissa giiliimsedi, bir parmaS1m du
dagma gotiirerek, Cedric Lacyye, sus -
lll8.SJnJ i~aret etti, sonra, ayaklannm ucuna 
basa basa yiiriiyerek, vaktile Lady Mor
ganem buduar olarak kullandJgl odaya 
girdi. cedric Lacy, onun, ~ominenin iize
rinde duran vazodan bir anahtar aldJgJ
m ve bu anahtarla kiic;iik bir dolab1 ac;h
gmt gorerek hayretler i~inde kald1. Gene 

-- --
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Bibliyografya 

Y az ortas1nda 
gecelik riiya 

bir 

Hilmi Kitabevi 1936, fiatt 50 kurU§ 

Bizde klasiklerin terciime edilmesi 
te§ebbiisleri birc;ok defa giri§ilmi§, fa -
kat neticelendirilememi§ bir i§tir. En 
son defa Cemal Hiisniiniin Maarif Ve -
killigi zamamnda bu tasavvur gene ta
zelenmi§ti. Sonra bilmeyiz ne oldu ar
kast gelmedi. 

$imdi yalmz Haydar Rifat bu i§e sa
nlmi§ gi:iriiniiyor. Yalmz bu son aylar 
ic;inde, Diin ve Yarm Kiilliyatmda, bize 
Plotarktan iki terciime verdi. 

$ekspire gelince, o eskidenberi bizde 
kafi derecede terciime edilmemi§tir. 
Eski harflerle yalmz Hamlet, Jiil Sezar, 
Makbet, Kral Lir, Antuan ve Kleopat -
ra, Romeo Jiilyet, Venedik Taciri, 0 -
tello ve Sehvi Mudhik terciime ve ne§
rolunmu~tu . 

Kl§ Masah adh eser de romana tahvil 
edilerek bastmlm1~br. 

Yeni Tiirk harflerile f;jekspir tercii -
melerini $iikriiye medyunuz. Jiil Sezar, 
Makbet, 12 nci gece, Venedik Taciri o
nun kalemile lisamm1za c;evrildi. cTiirk 
Tiyatrosu• mecmuasmda ilave olarak 
dagitJldL $ekspir Kiilliyab umumi: ba§· 
hg1 altmda da satl§a <;1kanld1. (Bu se -
riye bir de Refetin Otell~ terciimesin1 
ilave etmek laz1m gelir.) 

Bu biblografyay1 tamamlamak ictin 
Cenab $ehabeddinin $ekspirin hayat ve 
eserlerine aid olan k1ymetli kitabm1 da 
habrlatahm. 

(Yaz ortasmda bir gecelik riiya) $eks
pirin tekamiil devrine aid bir mudhi -
kedir. $ekspir bu eserile bizi efsanev1, 
fakat gayet latif eski bir zamana gi:itii -
riir. Burada hayalin en hayran edici 
ibdalarile hakikatin §a~ubcl tuhafhk -
Ian birbirile pek ahenlki olarak imti -
zac; ettirilmi§tir. 

Mevzuunu anlatm1ya ne Hizum var? 
Onu her halde siz de okuyacaksm1z. 

(Yaz Ortasmda Bir Gecelik Riiyaya) 
tabii Hilmi, $ekspirin hayatl ve eserle
ri hakkmda 15 sahifelik derli toplu bir 
mukaddeme yazm1~. Manzum olarak 
tiirkc_;eye c;evrilen bu eserin .Nureddin 
Sevin ic_;in btiyiik bir muvaffakiyet ol
dugunu• hakh olarak buraya kaydedi -
yor ve: c$ekspirin eserlerinl kitablar -
da okuduktan. tiyatro sahnelerinde gor
diikten sonra i:iyle kani olmu§tum ki, 
lngiliz milletini hissen, fikren, ruhan 
bu kadar yiikselmege, cihana hakim o
lacak bir satvet ve kudret kazand1r -
maga $ekspirin pek biiyiik tesir ve nii
fuzu olmu§tur. Ciinkii her 1ngiliz kii ~ 
"Uk ya<:tan itibaren onun hayabm, man-
,. 'J' Ull 

zumelerini ve eserlerini okumakta ve 
oyunlarm1 seyretmektedi~. . . . 

Genclerimize de $eskp1rm eserlenm 
c;ok okumalarim, f1rsat dii§tiik<;e onlan 
seyretmege §itab etmelerini halisane 
tavsiye ederim.• Temennisinde .. b~lu -
nuyor ki buna biz de can ve gonulden 
i~tirak ederiz. 

Ac1kh bir oliim 
Sad1kzade merhum Hiiseyin Kaptan 

kerimesi ve Sad1kzade Rtza ve Arsla -
mn hem§ireleri Bayan Fethiye k1sa bir 
hastahg1 miiteaklb pek gene; ya§mda 
vefat etmi§tir. Cenazesi bugiinkii cuma 
giinii sabah saat 11 de Be§ikta§ Seren -
cebey yoku§unda Tekservi sokagmda 
8 numarah haneden kaldmlarak Be§ik
ta§ta Sinanpa§a camisinde namaz1 k1 -
hnd1ktan sonra Yahyaefendi kabrista -
mna defnedilecektir. 

Oamanh Bankaa1 
!LAN 

Osmanh Bankas1 hisse sahiblerl ge
Rel kurultay1 1936 haziranmm 16 nc1 
sah gi.inii Londrada toplanmi§tlr. 

!dare meclisi tarafmdan hisse sahib
lerinin tasdikma sunulan kararlar bir
likte kabul olunmu~tur. 

22 haziran 1936 dan ba§hyarak, 67 
say1h kuponun gi:isterilmesine kan;a his
se ba§ma temettii olarak 3 §ilin verile
cektir. 

Uskiidar Hila Sinemasanda 
N iN 0 N 

k1z, dolabdan, bir el c;antas1 biiyiikliiglin
de bir fotograf c;Ikarm1' ve gr,amofon 
plaklan aras1nda.n bir plak sec;mege ko
yulmu~tu. 

Gene k1z tekrar Cedric Lacyye dogru 
ilerledi ve hep susmasm1 i~aret ederek 
gramofonu eli ayag1 bagh adamm yam
ba§Jna koydu ve plag1 yerle§tirdi. Bir 
saniye bekledi, yiizii yeni bir tebessiimle 
aydm~and1, sonra elini uzatarak gramo -
fonu i~letti. 

Odamn i~inde, derhal bir motor gii -
riiltiisii i§itildi. Motor sesile birlikte daha 
ba~ka giiriiltiiler de i~itiliyordu. Cedric 
Lacy, bu gi.iriiltiileri evvelce i§itmi~ oldu
gunu hatJrladJ ve tamd1. Bu sesler, nehrin 
sulanm doven bir pervanenin ve tekneye 
siirtiinen sulann sesiydi. Bir arahk, irkil
di. btekilerden daha keskin bir ses, bir 
diidiik sesi oday1 .;mlatml~h. 

<;oktanberi halline ugra§llgl bir mu -
ammay1 nihayet c;ozmi.i~ bulunuyordu. 
Demek ki vaktile kendisini de vapura 
bindirip ka<;JrmJ~ degillerdi ve bu da, 
polisin yaphg1 ara~tumalann ni<;in seme-

Ailelere ve talebele r a IIAn 
T a til zamanlan devamJDca 20 eylide kadar 

8 TUrk llrasile 8 
B E R L i T z· de Her lisan i~in kurslar 

a-;dml§br. Hususi derslere 
bu mfiddet i-;in miihim tenziMt 

KAYDA BA$LANILMISTIR 
Istanbul Ankara 

373, istiklal caddesi Konya caddesi 

Dahiliye V ekiletinden: 
1 - Ankarada Y enitehirde Dahiliye V ekaleti binasmm bah~esin· 

~e yapt.lacak 5 aded havuz ve bordiir intaatt kapah zarf usu • 
hie ekstltmeye konmuttur. 

2 
3 

ftin ~uhamm~n ketif bedeli 7894 lira 16 kuruttur. 
lstekhler, eks1ltme tartnamesini mukavele pr 1• • • N f • 1 · · . • . • o estnl, a 1a 
If en teraih umumlyeatni, fenni f&rtnameyi kett'f t • r ' ' I VC Me raJ 

bc~1t.ve1 IDI, pro]e ve resimleri Vekalet Levaztm biirosunda gore-
1 tr er. 

4 - Eksiltme 15 temmuz 9'36 tarihinde "'llr•amb .. .. t 15 30 A I . ,.. ,. a gunu saa , 
da V eka et htn&si i!;inde toplanan Sahnalma K · 

] kt om1syonunca 
yap1 aca 1r, 

5 
6 

Muvakkat teminat 592 lirad1r. 

iatekliler miinakaaadan 8 giin evvel Naf1a Vekiletin •• 
catle fenni ehliyet veaikas1 alacaklard1r. e muraca • 

7 t~tekliler; teklif mektublar1nt 4 iincii maddede yaz1h aaatten 
b.~~.~aat evveline kadar Vekaletteki Ekailtme Komisyonu Reisli-
hglne vererek mukabilinde makbuz ahrlar. 

8 - Posta ~le gonderilecek teklif mektublann1n yukartda y 1 • 
att K . R • I'~· 1 . b I aztt sa 

• e omtayon eta 1g1ne ge mtt u unmalar1 f&rthr. Bu tak • 
d1rde d1f zarf1n miihiir ~umu ile iyice kapatdm1t oimas1 lazlm
dlr. Postada olacak gec1kmeler kabul edilmez. «1388» (3373) 

Fen memuru aran1yor 
Tekirdag Vilayeti iskan 

Miidiirliigiinden: 
Tekirdai Viliyetinin iakin kaclrosuna Fen mektebi me•u • 

hud hi' • f . • N f V kAI . .. nu ve ya e tyeh enn1yes1 a I& e a ebnce taadikli olmak t'I .. 
ll• I' .. . tar 1 e yuz 

e 1 tra ucreth altJ fen memuru ahnacakttr. 

Talib oianiarm istidaiariie birlikte &f&glda Yazth ve 'k I 
v t d'kl' I • . T k' d ~ . 11 aartn aat 

eya ••• I I auret erlnt e lr ag Vllayetine rondermeleri. (3406) 
Ves1kalar: 
A - Niifus, hiiviyet ciizdan1. 
B Diploma. 
C Terciimeihal. 
D tki fotograf. 

istanbul 3 iincii icra Memurlugundan: 
~a~aya ~evrilmesine karar verilen biife ve aair ev efya11 25/6/9'36 

tar1hmde G~latada Liivit hanmda 3-3 numarada aaat 10 dan itibaren 
P&raya ~evrtlecek ve k1ymeti muhammenesin in yiizd e yetmit b • • 
b I d ~ kd' d 'k' ' k efiDI 

U m4 1g1 ta Jr e I 1nc1 a~t arthrmast 27/6/936 tarihinde ayn i 
mahalde ve aaatte yapiiacagi ilan oiunur. (3418) 

Umum Sarac San'atkaran Kooperatifine 
Kayidli ortaklar mezkil.r nizamnamesinin 7 nei maddesm' e g" b' · · . . . ore umct ve 

IktncJ taksitlerini temmuzun 15 incf giiniine kadar Uzun!;ar~tba§I 55/51 nu-

ntar~da veznedar RECEP Saracere teslim edecektir. Getirmedigi takdirde 
ayn1 maddeye gore ortakhk hakkmt kaybedecegi ilan olu = rm~ r 

TAKSiM BAHCESi 
Yegane gidilecek yerdir. 

Bu aktamdan itibaran 
diinyaca tan nm1' san' atkarlarm 

yeni pto~ramlan ile 

SMART BOYS ViYANA 
CAZ ORKESTRASI 

buyiik numaralan 

KARAMBA'yt 
goruniiz. Her ak§am saat 18 

den itibaren caz orkestras1 
Fiatlar -;ok ucuz 

Fatih sulh ii!;iincii hukuk hiikimli -
gin den: 

Fatihde Hasanhalife mahallesinde 0-
cakh sokak No. 50 de oturan Stdlkamn 
hacrile kendisini biitiin umuru vesaye· 
tini ifa etmek iizere Be§ikta~ta Dikili
ta~ta Zemheri sokak 17 numarah hane
de karde§inin k1z1 Hanifenin 17/6/936 
tarihinden itibaren· vasi tayin edildigi 
ilan olunur. 9£6/9/ZI 

re vermedigini kafi derecede izah edi -
yordu. Ortada vapur yoktu, sadece, va
pur zehabm1 uyand1rmak i~in kullamlan 
bir gramofon plagJ vard1. 

Cedric Lacy, bu kadar hilekarhk kar
~lSinda, gayriihtiyari deh§ete kap1ld1, 
zira, bunun altmda esrarengiz ~eyler sm
tJyordu. Azkald1 fever an edecekti. Fa -
kat Thaissa mani oldu. 

istanbul asliye ikinci ticaret mahke • 
mesinden: 

Vapurculuk Tiirk Anonim ~irketine 
aid olup Sad1kzade Arslan Kaptan ta • 
rafmdan Sad1kzade Birederler §irke -
tine ulan borcuna kar§thk olmak iizere 
terhin edilen ve mahkemece satllmasma 
karar verilen 1000 er Iirahk ii~ aded 
hisse senedi 20/6/936 tarihine miisadif 
cumartesi giinii saat 10 da istanbulda 
kambiyo borsasmda sahlacagmdan ta • 
lib olanlarm tayin olunan giin ve saatte 
ntahalli mezkurda hazu bulunmalart 
ilan olunur. (23821) 

r Muktedir bir 

DOSYA MEMURUNA 
lhtiya~ vard1r. lsteklilerin Tiirk 

tab'as1ndan olmas1, Almanca bil
meleri ve tecrfibe sahib! olmalarJ 
~arthr, isteklilerin mufassal tercii· 
meihal, vesika suretleri ve hirer 

I fotograflar1 ile Ankara pasta ku
tuau 294 numaraya miiracaat et. 

meleri 

ru igildi ve kalbini muayene etti. Sonra 
ba~ma bir kukulete gec;irdi: 

- Biraz sonra onu, buradan elli kilo
metro uzakta bir yere nakledecekler. 
Kendine geldigi zaman ilk hatJrhyacagJ 
§ey, bir vapurla kac;mld1g1 olacak ve 
polis bir mliddet bu me~hul vapuru ara
yarak vakit gec;irecek, eglenecek I 

Gene k1z yerinden kalkarak zabite 

~ADVO 
( Bu ak~mki program) 

iSTANBUL: 
18 .senfon!k mus!ki (p!ak) • 19 haber • 

ler - 19,15 Muhtelif plaklar veya retrans .. 
m!syon - 20 halk mus!kisi - 20,30 stiidyo 
orkestralari • 21,30 son haberler. 

Saat 22 den soma Anadolu ajansmm ga-1 
zetelere mahsus havad!s servlsi verllecek.. 
tir. 

viYANA: 
17,10 eglenceli konser - 18,35 ~an ve pl .. 

yano konseri, spor haberleri - 19,25 seya. 
hat haberler!, konu~ma. haberler, hava; 
raporu - 20,15 ulusal yaym • 20,35 Viya -
na hava!ar1 - 21,15 diietolar • 22,05 biiyiik 
koro konseri - 23 ,05 haberler _ 23,25 Bet. 
hoven!n Dokuzuncu 8enfonls1 • 24,10 ko.. 
nu~ma, gramofon. 

BERLiN: 
18,05 gramofon, insanlar ve kuvvetler .. 

18,55 slhhi konu~ma, Layipzigden konser, 
gelecek haftanm program! • 20 ,25 gramo.. 
fon, frans1zca ders, haberler - 21,15 gra .. 
mofonla opera paryalan - 22,05 eglencell 
konser - 23,05 hava. raporu, havadis, spor. 
23,35 konserin devam1. 

BUKRE§: 
19,05 k1raat, konser - 20 ,05 konferans, 

konserin devami • 21,10 cSaraydan ka{:Ir
ma~ operasmm opera blnasmdan nakli, 
lstirahat esnasmda haberler, spor - 23,50 
frans1zca ve almanca haberler • 24,05 ha• 
berler, gramofonla gece konserl. 

LONDRA: 
17,05 .senfonlk konser • 18.20 ~ocuklarm 

zamam, havad!s • 19,35 kan~Jk yaym, kl
lise muslkisi - 22,05 dans mus!k!si - 22 .35 
orkestra konserl • 23,15 spor. havadls, spor-
23 ,35 dans musik!si, havadls • 24,45 gra .. 
mofonla Bethovenln eserleri. 

PARIS [P. T . T .] : 
17,35 ~ocuk ~rki!an - 18,05 orkestra 

konserl, konu~ma , edebi yaym - 19,05 or -
kestra konserl, havadls • 20,40 orkestra. 
konserinln devami, musiki kon~mast .. 
21 ,35 plyes • 23,35 havadis. 

ROMA: 
20,10 Rolanda dll!nde seyahat haber ... 

Ierl, lngilizce haberlfr - 20.50 fransiZca 
haberler, Yunanlstan 1c;ln yaym - 21,10 
devlet yay1m, havadls • 21,40 operet ya • 
Ylnl, istirahat esnasmda konu§malar, son. 
ra dans musikisl, lstlrahat esnas1nda ha
vadls. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;1 clan eczaneler fUnlar .. 

dJr : 
Istanbul cihetindek!ler: 
Aksarayda (Barlml, Alemdarda (Abdiil. 

kadlr), BakJrkoyde <istepa.n), BeyazJdda. 
(Cemi!), Eminontinde CBenason), P'enerde 
(VItali), Karagiimriikte (M. Fuad), Kii -
~iikpazarda (YorgD, Bamatyada CErofllos), 
~hremininde (A. Hamdll, eehzadeba§Jn.. 
da. (Hal II). 

Beyoglu cihetindek!ler: 
Galatada Cismet), Haskoyde CHalk), 

Kasimpa~ada (Merkez), Sanyerde (NuriJ, 
§li§llde CHalk), Takslmde (Takslml, (Bey
oglul. 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardak!ler: 
yUkadada c iiJlnasD, ey Cle {Ta. .. 

na§), KadJki:iy Eskllskele caddesinde (Bii ... 
yiikl, KadJki:iy Yelde~irmenl.nde (Uc;lerl, 
Uskiidar Qar~Jboyunda. COmer Kenan). 

Fatih sulh 3 Uncii hukuk hiikimliiin· 
den: 

1\lahkememizce terekesine vaztyed o• 
Iunan miiteveffa Hiiseyine aid Merkeze• 
fendi mahallesinin Merkezefendi soka• 
gmda eski 44 ve yeni 48 numarah mer
mer ta§h bir hamam ve biti§igindeki 
iki kat iizerine mebni bir hane ve ha
mam kiilham ve arkasmdaki bahr;eye 
ehlivukuf tarafmda1 ceman 4290 lira 
ktymet takdir edilmi§tir. 

