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Parti - HiikUmet i$birligi 

Dahiliye ·vekili diin Parti 
U. Sekreterligine ba~ladt 

Cumhuriyet Halk 
Partisi hayattnda 
lleri bir adtm 

A d1 iistiinde Cumhuriyet Halk 
Partisi millet ve memleketin 
umum hayatlm kaplamak id • 

dia ve i§tiyakmda olan b1r parti oldugu 
gibi rejimin hiikumeti dahi esasen balk 
hiikumetidir. Zahirde iki varhk gibi go· 
riinen bu te~ekkiiller hakikatte memleke
tin yegane ve ba§h varhg1 olan millete 
dayanmakta birle§irler, ve hatta birdir • 
ler. Bu Iafz1 murad ve yaki§~Irma bir 
ifade olmay1p tarihi hakikatlere ve ka • 
nuni kurumlara istinad eder. Hatulan • 
rnahd1r ki rejimin te§kilah esasiyesinde • 
ki ana hatlan daha ortada Ti.irkiye 
Bi.iyiik Millet Meclisi yokken Anadolu 
ve Rumeli Mi.idafaai Hukuk cemiyeti -
nin Erzurum ve S1vas kongreleri c;izmi§ti. 
Milletin azim ve iradesi Ti.irkiye Bi.i • 
yi.ik Millet Meclisini kurduktan sonra 
Parti bu meclisle ve onun hiikumetile 
muvazi bir yiiriiyi.i§ takib ederek ilkonce 
kurtulu§ hareketlerinde cidalci, sonra in
kilab hareketlerinde tekamiilcii safhalar· 
dan gec;erek meclisin ve hiikumetin ol • 
dugu kadar kendisinin de tek mesnedi 
olan millet ic;inde zamanla biiti.inle§en ve 

-yay1lan faaliyetlerini ileri gotiirmekte 
devam etti. Bu hale gore: 

1 : Parti milli hareket ve faaliyet de
.mektir, medisle hiikumet te bu millt ha-

~-~--
salasi. 

"' raanyenn mansutu veya munas-

2: Meclisle hiikumet devletin en yiik
sek tezahiirleri olarak kokleri milletin si
nesinde alan varhklard1r, Parti bu milli 
varhklan arkahyan ve onlann muvaffa
kiyetlerini kolayla§t!Tihp ilerleten millet 
itminam ve millet beyecamd1r. 

Zahirde ik: gibi goriindiigii halde as
hnda tek olan bu varhklarm biri Cum • 
huriyet Halk Partisi, digeri Cumhuriyet 
l-Ialk Hi.ikumeti unvamm ta§Jrlar, ve ha· 
kikatte ancak birbirlerini ikmal ederler. 

Gene hatirlanmahdir ki Tiirkiyede 
devlet anlayl§l kuvvetlerin birligi esasma 
istinad eder. Bu anlayi§ biitiin kuvvet • 
leri millet ashna irca eden yekpare vatan 
dii§i.incesinden ilham ve kuvvet almJ§tlr. 
Meclisle idare olunan bi.iti.in memleket • 
ferde nazari olil.rak bu esas vard1r deni -
lebilirse de biz onu hakikat yapan bir re
jirn yaratmi§Jzdu. Bundan dolay1du ki 
kernalizm diinya tarihinde ba§hba~ma 
bir rnerhale say1lmak liyakatini kazan • 
hll~hr. Biz devlet idaresinde kime ben • 
zeriz sualinin cevabm1 Atatiirk c;ok za • 
man once: 

- Biz bize benzeriz! 
V ecizesile vermi§ti. 
Son i.ic; dort giin zarfmda Parti idare

sine verilen yeni nizam yalmz yukanki 
anlay,~larm tatbikatta kazand1g1 bir te
rakki merhalesinden ba§ka bir~ey degil· 
dir. Meclis, hi.ikumet ve parti esasen 
bir tek aslm fiiruat1 olduklan halde te§· 
kilat itibarile aynhgm zaman zaman or· 
tadaki birligi ihlal eder gibi goriinen baz1 
tezahiirlerine dikkat olunagelmekte idi. 
Bi.iyi.ik meselelerde kavrayJ§ kabiliyeti • 
nin tefaviitiinii te§kiliita verilecek uygun 
§ekillerle izale etmek ihtiyacmdan vares· 
te kalmam1yor. Milli partinin hiiki'imeti 
kendi partisile elele yiiriimekten daha ta
bii ne olabilir? hte son tadille tatbi • 
katln gosterdigi bu liizum yerine getiril~ 
mi§ ve her ikisi ayni millet kaynagmda 
ayni prensiplerin hamuru ile yogurulan 
Parti ile hiikumetin blitiin milli faaliyet
lerde beraber yi.iriiyecekleri en ufak te • 
reddiid ve ihtilafa meydan vermiyecek 
bir kesinlikle tasrih olunmu§tur. Diin ne§· 
rettigimiz beyanname, son ameliyeyi 
izah eden «Cumhuriyet Halk Partisi
nin memleketin siyasi ve iflimai 
hayatznda giittiigii yiiksek maksad
larzn tahakkukunu kolaylafilrmak 
Ve Partinin inkisaltnt arhrmak ve 
htzlandtrmak i~im> sozlerinde ta
marnen ve kat'iyyen samimidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin her teka
YUNUS NADI 

[Arkasa Sa. 3 8iltun 6 da] 

Viliyetlerde degi§iklik 
Mansub ve miintehab olarak ba~kanbk yapan 

meb'uslar vazifelerini devrettiler 

Muhiddin Ostiindag, Dahiliye Vekili $iikrii Kaya, Hilmi (Seyhan) 

Ankara 19 (Telefonla) - C. H. P. 
Gen Ba§kurca Gen Yen Kuru! iiyeligi
ne alman ve Parti Genel Sekreterligi 
vazifesi verilen Dahiliye V ekili ~iikrii 
Kava diin geceden itibaren Partideki 
vazifesile i§tigale ba§lad.r. Parti Gen 
Yen kurulu gece Dalihiye Vekilinin ba§· 
kanhgmda ilk toplantlSlm yapti. ~iikrii 
Kaya bugiin de Partiye gelerek gee; 
vakte kadar me§gul oldu. 

Yeni gene! sekreter Yen Ba§kurca 
kararla§an esaslarm icabl~rm1 takib ve 
tanzime oa§laml§ bulunuyor. Valilerin 
Parti Ba§kanhgile tavzif edlimesi iize ~ 
rine mansub veya mahallince miinte -
hab saylav ba§kanlann da bu vazifeleri 
nihayet bulmu§tU. Mansub saylav ve 
ba§kanlar: Bilecikte 9evket (Giimii -
§ane), <;orumda Ali R1za (<;orum), Er-

[Arkast Sa. 5 siitun 4 tel 

·························································································································· 
Loid Core; kabineye 
al~aklar,diye hiicum etti 

--~ 

Sa{Jda ve solda, Baldvin kabinesinden 9ekz lecek alan M. Makdonald ve Sir Con Simon, 
ortada Ba§vekalete geleceginden bahsedilen M. Nevil gemberlay7z 

Zecri tedbirlerin kaldmlmasma da • riiltiiyii di.in telgraf haberi olarak bildir· 
ir karann lngiliz kabinesi tarafmdan mi~tik. Bu f1rhnah celseye dair Ajansm 
Avam Kamarasma arzmda kopan gii • [Arkast Sa. 3 sutun 4 te] 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII 

General Ali Hikmet geldi 
Tiirk Spor Kurumu Umumi Reisi, F ede· 
rasyonlar merkezinde ve M1ntaka i~tima1nda 

bulunarak spor i~lerini tetkik etti 

.. General Ali Hik"!et, .l~tanbul mmtakasrmn i~timarnda 
Turk Spor Kurumu Umum1 ReiSI Ge-~ mhk i§lerile uzun mi.iddet me§gul ol -

neral Ali Hikmet Ayerdem dUn Anka- mu§tlll. 
radan §ehrimize gelerek Olimpiyad ha • [Arkast sa. 8 siltun 3 te] 

lstanbulda kiisul: Beyazid kulesinden ~ehrin [of manzarast ve hiliil haline gel en giinef 