Keza gene oliiye aid Merkezefendi 
mahallesi Mevlevihane caddesi 1, 3, 5, 
7, 9 numarah ahu ve mandua ve mii:!j· 
tcmilah ve iir; diikkan ve bir hakveha
ne ve 11,13 numarah iki bah~e ve bah
~e ve ahum arka tarafmda uzanan iki 
k1t'a hendek tarla ve bah~esi ve bir bab 
hane mecmuuna 2853 lira loymet tak
dir edilmi§tir. i!jbu balada yazth gayri· 
menlruliit 18/7/936 tarihine miisadif 
cumartesi giinii saat 10 da mahallinde 
heyeti hakime huzurunda a~Ik arbr • 
ma ile sahlacakhr. Talib olanlarm loy· 
meti muhammeneleri iizerinden yiizde 
7,5 pey akr;eleri getirmeleri lazundtr. 
Evkaf taviz bedeli riisumu tellaliye ve 
ihale pullan mii§teriye aiddir. Sab§ gii
niine kadar olan vergiler mahkemece 
odenecektir. Parast pe§indir. Fazla iza
hat almak istiyenlerin 936/111 numa • 
rah dosyaya miiracaatleri liizumu ilan 
olunur. 

k1m yok. Asker olundugu vakit vazifeden 
kac;1lmaz Thaissa! On dan sonra da beni 
iirkiiten birc;ok ~eyler var: Mahiyetini 
anlamadan sadece mevcudiyetini ke~fet
tigim etraf1n1zdaki liebeke. ljeriki ciirmii ~ 

niiz olan <;ete, bu vak' alar, bu esrar ... 
Haytr Thaissa hay1r I Dedigini yapa· 
mam. Sizin i.;in de c;ok korkuyorum 
Thaissa I 

Bu esnada, yerde yatan adam kimil
damaga, kalkmak ic;in c;abalamaga ba~
lamJ§h. Thaissa, kli~iik heykeli ald1 ve 
adamm ba&ma §iddetli bir darbe indirdi. 

yakla§h: 

- E Cedric, dedi, 
daha tekrar ediyorum: 
ka<;mak ister misiniz? 

Gene k1z muhakkar bir eda ile zabiti 
teklifimi size bir ba~tana~agJ siizdii: 
Benimle beraber 

Adam mtiistii tekrar yere dii§tii ve ar
tJk bir daha kJmJldanmadJ. Cedric: 

- Ah Thaissa bu pek mi.ithi§, bu pek 
men fur! diye mmldand1. 

Gene k1z, yJ!dmm gibi gozlerle ona 
baktJ: 

- byle mi buluyorsunuz? dedi. Ha
kikat ~udur ki cemiyet beni asmak istiyor 
ve siz bunu gayet tabii telakki ediyorsu -
nuz. hte ben de bu cemiyete kar§J kendi
mi miidafaa ediyorum. He psi bu kadar!. 

Thaissa yerde serili yatan katibe dog-

cedric dii&iinmege dahi liizura gorme
den cevab verdi: 

- Asia I Biitiin cinayetlerinize rag -
men Thaissa sizi hala seviyordum, .;i.inkii 
anhyordum ki sizi bu hadiselere sevkeden 
c;ok kuvvetli sebebler vardu. Y ann mem
leketinizin cinayet mahkemesi sizi beraet 
ettirecek. Ciinkii ba~ka tiirlii hareketine 
imkan yok. 0 vakit zevcem olmanJZl ri
ca edecek kadar sizi seviyorum. Fa kat 
buglin bu imkans1z. Vaktile yaptJgJm bir 
sadakat yemini var ki onu bozmaga. hak-

- 0 halde ne yapmag1 dii§iiniiyor • 

sunuz? 
- Size biraz evvel de soylemi~tim. 

Benim yapacag1m vazife sizi tevkif et• 
mek olmahyd1. Fakat buna muktedir de
gilim, yapamam. Y almz, Allaha~kma 

olsun, beni igvaya c;ah~maym1z. Hemen 

gidiniz, ve bu gece $U kabus bitsin! 

- Pekala, oyle olsun Cedric! Ma "' 
demki sen oyle istiyorsun I 

[Arkast VGT) 
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19 Haziran 1936 CUMHURlYET 

Deli ibrahim gibi bir hiikiimdar 

Bankalari soymak i~in 
plinlar haz1rhyan kral .•. 

Dalaletlerle maliil olan Bavyera Kralr Louisinin yatagrnrn siislerini 
tamamlamak i~in daha on kilo altrna ihtiyacr vardt. 

Bunun i~in aklrna bir ~are geldi ve .. 

Bavyera Alplerinin, sakin sularmda 
akisler yaptig1 Starnberg gi:ilu, bundan 
elli sene evvel, 13 haziran 1886 sene ~ 
sinde bir faciaya sahne olmu§, «Asri 
Hamlet» adile amlan Bavyera Krah i
kinci Louis, ak§am karanhg1 ~i:ikerken, 
bu gi:ilde i:iliime kavu§IDU§tur. 

Haziranm 7 nci giinii, hiikumet tara
fmdan te§kil edilen bir heyet, Krala, 
tahttan indirildigini ve niyabetin ilan e
dildigini resmen haber vermek iizerc, 
Miinihten «Hohlusch Wangau» a ha
rekot etmi§ti. Doktorlar, ikinci Louisnin 
tedavisi imkans1z bir paranolaque oldu
gunu si::iylemi§lerdi. Heyet azas1, o ak ~ 
§am, yemegi orada yiyecekler ve ertesi 
sabah §afakla beraber, hiikiimdarm otur
dugu Neuschwanstein §ehrine gidecekler
di. 

F akat. ikinci Louis, kendisini bekli ~ 
yen aklbeti haber alml§h. Heyet azas1 o
lan on bir ki§i §atoya vard1klan zaman, 
hassa efrad1 tarafmdan yakalanarak zin
dana at1lddar. Kral, hainlerin gozlerinin 
oyulmasml, dillerinin ve ellerinin kesil
mesini, kafalarmm derisinin yiiziilmesini 
ve bu vaziyette a~ bJrak1larak oldiiriil -
melerini emretmi§ti. Bic;areler, ac; ve &u
suz, miithi§ korkular i~inde bir gece ge
c;irdiler ve muhaf1zlarm elinden nas1lsa 
kurtulan komiser Rumplerin Miinih ma
kamatmJ vaktile haberdar etmesi sayc
sinde kurtanlabildiler. Haziramn 11 mci 
giinii, Kral, desise ile ele gec;irildi ve er
tesi giinii Berg ~atosuna hapsedildi, deli 
doktoru Bernard Von Guddenin neza
reti altma konuldu. Ertesi pazar giinii 
sabah1, uykudan gayet sakin uyanan 1 -
kinci Louis, ogleden sonra saat be§e dcg· 
ru, doktoru c;ag1rtarak birlikte ufak bir 
gezinti yapmalanm teklif etti. 

Aradan saatler ge~tigi halde Kral ve 
doktor geri donmemi§lerdi. Sato halk1 
fena halde meraka dii~tii ve gece saat 
dokuzda, §ak1r ~abr yagan yagmur al
ttnda, taharriyata ba~land1. Saat on bu
~ha, hizmetc;ilerden biri, goltin k1y1 ~ 
smda Krahn §apkasile p1rlanta ignesini 
ve suyun iistiinde de lkinci Louis ile dok
torun cesedlerini gormii§tii. Doktorun ka
lm boynunda, miithi§ parmak izleri var
d!. 

Bavyera Krah ikinci Louis de Wit -
telsbach, f1rtmah bir gecede, heniiz k1rk 
bir ya~mda oldugu halde, i~te boyle ol
IDU§tii. 

1kinci Louis, en gene ya~mdanberi he
zeyana miiptela bir alkolik, kadmlardan 
rnliteneffir, megalman bir adamd1. Ga
Yet feci cinsi dalaletlerle maluldu. Ga -
zub, hain, bic;are bir divane idi. 

Vagnerin dostu oldugu si:iylenen bu 
hiikumdar musikiden hi~bir §ey anlamaz
d!. Musiki hakkmdaki fikirleri deli sac;
masmdan, yazd1g1 mektublar, birbirini 
tutm1yan laf y1gmlanndan ibaretti. Med
hedilen me~hur saraylan, biiyi.ikliik ip -
tilasm1n delili hirer Versay karikatiiriin
den ba~ka bir§ey degildir. 

Ceceleri, duvarlan ve tavanlan bin 
tiirlii k1ymettar ta§larla siislii, geni~. ay
dJnhk salonlarda yalmz ba§ma dola~ma
g! severdi. Yatagmm c;ar§afJ altm i~le -
Inelerle o kadar dolu idi ki, iistiinde yat
mak bir i§kence yerine gec;erdi. 

Satolarmdan birinin damma, camdan 
duvarlar ve bunlarm arasma sun'! bir gol 
Yaphrmi§b. Bir golge oyunile i.istiinde 
kopiiklii dalgalar viicude getirilen bu 
golde, kugu ku§lan tarafmdan c;ekilen 
giimii§ bir kay1ga binerek dola§!!d!. 

Nihayet, insan yiizii gormege taham
miil edemez oldu. Tiikriiklere bogdugu. 

Bavyera Krait Louis 

dayaktan canlanm c;IkardJgJ, eline gec;en 
§eyi kafalanna attlgl hizmetkarlan, o -
dasma, yiizlerine siyah bir maske g~ -
c;irerek ve kopek gibi di:irt ayak yiiriiye
rek girmege mecbur bir hale gelmi§lerdi. 
Biitiin tebaas1, hatta naz1rlar, onun hu
zuruna, ancak c;omelik olarak <;Ikabilir
lerdi. Sonra sonra, yiizleri maskeli dahi 
olsa, insan c;ehresi gi:irmekten nefret et -
mege ba§ladJ. Y emeklerini, alt kattan 
odasma kadar, bir asansi::irle c;1kanyor -
lard I. 

Hayatmm son senelerinde, memle ~ 
ketine kar§I i:iyle bir istikrah, i:iyle bir 
nefret duymaga ba~lamJ§h ki, BavyerayJ 
satmaga karar verdi ve profesi::ir Franz 
Von Hohneri ba§ka bir kraliyet satm 
almaga davet etti. Suasile, Giridi, KJb
nsJ, Y unan adalanm ve Kanarya ada -
lanm almaga kalh~h. Bu delice i~ler i
~in milyonlar ve milyonlar heba etti. Ha
zine bo§ald1, memleket iflasa yuvarlan
dJ. 0, miitemadiyen para istiyordu; ya
tagmm siislerini tamamlamak ic;in daha 
on kilo altma ihtiyac vard1. Bunun iize
rine aklma bir c;are geldi, biiyiik banka-
1 n a! nnd i 1 
g~irmek i~io biitiin teferruatile bir plan 
haZirlad1. 

1§te cesedi, Starnberg gi::iliiniin hula -
mk sulan iistiinde yiizmesi mukadder o
lan deli hiikiimdann hayal!, kapatJldJgl 
~atodan kurtulmak ic;in kendini oliimiin 
kucagma atacag1 giine kadar boylece, 
miitemadi fikrisabitler ic;inde gec;mi~tir. 

DENIZ ISLER! 

Liman kanunu teblig edildi 
istanbul ve izmir limanlarile Van go

Iii i§letme idaresinin iktJsad Vekaletine 
devri hakkmdaki kanun Resmi Gazete
de ne§redildiginden diin alakadarlara bil
dirilmi§tir. Her maim k1ymeti iizerinden 
yiizde bir nisbetinde liman resmi almmasi 
bu kanunun icablarmdan oldugundan diin 
bu hususta giimriiklere de emir verilmi§
tir. Bu sabahtan itibaren biitiin giimriik
lerde yiizde bir de nhllm resmi almacak
hr. Bu resmin her ay ba§mda yekunu ya· 
p1larak tutan aynen liman idaresine dev

redilecektir. 
Giimriik ambarlannm liman idaresine 

devri ic;in haz1rlanan talimatnamenin iize
rinde Giimriik ve fkhsad Vekaletleri ara-
smda tam bir anla§ma has1l olmasJ ikt1za 
ettiginden bu talimatname teblig edilin-
cJye kadar ambarlann devri yap1lam1 -
yacakhr. 

Ankarada bulunan Liman Umum Mii
diirii Raufi bugiin ~ehrimize di:inecek ve 
limanda yeni §ekilde idare ba~byacaktn. 

Cumhuriyetin tefrlkas1: 37 

• 
SERSERI 

Yazan : Server Bedi 

- Nkin ... Annemin yadiganm bul-~ §ey konu§madan geldiler. Sadinin bey
duguma memnun olmadmJZ mt? Size o ni alti.istii. 8ast1g1 yeri bile gi:irmedigi o-
zaman bir tuhaf hal geldi. luyordu. 

KONFERANS VESILESILE 

meselesinin 
ifadesi 

Bogazlar 
~iirle 

---+ 
1855 te Bogazlann kapabhgmJ kabul 

eden Paris konferansmda neler konu§ul
dugunu, nelere karar verildigini ve hatta 
konferansa takaddiim eden Kmm harbi
nin ne sebeble ac;1hp ne suretle idare o
lundugunu Salih Hayri adh bir Ti.irk §a
iri seksen y1l once manzum olarak kale
me alml§ ve eserine de Hayrabad adm1 
vermi§ti. Nabinin ayni ad1 ta§Jyan me§· 
hur eserinden ayud edilmek ic;in Salih 
Hayrinin kitabma «Zafernamei Hayri» 
diyenler de vard1r. Heniiz bas1lmamJ§ 
olan bu giizel eserin niishalan pek nadir
dir. Biz bir kiitiibhanede tesadiif ettigi
miz orijinal niishadan Bogazlar hakkm
daki beyitleri istinsah ederek okuyucula
nmJza sunmay1 giiniin hadiselerine uygun 
bulduk. hte Fransa, !ngiltere, Sardunya, 
Avusturya, Prusya, Rusya ve Tiirkiye 
arasmda 81 y1l evvel imzalanan Bogaz
lar muahedesinin §iirle ifade olunmu§ 
~ekli: 

Diiveli seb' a meyamnda karar 
Bulup ezciimle Bogazlar tekrar 
Y enid en Bahrisiyah ile sefid 
insidadt ciheti bitte'kid 
Onu iasdiku kabule dair 
Ba§kaca bir sened oldu sCidtr 
Zikri atide mevadt tensib 
Diiveli miina'hide hittasoib 
Y a' ni her mucebi kanum kadim 
Ahdi mahsus olub akdii tanzim 
Sii!iinii harbe Bogazlar mesdud 
Olmak iizere dahi tecdidi uhud 
Olunub akdii tezckkiir tekrar 
Bularak mcclisi Pariste karar 
V azt tarih ile temhir olunan 
Canibi devlete tesyir olunan 
Senedin tcrciimesi bil'ityan 
Zikri ali ktlmur bastii beyan: 
Dahi bundan otuz iit; ytl evvcl 
Akdii imza olunan §artt diivcl 
Verilen ya'ni Bogazlarca nizam 
H ali sulh iizre bulundukt;a miidam 
Ecnebi hakkma olmak mesdud 
Bulunan cenk gemisinden ma' dud 
Miistakil Bahrisefid ile siyah 
Ecncbiye ola miinscd her gah 
Y a'ni harhe miiteallik gemiler 
heri girmiyeceklir qekser 
Badezin olmtyacaMar dahil 
Dahi tagyiri bunun nCikabil 
Diivcli saire nezdinde kabul 
Olub ezciimle taahhiid bu usul! 

ADLIYEDE 

Mahkum olan hirsizlar 
V efada oturan Hamzamn evinin ka • 

p1Sina anahtar uydurmak suretile ic;eri 
girip altm1~ iki lira para ile birc;ok c;ama
~lr c;almakla suc;lu Rii§tii ile kans1 Ha -
fiza ve kom~ulan Zebra haklannda ii -
c;iincii ceza mahkemesinde devam etmek
te olan muhakeme diin bitmi§tir. Bun -
lardan Rii§tii ile kariSJ Hafizamn hirer 
sene ve Zehranm da bir ay hapse kon • 
malanna karar verilmi§tir. 

Sark §imendiferlerine aid baz1 e~ya ~al
makla suc;lu ibrahim, ~ofor Nureddin, 
amele Ali ve bu e~yay1 satm almakla 
suc;lu hamamcJ Kadri haklannda ikinci 
ceza mahkemesinde devam eden muha
keme diin neticelenmi~tir. Bunlardan !b-
rahimin iic; ay hapsine; digerlerinin suc;u 
anla~JlamadJgmdan beraetlerine karar 
verilmi~tir. 

Cibali un fabrikasi hakkmda 
verilen karar 

Cibl'.lide un fabrikasmda yap1lan bir 
\'ergJ kac;akc;Ihgmdan dolay1 bu i§ten 
suc;lu olanlar hakkmda Ag1rceza mah • 
kemesince on bir ayhk bir mahkumiyet 
karan verildigini yazmi§hk. Mahkum o
lan fabrikanm sahibi Dimitri Papadoplu 
degil, fabrika miistahdemlerinden Mihal 

oglu Dimitridir. 

_ Bir daha ne zaman gorii§ecegiz? 
Ben .... Affedersiniz ..• Gene ondan bah
sedecegim, edeyim mi? 

,Sadi anlamJ§tl: 
- Bu~urun! dedi. 
- Ben Hindliye istikbalimi sormak 

istiyorum .... Cok merak ediyorum ... Bil-
mezsiniz ne kadar merak ediyorum ... Za-
ten kiZJ da vadetmi§ti.. Siz nic;in bu a
damdan bahsetmemi istemiyorsunuz? 0-
nu ban a sahk veren siz degil misiniz? 

- Evet. .. Peki ... Hay hay ... Soyle-~adi yalvanrcasma: «N e oldu bana? Hasta miyJm ?» di-
- Bana sormaym bunu, dedi, bu ye dii§iindii. Arada bir ba§ml siikeliyerek, nm. 

bahsi kapatm1z ... Bir gun her§eyi anlaya- hpk1 sudan c;1k1yormu§ gibi bogulma kor- Sadi c;ok dalgm konu§uyordu. K1z 
caksm1z. kusuna benzer bir intJba ile yiikseltiyor~ gozlerinin ucunda koyula§an gayet derin 

_ Her§eyi mi? du.. bir hayretle onu siizerek, daha cesaretsiz 
$adi Sabahati biisbiitiin §a§utan, ag- Istasyonda kar§J kar§1ya durdular. Sa~ ve yava~ bir sesle: 

lar gibi bir yalvan§la: bahat bir bab§ta onun biiyuk bir tee5sur - N e zaman) dedi, yarm olur mu, 
- Rica ederim bu bahsi kapatm1z.... i~inde oldugunu gormii§tii. Hir;: bir§ey acaba? 

dedi. sormaga cesare! edemedi. - Y ann? .. 
K1z sustu ve yiiriidii. Sadi hep oniine Tramvayda da kanu§mamJ§lardJ. ~adi durdu ve cevab vermedi. Saba-

bakarak onun yamnda gidiyordu. Biiyiik F akat Sabahat Beyogluna yakla~trken: hat epey bekledikten sonra: 
bir kab~hat yapm1? gi?i y~riiyi.i§ii, yo!- - Siz Beyoglunda m1 ineceksiniz? di- t - N en~z. var sizin, dedi, hasta mJsJ -
daa gehp gec;enlenn d1kkatme c;arp1yor- ye sordu. n1z) Rengm1z de bir tuhaf... U~uk a-
du. Tramvay istasyonuna kadar hi~bir - Evet. deta ..• 

lnk1lap abidesinin yeri 

Istanbul yakas1 m1 
miinasib, Beyoglu mu? 

tarihi eserle Pek ~ok 
k1ydarJnda 

olacak, 

dolu olan 
bulmak 

istanbul 
tf=:!!! i:iklerin dilinden ve durumundan 
~ mana ~1karmakta gerc;ekten iis
.. tad alan Bay Fa tin Uludagda, 
Universite profesorlerimiz 1neboluda diir
biinlere, teleskoplara sanhp tan yerini 
heyecanla gi:izlerken, !ngiltereden ve 
Fransadan rasad aleti dolu bavullanm 
omuzlay1p Siberyaya ko~an kiime kiime 
alimler Moskof meslekta§larile birle§ip 
buzlar arasmda, simsiyah ve koskocaman 
bir karpuz gibi §arktan firhyacak tutuk 
giine§in kara kostiimiine sanh~ml titriye 
titriye seyre hamlamrken biz ve belki 
biitiin diinya m1§ll mi§ll uyuyorduk. C:iin
kii giiniin nasi! tutuldugunu, sutma ge<;i
rilen kara ortiiden naSI} SlynJdJglni go -
ziimiizle gormektense alimlerin yazacag1 
makalelerde te111a~a etmek daha kolay. 

iyi bir yer 
halbuki kar~I 

biraz 
sahillerde ... 

zor 

Bu mevzua dair yaz1lanm miinasebe
tile aldJgim mektublar arasmda bahc;e 
miman Bay Mevlud Baysalmkini ol -
dugu gibi buraya gec;iriyorum: 

«Diinkii C umhuriyette ( lnktlah ahide
sinin yeri) ba~ltklt yazmrzt okudum.(Yer 
dii~iinmek, se~;mek ve soylemek bir ihll
sas i~i degildir. Boyle §eylerin miinaka
§asmda hi(bir mahzur da .!Joktur) diyor
sunuz. 

H akikaten her vatanda§t bu i§le ko
nu§maga davet elmekle faydalt bir ne • 
lice almabilir. 

YazmlZl okuduktan sonra ben de ls
lanbul i~;inde hauali bir dola§ma yapltm 
ve Sultanahmed meydamndan Ticaret 
mcktcbi oniine geldim. Bu binayt ve ar· 
kasrndaki Sanayi mektebi binastm aria
dan kaldtrdtm. Burada hastl olan pilCito
yu abide i~in (en miinasib demeyim 
t;iinkii bu. abidenin kuruldugu ycr i~in 
sarfedilecek bir so%diir) miinasib bir yer 
buldum. 

Sanayi mektebinin hah~esinden son • 
ra arazi, denize kadar dik bir meyi[ ta
kib ettigi it;in bu pilatonun denize yakm· 
ltgl ve hakimiyeti c;ok barizdir. Abide 
burada kurulursa <;anakkaleden Karadc~ 
nize ve Karadenizden <;anakkaleye dog
ru gelip get;en vapurlar abideyi selCimlt· 
yacaklan gibi Sultanahmed meydam 
da, geni~ bir kana[ halinde denize ve 
ufka dogru uzanacagmdan cazib bir 
manzara husule gelebilir. 

Sultanahmed camisinin baht;e duva -
rtm da ortadan kaldmp meydant daha 
geni§ bir hale sokmakla bu caziheye 
biraz da~a kuvvet verilebilir. 

A bidenin her tarafian goriilmesi fik
rine gelince: 

Abideyi nekadar ha.kim bir yere ~~ • 
karsak bu tikir gene laytkile temin edil -
mi~ olmaz. Bence, bu fikirden daha cv· 
vel mevkiin ~rkltgr, ahengi ve giizelligi 
miihimdir. Saygrlartmt kabul etmenizi 
dilerim.» 

Bu giizel fikir ve teklifin ehemmiye
tini takdir etmemek miimkiin mii I Ti -
caret ve Sanayi mekteblerinin kalkma -
sile goziimiize ac;1lacak manzaray1 dii -
§Undiikc;e insanm bu binalan buraya 
kurduranlann §ehre «suikasd» niyetile 
hareket ettiklerine hiikmedecegi geliyor. 

Mevkiile, giizelligile, tarihile e§siz ve 
emsalsiz lstanbulun oyle bir noktasl ki 
topragm all! da, iistii de tarih servetile 
dolu. Buranm k1ymetini daha ziyade ar
trrmak ve bugiin Atmeydam dedigimiz 
eski hipodroma azami uzunlugu ver -
mek ic;in o zamamn insanlan biiyiik du
varlar i:irmii~ler, yiiksek sedler yapmJ~
lar, bu tarihl noktamn ta nihayetinde e§i 
bulunmaz bir plato viicude getirmi§ler. 

Buradan denize dogru bakarsamz 
Allahm, tabiatin yarad1~ kudreti kar§Jsm
da ga§yolarak kendinizden gec;ersiniz. 
Arkamzt denize ve yiiziiniizii karaya ~e
virirseniz amlann miicessem dikili tarihi 
kar~ISinda vecid ve hayret ic;inde kahr
smJz. Muhtelif devirlerde ya§ami~, muh
telif medeniyetk•r yaratml§, muhtelif 
dinlere tapmmi§ muhtelif milletlerin ne
rede birle§tigini goriirsiiniiz: Muhte§em, 
giizel, i:ilmez iz ve eser buakmakta l 

hte diinyanm ba§ka bir noktasmda 
bulunm1yan toplu tabiat ve tarih giizel
lik ve k1ymetlerini bozmak, ki:irletmek 
ve kirletmek ic;in bu bina kurulmu~! ls -
tanbul ~ehrini bu lekeden kurtarmak ic;in 
burasm1 ne zaman temizliyecegiz?!.. 

Bununla beraber inblab abideosinin bu 
platoda yap1lmasmda mahzurlar da var
drr. Buralarda c;ok, mi.ihim ve biiyiik 

Sadi kendini toplad1: 
- Oyle mi? dedi, gec;er ... Hakika

ten tuhaf oldum .... Ben de bilmiyorum ... 
Diinyamn en talihsiz ve en bahtiyar a -
dam1 kadar ic;imde biiyiik bir keder ve 
biiyiik bir sevinc var. 

-Allah Allah ... Ne oldunuz/ 
- Bilmiyorum. Ba~1m di:iner gibi bir 

§ey oluyor ... 
- Tramvaydan inelim mi? 
- Hay1r hay.lr... lyiyim ~imdi ... 

Y ann gormek istiyorsunuz, degil mi 
Hindliyi? 

- Evet. 
- Pek giizel. Yann gene ayni saat-

te, ayni yerde bulu$uruz. 
~adi Sabahatten aynld1ktan sonra e

ve giderek. Suzam savd1 ve gene arkaiis
tii uzand1. Gece olunc1ya kadar yatmJ§
tl. Saatlerce siiren bir buhrandan sonra 
bu evden c;1kmaga ve Sabahate kar§l son 
defa bu rolii oynamaga karar verdi. Gene 
kiZin istikbali iistiinde yapacag1 tesirden 
kendi hissesine c;Jkacalc biiyiik saadeti 
dii§iiniirken sevincden titriyordu. 

abide ve eserler var. Bizim yapacagJmiZ 
bunlar arasmda kiic;iik kalmasm, kor -
kusu akla gelmez mi? Maamafih bu ci
heti Mev1ud Baysal ve kendileri gibi 
miitehasSJSlar elbette benden iyi dii§ii ~ 
niirler. 

:>f.¥-¥-

C:ok muktedir, gene ressamlanm1zdan 
birisi de Sultanahmedle Ayasofya ara
smdaki hamam1 kaldmp ink1lab abide ~ 
sini burada yapmak fikrini ileri siiriiyor. 