···························································· 
Atatiirk diin Floryada 
bir deniz gezintisi yapb 

Istanbul 19 (A.A.) - Atatiirk 

bugiin ogleden sonra mayo ile Flor· 

yada bizzat idare ettikleri bir mo

torbotla ac;1k denizde bir saat kadar 

dola§Tnl§lar ve bunu miiteahb sa ·

bile yakm bir noktada bir sandala 

ge~ip kendileri kiirek ~ekerek Sola

riyurn plajma ~lkml§lar ve plaj ka· 

zinosunda bir mi.iddet balk arasm • 

da oturduktan sonra Solariyum ote· 

linin tarasasmt te§rifle bir kahve ic;-

i~l r §a d v a 

rak deniz evlerine avdet buyurmu§

lardJr. 
Atatiirk bu gece kendilerine ta

zimatlarml arza gelen baz1 arkada§· 

lanm yemege ahkoymu~lardir. 

Almanya memnun, 

italya memnun! 

ingilterenin karar1n1 Ren 
ve Habe' emrivakilerini 

kabul addediyorlar 
Berlin 19 (A.A.) - M. Edenin Avam 

Kamarasmdaki beyanatt, Alman mat
buatl tarafmdan miisaid bir surette tef
sir edilmektedir. Gazeteler, ~u nokta -
lan kaydetmektedirler: 

1 - Zecri tedbirlerin muvaffakiyet • 
sizlige ugrami§ oldugu itiraf edilmi§tir. 

2 - !ngiltere, filosunun bir klsm1m 
devamh surette Akdenizde bulundur -
maga karar vermi§tir. Bu karar, ingil -
terenin Almanyanm sulhperverane ni
yetlerine itimad1 oldugu suretinde tef
sir edilmekte ve Stressa cephesine in -
dirilmi§ yeni bir darbe say1lmaktad1r. 
. 3 - Milletler Cemiyetinde yakmda 

bir tak1m reformlar yap1lacag1 bildiril
mi§tir. 

4 - Rhin mmtakasmm yeniden si -
lahlandmlmasmm bir emri vaki oldugu 
tebyin edilmi§tir. 

5 - 1stikbalde yap1lacak sulhperve -
rane mesaiye i§tirake Almanya da da
vet edilmi§tir. 

ltalyan gazetelerinin nefriyata 
Roma 19 (A.A.) - !talyan gazeteleri, 

ingiltere hiikiimetinin zecri tedbirlerin 
kald1r1lmast kararmdan duymakta ol
duklan memnuniyeti gizlememektedir
ler. 

Gazeteler, Avam Kamarasmm dun -
kii celsesini biitiin teferruatile naklet -
mekte ve fakat miitalea serdetmemek -
tedirler. Yalmz Piccolo diyor ki: 

«Londra hiikiimeti, 1talyan zaferinin 
miinaka§a gi:itiirmez klymetini teslim 
etmi~tir .• 

Oniversiteliler 
kamp1nda bir giin 

Bu ~ok merakh ve giizel bir 
roportajt bugiin 6 net aahife • 
mizde okuyunuz. 

Diinyaya merak salan hadise 

Giine§ tutulmas1 biiyiik 
heyeeanla takib edildi 

Uludagdakt fenni tetkikat ~ok iyi neticeler 
verdi. Kiisuf. ~ehrimizde de Oj0 90 

nisbetinde mii~ahede olundu 

Kiisul yarryr buldugu strada ... 
. ~!lardanberi beklenen kiisuf hadise- goriilmii~. bu ilmi etiidler herhangi bir 

51 dun sabah olmu§tur. Yurdumuzun bulutun azizli~ine kurban gitmemi§f 
muhtelif yerlerinden bu hadiseyi tesbit $ehrimizde IT. 

edebilmek ic;in tertibat alan alimlerin e- Diin sabah1n daha k k 1 
kl 

· b .. . pe er en saat e • 
me en pek O§una <;:lkmami~hr. Kusu · rinde Istanbul sokakl r b' k b' 1 
f b.. .. f h ld k k l k a I ve m;o ma a-un utun sa a ah o u c;a ac;1 o ara LArk.asl Sa. 8 sii.tun 1 dcJ 
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Bel~ikada · grevciler 
zab1ta ile ~arpi§Iyor 
Ordu bir~ok 

sokaklarda 
~arp1~tJ. 

i~gal etti. fabrikalar1 
barikadlar 

Polisler 
ile yapan amele 

Grevcilerden olenler var 
Briiksel 19 (A.A.) - Grev, mute -

madiyen etrafa yay1lmaktadir. Ordu, 
~imdiden birc;ok fabrikalan i§gal etmi~tir. 
Monsde siivari polisler, §ehrin bin;ok so· 
kaklarmda barikadlar viicude getirmi§ o
lan grevcilere hiicum etmi~lerdir. 

Arbedeler 
Mons «Belc;ikada>> 19 (A.A.) 

Burada vahim arbedeler zuhur etmi~tir. 
Grevcilerle jandarmalar arasmda vukua 
gelen bir sokak muharebesinde bir kadm 
ile bir grevci telef olmu§tur. 

Hiikiimetin bir karart 
Briiksel 19 (A.A.) - Dahiliye ve 

Milli Miidafaa Namlan, hususi bir ka
[Arkasl Sa. 5 sutun 6 da] 
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Hidiseler aras1nda 

Gorkinin oliimii 
Y etim, yani daima ve yalmz; kendi I da her insamn sa mimi taralrndan in

kuvvetlerine dayanmayr ogrenmip sana ve insanlrga ftkan srcak ve gi:zli 
adam; aelil, yani bu kuvvetleri aflr- yolu biiyiik ke,illere mahsua kolay • 
grn, hastalrgrn, oliimiin tehdidlerine lrkla buluveriyordu. 
kar111 aevk ve idare etmeyi ogrenmif Onun oliimii, bir kitabrn yapraklarr 
adam; aerseri, yani tecriibe diinyasrnr arasrna dalzp ~rkan rii:zgar gibi, ka· 
ve miifahede · ufuklarrnr genifletme• Famda eserlerine aid hatrralan ka -
si;.i bilmif adam; romancr, yani ken- barth, oynattr, krmrldattr. Biitiin bir 
di diinyasrna bi:zi fekmeyi ve kendi- gece hep onlan dii,iindiim. Biitiin bir 
sile beraber yafalmayr bilmi11 adam giin kitablanndan parfalara go:z gez
olarak Mak8im Gorki, fOcukluklarrn- dirdim. lnsanlarr miisavi derecede ae· 

da yetimlik, hastalrk ve selalet fek· ven, biitiin insanlarda miicerred in -
medikleri halde ezilmi11 atnrflarrn ,a- sandan ba,ka hifbir feY gormiyen, 
irane miid•faasrnr yapanlartn seale - hepaine isimlerile degil, sadece: ctn
rindeki diizme ve 11i11irme yiiksek ton- sanh diye hitab eden Liik isminde bir 
dan ifadeaini kurtarmtf adam, yani kahramanrnr dinliyorum. $oyle bir 
mahrumiyeti mahrumlar hadar anla- hi kaye anlattr: 
mrf adam, aamimi adam, cidden sami• cBir in1an varmtf, yalnrz bu diin • 
mi adamdt. Bunun i~in de kitablartn- [L1Ujen sah.tfeyt gevirintzJ 
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2 CUMHURlYET ~ na:r:uan J.:r.ro 