1ki cami arasmdan iyice kurtarmak 
ic;in abide eski Adliye binasmdan biraz 
daha a§agJya da kaldmlsa bu iki biiyiik 
eser arasmda kaybolmamasi ic;in nas1l 
bir ~ekil verilebilecegini pek iyi tasavvur 
edemiyorum. Bence burada da ayni 
mahzur: Cok abide var. Zaten buradan 
itibaren denize dogru inen yama~ rna -
halle olmaga ba§laml§, kurtanlmasJ im
kam kalmaml§tlr. 

~~~ 

Mademki 1stanbul cihetinden bahse
diliyor, otedenberi zihnimi kurcahyan 
Sarayburnu noktasJ hakkmda bir iki soz 
soylemekten gec;emiyecegim. 

Sultanahmed camisi, Ayasofya, Top
kapJsarayi adeta miistakim bir hat §ek
linde bir hizada denize dogru ilerliyor. 
Tam deniz kenannda ink1lab abidesi c;ok 
uygun dii§er gibi gqriiniiyor. 

Burada yaprlacak bir abide tabiidir 
ki agaclar arasmda gizli kalmamah, ta 
uzaklardan goze c;arpacak biiyiikliik, 
§ekil ve gi.izellikte olmahd1r. Bu takdir
de de T opkap1 saraym1 kapatmas1 veya 
abidenin sarayla mukayesesi gibi mah -
zurlar akla geliyor. 

Jt.:t-:t-

Bir zat ta Oniversite meydamm mii
nasib buluyor. Aradaki duvar ve par -
makhklan kald1rarak - «tabzafen> §ek
lindeki kap1 kalmak §artile - Oniversite 
meydanile Beyaz~d meydam birle~tiri -
liyor. Bu koca saha ortasma da ink1lab 
abidesini kuruyor. 

Meydan ve sembolik yer itibarile r;:ok 
muvaf1k deiiil mi) Oniversite oniinde 
Oniversiteyi yaratan ink1labm abidesi l 
Cok giizel degil mi? 

Burada da ayni mahzurlar: Beyaz1d 
camisi, yangm kulesi gibi ~ok yiiksek 
binalar var. Bundan ba§ka denizden de 
goriinmiiyor. 

If. :to :to 

Dogrusunu soylemek !aZJm gelirse ben 
!stanbul cihetini abide bakunmdan c;ok 
zengin buluyorum. Y eni 1stanbulun git
tigi istikamette, kopriiniin obiir tarafmda 
da biraz giizellik ve zenginlik laz1m de
gil mi? 

!nk1lab abidesini Beyoglu taraflann
da yapm(lhyiz. F akat nerede? Ben bu 
tarafm bozulmaml§ veya daha dogrusu 
heniiz bozulmaga ba§lamJ§ civanm an
cak Dolmabahc;ede ve yamac;lannda bu
luyorum. Buralan abidenin her §ekline 
miisaiddir: Deniz de olabilir. Denize 
yakm bir yamar;: ta (Miihendis mektebi 
onii gibi) olabilir. Daha yiiksek ve halen 
« T a§hk» denilen bo§ bir plato boyle bir 
eser bekleyip duruyor. 

Bu imkanlan nazan dikkate alarak 
saym bahc;e mimarun1zm da bana hak 
verecegini kuvvetle umuyorum. Giizel 
eserlerini tetkik ederken istanbul JC<In 
hayalimde ya.§attJibm «hakiki park» ih
timalinin de yalmz Dolmabahc;ede kal
ml~ oldugunu samyorum. fnk1lab abidesi 
buralarda yap1hrsa bu «ihtimal» in «ha
kikat» haline gelmesi iimidi vard1r. Y ok
sa antrepo, bina, apartlman, mahalle 
hastahg1 buralan da tamamile mahve -

Geceye dogru sokaga ~1kmca, birden
bire, o giin doktora soz verdigini ve ran
devuda bulun!fladJgml hahrbyarak so -
kagm ortasmda durdu, elini ba§ma go -
tiirdii. Sonra hemen telgrafhaneye ko§· 
tu. Ona oziir diliyen bir telgraf c;ekerek 
yeni bir randevu verince ic;i biraz rahat
lad!. 

Ertesi giin, evde biitiin o mangal ve 
duman tertibahm kaldlrmJ§, dolabm i • 
c;indeki kandili bile yakmamJ§h. Sadece 
perdeleri kapadr ve iki oda arasmdaki 
tiil perdeyi buaktJ. 

Sedirin i.istiine oturdu ve ba§IDI iki av
cunun ic;ine alarak yiiziinii yan kapadJ. 

Beq de ayni gafleti veya isabeti gos
terenlerdenim. F akat bugiiniin semavl 
hadisesile bir parc;a olsun alakalanmam1§ 

ta degilim. Giin tutumuna taalluk eden 
haberleri gazetede okumayt ve sabahm 
o pek tath olan uyku demlerini feda et
memegi tasarlamakla beraber bu vesile
den istifade ederek tarihi kiisuflan hatu
lamaktan geri kalmad1m: 

1nsanlann hayah, emelleri ve hareket
leri iizerinde kat'i ve hakim rol oymyan 
gun tutumu Miladdan 585 y1l once vu
kua geldi. 0 tarihte Medya ile Lidya, 
Anadolunun hakimiyeti meselesinden do
lay! muharebeye tutu§IDU§lardJ. Dava 
miihimdi ve iki devlet ic;in de hayat! bir 
k1ymet ta§Jyordu. Bu kanh sava§ta Med
ya ordusuna Keyahsar, Lidya ordusuna 
da Alyat kumanda ediyordu. Harbin en 
bzgm deminde gune§ birdenbire karar
maga, iki ordudan doki.ilen kanlarla ren
gi alla§an KIZihrmak siyah ve kahn bir 
§eride donmege ba§lad1. Biraz sonra va
kitsiz bir gece, parlak silahlan sard1 ve 
sava~ erlerini hareketsiz buakb. 

Medyahlar da, Lidyahlar da bu ha.
diseyi gok tannsmm gazaba geldigine 
hamlettiklerinden harbi bJrakmJ§lar ve 
sulhu konu§maga giri~mi§lerdi. Giine§ a
c;Iluken ban§ senedleri imzalamyor ve 
harb meydanmda ne§eli bir diig@ kuru
lu!ordu. <;iink.ii Medya Krahmn oglile 
L1dya Prensesmin evlenmesi de sulh 
§artlarmdan biriydi. 

:to :to :to 

Miladdao 632 yll sonra Arab1stan 
yanmadasmda biiyiik bir giin tutumu ol
du. 0 giin Peygamber Muhammedin 
bir!cik oglu ibrahim olmii§tii. Halk, gok
lerm de bu o}i.iye matem tuttugUI\U ku· 
runtuhyarak tela§ ve heyecan gosteriyor
lardJ, Muhammed, cehlin bu tecellisine 
kar§l sogukkanh davrand1, giine§le aym 
ne dogumlarile bab§larmda, ne de tutu
lu§lannda be§er kiitlesile hic;bir alaka ta
savvur olunamJyacagJDI soyledi. Buna 
ragmen birc;ok hocalar, alim gec;inen mii
neccimler uzun y1llar ve amlar, giine§in 
ve aym tutulu§unu §U veya bu felaketi 
vukuuna i§aret olarak kabul etmekten v: 
zavalh halka da kabul ettirmekten _ 
k. · I d' <;e mmemi§ er 1r. 

:to~~ 

1633 te Tiirkler Uyvar kalesini mu
hasara ediyorlardJ. AnsiZin ay tutuldu 
Bir kiSim yobaz ruhlular orduya kari§lk~ 
hk verecek surette tela§ gostermege ba§la
d!. Fa kat zafere susayan asker bu vak1a
dan istifade etmegi daha dogru buldu. 
Koyula~an karanhk ic;inde siiri.ine siiri.ine 
dii~man siperlerine sokuldu ve kalenin 
dii~mesine yol ac;tJ! ... 

Bu hikayelerden sonra soz, giine~in 
tutulu~unu seyre ko~an alimlerindir 1.. 

M. TURHAN TAN 

~ecektir. 1stanbulda topluca bir giizel ~ 
hk, mod~r~ ve medeni bir §tthir parc;asi 
yapmak 1c;m daha uzaklara gitmek mec~ 
buriyeti has1l olacakhr. 

V. BJRSON 

sozler soyliyebilecegini anlami§h. 
- KtzJm! diye tekrarlad1, senin bu

lutsuz bir giikyiiziine tutulmu§ aynalar 
gibi saf bir kalbin var. Her§eyi unutur _ 
sun. Kendine yap1lan biiyiik fenabklari 
bile hahrlamazsm. Cok bahtiyar ola -
caksm. Amma ve lakin ben sana yedi 
nasihat verecegim ki bunlar kulagmda 
kiipe olacak. Sakm unutm1yasm ve mu
cibince amel edesin. 

«Birincisi, sakm bir daha ana yadiga
nnl §urada burada unutma. Zira o senin 
hlmmmd1r. 

Suzanla Sabahat gene yerdeki biiyiik 
bir minderin iistiine dizc;okmii§lerdi. Sadi 
sesini degi§tirmek ic;in her zaman yaptlgt 
gayretten usanmanm verdigi yorgunluk 
ic;inde c;atalla§an s1kmub ve ag1r bir ses
le ba§ladJ: 

«1kincisi, o tJ!ISimi senden ~alan a ~ 
dam! tamd1gm zaman affet ve onu senin 
yanmda bulan adama sakm te~ekki.ir et
me. 

«0~Unciisii, o adam! sev, c;iinkii o da 
seni seviyor ve daha da c;ok sevecektir. 

«Dordiinci.isii, o adamm g~mi§ine i
timad etme, gelecegine itimad et. 

«Be§incisi, o bundan evvel ne soyle -
mi§se inanma, bundan sonra ne soylersl' 
inan ve her istedigini yap. 

- KIZiml 

Bu sefer «ir§ad istiyen talib» demiye
rek evvelki sahtelikleri biraz azaltmJ§ o
lacagl i~in daha rahat ve tabiiye yak1n [Ar~st varl 
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Olimpiyada gidecek 
eskrimcilerimiz 

Macar F ederasyonu ~ok biiyiik 
terdi. Olimpiyad kamp1nda 

kolaybklar gos· 
faaliyet ba,Iadi 

Giire1 antrenorii giiref~ilerimi:z.i kampta ~alrfllnyor 

Olimpiyada gidecek eskrimcilerimizin 
bu aym sonu~da Pe§teye gotiirlilerek o • 
rada c;ah§tmlacaklanm bundan bir mud
del evvel yazm1~11k. 

Bu hususta iki dost milletin Eskrim 1 

F ederasyonlan arasmda cereyan eden 
muhaberat c;ok miisaid bir §ekilde neti • 
celenmi§tir. 

Macarlar, Turk sporculanm gunde 
iic; pengii yani bizim param1zla 75 ku • 
ru§ mukabilinde ia§e ve ibateyi uzerle • 
rine almaktad1rlar. Bundan ba§ka mu • 
kemmel hir salon temin ettikleri gibi en 
iyi iit; hocanm ders verdirmesini tekeffiil 
etmektedirler. 

Turk eskrimcilerinin Pe§tede en bii • 
yuk be§ eskrim kullibile hirer temas yap• 
mas1 ve Macar milli takum sec;melerine 
i§tirak etmeleri de terakkileri i<;in biiyuk 
hirer firSat te§kil edecektir. 

Eskrimde en ileri gitmi§ millet Ma • 
carlard1r. Y almz Pe§tede 35 eskrim ku
liibii mevcuddur. 

Bizim <;ocuklarm en biiyiik noksam 
mahdud gender arasmdaki miitemadi 
c;:ah~malar neticesinde birbirlerinin vazi
yetlerini ezberden bilmeleri ve bu yiiz
den terakki etmenin imkans1z olmasidir. 
Eskrimciler Pe§teye gitmekle yabanc1 
rakib ka!'§ISlnda idman etmek imkamna 
kavu§acaklardir. 

Eskrimcilerimizin aym 22 sinde Pe§· 
tede bulunmalan laz1m gelirken baz1 ha
mhklann ikmal edilememesinden hare • 
ket tarihi tr:.mrnuz aymm ba§ma biraki!
mi§tlr. 

Olimpiyad kampmda 
faaliyet 

Istanbul muhtelit tak1mmda oynay1p 
se<;ici heyet tarafmdan aynlan futbol • 
cular dunden itibaren Kad1koy ortamek
tebinde tesis edilen kampa girmi§lerdir. 
Ayni heyet tarafmdan lzmirlilerden se
c;il~nler de bugun memleketlerinden ge
lecekler ve derhal kampa almacaklardir. 

Ankarah oyunculann kampa i§tirak • 
Jeri ancak cumartesi veya pazar gunu 
kabil olacakhr. 

Kampa alman futbolculan Giine§ ku
liibunun antrenorli yalmz ba§ma c;ah§ • 
tlrmakla tavzif edilmi§tir. Kamptaki fut
bolculann idari vaziyetlerile me§gu] ol
mak iizere de Ankaradan Kamil sec;il
mi§tir. 

Kampa giren giire§<;ilerimiz dun yaz
digumz program dahilinde c;ah§maga 
ba§laml§lardlr. Cure~ antrenorii, giire§· 
<;ilerimizle <;ok yakmdan me~gul olmak
tachr. 

Yunan basketbol tak1m1 
geliyor 

Sehrimize davet edilen Yunan bas 
ketbol tak1m1 oniimuzdeki sah giinli Ro
manya vapurile gelecekler ve bir gun is
tirahatten sonra ilk mac;lanm <;ar§amba 
giinii ak§aml saat 21 de Beyoglu Halk- . 
evinde Tiirk milli tak1mile yapacaklar
dir. 

Yunanh misafirlerle ikinci rna<; gene 
Beyoglu Halkevinde Istanbul • Atina 
muhtelitleri halinde yapi!acakhr. 

G iiref~iler d eni:z.d e 

Beynelmilel basketbol fede· 
rasyonunun kararlari 

Romada toplanan Beynelmilel Bas • 
ketbol F ederasyonu 1936 Berlin Olim
piyad oyunlarma 27 milletin basketbol 
~ampiyonasma i~tirak ic;:in kaydedildigini 
tesbit etmi~tir. 

Bu toplant1da ma<;lar i<;in hakemler 
de tayin edilmi$ ve Tiirklerden Siireyya 
Tiirker, Naili Moran, Semerciyan, Ali 
llhamiye beynelmilel hakemlik vazifeleri 
verilmi$1ir. 

Bu hafta yapdacak lik 
ma~lar1 

T. S. K. Istanbul bolgesi F utbol A -
janhgmdan: 

Fener sladr: 
F enerbah<;e • Beykoz B takunlan sa· 

at 16 hakem: F eridun K1hc 
T aksim stadt: 
T opkap1 • Eyiib B tak1mlan saat 15 

hakem: Samim T alu 
Calatasaray - Be§ikta§ B tak1mlan sa-

at: 16,45 hakem: Sazi T ezcan 
T aksim stadr: 
Alan gozciisii: Kemal Rifat 

V efa • Siileymaniye A tak1mlan sa· 
at 15,30 hakem: Sup hi Batur. Y an ha
kemleri: T alat Delidag, Said 

Calatasaray • Be§ikta§ A tak1mlan 
saat 17,15 hakem: Nuri Bosut. Yan ha
kemleri: F eridun K1hc, Samim T alu 
Eminonii Halkevinin futbol 

turnuvaa1 
Eminonu Halkevinin gayrimuttefik 

kuliibler arasmda tertib ettigi futbol tur· 
nuvasmm kar do final mac;:lanna bu pa· 
zar Karagiimruk stadmda devam edil~ 
cektir. Saat 14,15 te Aksaray • Boz -
kurt, saat 16 da Kiic;ukpazar - Altm 
Hila! turnuva madanndan sonra da sa· 
at on sekizde hususi olarak Karagiim 
rukle Alemdar tak1mlan kar~Ila§acak 
lard1r. 

Galataaaray kuliibiinde 
boka ma~lar1 

Calatasaray kulubu, kendi salonunda 
butun boksorlere a<;Ik olmak uzere bir 
seri boks mac;:lan tertibine karar vermi§· 
tir. 

ilk ma<;lar yarmki cumartesi ak~am1 

GlfreJSllerinaU deni:z.e giriyorlar 

Oziim satislarJnda 
' 

gayritabii vaziyet 

ikbsad Vekaleti vaziyeti 
etrafbca izah etti 

izmir (Hususi)-=- Iktlsad Vekaleti, 
alivre satl§lar hakkmdaki gayritabii va· 
ziyet lizerine, alakadarlara bir emir gi:in 
derer.ek iiziim vaziyetini etrafh surette 
izah etmi§tir. Buna nazaran: 

1 - Rekoltemiz, baz1 mmtakalarda e
sasen azdrr. BaZilarmda da hastahk var
dir. Ge~en yll 80 bin tondu. Bu ytl 75 -
76 bin ton beklenmektedir. Mahsuliin 
idrakine daha epeyce zaman da vard1r. 
Havalann tesirile rekoltenin daha azal
masi bile beklenebilir. 
2- Yunanistanda ki§In havalarm ku

rak gitmesinden mahsul az olmu~tur. 
Rekolte 25 bin ton tahmin ediliyor. 
3- Avustralyada gec;en y1l 48, evvel

ki YJ.l 53 bin ton iken bu yil 32 bin ton
dur. Bu itibarla ingiltereye daha fazla 
ihracat yapmakhgimiz imkam olacak -
hr. ingiltere, ithalatm1 hep Avrupadan 
yapar. Aksi takdirde Tlirkiyeden ahr. 
Avustralya bu YJ.l, ingiltereye ancak 20 
bin ton gi:inderebilecektir. Gec;en ytl in
giltereye 6 bin ton sevkiyat yapmi§bk. 
Bu yll 13 bin tona <;1kmas1 beklenebilir. 

4 - Kaliforniya rekoltesi 170 - 175 
bin tonduT. Fakat bu memleket mah -
suliinlin iiziimiimiiz iizerinde tesiri he
men hemen hic;tir. <;iinku Amerika, ha
ricle muamelesini, anla§masiz ve pe§in 
para ile yapar. Halbuki Tiirkiyenin, Al
manya ve !ngiltere ile klering anla§ma
lan vard1r. Ge~en y1l Almanya ile ka -
bul edilen iiziim ihrac miktan 20 bin 
tondu. Bu y1l ise 40 bin tonu bulmu~tur. 

5 - Kontinanttaki iiziim stoklan c;ok 
azalmi§br. Binaenaleyh fazla ihracat, 
bu noktadan da tabiidir. 

$u sebebler gi:ize almmca, bu y1l ii -
ziim mahsulumiiziin iyi muamele gi:ire
cegi ve buna mukabil, du~iik fiatlarla 
alivre sah~ yapanlarm ziyan edecekleri 
anla§Ilmaktadir. Kald1 ki, "ttziim Kuru
mu, ge~en y1l fiatlarmdan a~ag1ya sa -
b~ yap1lmamasi i~in de ~ah~acakbr. 

Turkofis, rakib memleket iiziimlerin
den 48 ~e§id getirmi§tir. Bunlan, kendi 
mahsulat sergisi salonunda te§hir et -
mektedir. 

Pamuk stoku 
Piyasam1zda pamuk stoku azalmi§br. 

Mevcud 4500 - 5000 balyad1r. Rekolte 
46 bin tondu. Yeni fabrikalanmlZln ih
tiyaci ise 4000 balyadan fazlad1r. Ayn
ca ihracatc;Ilanmtzm Almanyaya kar§l 
taahhiidleri vard1r. Bu sebeble pamuk 
piyasast f1rlami~ ve kuvvetlenmi§tir. 

POLISTE 
UCUZ ATLATILAN BiR KAZA -

Firuzagada oturan 60 ya§Iarmda Atl -
fet admda bir kadm dun ak§am Tur -
bede eski maarif binas1 i:iniinde tramvay 
yolundan ge~erken o strada Fatihe git
mekte olan vatman Hiiseynin idaresin
deki tramvaym sademesine maruz kal
mt§br. Tramvay, kadma ~arpmca alh
na almi§ ve siiriiklemege ba§Iami§tiT. 
Tekerlekler tam kadmcaglZl c;ignemek 
iizere iken vatman tramvay1 durdu¥ • 
mU§ VC bir facianm oniine ge~ilrni§tir. 

saat 8.30 da yapiiacaktir. 

Olimpiyada gidecek 
yelkencilerimiz 

Olimpiyada gitmek i<;in hamlanmakta 
clan yelkencilerimizin nihai se<;imleri bu· 
gun yapllmi§hr. 

Ogleden evvel lzmir 
Refik Corlu ile Istanbul 
Behzad arasmda yap1lan 
kazanml§hr. 

mmtakasmdan 
mmtakasmdan 
yan§I Behzad 

Ogleden sonraki sec;im de Istanbul 
mmtakasmdan F arukla doktor Demir 
T urgud arasmda yapi!ml§ ve Demir 
Turgud kazanmJ§tir. 

Bu suretle ~imdiye kadar yap1lan se
<;imlerde birinciligi doktor Demir T ur· 
gud alml§hr. 

Fransa Berlin Olimpiyad· 
larma gidecek mi? 

Paris 18 (A.A.) - Kabinenin top· 
lanhsmda F ransamn Olimpiyadlara i§ti
rakine clair hic;bir karar almmami§tlr. Bu
nunla beraber, spor muste§an, Berline 
mahdud miktarda F rans1z atletleri gon
derilmesine taraftard1r. 

Bak1rkoy ldman Yurdunun 
yeni sahast 

BakiTkoy istiklal ictman Yurdu ba~kan • 
llitmdan: 

14/ 6/ 1936 tarlhinde !cras1 mukarrer spor 
alanmm a~alma tiireni havanm muhalefe
tlnden dolay1 21/ 6/ 1936 pazar giiniine bl • 
rak1ld1j:h llan olunur. 

Bakirki:iy :i:stlklal idman Yurdu ile Qo -
cuk Eslrgeme kurumu Baklrkoy kolu mi.i§. 
tereken 5 temmuz 936 pazar giinii ve ge
cesl sabaha kadar devam etmek iizere Ba. 
kiTki:iyiinde se<;me blr cazm l~tlraklle muh
tellf numaralarla dansl1 denlz ell;lenceler! 
tertib etml~lerdlr. 

Deniz sporlan (fer<;evesine giren bllu • 
mum miisa.bakalar programa ithal edll -
ml§tir. 

Bu miisabakalara girmek arzusunda bu. 
lunan denlzc!lerin 30 hazlran 936 ak§amt
na kadar Baktrki:iy istasyon caddesi 86 nu. 
marada. dl~ doktoru Mehmed Rtzaya mii
racaat etmelerl r!ca olunur. 
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V ekiller Ankaraya dOndiiler 
Basvekille 

' 
ii~ Vekil gene tayyare ile avdet ettiler. 

Kendilerini Y e'ilkoyde bizzat Biiyiik Onder ugurladl 

Ye,ilkoy Tayyare istasyonunda Cum hurreisimi:z.le Ba,vekilimi:z. vedalafryor ............ ,............................................... . 

Tahlisiye isleri 
' 

Y eni fenerlerin in,aabna 
baslandd1 

' 
Tahlisiye Umum Miidiirliigiinlin bu 

y1la aid in~aat program! iizerinde c;ab§ • 
malara ba§lanmi§tlr. Bu programa dahil 
ve bu sene in§aSI bitirilecek olan fener • 
!erie radyofar ve tahlisiye istasyonlann· 
dan bir k1smmm in§aSI ilerlemektedir. Bu 
sene, Zonguldak ve Samsunda kurula
cak olan iki tahlisiye istasyonunun bil • 
hassa c;ok miikemmel olmasma c;ah§ll • 
maktad1r. 1stasyonlarda kazaya ugnya
cak gemilerdeki yolculann tahlisine aid 
hertiirlii asrl vesait bulundurulacaktu. 

T ahlisiye idaresi ingil tereye biiyiik 
bir tahlisiye motoru de Ismarlamt§tlr. Bu 
motor en biiyiik f1rtmalar da bile dalga
lardan milteessir olmadan i§ gorebile • 
cektir. 

Pek yakmda, kiirekle hareket eden 
diger tahlisiye sandallannm kaffesi mo
torle§tirilecektir. 

Canakkalede bu sene in§a edilmekle 
olan biiyiik fenerin l§tgi 30 mil mesafe
den goriilebilecektir. 

T ahlisiye Umum Miidiirliigii gelecek 
seneden itibaren tatbik edilmek iizere bii
yiik bir program hamlamaktadir. Fe • 
nerler idaresi satm almd1ktan sonra bu 
programm tatbikma ba§lanacakhr. Bu 
suretle, Marmara, Karadeniz ve Akde
niz sahillerimizin daha birc;:ok yerlerinde 
yeni birc;ok fenerler, radyofar ve tah • 
lisiye istasyonlan kurulacak ve buyiik, 
kuc;:uk butlin limanlanmiZa sis dudukleri 
konacakhr. 

lzmirde miihim bir 
muhakeme 

izmir (Hususi) - $ehrimiz Ag1rceza 
mahkemesi, <;ine Bclcdiye reisi Saktbi, 
bir cinayetten dolay1 muhakcmc etmek
tedir. 

Sak1b, hizmetc;isi 16 ya§mda Bahti -
yar nammda bir klZI i:ildiir_mekle maz • 
nundur. Temyiz, davamn Izmirde rii • 
yetini kararla§hrmi§hr. <;unkii adli ba
zt vaziyetler gi:ize ahnml§hr. Maznun 
diyor ki: 

c- Vak'a gtinu i:igleden sonra elimi 
yiiziimii ytkaytp daireye gittim. Hadise
yi haber vcrdiler. Bu bir intihardan iba
rettir. Bahtiyar, hadisedcn li~ ay evvel 
Ahmed nammda birile evlenecekti. Ma
li vaziyctim dolay1sile diigunli ii~ ay 
muddetle tehir ettim. Meger aralarm -
da miinasebet varmi§, hatta Bahtiyar 
ona ka~acagm1 bile si:iylemi§. Fakat Ah
medin babas1, bu §ekli reddetmi§. Bah
tiyar bundan mliteessiren intihara te -
§ebbi.is etmi§ olacak.• 

Doktorlarm raporlarma ve ifadcleri
ne gi:ire, k1z nagand tabancas1 kullan -
mt§hr. Bu tabanca ag1r ve biiyiiktur. 
Binacnaleyh, bu ya;~ta bir klZln bi:iyle 
bir tabancay1 alnma dayayarak tetigini 
~ekmesi ve bunu muteakib ikinci bir 
kur§un s1kmas1 imkans1zdtr. <;iinkii bi
rinci kur§unu yediktcn sonra ktzm yu
varlamp derhal ihtizar haline gelmesi 
icab ediyor. Mahkemc, bu ifade ve ra -
porlar hakkmda istanbul T1bb1 Adli 
miiessesesinin kanaatini sormag1 karar
la§hrmi§hr. 

Bir banka faaliyetini tatil etti 
Uzun muddettenberi mii§kiil bir vazi

yette bulunan ve merkezi Romanyada o· 

Ian Hrisaveloni bankas1 faaliyetini tatil 
etmi§itr. Bankanm tasfiye muamelesine 

ba§landJgJ alakadar makamlara bildiril -

mi§tir, 

Atatiirk ve relakatlerin.deki :z.evat tayyarenin hareketi esnasmda 
• • • Bafvekille V ekilleri seltimlryorlar 

Ye1ilkoy Tayyare istasyonunda Atatiirk, lsmet inonii, Ali ~etinkaya 
ve Ali Ktlrf bir arada 

C B04 taraft 1 tnei sahtfede I 
Heyeti bugiin Ba§Vekil ismet lnoniiniin 
reisligi altmda toplanarak muhtelif isler 
~zerind~ gorii§melerde bulunmu§ ve. bu 
1 ~lere atd kararlar vermi§tir. 

Vekillerimiz Ankaraya vard1 
Ankara 18 (T elefonla) - Ba§vekil 

ismet inonu yamnda Adliye, Dahiliye 

ve N af1a Vekilleri oldugu hal de saat 

17,15 te buraya geldiler. Hava meyda· 

nmda IktJsad, Miidafaa, inhisarlar, Ma

liye, Maarif V ekilleri, Vekaletler erkant 

tarafmdan kar~Iland1lar. 

M1s1r hiikumeti tiitiin giim- I isvi~re frang1 
riigiinii arhrd1 dii§iiriilmiyecek 

MISlr hiikumeti tiiti.in gumrugu resmi- Bern 18 (A.A.) - Federal konsey· 
n; 110 kuru§tan 120 MISir kuru§una c;I· de 1935 y1lma aid devlet hesablannm 
karmi~tJr. Bu resim yiikseli§inden Mi· tetkiki esnasmda Finans Bakam M. Me· 
ma tutun ithalahmn azalmas1 ve bu yiiz- yer, isvi<;re frangmm kJYmetten dii§iiriil· 
den ihracahmiZ!n miiteessir olmasi tah- mesi ihtimali hakkmda <;Ikanlan biitiin 
min edilmektedir. • ' ~ayialann kat'iyyen dogru olmadigml ve 

-···- Isvic;re hiikumetile milli bankanm, fran· 
Pekin talebelerinin grevi gm bugunkii k1ymetini muhafazaya ka· 

rar vermi~ bulunduklanm bildirmi§tir. 
Pekin 18 (A.A.) - Pekin talebe - Mm. Staviski Pariste 

leri, }apon aleyhtan talebe cemiyetleri · Paris 18 (A.A.) _ Madam Arlette 

nin feshine dair olan emrin geri almma- Stavisky, dun gece Nevyorktan gelmi§tir. 
sm1 temin i~in umumi grev yapm1§lard1r. Orada bir miizik holde c;ah§Iyordu. 
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Avam Kamaras1nda 
diin f1rhna koptu 

" M. Eden, italya 
tedbirlerin ref'ine 

maksad1na erdigi i~in 
karar verildigini 

zecr1 
bildirdi 

- -----
[Ba:starafl 1 inci &ahtfedel 

bagh kalmakta devam edecegiz. 
Hiikumet, zecri tedbirlere devam edil

digi takdirde hic;.bir fayda temin edile • 
miyeceginden maad, zecri tedbirleri tat· 
bik etmekte alan devletler arasmda da 
ct Cli ihtilaflar c;.1kacagma kanaat getir · 

mi§ bulunuyor. . 
Biitiin bu sebeblerden dolay1 lngiliz 

kabinesi zecrl tedbirlerin kaldmlmasma 
karar verrni§tir. Bu mesele hakkmda Ce
miyeti Akvamdan daha evvel karar ver
mekle beraber, gelecek hafta toplanacak 
Cemiyeti Akvamm verecegi karan kabul 

edecegiz.» 
Akdeniz meselesi 

M. Eden bundan sonra Milletler Ce
miyetinin istikbalinden bahsederek, Ce
miyetin ileride daha faydah. olabilmes1 
i~in yaptlacak te§ebbiislere lngilterenin 
var kuvvetile yardlm edecegini soylemi§ 
ve Akdenizden bahsederek demi~tir ki: 

«- Zecri tedbirlerin tatbikl miinase
betile yap1lacak herhangi bir tecaviizde 
kar~1hkb yardtm i§ini gorii~mek iizere 
Akdeniz devletlerile miizakerelerde bu
lunmu§ ve anla§malar yaprni§hk. Bu te
ma~lar neticesinde, Akdenizde !talyan -
Habe§ ihtilafmm ba~ladigJ tarihte mev• 
cud deniz kuvvetlerimizden daha biiyiik 
bir kuvvet bulunduracagn.» 

Hariciye N azm bundan sonra Al -
manyadan yeni teminatlarla son fngiliz 
muht1rastnm cevablanm beklemekte ol~ 
dugunu soylemi&tir. 

Muhalillerin protestosu 
Muhalif meb'uslar mi.iteaddid defa ... 

lar M. Edenin sozlerini keserek kabine
nin derhal istifa etmesini istemi~lerdir. 

Bundan sonra, amele ftrkas1 erka -
nmdan M. Greenwood ile eski Ba~vekil 
Laid Care hiiki'imeti §iddetle tenkid e -
den aglr nutuklar soylemi§lerdir. tlk de
fa so:t alan M. Greenwood ezciimle de
mi~tir ki: 

«- Hic;bir lngiliz nazm bu kadar 
§ayanl tessiif bir nutuk soylememi~tir. 
Hic;bir kabine, temsil ettigi halkt bu de
rece tezlil etmemi~tir.» 

Eski Ba§vekil Loid Core da §unlan 
si:iyJem" t" • 

«- Y anm asudan fazla bi rzaman
danberi Avam kamarasmda bulunuyo -
rum. Simdiye kadar !ngilterenin maglub 
aldugunu Avam kamarasmda soyliyen 
bir nam gormedim. Hiikumet bu ~ayam 
teesslif kararile Cenevreye gidecek olur
sa, fngilterenin ~eref ve haysiyeti mahvo
lacak, olecektir!.. 

ilan edecegine dair Ramadan yap1lan sa
rih tehdid kayde §ayan gori.ili.iyor. 

Zecri tedbirlerin kaldmlmasma, iki 
saat siiren bir kabine toplantlsmdan son
ra karar verilmi~tir. Bu toplanti esnasm
da M. Eden, arkada§larma, bu karan is
tilzam eden hariciye ek$perleri raporunun 
dayand1g1 ba§hca iir; sebebi izah eylemi§· 
tir. Bu sebebler §Unlard1r: 

I -'Cenevr~ andla§masmda, harb 
bittikten sonra da zecri tedbirlere devam 
olunaca~na dair bir kayid yoktur. Bu 
miinasebetle M. Eden §Unu hahrlatmJ§· 
ttr ki: ingiliz eksperleri, zecri tedbirler 
tatbikmr ancak harbin oni.ine gec;.mek ve 
yahud ki harbin sonunu tacil etrl!ek mak
sadile kabul etmi~lerdi. Bundan ba§ka 
M. Eden, zecri tedbirlere devamm Ce
nevre andla§masmca derpi§ edilmemi§ o
lan, mahza cezal bir mana ifade edece • 
gini ve o zaman da ltalyaya kar§L hasma
ne bir hareket olacagmt soylemi§tir. 

2 - Oiplomatik bak1mdan Avrupa -
mn bugiinkii vaziyeti, bu bolgede m\i§ -
terek · emniyetin tesisi hususuna 1talyamn 
da i~tirak etmesine engel alan sebeblerin 
ortadan kaldmlmas! ic;in biricik c;are ola· 
rak zecrl tedbirlerden vazgec;ilmesini em· 
tetmektedir. 

Anla~Ihyor ki, 1ngiltere hi.ikumeti, bil· 
hassa Almanyanm askeri haz1rhklarmm 
ehemmiyetinden ve sordugu suallere ce· 
vab vermek hususunda Alman hiikumeti· 
nin p;osterdigi taalliilden i§killenmi~tir. 

Diger. taraftan, !ngil tere, Almanyanm 
(ekoslavakyada tam bir hareket serbes -
tiligine kar§lhk Avusturyamn statiikosunu 
muhafaza etmek hususunda italya ile 
anla~masmdan da endi~e etmektedir. 

3 - Zecrl tedbirlerin kalkmasile, son 
zamanlarda uzun bir kararstzhk yiiziin • 
den 5arstlml$ olan ingilterenin niifuzu 
yeniden iade olunacakhr. 

Zecri tedbirleri kaldrrmak ta 
kali degilmi~ 

Roma 18 (A.A.) - Resmi mehafil, 
Londra kabinesinin zecri tedbirlerin kal
dmlmasma karar vermesini hic;. te hay -
retle kar§tlamamJ§tJr. Daha fazlast var. 
Bu mehafil, sadece bu tedbirlerin kald1· 
nlmas1 kafi bir §ey olmadigmi beyan ve 
italyan fi.ituhatmm sarih surette tanm -
mast lazim gelmekte oldugunu ilave et
mektedirler. Ortada bir Habe§istan me
selesi mevcud oldukc;.a zecri tedbirler 
kalksa bile beynelmilel gerginlik devam 
edecektir. 

Neca~i lsko~yaya gitti 
Londra 18 (A.A.) - N eca§i ve a· 

Ingiltere halen Akdenizde en kuvvetli 
devlettir, hatta diger Akdeniz devletle 
rine yardlm edebilecek vaziyettedir.» - ilesi, ·bu sabah fskoc;.yaya. hareket etmi§· 

lerdir. Orada Glasgova yirmi kilometro 
mesaf~de bulunan bir §atoda oturacak -Bafvekilin miidalaast 

Bu tenkidler iizerine Ba§vekil Balvi·n 
bizzat so2' alarak zecri tedbirlerin tatbi
kinde raslanan mii§ki.ilah anlatrnl§ ve 
Zecr] tedbirJerin iflas ettigini soy]iyerek 
vaziyete gore karar vermek hakkmm Ce
l:niyeti Akvama aid oldugunu ilave etmi§ 
ve ckmi§tir ki: 

«- Zecri tedbirler ancak Cemiyeti 
A.kvam azalarmm, Cemiyeti Akvam em
rine ordulanm amade bulundurduklan 
takdirde tatbik edilebilir.» 

Muhalifler hiikumetin istifasmt iste • 
:rni§lerdir. F akat neticede mi.inaka§alarm 
gelecek hafta da devamma karar veri! -
llli§tir. 

Kararm esbabt mucibesi 
Londra 18 (A.A.) - Zecri tedbir

lerin kaldmlmas1 lehine, lngiliz kabine -
sini, bir karar almaga sevkeden birc;.ok a
miller arasmda, bilhassa, ltalyamn yalmz 
Milletler Cemiyetinden c;.ekilmekle kal
lllaytp, zecri tedbirlerin tatbikma devam 
edildigi takdirde, umumi seferberlik dahi 

lard!~ · 

!yi malumat . almakta olan mehafil, 
Neca§inin M. Edenin bug~n ogleden 
sonra Avam kamarasmda hiikumetin zec
ri tedbirlerin kaldmlmasJ karanm bildi -
recegi mada Londrada bulunarak mii§· 
ki.il bir mevkide kalmamak ic;.in seyahate 

c;Ikmi§ oldugunu beyan etmektedirler. 

ltalyaya bir de istikraz 
vereceklermi1 

Londra 18 (A.A.) - Dayli Ekspres 
gazetesi, birkac; milyon !ngiliz lirahk bir 

ftalyan istikrazl hakkmda Londra ile 

Nevyork arasmda halen miizakereler ce

rcyan etmekte oldug1.1nu bildirmektedir. 

Arjantin Cemiyeti Akvamdan 
~ekilecek mi? 

Londra 18 (Hususi) - Bugiin Ar

jantin meclisine verilen bir takrir Arjan • 

tin hUkumetinin Cemiyeti Akvamdan c;.e-

kilmesini istemektedir. 

Di.in Beyoglunda, Galatasaray lisesi- zarmda c;i~ek te~hir edenlerden §imdilik 
nin duvarma biti§ik Kartal sokagmda bir vergi almm1yacaktir. Belediye bu suretle 
~ic;ek pazar1 ac;.IlmJ§ ve biiyi.ik bir ragbet <;ic;ekc;iligi te§vik etmek istemektedir. Yu
gormii§tiir. Per§embe, cuma ve cumartesi kanlci resim, pazardan ~ic;ek a!anlar1a, 
giinleri ayni yerde a~llacak olan !;i!,;ek pa- te§hir edilen ~ri gostermektedi{. 

OKUYUCULARIMIZ 
- Diyor ki 

DemiryollarimJzda 
seyahat zevki 

Bilmem bu yakmlarda, Anadoluda §i
mendiferle yolculuk ettiniz mi? Gene 
Turk Cumhuriyetinin c;elik iradesinden 
dogan ve ana yurdun dart ~cvresini bir 
ag gibi oren demiryollarmda geni§ u
fuklara dogru uc;up gitmek; insamn ru
hunda w;an bir zevk canland1nyor. 

. Tiirkun ba§anc1 kudretine geni~ mik
yasta bir i:irnek alan bu uc;suz bucak -
s1z demiryollan ~uphesiz, benim gibi 
her vatanda;; yolcunun da gonliinde 
hakh bur gurur yarahr. 

Hele, istirahatinizi dii§linerek bir ya
takh vagon bileti de almi~samz; arhk 
yapacagm1z yolculukta key Iinize pa -
yan olamaz. Y atakh vagonlarm §irin 
bir kafesi and1ran kiic;uk, fakat liiks bir 
komparhmanmda sakiz gibi bembcyaz 
ortiilii yataga §oy le bir yaslamrsmtz, 
ba~mlZI ku§ti.iyli yastJgm yumu§ak kav
ray!§ma b1rakusm1z ve tren sizi tath 
bir uyku veren hafif bir sarsmt1 i~inde. 
hududlarm maveralarma dogru bir ku§ 
gibi w;urur. Velhas1l en ufak ihtiya -
cm1zm temini i<;:in ba~ucunuzdaki zile 
basmak kafidir. Derhal, bi-rka<;: lisana 
a§ina tahsil ve terbiye gormli~ bir kon -
doktOriln nazik ve milltefit r;ehresile 
kannlasirsmlz ve emirleriniz bir daki -
ka ic;in"de yap1hr. Yemeginiz vaktinde 
hazirdlr her tilrlii istirahatiniz temin ' . 
edilmi§, yalagmtz yaptlm1~tu. l§te bu 
luks bu rahat ic;inde seyahat ederken, 
hie; farkmda olmadan bi~l~;c: kilom~t· 
roluk yol katettiginizi gozonune get! -
recek olursamz, komparhman~mzm pen 
ceresinden seyrine doyamadJgmlz en -
gin ovalan ba~1 dumanh daglan, ne -
hirlerin uz~n kivnh§lanm kolayca hie; 
rahatm1z bozulmadan a§IP ge~;tiginiz 
halde eski c;aglarda bu mesafeyi atlar 
ve ar~balarla bin bir zahmet iginde ay
larca durup dinlenmeden yol almak 
suretile ancak, gidebilen ·insanlara kar
§l ir;inizden gayriihtiyad bir ac1ma his

si gelir. 
Blitiin medeni memleketlere kol 

budak salml§ alan Yatakli vagonlar i
daresinin Tiirkiye §Ubesi de ba§ancl el
Lerde hi<; §a§m1yan bir intizm?la ~§le -
mekte, servisler, Avrupa serv1slermden 
hi<; a§agl kalmamaktad1r. ~atakh va
gon servisi yalmz ~nk~ra - Istanb'::l .. a
rasmda i§lerken g1md1 hemcn butun 