I II II 
VIYANA OON .. U$U 

Tarihi tefrika: 68 M. TURHAN TAN 

( $ehlr ve 
Muallim ve talebe 
kamplan a~dtyor 

Tiirkiin mukaddes giicii, tezgah mab gibi pazarb_k Muallimler Biiyiikadaya, 
talebeler Ktzdtopraga 

gidecekler 
mevzuu yaptbru~b; Macarlar ve A vustur

yablar tarafindan pey altma ahn1yordu! 

ikinci Viyana muhasarasmda Os manlt ve Avusturya hilkilmdarlart: 
Avct Mehmed Birinci Leopold 

(Bunla.rm her !kl sl de muha.rebeyl uzaktan seyretml~lerdll 

Bu kan ve ate~ futmasi tam alt1 ay manevra idi. «Almana kar~1 Macarlann 
ardii. Macarlar, arttk milli istiklal na· ,ikayeti» ba§hkh beyannamesile millet 

mma Alman oldiirmekten vazge~mi~ler namma harekete ge~tigini haykuan, 
ve Alman silahm"m oldiirdiigii yurdda§- « T ann ve yurd i~in>> soziinii bayragma 
lanm gommekle, onlardan dul kalan ka- istikJal remzi olarak i§leten Tokeli im
dmlarm gozya~lanni dindirecek ~areler reyi gene Macarlara ezdirmek dii§iince· 
aramakla me§gul oluyordu. Y an Ma • sile Leopold,. Eudenbourgda bir kurul· 
caristan yetimdi ve hemen her ev de yas tay topladi, ge~mi~ giinlerin hat!ralan 
i~indeydi. iizerinden siinger ge<;:irilerek Macar i§le-

Viyana mala ve kana doyduktan son- rinin orada karde§<;:e konu§ulmasmi iste
ra goziinii Tiirkler elindeki Macaristana di. Macarlann refah1 ve Macaristamn 
<;:evirmi~ti. Vasvar muahedesile yaptlan en iyi bi<;:imde idare edilebilmesi i<;:in ge· 
sulhun bitmesine heniiz birka~ ytl bulun· ne Macar beyleri, as1lzadeleri tarafmdan 
masma ragmen Tiirk hududunda - mu- verilecek karan kabul edecegini onceden 
ahedename hilafma olarak - kaleler yap- taahhiid etmi§ olan imparatorun bu ma
tmyordu, arama beri tarafa ~apulcu nevrasi verimli oldu, Tokelinin arkada§· 
miifrezeler de yolluyordu. lanndan c;ogu aga dii§tii ve kurultay, Vi-

Lehistanla, V enedikle, Rusya ile ~ar· yana lehine kararlar verdi. 
pl§lp duran ve birile sulh imzalarken o- hte bu durumda Tokeli lmre, mas • 
biiriine harb ilan eden Osmanhlar, Vi • ke kullanmaya ba§ladi, yeniden yazip 
yanamn Macarlara yapbgt zulmii, o yayd1g1 beyannamelerde: <<Allahtan son
yiizden viicud bulan anar§ik vaziyeti ra Tiirklere bel baglamahytz» gibi soz
gozden ka~Irmadtklan gibi hudud bo • ler bulundurmaya giri§ti, Viyananm si • 
yundaki tahkimatl da incelemelcten geri yaset baktmmdan ban§maz bir dii§mam 
kalmtyorlardt. Fransa Krah Ondordiin- gibi goriinen Erdel Krala Apafi Miha· 
cii Liii, lstanbulun fahri casuslugunu lm delaletile lstanbula el uzatti. 
deruhde etmi~ gibiydi, Avusturyamn her Tokelinin ricalanm Babtaliye bildir
te§ebbiisiinii ve her hareketini haber ahp mek ic;in iic; Macar as1lzadesi yola c;Ik· 
Babtaliye bildiriyordu. rnl§h. Kizi, Redendo ve Diimogi adlan-

Venedikle, Lehlilerle, Ruslarla mu • m ta§tyan bu ekilerden once ic;lerine bin
ayyen hirer miiddet ic;in uzla§Ihp sulh lerce altm konulmu§ paketler, kutular, 
yap1ld1ktan sonra Kara Mustafa Pa§a denkler Kara Mustafa Pa§amn sarayl
goziinii Viyanaya c;evirmi§ti, yanm kal· na gelmi§ bulunuyordu. Para dii§kiinii 
rni§ hesablarm goriilmesi i~in fmat kol • vezir, S!Zdmlacak yeni bir altm kaynag1 
lamaga ba§lami§tl. bulmak sevincile Tokeliyi hemen hima-

Ona bu fusatl veren Orta Macar yeye ba§ladigl gibi Budin valisine de 
kontlarmdan Emerich T oekoeli oldu. Bir orta Macarhlann askeri te§ebbiislerini 
at cambazmm torunu olan Tokeli, Ma • kolayla§tlrmas! ic;in emirler gondermi§li. 
car ihtilalleri masmda gosterdigi baha- Arhk Tokeli ordusuna sm1r boyu Tiirk
dtrhklarla lin alm1~, Kontluk payesine leri de kan§mi§ ve Jiilek, Eperijes, Lents· 
ermi~. bir de malikane elde ettikten son- chan, Bartfa, Kassa gibi Avusturya ban
ra Orta Macar ihtilalcilerinin ba§ma d1rasJ altmda bulunan orta Macar kal~
ge~mi§ti. Transilvanya prenslerinden Ra- leri Tiirk askerinin yardunile o bandtra
koc;inin dul zevcesile de evlendigi tc;m nm temsil ettigi boyunduruktan kurtan • 
Erdil Macarlan tarafmdan da yardtm hp ihtilalciler ~ine ge~mi§ti. 
goriiyordu. Fa kat Viyana, korkunun getirdigi de-

Yukan mmtakada bulunanlardan ol • rin bir ihtiyatla biiti.in bu miidahalelere 
sun, Tuna garbinde oturanlardan olsun, goz yumuyordu, Tiirklerle bozu§mak is
Macarlardan Alman hakimiyetine kar~I temiyordu. General Montecuccolinin on 
isyan edenler, dini endi§elerle Osman- sekiz ytl evvel Raab suyu oniinde kazan
hlann etegine yapt§maktan c;ekiniyorlar- dtgt zafere ragmen Tiirklerle boy ol~ii§· 
dt. Tokeli imre, ilk giinlerde birkac; za· mek imparatoru iirkiitiiyordu. Bu sebeb
fer kazanmi§ olmakla beraber vaziyetini le Tokeliyi bir yana bnakt1, Babtali ile 
saglam goremediginden o endi§eleri tek- temasa giri§ti. ihtilalci Macar liderini 
melemek zorunu duydu, opecegi eli ile· Kara Mustafa Pa§aya sevdiren madem 
ride ISITmak azmile iki yiizlii davrand1, ki para idi, daha fazla fedakarhk yapa· 
Babtalinin himayesine s1gmd1. rak o sevgiyi Viyana saray1 lehine ~evir-

Onu bu duruma sevkeden imparator mek ni~in miimkiin olmasmdt L 
Birinci Leopoldun c;evirdigi siyasi bir [Arkas~ 11ar1 

yanrn bir ko,e.inde bir adalet mem ·1 %rm geldigine inanryordu. Kahraman· 
leketi olduguna inanarak yafarmrf. larrndan bir digeri diyor ki: cNahof 
Ve nekadar lelaket gorae ve nekadar gordiigiim bir tek feY var, o da, benim 
bedbaht olsa biitiin bunlara hep inan· gibi namu:rlu adamlarrn domu%lar, 
drgr o muhayyel memleketin hatrrr i- ahmaklar, hrr:rr:z.lar taralrndan idare 
fin katlanarak: cDurunu:z., dermif, edilmeaidir. Fa kat hayat onlarrn malr 
oelr bafrm arlrrlrraa o adalet memle • degildir. Saglam bir viicudde kan ~
ietine giderim.-. Fakat bir giin, pek banlarr natrl kayboluraa onlar da kay
:ok kitabr ve planlarr olan bir alime bolacaklardrr.-. 
;eaadiil eder. Ona bu memleketin ne· Mii:rbet adam Ve inaana inanmlf a
rede oldugunu 11orar. Alim kitablan dam boyle dufunur; boyle diifiinmek 
ve planlarr arar, tarar, arar, tarar ve it;in insana inanmak, miisbet ve ka· 
o memleketi bulama%: rarll adam olmak lti:z.lmdrr. c/nsan~ 

c- Boyle bir memleket yok! cler. isimli ya:z.rsrnrn aonlarlnda Gorki: 
c- Miimkiin degil. Olacak. /yi ara. c:Her fi:Y insandaclrr, her fey insan j. 

Y L ,..inclir.-. diyor. Fakat butiin eaerlerin· 
«- OR. " 
c- Olmalr? Yok1a senin ilmin, de cyafa•rn inaanl~ ~flrfrnr koparan 

plinlarrn ve kitablarrn neye yarar? biiyiik insan, oldii. cl;iiriimenin koku
Olmalrl sunu duyarak, diyor o, dehfet ortii•ii· 

ne 11arrlr, pervaarz, f(ayrifah:ri, cidcli 
bir muamma gibi dilaiz ve kapkara o· 
liim, in:ranrn oniine daima dikilir.") 

cFakat alim daha lazla arama:z.. 
Bunun iizerine, muhayyel adalet mem 
lelretinin hatm it;in biitiin omriinii 
seiiiJizce her turlii iflrenceye katlan • 
makla ge~iren adam, alime bir tokat 
vurur, bir daha vurur, ii~iincii dela o
larak bir daha vurur. Sonra ayrrlrr, 
gider, kendini aaar., 

Gorki boyle muhayyel bir adalet 
memleketi olmadrgrnr biliyordu. Fa
.. ..... i~ .._...,. lrenclmni aa -
maar degil, o memlelreti yaratma• t•· 

Fakat, buna ragmen: 
c/ayan halinde inaan boyle yiiriir, 

ileri! Ve daima claha yukaegel Dai· 
ma daha ileriyel Ve daha yiikaegel:t 
diyor o. 

Gorkinin cena:z.eai oniinde aoylene· 
cek yeni marf, inaan kadar e1ki tera· 
neaine ragmen, bu olmalldlr. 

PEYAMI SAFA 

Istanbul Maarif miidiirliigii biri Bii -
yiikadada muallimler i<;:in, digeri K1ZII -
toprakta ilkmekteb talebesi ic;in iki kamp 
ac;maga karar vermi§tir. Biiyiikadadaki 
birinci mekteb, mualimler kampl 1~m 
merkez ittihaz edilmi§tir. Kamp 15 tern· 
muzdan 15 agustosa kadar devam ede· 
cektir. Muallimler kamp1 muallimlerin 
az masrafla dinlenmelerini temin maksa
dile a~Ilacaktir. Kamp iicreti, bir ay ic;in 
on be§ liradtr. Muallimler yataklanm 
kendileri getireceklerdir. Kamptakiler i
~in miitalea, banyo, gezintiler tertib e • 
dilecektir. 

Kamp, kamp miidirile kampa i§tirak 
edecek muallimlerden se<;:ilecek bir heyet 
tarafmdan idare edilecektir. Kayid mu
amelesini lstanbul Maarif miidurliigii ya· 
pacakhr. 

!Ikmekteb kamp1 K1Zihoprakta 43 iin
cii ilkmekteb binasmda a<;:tlacak, 1 tern • 
muzdan 31 agustosa kadar devam ede· 
cektir. Cocuklanm kampa vermek istiyen 
veliler c;ocuklarmm bulunduklan mekteb 
ba§muallimligine veya istanbul Maarif 
miidiirliigiine miiracaat ederek bir ayhk 
iicreti olan 15 lirayi vereceklerdir. Kam· 
pa girecek ((ocuklar doktor muayenesin
den sonra kabul edileceklerdir. Kamp 
ilkmekteb muallimleri tarafmdan idare e· 
dilecektir. <;ocuklar ic;in kamp program! 
§udur: 

Kahvalh, bayrak merasimi, deniz ve 
giine§ banyosu ve miitalea, bahc;ede is • 
tirahat, (h1kaye, tabiat, tetkikat). ogle 
yemegi, uyku ve istirahat, hafif oyunlar, 
kahvaltJ, banyo, bayrak merasimi ve is
tirahat, ak§am yemegi, radyo, uyku. 

<;ocuklar giyeceklerini birlikte geti • 
receklerdir. 

KOLTOR ISLER/ 
Ortamekteb muallimligi 

imtihanlar1 
Ortamekteblere a!macak tarih, cog • 

rafya ve yurdbilgisi muallimligi i~in di.in 
edebiyat §Ubesinde imtihanlara ba§lan • 
mi§ttr. !mtihanlarda birc;ok profesorler ve 
doc;entler haz1r bulunmu§tur. !mtihanlar 
tahriri olarak yapllm!§tir. Bunda muva!· 
fak olan muallim namzedleri 24 tern -
muzda sozlii imtihanlara kabul edtle • 
cektir. 

DENIZ ISLER/ 

Kad1koy iskelesi bitiyor 
Halicdeki deniz fabrikasmda yap1l • 

makta olan yeni Akay iskelesi temmuz 
sonlanna dogru bitecektir. 

-5imdiki halde, 1 numarah havuz ci • 
vannda sahilde iskelenin in§aah devam 
etmektedir. Dubalann birbirine rapt! bit
mi§ ve bunun iizerine iskele binasmm de
mir iskelesinin kurulmasi ba§lami§tir. De· 
mir iskelet aksammm kurulmasi iki hafta
ya kadar bitecek bundan sonra iki kat 
olan binanm diger in§aatma gec;ilecektir. 
En sonra alth iistlii beton giri§, c;1kt§ ma
halleri hazirlanacakhr. 

Y eni iskele yerine konulduktan sonra 
eski iskele Florya veya Biiyiikadada Dile 
gotiiriilecektir. 

GOMROKLERDE 

Giimriik ambarlarma gire
cek e§ya 

Giimriik ambarlarmda intizamm temi
ni i~in hangi nevi e§yamn, hangi ambar 
veya antrepoya girecegi tesbit edilmi§tir. 
Prensip itibarile bir vapurun hamulesi ne 
olursa olsun, ayni ambara girmesi kabul 
edilmi§tir. Y almz stgir derileri, akar yag
lar, kan hulasas1, limon ve kobrayagi Sa

rayburnu ambarlanna, agtr stkletteki e§· 

yalarla makineler de Eminonii antrepo

suna almacakbr. Patlaylci maddelerin 

ambarlara girmesi memnu oldugundan 

bunlar Cubukludaki depolara almacak • 
hr. Bu suretle mavnalarda hi~ bir e§ya 

beklemiyecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

~evki Behmenin gezintileri 
Muhterem misafirimiz Yugoslav Na

mlanndan -5evki Behmen di.in de ~ehir 
dahilinde gezintiler yapml§, ogleden son· 

ra Kadtkoye giderek bazi ahbablanm 

~iyaret etmi§tir. 

Bir Hindli tayyareci geldi 
Dabur Ali Han Aga isminde bir gene 

Hindli tayyareci Delhiden lskenderiye 

yolile diin §ehrimize gelmi§ ve Y e~ilkoye 

inmi§tir. , 
lki giin sonra Bulgaristana gidece'-hr. 

Memlek&t Haberleri ) 

Halk1n ,ikayeti 
Gene mahud afi~aj 

meselesi! 
Operet, komedi, dram, t iyatro : 

heyeti miidiirii Enver imzasile al- 1 

dtg1m1z mektubda deniliyor ki: 
cAfi§aj resmi denilen nesne yii

zlinden biz de <;ok para ve ceza ver
digimiz i<;in yiiregimiz yamkbr. 