hatlara te§mil edilmi§tir. Bu suretle 
memleketimizin her tarafmda seyahat 
edecek vatanda§lar bu suretle bi.iti.in 
kolayhklara nail olmu§lardrr. Memle -
ketimizde bu medeniyet vasitalarml bu 
kadar intizamla idare edenleri her halde 
takdir etmek IazJmd1r. 

Me§hur sinema 
artisti Harry Baur, 
uzun zamandanbe- . 
ri katibi olan dram ' 
artisti Radife Taly 
Byle evlenmi§tir. 
Bu kadmm Arab 
veya Afrikah ol -
dugu zannedilmek
tedir. 

Bu me§hur iki 

N.N. 

artistin izdivacml Harry Baur 
haber veren Fran-
SlZ gazetcleri nikah merasimi hakkmda 
§U tafsilah veriyorlar: 

cT1pk1 sinemada oldugu gibi, agac~a
rm altmda bir otomobil durdu ve s1 -
yah esvabh, siyahh ye§illi. §BP.~ah ~e -
linle laciverd kosti.im giymu; guvey m -
diler. Birinci katta, intizar odasmm d':1'
varl boyunca duran kadife s1ralarda ~1r 
miiddet beklendikten sonra, mes ud 
gift, akibetlerinin tahakkuk edecegi sa

lona girdi. 
Belediye reisi nika.hlanm kiydJkt_ar: 

ve kan kocanm ayn ayn me~iyetl.enm 
sena eden kJsa bir nutuk soyled1kte~ 
sonra, evliler ve davetlileri, nikah daJ
resinden aynldilar. 

Sokaga ~1khklan zaman, yoldan ge -
c;enlerden biri, artisti tammi§.h; du~du, 
uzun uzun bakh, sonra, kend1 kendme: 

_ Allah Allah, Harry Baurun burada 

i§i ne? 
Diye si:iylenerek yoluna devam etti. 

•• 
SACLIK ISLER/ 

Tiirkiye T1b Enciimeni 
toplanbsi 

17 haziran c;.ar§amba gi.inii profesor 
Akil Muhtann ba§kanhgmda yap1lan 

toplanbda profesor Ne§et Orner, az go

riilen Banti hastahg1 hakkmda tebligde 

bulunmu§, bu hastahkta yaptlgl te§rihi 

tetkikleri projeksiyonla gostermi§tir. Pro

fesor Akil Muhtar kalbin c;ekme kuvveti 

iizerine tebligde bulunmu§tur. Profesor 

F ahreddin Kerim hezeyam miirtai§ has

tahgmda insulin tedavisi roiinyomanlarda 

goriilen koku halliininasyonlarmda siit te

davisinden alman netice iizerine tebligde 

bulunmu§ ve miizakerat cereyan etmi§tir. 

Enciimen bu toplanti ile yaz tatiline gir

llli§tir. 

iii! E2 

Bogazlar k 0 n fer ansI IBCumhuriyet)i 
------------------- IHI al 0 lk ~ iii 't y lfl1 u 

Yunan ve 
hareket 

Bulgar heyetleri de Montroye 
ediyorlar. Yunan murahhaslar1 

tezimizi miidafaa edeceklerdir 

Nigdenin Ulukitla kazas1 Islam 
mahallesinden a'~I Hamza 

oglu Aliye: 
Bu hususta btr isti<ia ile kaymakamhga 

miiracaat e<iiniz miiseb,biblerln cezalan • 
dmlmalanm temln etmll(l olursunuz. [Ba§ tarat1 1 fnci sahttede] 

Ba~vekil ve Hariciye Nazm Kose iva
no£ i~tirak edememektedir. 

Kral Borisin Sofyadan dogru !talya
ya, oradan da diger payitahtlara gidece
gi soylenilmektedir. 

Bulgar heyeti yann Montroye hareket 

edecektir. 
Bogazlar Komisyonunun vaziyeti 

Bogazlar komisyonu, baZl delegele -
rinin, hiikumetleri tarafmdan Montro 
konferansma memur edilmeleri ve yaz 

mevsiminin de gelmi§ olmas1 dolayJsile 
sonbahara kadar yaz tatili yapm!§hr. 

Sonbahara kadar, Montor konferan -
smda Bogazlarm tahkimi hakkmdaki ta
lebimiz i.izerinde karar verilmi~ buluna

cagl cihetle komisyonun yeni bir ic;tima 

devresine girmesine liizum kalmJyacagl 

zannedilmektedir. 

Komisyonda bulunan ecnebi delegele

rin hemen k3.Hesi memleketimizdeki se

faretlerin ata§emiliter ve navallerinden 

ibaret olduklan ic;in bunlar memleketi -

m1zde aslt vazifelerine devam edecekler

dir. Y almz, .komisyondaki Ti.irk murah

has ve memurlan ba§ka vazifelere gec;.i· 

rileceklerdir. 

Mantra konferansmm alacagt vaziyete 

gore, kamisyonun tasfiyesi hakkmda bi
Hihare bir karar verilecektir. 

Komisyon, hirer senelik faaliyetini yll

hk raporlar halinde toplam1~ bulundugun
dan tasfiye i~i uzun siirrniyecektir. 

Londrada Alman 
korkusu 

[Ba§taratt 1 fnc! sahftede] 

altmda italya ve Avusturya ile anla~mas1 
ihtimali artmaktadtr. 

Ramada siyasi kanaat 
Roma 18 (A.A.) - Siyasi mehafil, 

ykmda Almanya ile Avusturya arasmda 

bir itilaf viicude gelmesi ihtimallerinin 
artmt§ olmasmdan dolay1 memnuniyet 
gostermektedirler. Bu mehafil, M. Mu

solini ile M. Su§nigin bu aym be~inde 
yapmt§ olduklan gori.i~menin halihaz1rda 
fevkalade miikemmel olan !talyan - Al-

man miinasebatile hemahenk olacak §e -
kilde Alman- Avusturya itilafm1 normal· 

le§tirrnegi istihdaf etmi§ oldugunu beyan 

etmektedir. 
,Simdiye kadar Almanya ile heni.iz bir 

itilafname imza edilmemi§ olmast boyle 

bi; itilafm zecrl tedbirleri tatbik eden 

devletler cebhesini yeniden kuvvetlendir

mesi ve bu tedbirlerin kaldmlmasmm ge

cikmesi endi~esinden ileri gelmi~tir. 
lngiliz gazeteleri nevmid! 

Londra 18 (A.A.) - lngiliz - Al
man miinasebetlerinin mii~kiil bir devre 
gec;.irmekte oldugu soylenmektedir. AI ~ 

man Beyaz kitabmm ne~redilmi§ olmas1 
gerek ~ekli ve gerek muhteviyat1 itibarile 
teessiife §ayan goriilmektedir. ingiliz 

sualnamesine Almanlann get; cevab ver
mi~ olmalan da teessi.ifle kar§Ilanmakta -

dir. 

Evening Standard, diyor ki: 

«Diger bir ihtilaf mevzuu da ingiliz ~ 
Alman deniz itilafmm tefsirinden dog -
mu§tur. Bu tefsir, Almanyay1 Sovyetlerin 

in~aatma mukabele olmak iizere kruva -
zorlerini~ tonajml arlirmaga sevketmi§ -
tir.» 

Ayni gazete, «Ribbentropun Phippse 
kar§l c;.evirmi~ oldugu entrikanm iyi an -
la~ma ihtimallerini hi~ te artl!maml§ ol
dugunu» yazmaktad1r. 

Bu gazete diyor ki: 

«Ribbentropun Alman hiikumetinin 
1ngiliz sefiri olarak memnuniyetle kabul 
edecegi diplomatlann isimlerini bile zik
retmi~ ve bu meyanda bilhassa Lord 

Mount - Temple, Lord Lothian, Lord 
Rivardale ve Sir Sidney Clivein adlanm 
ileri si.irmii~ oldugu si:iylenmektedir. 

Evening Standard, netice olarak, di
yor ki: 

«Bu diplomasi usulleri, komik alma -
lanndan kat'1 nazar, hi<; te tavsiyeye §a· 
yan cl~ildirler.» -···---Bulunan define! 

Sanyerde define arama faaliyeti diin 
durdurulmu§tur. Y apdan hafriyat neti -

cesinde define yerine, i.i<; dart tane kiic;iik 

Mahmudiye ziynet altmt ile bir iki kris

tal cam parr;asmdan ba§ka bir §CY bu -

lunamarnl§tlr. --···-Prens Starhemberg ltalyada 
Viyana 18 (A.A.) - Prens Star • 

hemberg, halihamda ftalyada kain Lu

ganoda ikamet etmektedir. 

Tempos gazetesine gore 
hazrrladrgtmtz proje 

Pariste c;1kan Temps gazetesi 14 bazi
ran tarihile Ankaradan aldigl §U telgraf
nameyi ne§rediyor. 

Lozan muahedesile tesbit edilmi§ olan 
&gazlar rejiminin yerine kaim olacak 
yeni mukaveleye dair alan Tiirk praje -
sinin esash hatlan hazirlanmi§hr. 

Proje iic; klSimdan mi.irekkebdir. 
I - Tiirkiyenin umumi emniyeti ... 

Bu klSlm, Lozan muahedesinin, Bogaz
larm askerlikten tecrid edilmesine dair 
alan maddelerini kaldmyor, Bogazlarda 
ticaret seyriisefer serbestisini mutlak su -
rette tesbit ediyor ve Bogazlar iizerin -
den, asker! ve sivil hava sefinelerinin u -
I;U§unu menediyor. 

2 - Bogazlann emniyeti. Bu klSim 
mucibince Bogazlardan ge<;ecek ecnebi 
harb gemilerinin hacmi istiabisi 14 bin 
tonilatoyu gec;.miyecek ve tahtelbahirlerin 
ge<;mesi yasak of.acakhr • 

3 - Karadenizde emniyet mesele -
si: Projenin hiikiimleri mucibince Ka -
radenizde sahilleri bulunm1yan devletle -
rin barb gemileri, mi.inhaman ziyaret 
maksadile Karadenize girebileceklerdir. 
Bu filolar, Karadenizde sahilleri bulu -
nan devletlerin filolan ir.;.in bir tehdid te~
kil etmiyeceklerdir. Mecmu hacmi isti
abisi 28,000 tondan yi.iksek bir filonun 
Karadenize ge<;mesine mi.isaade edilmi
yecektir. 

Ecnebi harb gemilerinin Karadenize 
ge<;ecegi, mi.isaadesi almmak il;in bir ay 
evvel Ti.irkiyeye bildirilecektir. 

~aksim Gorki 
LBa;~taratz 1 tnc1 sahi!ede] 

Sovyet Rusya inkthibm en degerli kale
mini, hem de cihan edebiyah sayth ro
manCI!.armdan birini kaybetmi§ oluyor. 

Maksim Gorki 67 ya§Inclaydt. 1869 
senesinde Nijni ~ Novgorodda dogmu§
tur. G:.;nc ya§m<:ta yetim kaldig1 ic;.in mun
tazam ve esasb bir tahsil gormemi§ti. Ma
sum manasile serserice bir hayah vardu. 
ilk hikayelerini yirrni ya*mda ne~retti. 
Eserlerinin en canhlan kendi hayatm1 

aksettirenlerdir: Ilk A§k, Edebi hayail
mm hat1ralan, bilhassa C ocukluk H aya
ilm. <<Serseriler», «Step» ve «Ana» ismin
deki r.anlar1 da c;ok me§hurdur ve so
nuncusu tiirkc;eye de c;evrilm§itir. «Bur
juvalar» ve «Alt T abakalarda» adh iki 
piyesi de vard1r. 

Maksim Gorki, muasulanna nasib ola
bilecegi nisbette realist bir romancnd1r. 
Geni§ ve keskin bir mii§ahede kuvveti, 
eserlerinde onun kendi tecriibelerine miim
ki.in oldugu kadar sad1k kalmasm1 ko -
layla§hrml§hr. F akat romanlanmn ekse
riya teknik bakimdan fena kompoze edil
digi goriiliir. ;>ohretinin biiyiik bir kismi 
eserlerinde i§c;i S1mfm1 ya§atmasmdan ve 
ihtilal fikirleri a~Jlamasmdand1r. 1914 te 
Bi.iyiik Harb c;Ikhgl zaman bozguncu 
ve Alman taraftan bir mecmua ne§ret -
mege ba§lad1. 1917 ihtilalinden sonra 
ne§rettigi « Y eni Hay at» mecmuasile de 
miinferid sulh fikrini miidafaa etti. Ke
renski hi.ikumetinin giizel san' atlar veki -
liydi. Sovyetlerle aras1 ar;1larak 1921 de 
Almanyaya ve ftalyaya ge~erek bir miid
det orada ya§ad1, sonra, Stalin zamamn
da tekrar Rusyaya dondii ve e§i goriil -
memi§ bir merasimle kar§Ilandi. 1928 se
nesinde Sovyet hiikumeti Gorkiyi Maarif 
Komiseri tayin etmi§ ve kendisine Kmm· 
daki Prens Vorontsov - Da§kov saraym1 
hediye etmi§tir. __ , ........ ~. ···--
Kdkl§ta yap1lacak merasim 

Atina 18 (Hususi) - Ba§vekil pa
zar giinii Selanige gelecek olan Krah o· 
rada istikbal etmek iizere yann ak~am 
buradan hareket edecektir. 

Ba~vekil Kral ile birlikte pazar giinii 
Ktlk1~m Bulgar istilasmdan kurtulu~u 
yiidoni.imii mi.inasebetile yap1lacak mera· 
simde haz1r bulunacaktu. 

Pe~tede mahkum olan Nas
yonalist sosyalistler 

Pe~te 18 (A.A.) - Berkes mahke
mesi, «Orakh hac;.» azasmdan yedi nas· 
yonal sosyalisti bir ay ile bir sene arasmda 
tehaliif eden hapis cezalarma mahkum 
etmi§tir. Oiger dokuz ki§i beraet kazan· 

m1~ttr. 

Bir tetekkiir 
Erenkoy D<irdiincii ilkmekteb ba~mual

llmli~lnden aldiglmlz b!r tezkerede: «Mek.. 
tebimizden 25 c;ocu~u blr yildanberi para
siz t1ra11 eden :tstasyon caddesl 1 numarada 
berber Hiiseyin Genc;aya c;ocuklar namma 
a1;nk olarak te§ekkiir ederim» denilmekte
dlr. 

Gaib aramyor 
Slrkecld~ Varna otelinde misafir Kirk. 

Ja.rellnln Inlee kiiyiinden Ahmed kiZJ. ~
mile imza_slle ald!gimlz mektubda denill
yor kl: cOz karde~lm K1rklarelinin intee 
kiiyiinden Mustafayi alt1 seneden bert kay. 
bettlm. Ne oldugunu bilenlerln Allah .r~zas1 
lc;in yukar1k! adrese bildlrmelerlni rica e
derlm.:. 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Fra.nsizlarm istiklalini tasdik et • 

mek iizere olduklan memleketlerden blri, 
miikemmel. 2 - i~aret. Ara,b alfallesinde 
blr harfln okunu:;m. 3 - Tibetlilerln pa -
paz1, e~elemekten emir. 4 - Adilik. 5 -
KiiQiik c;ocuklar «giizeb yerine bu kelime
yi kullamrlar. 6 - Uyumaktan uzak olan, 
beyaz. 7 - Almanyada bir nehlr, iriyan 
beygir. 8 - italyanm merkezi. 9 - Hakll
YI hakslZdan ayrran kuvvet, bizi doguran. 
10 - Sakat, inmekten emir. 

Yukan<ian ~g1ya: 
1 - Eskl ve bic;imslz mavna. 2 - Ula~

maktan emir, yemekten emir, ru.sr;a « e • 
veb, 3 - Miisliimanlarm oru~t tuttnklan 
ay, koyu krrmlZl renk. 4 - Blq;eyi viicude 
getlrmek, isl!mm ilk diirt halifesln<ien bl... 
ri. 5 - Yemekten emir, ne s1cak ne soguk, 
kolun ucu. 6 - Elbisenln en alt tarafl, 
gene degll. 7 - Nota. 8 - Bir l~e yeni ba§
laml~ olan, imdad istiyen bir adamm tek
rar ettigi kelime. 9 - Fransada bir :)eh!r, 
sevglll. 10 - Yeni diinya, ctokun aksi. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi, ,ekli 
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Istanbul Borsas1 kapanJ§ 
fiatleri 18 - 6 - 1936 

--------------------------------PARALAR 
Al~ Sat~-

1 Sterlin 633. 633. 
1 Dolar 123. 126.50 

20 FranslZ Fr. 16:'>.75 16575 
20 Liret 190. 195. 
20 Belcika Fr. 80

21
· 84. 

20 Drahml 23.50 
20 isvlcre Fr. BlO. 8~0. 
20 Leva 22. 26. 

1 Florin 82· 84. 
20 Cek kronu 90, 90. 

1 Avusturva Sl. 22. 24., 
1 Peceta 14. 16, 
1 Mark 28. 30. 
1 Zlotl 20. 22 
1 Pen2il 22. 2~ 

20 Leva 13. 16. 
20 Dinar 48. 52. 

1 Yen 32. 34. 
20 isvec kronu SL 33. 
1 Tiirk altm1 917. 979. I 

~~-B~an~k~n~o~t_O~s~--B~- ~~2·~l3~·----~2~45~· ---
\ CEKLER 

Londra 
Nev Y<>k 
Paris 
Mll~no 
Briiksel 
A tina 
Cen.evre 
Sofva 
Amsterdam 

Prago 
Vivana. 

Ma<lrld 
Berlin 
Varsava 
Budaneste 
Biikres 
Bel!n'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ar;tll$ 
633. 

0.7950 
12•06 
10.1215 
4.6975 

84.79 
2.4570 

63.1582 
1.1743 

19.16!5 
4.1937 
5.8175 
1.9718 
4.1937 
4.3025 

107.680 
35.0525 

2.6890 
24.9244 
3,0644 

ESHAM 

Kapa~ 
633.50 

0.7913 
12.03 
10.0935 
4.6843 
8~.5790 
2.45 

63. 
1.1722 

19.1168 
4.1832 
6.8068 
1.9680 
4.1832 
4.2920 

107.4167 
34.9655 
2.68i,Y 

24,9866 
3.0560 

c YENi ESERLER 
. I 

) I 
Ar;11l~ '-Kaparu$\ 

Aslan clmento . 9.40 9,40 
Merkez Bankast 67.75 67.75 1 

lr~ ~~~~tS~T~i-K~R-A~Z~L-A--R~~ 

Bi.iyiik ve ktymetli i.istadm hatlrala· 
nndan iir;iinci.i cild de inti~ar etmi~ir. 
Aynca bahsedecegimiz bu degerli kita
bt karilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

Para ve kambiyo 

Tiirk borcu 
) 

) 

) ) 

:9 ) 

Erg ani 

I pe. 
I va. 
II De. 
II va. 
III va. 

Kap~ 

2UO 
19,90 
20. 

Yiiksek Ticaret mektebi profesi:irle -
rinden ve Universite do~;entlerinden Dr. 1 

% 2 Hazlne 

Al;lllli 

21.175 
20,('5 
19.90 

20.15 
9~. 
44,50 

TAHViLAT 

20,15 
95, 

44,00 

Muhlis Ete bu namda bir kitab ne§ret - 'A;;'dolu I oe. I 
mi§tir. Gi.izide bir ikbsadc1 olarak ta - II :. I va. !~:~~ !~:;~ 

1 
mdlglmlz doktorun yaz1lan karileri - • .~1 va. fJl.U2 51.52 

1 ,~--~·~m~~~~v=a~----------------~ mizce malumdur. Eseri tavsiye ederiz. -
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muvaffakiyetle devam ediyor. Telefon : 49091 
SAZ HE YETi: Kernan NECATi TOK YAY · Kemen~e, ALEKO - Piya
no, YORGi - Ciinbii~, CEMAL - Klarnet, RAMAZAN- Ka!lun, AHMED
Darbuka, H. TAHSiN- Okuyuculur: AGYAZAR, CELAL, YAHYA. 

Bayanlar : MAHMURE, NEBiLE - iHSAN LEYLA, AYDA. 

ve SeiAnikli UDi ABDi 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
MukeUefin ismi Mahallesi Sokagt No. Cinsi Hisse 
Siireyya Pa~a Beyoglu Hiise-
zevcesi Adalet yin aga. 

miktart 
lstiklal 138 Haleb Tamamt 
caddesi 140 ham 

142 
144 
19 

Salada cinsi ve evsaf1 yazth emlak vergi borcundan dolayt tahsili 
emval kanununa tevfikan sahhga <rtkartlmi,_br. 22/6/936 giiniinden 
itiharen 21 giin sonra 13 temmuz 936 pazartesi giinii ilk ve onu takib 
eden 23 temmuz 936 perfembe giinii kat'i ihalesi yaptlacaklir. 

lsteklilerin 13200 lira pey ak~esile beraber ihale giiniinde Beyog· 
lu Kaymakamhgmda tetekki.il edecek idare. heyetine miiracaatleri 
ilin olunur. (6304) 

Kapal1 Zarf. U sulile 
EKSiL TME iLANI 

·SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1- Zafranbolu civarmda Karabiikte kurulacak demir fabri
kalarma aid ,ehir in,aah temelle vahidi fiat esasile ve temel . 
terden yukar1 ktstmlar toptan goliirii suretile eksiltmiye ~lkartl
mtthr. Tahmin edilen intaat bedeli 469,372,41 liradtr. 