Tiyatrolar <;1kard1klan ilan i<;in 
kanunen 10 lirallk damga ve be§ ' 
parahk pul yapt§bnrlar. Halbuki 
afi§aj miiltezimi bizden 1000 ilan 
i<;in 250 kuru§ istiyor ve ahyor. 
Tarifeleri boyle imi§! Biz gii.nde • 

1 250 ilan basbrdlgimiz halde gene 1 
250 kuru§ istiyor ve ahyor. Yani 
ilan ba§ma k1rk para da afi§aj ve - , 
riyoruz. Bu, verilir para m1 '1 ~ 

Saniyen afi§ajdan duvara yapl§· 
brmak, asmak, talik manas1 anla§I· 
hr. Biz el ilanlanm yapl§brma)'lp 
dag1t1yoruz. Bir ilan i<;in ka<; yere 
p<!-ra verecegiz?. 

26 maYJ.S tarihli gazetenizdeki .. 
Valinin beyanatmda: cDiihuliye ile 
girilen yerlerin ilanlarmdan afi§aj : 
iicreti almmaz• denildigi halde ne
den §imdiye kadar bizden avucla 

, para aldtlar? :Neden bala da isti • 1 
yorlar?. ) 

'~--=---=-~ 

VILAYETTE 

Terfi eden komiserler 
Istanbul emniyet ikinci §Ube cinayet 

masas1 ikinci komiserlerinden Selman bi
rinci komiserlige terfi etmi§tir. 

17 numarah ii~iincii komiser Sami de 
ikinci komiser olmu§tur. 

Maarif inzibat komisyonu 
Dun Vilayette Vali muavini Hiidai • 

nin yamnda maarif inzibat komisyonu 
tcplanarak baz1 muallimler hakkmda in· 
zibati kararlar vermi§tir. 

lskeleler ne suretle idare 
edilecek? 

Vilayet hususi idareleril~ Beledivele • 
rin ve koylerin elinde bulunan isk~le ve 
nhtun ve umumi seyriisefere yanyan ka· 
nal ve kaytk ve sallardan kanunlara miis
teniden almmakta o'an mliruriye resim 
Ve licretlerine dair olan tarifelerin 1kh • 
sad Vek~letince tasdik .. dilclik~ sonra. 
tatbik oiunacag1 hakkmdaki kanun Yt -
layete teblig edilmi§tir. 

fcra Vekilleri Heyeti bu tarifeler uze · 
rinde liizum gordiigii §ekilde tadilat yap· 
mak ve ikhsadi icablara miisteniden baz1 
hmanlarda baz1 e§yayi bu resimden muaf 
tutmak salahiyetini haizdir. Bu yerler 
i<;:in almacak iicretlere aid tarifeler Vila· 
yet hususi muhasebe biit~elerinin tanzimi 
masmda tertib edilerek lkt!sad V eica • 
letine gonderilecektir. 

MOTEFERRIK 

Beynelmilel tahlisiye 
kongresi 

fsve~te Gutenburgda oniimiizdeki tern· 
muz ic;inde beynelmilel kara tahlisiye 

kongresi toplanacaktu. 
Bu kongreye hiikumetimiz de i§ti -

rake karar vt!rmi§tir. Kongrede memle • 

ketimizi Deniz Ticaret Miidiirii Miifid 
Necdet Deniz, Tahlisiye Umum Miidii· 

rii Necmeddin ve tahlisiye idaresinde mii· 

hendis Hamiden miirekkeb bir heyet 

temsil edecektir. Heyet, diin ak§amki 
ekspresle A vrupaya gitmi§tir. 

Kongreden sonra, Deniz Ticaret Miidii

rii Miifid, §imal limanlarmda tetkikatta 

bulunacaktu. 

ipekli kumaslar1n 
' 

evsaft 

Haztrlanan rapor yakJn
da ikbsad Vekaletine 

gonderilecek 
Ticaret Odas1 ipekli kuma§larm, ipek

li kravatlann ve ipekli ~oraplann en, 
gramaj atk1 ve c;ozgii ipliklerinin mikta • 
nm tayin ve tesbit etmi§tir. Bu hu.mstaki 
rapor bugiinlerde ikttsad Vekaletine gon
derilecektir. ipekli kuma§, ~orap ve boya 
farbikatorlan "arasmda bu hususta tam 
bir anla§ma hastl olmu~. bu suretle her 
cins ipekli kuma§m ayni evsafi haiz ol • 
mas! kabul edilmi§tir. 

lpekli kuma§larm hepsine her ii~ metro
da bir damga vurulacak ve kuma§m halis 
ipek veya filo§ kan§Ik oldugu i§aret edi
lecektir. !pekli kuma§lardan ba§ka ~orap 
ve kravatlarda da ayni §ekilde bir dam· 
ga bulunacaktJr. 

fstanbulda ipekli kuma§ ve <;orap bo -
yayabilecek alh fabrika oldugu tesbit e· 
dilmi§tir. Diger fabrikalann ipekli ku -
ma§ ve <;orap boyamaktan menedilmesi 
V ekaletten istenmektedir. 

ipekli kuma§lann en ve gramajlm i~in 
kabul edilen esaslar §unlard1r: Krepdo§in 
biiki.imlii cinsler i<;:in 1 00 san tim en ve 
65 gram agtrhk, diiz kalitede geni§lik 
80 santim ve agtrhk 45 gram, krepbir • 
manda en 90 santim ve ag1rhk 75 gram. 
Ktepmarokenlerde en 90 santim, ag1rhk 
1 1 0 gram, krepsatende en 1 00 san tim, 
ag1rhk 120 gram olacakhr. 

Halis ipek olan c;oraplarm 90 k11ru~ -
tan ba§lamasi ve vual <;oraplann da 30 
kuru§tan satilmasJ muvaf1k goriilmii§tiir. 

SEHIR ISLER/ 

Seferden menedilen 
otobiisler 

Otobiis, otomobil ve sair nakil vasJta· 
lannm fenni muayeneleri yapiltrken muh· 
telif hatlara i§liyen bir~ok otobiislerin 
noksanlan meydana «;Ikmt§ ve bunlar 
noksanlanm tamamlaymctya kadar se • 
ferden menedilmi§lerdir. Bu yiizden Ba
kirkoy, Davudpa§a. Eyi.ib, Rami batla
rmdd uircl, il..i~CJ uluulb li.allw~lu. Otv 

biis azhgmdan dolay1 bir~ok otomobil • 
ler, bu hatlarda ~ah§makta ye otobiis fi
atile yolcu ta§unatadirlar. 

Tramvay vatman ve bilet~i
leri i~in yeni bir talimatname 

T ramvay §irketi vatman ve bilet<;iler 
i«;in bir talimatname haztrlamtshr. Bu ta· 
limatnameye gore sefer halinde bulunan 
tramvay vatmanlan hic;bir bahane ile 
yolcularla konu§miyacaklar, hatta amir· 
lerine bile selam vermiyeceklerdir. Bilet
r;iler ise, vazife esnasmda yolcularla her 
hangi bir miinaka§adan, kat'iyyen c;ekine· 
ceklerdir. 

ON/VERSITEDE 

Oniversitede imtihanlar 
Milletler Cemiyetine Miizaheret Ce • 

miyetinin toplantilanna i§tirak etmek ii· 
zere ingiltereye gitmi§ olan Oniversite 
Rektorli Cemil Bilsel ile profesor Sadri 
Maksudi §ehrimize donmii§lerdir. Rek
tor, diin hukuku diivel imtihanlanna ba~
lami§tlr. Sadri Maksudinin Ankara Hu

kuk fakiiltesinde de imtihanlan oldugun· 

dan lstanbul Oniversitesindeki Tiirk hu· 

kuk tarihi imtihanlarl Mustafa Galibe bt

raktlmJ§tlr. Bu imtihanlara diin ba§lan -

mi§hr. 

T erzilik Mektebinden bu sene mezun olanlar 

Mektebin bu 1eneki mezunlarr muallimlerile beraber bir arada 

Sultanahmeddeki T erzilik ve Kiirk - Talebelerin 935 - 936 ders y1h senesi 
ciiliik mektebinden mezun olan 36 tale- zarfmda viicude getirdikleri eserler ~ok 
benin diploma tevzii merasimi diin yaptl· giizeldir. Kadm elbise ve roblanndan 
mi~hr. 17 talebe diki§ ve 19 talebe de ba~ka erkek elbiseleri ve paltolan da bU-
bi((ki §Ubesinden mezun olmu§tur. yiik bir muvaffakiyetle dikilmi§tir. 

Mektebde diki§. bi~ki ve kiirk<;:iiliik ol- Sultanahmedde Dizdariye sokagmda 
mak iizere ii~ ,ube vardtr. Bu y1l kiirk- bulunan mekteb binasmm darhg1 yiiziin· 
<;iiliik ~ubesinden mezun olan yoktur. Di- den mekteb birincite§rinde Divanyolun • 
ki~ ve kiirkc;iiliik t"hsili li<;er senedir .. daki eski Diki1 Yurduna nakledilecek .. 
Bi~ki bir senedir. tir. 

Siyasi icmal 
Zecri tedbirler 

ve ingilte 
a ngiliz kabinesi, diger devletler razt 
D olduklan takdirde, zecri tedbirlerf 

kaldtrmaga karar verdi. Milletler 
Cemiyeti misakmm bilhassa zecri ted4 
birlere aid on altmc1 maddesinin .mii • 
essir surette ve lay1kile tatbik1 kabil ol• 
madtgt Habe~ meselesinde anla~tlchgt 
ir;in, ingiliz kabinesi misakm da tadili-. 
ne liizum gi:irmli~tiir. Misakm daha ko• 
lay tatbik edilebilmesi i~in ingiltere 
hiikfuneti bu miiessesenin salahiyetini 
artlracak bir yolda degil, belki azalta .. 
cak ve tahdid edecek bir §ekilde tadi· 
lat yap1lmasma taraftard1r. 

tngiliz hiikumetinin, zecri tedbirleri 
kald1rmaga ve Milletler Cemiyeti misa· 
k1 <;er<;evesini daraltmaga karar ver • 
mesinin ba§hca sebebi Fransamn da • 
hill vaziyeti ve harici politikastdlr. 1tal• 
yanm Habe~istana tecaviiz edecegi an· 
la§Ildtgl zaman ingiltere, Siivey§in ka· 
pahlmas1 gibi askeri tedbirler dahil ol• 
dugu halde en §iddetli tedbirlerin Mil• 
letler Cemiyeti tarafmdan kararla§tt • 
nlmasma ve tatbik edilmesine hararet
le taraftar olmu~tu. Hatta hi<;bir devlet 
en ufak bir haz1rhkta bulunmachgt za • 
man ingiltere biitlin diinyadaki deniz 
ve hava kuvvetlerile ordusunun biiyi.ik 
bir k1smm1 Akdenizin i<;indeki ve kapt• 
larmdaki iislerde toplaml§tl. 

Bu haztrhklara kar§l italya mukabil 
haz1rhklarda bulunup 1ngiliz kuvvet • 
lerine taarruz etmekten kagmrruyaca~· 
m anlattig1 vakit 1ngiltere, Fransadan 
Akdenizdeki iislerinden ·istifade igin 
miisaade istemi§ ve ayni zamanda mu • 
zaheret dilemi§ti. Fakat Fransada o za· 
man i~ ba§mda bulunan M. Laval M. 
Musolini ile yapbg1 anla~manm ve as• 
keri ittifak mukavelesinin miirekkebi 
kurumadan bu devlete kar§l ingiltere 
ile beraber hareket etmek istememi§ti. 
<;1kard1gt bahane ve engeller, !ngilte • 
ren~n harekete gec;mesine mani olmu~ 
ve Italyaya Habe§istam zapt ve i§galde 
meydam bo~ buakml§h. 

M. Laval dii§tlikten sonra i~ ba§ma 
gelen Saru • Flanden kabinesi kendisi· 
ni umumi sec;imi yapacak bir intikal 
hiikillneti sayd1gmdan italyaya kar§l 
her hangi bir harekette bulunmaktan 
imtina etmi§ti. Umumi se<;im sonunda 
sol partiler i§ba§ma geldiler. Oteden • 
beri italyaya kar~I en §iddetli zecri ted~ 
birlerin almmasmt tervic eden bu par
tilerin hiikumeti, §iiphesiz 1ngilterPye 
istedigi surette ardrma. ar..aftar ola ., 
caktJ. .1! aKat Komumstlerm <;1.Karcug1 • 
mumi grev, fabrikalarm ve madenle " 
rin amele tarafmdan i~gali yeni Fran· 
s1z kabinesine harid i§lerle ugra§maga 
vakit ve imkan btrakmarru§hr. 

Ugra§acak olsa bile yeni hiikfunet 
zecri tedbirlerin devam etmesinde ve 
§iddetlendirilmesinde komiinist parti • 
sinden muzaheret goremiyecekti. <;iin· 
kii Sovyetler hiikumeti, zecri tedbirler 
dolay1sile Avrupadaki biiyiik devlet • 
lerin arasma giren tefrika ve husumet • 
ten istifade ederek Ren mmtakasm1 as· 
keri i§gal altma alan ve Avusturyamn, 
yahut <;ekoslovakyanm iizerine yi.irii .. 
yerek orta Avrupaya sarkmak istiyen 
Almanyamn bu faaliyetini devam et -
tirmege daha ziyade f1rsat verilmemesi 
i<;in zecri tedbirlerin devarruna muhalif 
bir taVIr alml§h. 

ingiltere, gerek zecri tedbirlerde, ge
rek Milletler Cemiyeti misalomn ah • 
kamm1 infazda kendisine en ziyade yar· 
d1m edebilecek olan Fransanm dahilt 
gailelerle sarsllmast ve i§ba§mda bulu· 
nan hiikumetin kuvvetli olmamas1 ve 
Fransada istikrar olacag na iimidi kal .. 
mamas1 iizerine italyaya kar§t tuttugu 
politikadan ric'ate liizum gormii§ ve 
yukandaki kararlara gelmi~tir. 

i:ngiliz Dl§ Bakam M. Eden bu karar• 
lan A vam Kamarasmda bildirdi. Bu 11 

nunla beraber ingilterenin Milletler 
Cemiyeti meclislerinin verecegi karar -
lart kabul ve sadikane icra edecegini de 
ilave etti. Bu suretle !ngiltere zecri ted· 
birlerin devam ve ilgas1 i§ini Milletler 
Cemiyetinin elli klisur azasma b1ra.kt\: 
fakat kendi miitaleasmt si:iyledi. tngil • 
tere zecri tedbirlerin ilgas1 lehinde mii· 
taleasmt beyan etmekle beraber 1tal " 
yanm miitecaviz olduguna dair Millet· 
ler Cemiyetinin verdigi hiikmiin geri a· 
hnmasma taraftar olmadtgml ve Ak " 
deniz devletlerile akdolunan asked an· 
la§malarm devam edecegini ve bu de • 
nizdeki !ngiliz deniz kuvvetlerinin gerl 
ahnm1yacagm1 da haber verdi. HulaS!! 
Fransamn bidavetteki tereddiidii ve 
sonraki zaft iiz~rine Londrada tngiliz 
impara tor lugunun kuvvetlendirilmesini 
ve !ngilterenin A vrupada taahhiidler • 
den ve te§ebbiislerden geri durmasmt, 
1stiyen cereyan galebe etmi§tir. 
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SON I-IABERLEJ:l •.. 
TELEFON TEL G ilAI' ve TELSiZLE 

Bogazlar davamiZ ve Yunanistan 

Ba§vekil M. Metaksas1n 
miihim beyanah 

Dost memleketin Hukumet Reisi «Konferansta; 
miittefikimiz olan Tiirkiyenin tezini miidafaa 

etmege karar verdik>> dedi 
Atina 19 (A.A.) - Ba§bakan Me~ 

taksas ecnebi gazetecileri kabul ederek 
kendilerine muhtelif meseleler hakkmda 
beyanatta bulunmu~tur. 