2 - Bu ite aid eksiltme evrak1 fUnlardtr: 
A) Eksiltme tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni tartname 
D) Fiat cetveli, ketif huli.salan 
E) Hususi tartname 
F) Projeler. 

lstiyenlerin bu evrak1 25,00 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankas1 binasmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliigiinden a
labilirler. 

3 - Eksiltme 8/7/936 ~artamba giinii saat 16 da Ankara Zi· 
raat Bankast binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komisyon -
da yapdacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktJr. 
5 - lsteklilerin 22.524,90 lira muvakkat teminat vermesi la

ztmdtr. Bundan ba,ka eksiltmiye girecekler ihale giiniinden 3 
giin evveline kadar Bankaya bu iti ha,arabileceklerini ispat ede
cek evrakt gostererek bir ehliyet vesikast alacaklar ve bu ehli . 
yet vesikasm1 teklif mektublarma leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm nihayet ihale ~a
atinden bir saat ~eline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde 
kapattlmtt bulunmas1 tarlbr. 

I Devlet Demiryollan ve llmanlar1 lfletme U. idaresi ilinlan I 
Muhammen bedeli 15,000 lira olan muhtelif eb'adda 1260 metre 

silo lastik bantlarile Elevator bantlart 16/7/936 perfembe gii'nii sa -
at 15,30 ta kapah zarf usulile Ankarada ldare binasmda satm ah -
nacakhr. Bu ite girmek istiyenlerin 1125 lirahk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesikalari Resmi Gazetenin 7/5/936 G. ve 
3297 numarah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname dairesin
de ahnmif vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisligine vermeleri Iaztmdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa,ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagthlmaktadtr. (3275) 

~ 

Goriilen liizum iizerine 23 haziran 936 da yaptlacak 30 makas ta -
k1m1 eksiltmesi, 9 temmuz 936 per,embe giinii saat 15,30 a talik edil
miljtir. (3390) 

~ 

7/6/936 tarihinden itibaren ifliyecegi ilan edilmif olan Adapazart 
gezinti katarlartnda ataitda yaz1h ·~kilde tadilat yaptlmtftlr. 

Vapur Tren 
Koprii kalk•lf 

(1) 6.25 
(2) 8.00 

H. Pa11a kalkJf 

7.10 
8.25 
Tren 

Sapanca kalk1~ Arifiye kalklf 

11.06 
11.40 

11.24 
11.55 

Adapazan 
vart~ 

11.44 
12.15 
Vapur 

Adapazan kalk•t Arifiye kalkt' Sapanca kalkt' H. Pa,a van§ H. Pa~a kalkt~ 

(2) 15.53 16.15 16.37 20.07 20.28 
(1) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.13 

NOT: (1) numara ile gosterilen katarlar yalmz iicriincii mevki. 
(2) numara ile gosterilen kat~rlar yalmz birinci, ikinci 
mevkidir. Saytn halka ilan olunur. (3425) 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahnusa: 

19 Haziran 193& 

Vize il~ebaylt9tndan: 
T aahhiid edilecek §eyin 
Cinai Mikdan K~tif bedeli lhalenin tekli ~artnamelerin alma

cagt yer 

Tugla 60000 Beber adedi bir A~1k eksiltme Vize il<resi lskan 

Kerpi~ 

Ev if~ili-

857400 

kuruttur 

Bini iki yiiz 
elli kuruttur. 

2000 M.M. Beher metro M. 
4 liradtr. 

120 aded 
gi biiyiik eve 

Biiyiik evler 60 
lira. 

» 

» 

» 

» 

» 

Dairesinden 
parastz 

» » 

» . » 

» » 

» 

» 

» 

Ihale giinii • Muvakkat te• 
ve saati minat Lira 

2/7/936 per
fembe giinii 
saat 10 da 

» » » 

3/7/936 cuma 
giinii saat 
10 da. 

» » » 

45 

161' 

600 

747 

Hazimsizhm, Mide Ekcilik Ev it~ili- 60 aded Kii~iik evler 46 
o· ~ ~g•~-------k~u_··~~u-'k __ e_Y __ ~Ii~ra~d~t~r~·------------

}) » » }) 

ve yanmalarxm giderir. Agudaki tat -
sJzbg. ve kokuyu izale eder. !}i§esi 75 ve 
120 kuru§. Deposu: Yenipostane arkasx, 
A§irefendi sokak No. 47. 

Son sistem makinelerle 

8 SAAT 
havaland1r1lan 

Veniis pudras1 

Pdracxhk fennin en son §aheseridir. 
Bundan boyle narin ve nazik cildli -
lerin endi~esine mahal yoktur. Ara
dJgimz ve I1aya1inizde yallattigmJz 
pudra bulunmu!:ltur. Bu da (VENlJS) 
tiir. VENUS PUDRASiLE pudralanan 
bir cild diinyanm en taravetli giizel· 
ligini Hade eder. Ili~tbir pudra VENU'S 
kadar cildi mat tutup cazibeli aiiste -
remez. Sar1~m, esmer, kuqnal her 
tene uygun renklerile ve !;Ok kibar 
kokusile de ragbeti umumiyeyi ka • 
zanan VENUS PUDRASINI muhakkak 
tecriibe ediniz. Kullananlar terkede -
mez, ah!)anlar bnakamaz. 

Ecza ve Itriyat ticarcthanesi istanbul -
Bah~ekap1. 

ViKiNG 
Markalt 

StiT MAKiNALARININ 

1\Ieziyetinden bahsetmek rekH1m degil 
hakikati izhar etmek oldugu gibi bunu 
tammiyanlara tamtmaktaki maksad 

menfaat degil hizmettir. 

.JtiriS:JII!fU/Ja LTD. $TI. 

r ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgev~ekligine kar~t 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araytmz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Acele Sabhk Yah 
Kuzguncuk vapur iskelesi yamnda 

88 numaralt biiyiik bah~eyi havi yah 
mtihktir. Taliblerin istanbul Mercan 

~;ar~ISinda 4;1 numarah diikkana miira

raatlerl. 

Kiremit 2000000 Beber adedi bir Kapah zarf » 
kuruttur. 

» » 4/7/936 cumar· 
tesi giinii aaat 
10 da. 

1500 

Vize kazasmda yaptlacak goc;men evleri i~in mub ayaasina li.izum gori.ilen yukar1da yaz1h malzeme ve 
evlerin i,c;iligi tartnamelerinde yazth yerlere teslim tartile miinakasaya konulmu~tlur. fsteklilerin yuka
nda tayin olunan giin ve saatlerde Vize kazasmda miitetekkil lskan Komisyonuna miiracaatleri ilan 
olunu!'. (3407) 

.. ------B URSA D A------~~~~~ 
ANADOLU PALAS OTELi 

Kirahk veya sahbk 
D E P 0 

Eski (Madam Brot) 
Bu defa yeni bqtan tamir edilen ve boyanan otelimiz, yeni mobilya 

ile do,enerek a~llmtiJbr. 
GUzel rnanzara • BUyUk baht;e • Lokanta • Banyo 

<;ok ucuz fiatlar 

Galatada Karaoglan soka
gmda lOX 10=100 metre mu
rabbamda ve 50 metre tram
vaya yakm kargir bina kirahk 
veya sabhkttr. Bu bioa depo 
veya fabrika ic;in elveri~lidir. 
ldaremizde (M. 20) miiracaat 

Otel idaresi .............................. . 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Muhammen 

Cins ve mevkii bedeli 
Lira K. 

Ayasofyada yanmtt Adliye sarayi mi.ittemili.ttndan Sultan· 
ahmed ~etmesi arkasmdaki binada sakh 175 kalem muhte-
lif cins hah, kilim ve miimessili etya. 881 50 
Ayni binada sakh ve i~inde bir ~ok elbise ve baktr bulunan 
209 kalem muhtelif cinste efya. 758 70 
Oskiidarda Alemdagt ormant kenarmdaki Alemdagt kot· 
kii miittemilatmdan harab ahtr enkazt. 2000 

Yukanda cins ve mevkileri gosterilen hah, etya ve enkazm para· 
st nakid veya yiizde 5 faizli bazine tahvili olarak petin verilmek, ma
hallinde teselliim edilmek ve biitiin masarifi ahctya aid olmak tar w 

tile hizalarmdaki bedeller iizerinden, a~tk arthrma usulile, ayrx ay • 
r1 sablacakbr. lsteklilerin etyayl gormek i<rin hergiin ve miizayedeye 
i'lirak is-in de. 22/6/936 p.a2:a.a:teai aaat 14 te yuzde 7,5 pey ak eleri-

le Defterdarhk binasmda toplanan Komisyona miiracaatleri. 
(3114) 

stanbul Gayrimilbadiller Komisyonundan: 
Semti " 
Mahallesi 

549 y e§il.kOy Koyi~i 

1137 Burgazada 

Galata Kemanke§ 

1446 Bebek 

1512 Aksaray <;aktraga 
Kmahada 
Eyiib Ni§anCl 

Bostanct 
Bostancx 
Biiyiik~ar§l 

Ortakoy 

tiskiidar 
Yenimahalle 
Tophane Hac1mimi 

3564/3 Kad1koy Osmanaga 

3572 Biiyiikada Maden 
4151 Erenkoy 

<;atalc;e§me 
4198 Eminonii Ahi~elebi 

4595 Haskoy Hahc10glu 

Abdiisselam 
7763 Baktrkoy 

Kartaltepe 

7993 Ortak:oy 

8101 Kad1koy 
Osmanaga 

8132 Ye§ilkoy 
timraniye 

8154 Biiyiik~ar§l 

Sokatt Emlak 

No. 
Cinsi ve 

hissesi 
Hisseye gore 

muhammen k1ymeti 

E. Kuyu ve Ayazma ve Ku
yu meydam 

13-15- Kargir dart diikkan ve 
17 - 2 iistiinde odalarm 5/24 

Mahallen His. Y. Ciinbil.§ ve Mirasyedi 

Mezarhk 

To~ular cad. 

Yenimahalle 

Hayriye tiiccan 
Livadya 
Degirmen 

2-4-6 ve 2 
16 

E. 86 
Y. 74 

E. 12 
Y. 14 

31 

20-22 
E. 5-5 

Y. 7-5 

1148,50 metro arsa 

ttstiinde odalar1 olan Hrgir 
diikkanm ms1f hissesinin 144 

te 21 ve rubu hissesinin 
21/384 his. 
Ah§ab hanenin 
2/7 his. 
61,03 metro arsa 

1930 metro arsa 
Bostan ve bostan evi ve 
kuliibenin 7/72 his. 

E. 15 Mil. harita 66 
16 Mil. 

<;atal~e§me 

<;a.tal~e§me 

Bitpazar1 <;adircJlar 

137 metro arsa 
346 metro arsa 

E. Karadag, Y. Fmn 
Mahallen U~ylld1z 

E. Pampol ve Papa§ 
Y. Payanda ve Selamet 
Sultanodalan ~1kman 

E. Yogurdhane 
Y. Miihiirdar Fuad 
Ayanikola 
<;atal~e§me Alipa§a 
tariki 

Y emi§ iskelesi 

19 

E. 47 

Y. 17 

36-22 

E. 22 
Y. 20 

Karkir diikkamn 
32/120 his. 
Bah~eli kargir hanenin 
1/4 his. 

Arsa 

45 metro arsa 

65 118 metro arsamn 
harita 18 4/6 his. 
E. 44 Mil. 1473 metro arsa 
E. 11-15 103 metro arsa 

harita 66 
E. 11 Ustiinde odalan alan kargir 
Y. 9 diikkanm 6/25 his. 

E. Hiirehane ve Yaghane E. 11-112-114 Bah~eli ah§ab i.ki 
Y Kumbarahane ve Yaghane Y. 11,94,96 hanenin 1/4 his. 
:i:ncirli cad. E. 26 Mil. 962 metro arsa 

Harita 5 

Giirci.ioglu E. 26, Y. 44 Hanenin 1/10 his. 

479 metro arsan1n 
4/6 his. 

E. Halidaga E. 25 Mil. 
Y. Re§id Ef. ve Talimhane 

E. Zincirli meydam 
Y. Bostan 
Takkeciler 

/ 

35 Bah~eli ah§ab hanenin 
1/3 his. 

E. ve Y. 14 Kargir diikkamn 5/6 his. 

230 • 

420 • 

150 • 

1220 • 

386 :t 

160 :t 

164 • 

416 :t 

220 :t 

250 • 

90 • 

550 :t 

320 :t 

389 • 

62 • 

1430 • 

370 ,. 

290 :t 

10 :t 

1350 • 

250 :t 

170 • 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller 7/7/936 tarihine tesadiif eden sah giiniindcn itibarcn 10 gun miiddetle 

pazarhkla satl§a ~Ikanlml§br. Pazarhk i~in talib olanlann ihaleleri sah ve per§embe giinleri saat 10 dan 12 ye 

ve 14 ten 17 ye kadard1r. Bu iki giinden maada her gun sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar sab§ koroisyonuna mil-



--- mukaoilinde bOyuk bir tilb PER
{ODENT di~ macunu alabilirsiniz, 

PERLODENT fennf btr tarzda hazlria.l'
mt~, lyl, ldareli ve c::ok ho!7 lezzete malik 
'Oiub, nefesl serlnletir ve di~leri mO-
'kemmel surette temizler. -·-Acf.l.IZ ve ~ • PEJ<LOPENT·t ~ .fJ,_~u lu.. 
~ oea,i. i~ ~ ~ 

Kocaeli inhisarlar B a'miidiirliigiinden: 
1 _ Diizce, Giindogdu, Oskiibi 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 Adapazartndan trenle lzmite, lz • 
mitte deniz sahilinde idarenin transit ambartna veyahud Belediye 
iskelesinde ldare motorlerine nakil tahmili iti p_azarhkla eksiltmiye 

konulmuttur. 
2 - Eksiltme 22/6/936 tarihine musadif pazarteai giinii aaat 15 

te Kocaeli lnhisarlar Ba,miidiirliigii daireainde miilefekkil Komia • 
yonda yaptlacakttr. 

L_to~~, 3 - Bu ite aid tartname suretleri Kabatatta Istanbul ln?isarlar 
Bafmii r iiiii Yaprak TiiUin tubeainden, Kocaeli IJatmiidiirliiiiin

den, Adapazart, Hendek ve Diizce Miidiirliiklerinden bilabedel ah-

nabilir. 
4 - Eksiltmiye iflirak etmek istiyenlerin muhammen bedelin 

i% 7,5 nisbetinde giivenme paralarJ olan «1000» aded lirayt tdare 
veznesine yabrarak mukabilinde alacaklart makbuzu veya hiiku • 
met~e muteber milli bir bankamn bu miktart ihtiva eden teminat 
mek~unu ve bu iflerle iftigal etmif oldugunu gosterir vesaiki ha • 
milen yevmi mezkurda Komisyona miiracaatleri. (3328) 

Bozcaada ~arbayhgtndan: 
1 - 27900lira ketifli i~me su yollan intaah kapah zarf usulile ek

siltm~ye k~nulmuttur. 
2 - Eksiltme 16/7/936 pertembe giinii saat 16 da Bozcaada Be • 

lediyesinde Daimi Enciimende yaptlacakttr. 
3 - Taliblerin kanunen aranmasi icab eden vesaikle beraber bu 

I, gibi iflerd~ ~ahtmtt ve muvaffakiyetle bitirmif olduklartna da· 
ir resmi evrakt haiz bulunmalarJ laztmdu. 

4 Teklif mektublart 16/7/936 per,embe giinii saat 15 ten evvel 
Boczaada ~arbayhgma verilmit bulunacakttr. 

5 - Muvakkat teminat ak~esi 2092 lira 50 kuruftur. 
6 - ~artname ve projeler 150 kurut bedelle Bozcaada Belediyesin

den aatthr. Taliblerin adreslerine posta ile tediyeli, tarth 
gonderilir. (3413) 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

20 ila 30 milyon Tugla abnacak 
Bankam1zm Karabiikte tesis etmekte oldugu Demir Sanayii 

i~in takriben 20 ila 30 milyon tuglaya ihtiya~ olup af&gtda ya
zth farllara gore aatm ahnacakbr. 
1 - Tuglalar iki sene zarfmda, yaptlacak intaatm seyrine go· 

re tesbit edilecek bir program dahilinde ve daimi tekilde 
K.arabiik istasyonunda vagonda tealim edilecektir. 

2 - Tuglalar makine ile ve Bankamtzdan ahnacak fenni tart
namede yazth evsafta yaptlmtf olacakttr. 

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

4 - Tugla i~in toprak niimunesi almak istiyenlere 5 lira mu• 
kabilinde 100 kg. a kadar niimune Karabiik istaayonun· 
dan nakliye masraft talibe aid olmak iizere Bankamtzca 
yollamhr. 

5 - Bu terait d~ hilinde tugla vermek veya mahallinde imal 
etmek istiyenleric beher bin tugla i~iq fiat tekliflerini en 
ge~ 1/7/936 tarihine k~tdar Bankamtza bildirmeleri. 

CUMHURiYET 

H~~!!~~!!~ .:~k ~~~~!!~~~~~u-] 
lllunda 66 Ko. ASRi MOBIL Y A Magazasmt ztyaret edm1z 

AHMED FEVZi Tel. 23407 --

Elektrik eksiltmesi 
Manisa Belediyesinden: 
1 - Manisa tehri elektrik tesisah Nafta Vekaletince muaaddak 

proje ve f&rtpamesi mucibince eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Lokomobil, elektrik miivellidi, tevzi tabloau, irtibat nakille -

ri, muhavvile merkezleri ve teferriiatt, tebeke tesisatl ve bunlar~n 
montajlart ve sair bilciimle teferriiat ve malzeme kapah. zarf usuh -
ledir. Bedeli muhammen altmtt bet bin ii~ yiiz otuz alb bra olup ay • 
nca dokuz bin lira bedeli muhammenli aantral binast bu eksiltmeden 
haricdir. 
3- Bu ite aid evrak tunlardtr: A- Eksiltme tartn~meleri.AB

Mukavele projeleri. C- Fenni tartnameler. D- ProJe ve plantar. 
E - Ketifnameler ve teferriiatt ve saire. 

4 - lstekliler bu evrak1 Manisa Belediyesinde gorecekleri gibi Is· 
tanbulda Taksimde lstiklal aparhmanmda elektrik miihendisi Ha -
san Haletten de bedeli mukabilinde alabilirler. 

5 - Ekailtme miiddeti 18 may1s 936 tarihinden itibaren ktrk bet 
giin olup ihale 3 temmuz 936 cuma giinii aaat 16 da Manisa Beledi • 
yesi binastnda yaptlacakttr. 

6 - Eksiltmeye girebilmek i~in taliblerin ketif bedellerinin yiiz • 
de yedi bu~ugu nisbetinde muvakkat teminat ak~esi yattrmalart ve -
ya 2490 numarah kanunun tarifah dairesinde bir banka mektubu 
getirmeleri ve timdiye kadar bu gibi itleri yaptt~lar~m ve bu husus: 
taki fenni kabiliyetlerini gosterir kanaatbaht ves1ka 1braz eylemelert 
ve bunlar bir tirketi temsil ediyorlarsa musaddak ve.kaletnam~ ve 
mukayyed bulunduklart Ticaret Odas1 veya mahkemestnden yem ta-
rihli bir vesika gostermeleri tartttr. 

7 _ Teklif mektublart betinci maddede yaztb s~atten .bir saat ~v
veline kadar Manisa Belediye dairesine tealim edtlecektir. ~oata tle 
gonderilecek mektublarm nihayet mezkur aaate kadar gelmtt ve dtt 
zarflar1nm miihiir mumu ile kapahlmtf olmast tarthr. 

8 _ ltbu eksiltme ve ihale 2490 sayth arthrma, eksiltme ve ihale 
kanunu dairesinde yaptlacagmdan teklif mektublartnm da bu kanu

un tarifattna ve hiikiimlerine uygun olarak haztrlanmtt olmas1 tart-
n (2855) 
hr. 

Pazarl1k ilant 

Kiiltiir Bakanh~ndan: 
Ankarada yaptlmakta olan Siyasal Bilgiler Okuluna aid tesisat et

yaslntn eksiltmesi: 
1 - Ankarada Cebecide infa edilmekte olan Siyasal Bilgiler 0 . 

kuluna aid moble tesisat etyast pazarhk auretile eksiltmiye kon -
muttur. 

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

a - Mobilya planlart 
b - Ketif defteri 
c - lmar edilecek mefru,ahn listeai 
d - Mobilya plan liatesf 
e - Umumi, fenni ,artname 
f - Umumi, fenni tartname la!tikaat 

g - Eksiltme tartnamesi 
h - Mukavelename projesi. 

fstekliler bu evrakt 2 lira 50 kurut kartthgtnda Bakanhk Yiiksek 
tlgretim Genel Direktorliiiiinden alabilirler. 

4 - Pazarhk 27 haziran 1936 tarihine gelen cumarteai giinii aaat 
onda Ankarada Kiiltiir Bakanhgt Yiiksek Hiretim Genel Direktor • 
liigii dairesinde toplanacak Arthrma ve Ekailtme Komisyonunda o • 
lacakbr. 

5 - Pazarhga girebilmek i~in: 
a - 2490 sayth arttlrma ve eksiltme, ihale kanununun 17 nci mad

desine uygun 3750 lirahk muvakkat teminal vermeleri. 
b - Ticaret Odaama kayidli bulunmalan. 
c - lsteklilerin mibolya fabrikast aahibi olmak ve as~rari, ka • 

bulii katisi yaptlmtt «10,000» lirahk mobilyay1 fabrikaatnda yaph • 
gina dair, idarelerinden almtt oldugu veaikalara istinaden Baytn • 
dtrhk Bakanhgma ekailtme giiniinden en son sekiz giin evvel mil • 
racaatle fenni ehliyet vesikast almalart li.ztmdtr. 

6 - lsteklilerin dordiincii maddede yazth tarihte pazarhia itti· 
rak etmek iizere istenilen evrakla birlikte Artbrma, Eksiltme ve lha
Ie Komiayonuna miiracaat etmeleri liztmdtr. «1336» (3274} 

Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL • 

Diinyanm her tarafma 

TREN-VAPUR-UCAK 
BiLETLERi 

Galata: Rthhm caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Kapal1 zarf usulile eksiltme ili.nt 

Giimiishane 
' 

Nafta 
iirliigiinden: 

1 - Ekailtmeye konulan it: Giimiithane Vili.yetinden alllsJ Erzu. 
rum, alttsl Karakoae Viliyetlerine nakledilecek on iki aded 
silindir. t,in ketif bedeli: 6645.16 kurut. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fUnlardJr: 
A - Eksiltme ,artnameai. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafto itleri teraiti umumiyea; 
E - Hususi fartname. 
F - Ketif cetveli ve metraj cetveli. 

3 - Ekailtme 5/7/936 tarihinde saat 15 te Giimiithane Villyet Na
fta Miidiirliigii odasmda yap1lacaktu. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 498.39 lira muvakkat te

minat vermesi, bundan batka Ticaret Odaama kayidli oldu(u. 
na dair veaikayt haiz olup gostermeai li.ztmdtr. 

6 -- Teklif mektublar1 yukartda ii~iincii maddede yaz1h saatten bir 
aaat evveline kadar Giimiithane Vilayet Nafta Miidiirliigu oda. 
11nda Eksiltme Komisyonu Reialigine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ii~iincU 
maddede yazth saate kadar gelmit olmast ve d•t zarf1n miihUr 
mumu ile iyice kapablmtt olmas1 li.ztmdtr. Postada olacak ge. 
cikmeler kabul edilmez. (3343) 

istanbul Liseler Sattnalma Komisyonundan: 
Sebzenin ad1 Cinsi Miktarl 

Kilo Aded 
Taze faaulye 
Taze fasulye 
Bamya 
Taze bezelya 
~~ bezelya 
Araka bezelya 
S1r1k domates 
Yer domatea 
Semizotu 
Bat pathcan 
Orta pathcan 
Kok kerev~ 
Y aprak kereviz 
Havu!r 
Dolmahk biber 

~ah 9600 
Ay,ekadan 27500 

Yerli 5200 
» 1150 
» 1000 
» 1500 
» 6850 
,. 8750 
» 5300 
)) 

)) 

» 
» 
» 
» 

7100 
3050 

13450 
9000 

Hbu » 
Maydanoz J 
Dereotu ,. 
Kabak » 19500 
Taze yaprak » 1350 

76700 
75900 

16600 
26500 
4000 

Muhammen Teminat 
bed eli 

lnce biber » 850 13360 25 1002 

Eksiltme 
tekli 

Eksiltme aiin ve aaat 

Kapah zarf 22/6/936 Paz~rteai 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
l'> 

» 
)) 

)) 

» 
l'> ,. 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) ,. 
,. ,. 
]) 

lt ,. 
,. 
:» 
» 
» 

)) 

)) 

» ,. 
» 
)) 

» 

• 
• 
)) 

» ,. 
,. 
» 
l'> 

» 

» ,. 
» 
» 
» 
)) ,. 
)) ,. 
» 
» 
l'> 

l'> 

l'> 

)) » » )) 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

1 - Komisyonumuza bailt yablt Lise ve Hiretmen okullanntn mu hammen bedeli 13360 lira 
yukartda cins ve miktarlar1 yazth yat sebzeler kapah zarfla ek siltmeye konmutlur. 

25 kurut ve ilk teminab 1002 lira olan 

2 - Eksiltme Istanbul Liseler muhasebeciliginde toplanan Komia yonda yaptlacakt,r. fsteklilerin f&rtnamede yazth kanuni veaikalar· 
dan ha,ka Ticaret Odasmm yeni ytl vesikast ve teminat mak buzlarile beraber teklif mektublartnt ihale i!rin tayin edilen aaatler • 
den bir aaat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Batkanhgl na vermeleri, ilk teminatlarm1 belli giin ve saatten once Komiayon 
Batkanltgmdan alacaklart irsali~e ile Liseler Muhasebeciligi veznesine yabrmalarJ. 

a - ~artname Komiayondan istenilebilir. .(3133) 
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Halis ve T urun~ ~i
~eklerinden yap1lm1~ 

HASAN f;i~EK SUYU 
ve NEROLi: 

H a lis lsparta giillerin ba~ mahsulii 
HASAN GiiLSUYU 

VE YAGI 
Duoyada me vcud ~i~ek sularmm, 

ve giilsulannm ve giilyaglariDID en 
nefisidir. Bu kadar miikemmel ve 
tabii giil ve ~i~ek suyu olamaz. Bir 
damlas1 bir ci~ek bab~esi veya bir 
giilistand1r. Bu nefis giil suyu ve ~i
cek suyu istihzar1na muveffak olan 
eczac1 HasanJ herkes tebrik ediyor. 
~i11eleri 40-60-100 kuru~jtur. 

Hasan deposu: 
Ankara, Istanbul, Beyoglu 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Kiliste yap1lacak elektrik tesisatmda direk olarak kullaml -

mak iizere muhtelif eb'adda beheri 9 metre uzunlugunda 507 par -
~ada 91066 kilo aguhgmda potrel demiri ahnacaktu. 

2 - Eksiltme ve ihale kapah zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat belf yiiz lirad1r. 
4 - lsteklilere tartname ve mukavele miisveddesi parasiz olarak 

gonderilir. 
5 - Talib olanlarm bu demiri Kiliste teslim etmek tartile fiat 

teklif etmeleri liztmd1r. 
6 - lhale 1/7/936 ~artamba giinii saat 15 te Belediye Enciime

ni huzurunda yapdacaktlr. 
7 - Taliblerin ihale saatine kadar teklif mektublarmt Belediye 

Reisligine tevdi etmeleri tarttlr. (3306) 

KR 
Esmer, sarlflD, kumral her tene tevafuk 

eden giizellik kremleridir. Sthhi usullerle 
hazlrland1gmdan cildi besler ve bozmaz. Cil, Leke, Sivilce 

ve Burutukluklarl kamilen giderir. 

4 ,ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece i~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yags1z giindiiz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1badem gece i~ln 
4 - Krem Balsamin actbadem giindiiz i!rin. 

Kibar mahfillerin takdirle kullandtklar1 yegane s1hhi liremleridir. 
MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par!rasm1 alb kurutluk 

posta pulile bize gonderiniz. Y azacagmtz adresinize dort tekil 
Krem Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

INGtLtZ KANZUK ECZANESI, Beyoglu - Istanbul 

..-1936 Mevsimi i~in 
Az para ile kuvvetli 

bir makine almak 
isteyenler i~in: 

VOLENDA 620 
6X9 sm. 8 poz 
resim ~eker. 
HASSAS·,IK·SAGLAM 

Objektifleri; Anastigmant f. 4.5 
1-250 ve Optiiratorii - Kompiir 

Rapid 1-400. Otomatik 
Kompiir 

deklan§orlii 
Fiab: 29 liradan b~ar 

VELOKS kag1dma bastian kopyalar zamanla sararmaz, uzun 
miiddet sakJamr. Hakiki V E L 0 K S ka&"Idmm arkassnda 
''VELOKS, markasm1 aray1n1z. 

Istenilen her tafsitat KODAK sattc1lanndan ahnabilir. Bulun 
madt8"t yerlerde, her ~e~it izahat ve katalog i~in miiracaat yeri 

K A K "Ecipt, A. ~. 

CUMHURf:n:T 19 Haziran 1936 

p,Atf,A .• 

KUVVETLI 
FAt LA 

DAVANIRlAR 

ELEKTRiK PiLLERI 
VE 

BATARYALARI. 
HER VERDE, 

'• SATILIR 

~MERIKAN MAMUL.A'T'IOJA 

Konya asliye hukuk hikimliginden: 

istanbul Hari~i Askeri 
KIT AA Tl ILANLARI 

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

2 - Kabul ,artlarl AS. Lise 
ve orta mektebler talimabnda 
yaz1hdu. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik fUbelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin afagida yaz1h 
hususlarl da goz oniinde bulun • 
durmalar1 laz•md1r. 

A-Biitiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da ba,Iar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mu • 
sabaka imtiham da 15 agustosla 
21 agustos arasmda yap1hr. 

B - Mekteblerin bulunduklari 
yerler haricindeki mevkilerde o -
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklari yerlerin As • 
kerlik tubelerine miiracaat et .. 
mi, olmalart laz1mdlr. 

C - Kabul tartlarmi laflyan 
istekliler evrakmt tamamlattmp 
Askerlik tubeleri vasllasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hi~bir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihanma 
girmek i~in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yap1lacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza • 
namaymca geri donmek i~in ya
pacaklarl masraflar tamamen is -
tekliye aiddir. Bunun i~in de gi
dit ve doniit masrafm1 beraber 
gotiirmesi laz•md1r. 

E - lstekli mektebe kabul e· 
dilmedigi takdirde hi~bir hak id

. dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe ahnmaz
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mec • 
canidir. Talebenin ia,esinden 
ba,ka giydirilmesi, te~hizab ve 
kitablar1 mektebe aid olduju gi
bi ayr1ca heray bir miktar maat 
ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden· 
ler miisabaka imtihamna girerek 
kazand1klar1 takdirde miihendis 
ve fen memuru yeti,tirilmek ii • 
zere Avrupaya tahsile gonderi • 
lir. «18» (3244) 

....................................................................................................................... , 
Li 

"' ....... Disleri n ........................................................................................... !" 
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<;iinkii Radyolin di§leri temizler, beyazlabr, on• 
lara saglamhk verir. Di§ etlerini kuvvetlendirir. 

Fakat gUnde iki defa kullanmak ~artile 
Y ozgad ilbaybg1ndan: 
28667 lira 18 kurut ketif tutarh Bogazhyari • Faktli fOtasi elisilt; 

mesi; talib ~1kmadig1ndan 10 temmuz 936 gunii saat 14 te Daimi En· 
ciimence kapah zarf usulile yapiiacakbr. Taliblerin Naf1a Bakanh • 
imdan ehliyet vesikas1 almast, Ticaret Odasmda kayidli bulunmasi 
ve 2150 lira 3 kurut muvakkat teminat vermesi tarttlr, 

Teklif mektublar1 ihale saatinden bir aaat evveline kadar kabul 
olunur. Ketif ve ilitikleri Yozgad Naf1a Miidiirliigiinde bedelsiz ola· 
rak goriilebilis. (3344)' 

NEDEN BAZi. SiNEMA .AATiSTLEAi 
HAFTADA . -

100.000 flAil fAlAIIYOR 

Methur bir sinemac1 : 

Konyamn Sanhasan mahallesinden 
Hactb1ylk oglu Ahmed kin Hafiza ve· 
kili avukat Ali Haydar arzuhal ile mah· 
kemeye miiracaat ederek miivekkilesi· 
nin ana baba bir ktz karde§i mezkfu 
mahallenin 66 ncx hanesinde 1293 do • 

gumile kayidli bulunan Aliye 7 te§rini- ·------------.. Bugiin Holivud'da 
yaln1z kl isik giizellik 

sani 926 tarihinden itibaren tagayyiip 
edip elyevm hayat ve memah ve ne • 
rede oldugu mec;hul oldugundan ba • 
hisle gaipligine hiikiim verilmesini bil
vekale istemesi iizerine mezbure Aliye
nin on senedenberi gaib olup ikamet • 
gaht me~hul bulundugu namma giin • 
derilen ve tebligsiz olarak geri c;evrilen 
dava arzuhali suretine ili§ik teblig ih
barnamesi altmdaki miiba§ir me§ruha· 
tmdan anla§llmx§ olmasma mebni ka • 
nunu medeninin 32 nci maddesi muci -
bince mezbure Aliyenin sag veya Olii 
oldugundan ve nerede bulundugundan 
haber ve malumah olanlann iHin tari
hinden itibaren bir ay i~inde bu bab
daki bilgilerini §ifahen veya tahriren 
Konya asliye hukuk mahkemesine bil
dirmeleri liizumu ilan olunur. 11/6/936 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hak.iki tabletleri s1hhatinizi 

soguktan ve butun agnlardan korur, 

iSMiNE DiKKAT 

Dr. iHSAN SAMI 

Gonokok A,ISI 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~1 
pek tesirli ve taze a!,?tchr. Divanyolu 
Sultanmahmud turbesi No. 113 

Sah.fb ve Ba§muharrlrt Yuna• Nadi 
Umum! neqriyatt tdare eden YCl2l l§lert 

Mildflril: Hikmet Miinil 

En ho§ meyva usarelerile hazxr. 
larum§tlr. Hazmi kolayla§tlnr. !n
l.o.bazx izale eder. KaiU temizliye
rek ,Ucude tazelik ve canhhk 

bah§fl!!er. 

tNG!L!Z KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • lstanbul 

kifayet etmiyor. 
diyor ve ilave ediyor: •Zamanumzda I nin taravetini vikaye edebilirler. Vi • 
sinema stiidyolarmda klasik giizellik yana iiniversitesi profesorii doktor 
giinde 8 dolar ve zeka 100 dolar loy • Stesj tarafmdan ke!fif ve gene hay · • 
mettedir. Giizel yiizler ise, zekadan ve vanlardan istihsal edilen cildi besleyi • 
gencle§mi§ bir tenden daha fazla, 1000 ci ve gende§tirici Biocel cevheri §im • 
dolar k1ymetindedir. di pembe rengindeki Tokalon kremin • 

Sinema artistlerinin yak1c1 ve kuv • de mevcuddur. Gece yatmazdan evveJ 
vetli projektorleri altmda ~ah§ll'ken, kullanlldtkta, siz uyurken cildinb:i 
onlarm yiizlerini ~;abuk soldurarak besler ve gende§tirir. Buru§ukluklar 
sertle§tiren ve buru§turan bu projek • ve !;izgiler silinir. Bu sayede her kadm 
torlerdir. Bir!;ok ylldtzlar, yiizlerini birka!; hafta zarfmda 10 • 15 ya§ gen!;• 
diizeltmek ve giizelle§tirmek i~in gii • le§mege muvaffak olabilir. Giindiizle • 
zellik miiesseselerinde biitiin servetle • ri ise (yagstz) beyaz rengindeki Toka • 
rini feda ediyorlardt. Fakat, bugiin.. Ion kremi kullanlldtlda biitiin siyah 
Her yddtz, kendi kendine tevessiil ede- benleri giderir, ve a~1k mesamatl kapa• 
cegi basit bir tedbir sayesinde ciltleri- ttr ve cildi beyazlattp genc;le§tirir. 

Orhangazi Malmiidiirliigiinden: 
Ge~mit seneler senelik iltizam bedeli bin lira olan lznik golil ve 

miittemilati derelerin 1 haziran 936 dan 31 may1s 940 tarihine ka • 
dar dort senelik riisumu saydiye ve avlanmak hakk1 artbrmaya ko • 
nulmut olup istekli olanlarm 25 haziran 936 pertembe giinii aaat 
16 da Orhangazi Maliye Daireainde bulunacak olan Komisyona mii• 
racaatleri ilan olunur. (3213) 

HILMl ZIYA OLKEN -------• 
BugUnUn en mUhlm eserl : 

YiRMiNCi ASIR 
FiLOZOFLARI. 

.-----~--~~-~~ZE--~~~' 
Bugiinkii felsefeye genel bir bakif • lrrasyonalist felsefe: Emile Boutroux, Emile Meyerson -
Pragmatizm: W. James, John Dewey, F.S. Schiller - Henri Bergson, Maurice Blonde) ~ XIX 
uncu asu idealizminin mukavemetleri: Benedetto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mektebi ve 
Cassirer · Simmel, Le Senne - lngilterede yeni realizmin tekamiilii: B. Russel, Alexender, 
Whitehead'in realist felsefesi, Ruyer • Phenemenologie: Husser!, Max Scheler, Emile Lask, 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger - Mathematik felsefesi: Hilbert - Fizik felsefesi I 

Ernest Mach, Einstein-Amprizm logistik: Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans Reichenbach .. 
Idealist fizikciler: Eddington, JamesJeans-Biyoloji felsefesi-Sosyoloji felsefeai-Materializme 

Beyoglu - Tiinel Meydana, Ensiz sokak 
Posta k"tusu: Beyogvlu 236 ' Biiyiik k1t'ada 30 forma ve 24 resimle. Fiab 275, cildlisi 300 kuruttur. 

'"' Matbaactltk ve Ne§rtyat Tflrk Anonim 

~-------~---------~· ~~-w~~ ·-~~~~~~- KANAAT KiTABEVi 