Ba~bakan hiikfunete diktati:irliik te • 
tnayiilleri atfeden §ayialar hakkmda bun· 
}ann as1l Ve esaSJ oJmadiglnl soyJemi§ • 
tir. 

Ba§bakan, Tiirkiyenin miittefiki b\1 • 
lunaJt. Yunanistamn Montreux konfe • 
ransmda Tiirk noktai nazarma miizahe
ret edecegini, Tiirkiyenin yapacagl miis
Pet teklifleri heniiz bilmemekle beraber 
lTiirk projesini Yunanistanm miidafaa 
ettnesinin takarriir etmi~ bulundugunu 
bil dirmi§tir. 

Metaksas, Alman bankas1 direktorli • 
nun yaphgl seyahatin miinhasnan ekono
mik mahiyette oldugunu ve elde edilen 
anla~anm Yunan • Alman klering he • 
sabmdan Y unanistamn geriye kalan a • 
lacaklanmn tarz1 tesviyesini temin eyle • 
digini beyan etmi§, Y unanistamn bir Ak-
4Ieniz misakm1, Akdenizde alakadar bii· 
tun devletlerin i§tirakile tahakkukunu 
~ormekle bahtiyar olaeagml kaydeyle -
tni~tir. 

Zeeri tedbirlerde Yunanistamn Mil • 
letler Cemiyetince verilecek karara uya • 
C!agini soylemi~ ve nihayet Bulgar • Yu· 

nan miinasebat1 hakkmda da ihtilafh me
&elelerin mi.inhaman ekonomik oldugunu 
ttl.nkii iki memleket arasmda siyasi ihti • 

laflarin meveud olamiyaeagtm ve mez -
kur ekonomik ihtilaflann iki tarafm da 
Jnemnuniyetini mucib bir tarzda hallini 

Yunanistamn arzu etmekte oldugunu i · 
lave etmistir. 
Yunanistan tezimize tam manasile 

muzaheret edecek 
Atina 19 (A.A.) - Montroye git· 

mekte olan Elen heyeti ba§kam Mav ~ 
rudis, Selanikten gec;erken gazetecilere 
yaph~ beyanatta demi§tir ki: 

«- Bogazlann yeniden askerile§tiril· 
mesi hakkmda Turk noktai nazarlarma 
tam surette muzaheret i<;in emir alm1§ bu
lunuyorum. Bogazlarm tahkimi Balkan 
Antantmm diger azalan olan memleket~ 
lerin emniyetine hic;bir hale! vermemek
tedir. Limnos ve Semendirek Elen ada • 
lannm yeniden tahkimi i§ine gelince, bu 
mesele Montrode miizakere edilmiyecek~ 
tir. Ciinkii ayn bir meseledir. Bulgaria· 
rm Ege denizinde mahrec almalan me • 
selesi de Montrode mi.izakere edilmiye • 
cektir. Ciinkii boyle bir mesele mevcud 
degildir.» 

/ngiliz heyetine kim 
riyaset edecek? 

Temps gazetesinin haber verdigine go
re, Montreux l:onferansma i§tirak edecek 
olan 1ngiliz delegasyonu riyasetine !ngi
liz Bahriye Nazm Sir Samuel Hoareun, 
yahud Harieiye Nezareti Parlamento 
Miiste~an Lord Cranbomeun ve yahud 
da Hariciye Miiste§an Lord Stanhopeun 
tayinleri ihtimali vardtr. 
Hariciye Vekilimiz Parise vardr 

Paris 19 (Hususi} - Tiirkiye Ha · 
riciye Vekili T evfik Rii§tii Aras ve ma
iyetindekiler bu sabah Parise varmJ§Iar· 
dtr. 
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Fransada kapanan Afi,aj meselesinde 

Sagcenah gazeteleri 
« Vahim hir siyasi 

hatah> diyorlar 
Paris l9 (A.A.) - Polis Miidiri

Yeti, bu sabah «Ate§hac;», «Franstz te • 
sani.idii», «Vatanperver gender», ve 
<<F ransistler» liderlerine evvelki ak§am 
~· . Lebrun tarafmdan imza edilmi§ olan 
b~rhklerin feshine miiteallik kararname
}'t teblig etmi§tir. 

Gazetelerin ne,riyatt 
Paris 19 {A.A.) -Sag cenah ga

b~teleri «milli» birliklerin feshi karanm 
tr taraftan «beyhude mevsimsiz», diger 

~~raftan «faydasiz bir fenaltk, vahim 
tr siyasi hata» diye tavsif ederk~n sol 

cenah gazeteleri F ransamn serbestc;e ba
§~na gec;irmi§ oldugu hiikumeti vaidle~ 
I"Inbi Yerine getirmi§ oldugundan' dolayt 
t~ ~ke ~ayan gormekte ve memnuniyeti
nt Izhar etmektedir. 

Diger kanunlarrn mahiyeti 

e. Iir edildi 

~uray1 Devlete miiracaat 
edenler 'imdilik para 

vermiyecekler 
Ank~ra. 1.9. (Teicl;ia) - Devlet $ii· 

ras1 afr~aJ I§mden dolay1 kendisine vu
ku bulan miiracaatlerde icranm tehiri 
ic;in karar vermek yolunu ihtiyar et • 
rni§tir. Afi§aj hakkr olarak malfun ih -
barname ile muayyen miiddet zarfmda 
istenilen paray1 vermege davet olunan
lardan Devlet $urasma miiracaat etrni§ 
bulunanlar, mesele Devlet ~frrasmca 
bir karara baglamncrya kadar, bu pa· 
ralarl odemiyeceklerdir. 

Ankara konservatuar1 
Ankara 19 (Telefonla) - Maarif Ve· 

kaletinin kurmakta oldugu Ankara kon
servatuan eylUlden itibaren, Temsil A· 
kadernisile konservatuara bagh §U -

be olarak c;ah§maga ba§hyacakhr. 
Konservatuar be~, akademi ii~,; sene · ~ 

liktir. Temsil akademisi iic; seneye ka -
dar kurulacak olan devlet t.iyatrosuna 
san'atkarlar yeti§tirecektir. 

Filistindeki dahili 

karisikhk 
' 

Suriyeye de sirayet edi· 
yor. Diin Beyrutta 
gazeteler ~1kmad1 

Londra 19 (Hususi) - Filistinden 
bildirildigine gore karga§ahklar Suriyeye 
sirayet etmektedir. Bugiin Beyrut §eh -
rinin k;p1lan kapatJlmJ§ ve harice gidip 
gelme yasak edilmi§tir. Beyrut gazeteleri 
bugi.in c;:tkrnami§IIT. 

T el-Avivi kuran ihtiyar Y ahudi 
«gayemizden donmiyecegtz, mu~ 

haceret durmtyacak» diyor 
Pariste c;tkan Le Journal gazetesi, 

Tel-Aviv §ehrinin banisi olup bugiin 
el' ~n orad a Belediye reisligi yapan Di
zengoffla, Tel-Aviv muhabirinin yaphgi 
rni.ilakatl ne§retmektedir. Muhabir, yet -
mi§ altJ ya§mda bir ihtiyar oldugu halde 
hala ideali yolunda didinmekten geri 
durmadigml soyledigi Dizengoffla, Tel~ 
Avivin ilk binalarmdan biri alan evinde 
gorli~ti.igiinu SOY liyerek Onun §U sozJerini 
naklediyor: , 

«- Ben kirk senedenberi burada otu
ruyorum. 1920 de, 21 de, 29 da ve 
I 933 te bugiinkii hadiselere benzer ha
diseler gordiim. Arablarda bir milliyet 
hareketi var. Muhtariyet ve parlamento 
istiyorlar. Manda kabul etmek istemi • 
yorlar ve Balfourun aleyhine klyam e -
diyorlar. 

Burada, kendilerine kac; defa soylen
di. Hak sahibi almak iddiasmda rru bu
lunuyorsunuz, denildi. Bu memleket ki
me aiddir? Sizin kadar biz de kendi 
memleketimizde degil miyiz? Size yapil
digini soylediginiz vaidler Filistine Ia -
alluk ediyor muydu "? Hem, biz de bir 
hakka sahib degil miyiz? Bize «memle
ket sizin ir,:in ac;1ktm> denildi, geldik. 
San Remoda toplanan elli iki millet, Fi
listin mandasmt ingiltereye tevdi etti ve 
bunu, bir Y ahudi yurdu tesis etmesi §ar· 
tile, memleket halkma zarar vermemesi 
~artile tevdi etti. 

Biz ne zarar verdik? Arablar himaye 
gormiiyorlar m1? Maksad1m1z Arabian 
kovmak, onlarm kam iistiine bir kralhk 
kurmak degildir. Biz, Filistinin, yeni me
todlarla, milyonlarca insam besliyebile • 
cegini dii§iiniiyoruz ve Arablara: «Ge • 
lin beraber <;ah~ahm» diyoruz. 
- Arablar muhaeerefln urCluruimasmJ 
istiyorlar, buna imkan yoktur. Dedigim 
gibi, biz bir hakka sahib bulunuyoruz. 
Fazla olarak, muhaceret, Siyonizmin ha~ 
yatJ, temelidir. Giri§ilen bu biiyiik te~eb~ 
biis birka<; bin Y ahudi ic;:in yapllmami§· 
tir. Araziye gelince, param1zla satm a • 
lmmi§br. Bu, alelade bir ah§veri§ten ba§~ 
ka bir§ey midir? 

Y ahudiler denize atJiamaz. Bu ha • 
reket durdurulamaz. Bilakis, her tehdid~ 
de, bu hareket htz almakta, canlanmak~ 
tad1r. Kar§ImJza <_;Ikan engeller ne olur
sa olsun, biitiin Y ahudileri bu top raga 
avdet ettirmek hususundaki azmimizden 
geri donmiyeeegiz.» 

Loid Core; kabineye 
al~aklar, diye hiicum etti 

Makdonald ve Sir Con Simon kabineden 
~Ikiyorlar. Partiler hiikumetin aleyhine 

dondiiler. Baldvin mii~kiil vaziyette ... 
[Ba§ tarata 1 tnct sahitede] yen bir sesle ve kollanm M. Edene ve 

verdigi tafsilat ta c;ok merakh oldugu ir;in kabine erkilnma dogru uzatm1~ oldugu 
aynea kaydediyoruz. halde §oyle demi§tir: 

Londra I 9 (A.A.) - Avam Kama- «- Bu gece alc;akc;asma teslim ol -
rasmm diin ogleden sonra akdetmi§ oldu- duk .. Alc;:aklar da i§te bur ada!» 
gu celse, ~irndiye kadar misli gi:iriilmemi§ Muhalefete rnensub bir~ok meb'uslar, 
derecede hararetli olmu,tur. M. Eden, M B . aldvinden bu suallere hemen cevab 
biiyiik bir giiriiltii i~inde soz soylemi§tir. vermesini istemi§lerdir. 
Her taraftan yiikselen nidalar, kag~ td ve B k a§ve il §oy le demi§tir: 
gazetelerin buru~turulmasmdan t;Ikan ses· E · 

. «- ger lngiitere, herhangi bir teh-
ler, namlarm sozlerinin ikidebirde ink! - d d 1 1 e maruz ka mi§ olsaydt eli silah tutan 
taa ugrahlmasl meb'uslarm nas1l asabi h k "1 h er es Sl a a sanJacakh.» 
bir halet ic;inde olduklanm pek iyi gos • z · db 1 ecrL te ir erin kaldmlmast 
teriyordu. Kapta fena tesir btraktt 

M. Eden, «hiikumet, Habe§istan me-
selesinde evvelce takib etmi~ oldugu hat~ Kap I 9 (A.A.) - ingiliz hiikumeti~ 
ti hareketten dolayi hic;bir ve~hile miite· nin zecrl tedbirlerin kaldmlmas! hakkm· 
essif degi]dir» dedigi zaman muhaliflerle daki karan cenubi Afrikada {:ok fena 

kar§Ilanmi§tir. 
ekseriyet arasmda ciddi hadiseler ~1kmt~ 
ve miizakeratm on be§ dakika tatil edil- i~~i partisinin beyannamesi 
mesine mecburiyet has1l olmu§tur. Lond:a 19 (~.A.). - i§_c;i partisi 

Hariciye Nazm, nutkunu bitirdigi za- ~~lka h1ta~:? <~htyanetl vatamye» ba§h· 
man muhalif amele fnkas1 namma si:iz .;tie ne§rettigJ btr beyaonamede hiiki.i.me~ 
soyliyen M. Arthur Greenwood, gerek '1 r~smen giri§tigi t~ahhiidleri tutmamak
M. Edene ve gerek hiikumete kar~I §id· Ia Itham et~ekte, lngiliz di§ siyasetinin 
detli hiicumlarda bulunmu~tur. aAnahtan Mtlletler Cemiyeti oldugunu i -

M. Greenwood demi§tir ki: ~~~ e~leme~te ve halkl Milletler Cemiye-
«- Hiikumet, intihabat yap1ld1g1 51~ llnm Idares1 altmda kollektif emniyeti, 

rada etmi§ oldugu vaidleri tutmami§ ve sulh~ ve. adaleti miidafaaya ve Milletler 
lngiliz tarihinde en biiyiik siyasl ihaneti Cem~:retJ Konsey ve Asamblesinin me§• 
irtikab etmi,tir.» um toplanhsmdan evvel sesini duyunnaga 

Loid Corcun hucumu davet eylemektdir. 
Mumaileyhten sonra M. Loid Core Amele, karar aleyhinde niimayi1 

si:iz almt§ ve hiiki.i.mete kar§l daha §id • yapacak 
detli hiicumlarda bulunmu§tur: Londr~. 19 (A.A.) - l§c;i partisi 

<<- Milletler Cemiyetinin cephesi hafta tahh~de zecri t~dbirlerin kaldml· 
mas! I h d b" ·· I "I d ·d heniiz bozguna ugramaml§tlr. M. Eden, b" ~ ey m e utun ng1 tere e §I detli 

Cenevreye bu i§i yapmak, bu cepheyi Ir mucade~eye hezirlanmaktadtr. 
bozguna ugratmak i{:in gidiyor. Kendisi ~aama~1h bu sabahki gazetelerin ek
Cenevreye Milletler Cemiyetini ezmek serJSJ mesa:. giinii Avam Kamarasmda 
par~}! par~a etmek ic;in gidiyor. Bu i§i Y~pila~ak Jtn~ad reyi_nde hiik~metin bii
ba§ka birine b1rakmasmJ c;ok arzu ede • yuk btr ekser~yet temm edecegme mu • 
rim» demi§tir. hakkak nazanle bakJlmaktadtr. 

M. Loid Core, Milletler Cemiyeti Makdonald ve Sir Con Simon 
mukavelenamesinin derpi§ etmekte oldu~ kabineden ~ekiliyorlar 
gu biitiin tedbirlerin tatbikt hususunda Londra 19 (A.A.) - Reisleri Simon 
Fransanm ingiltereye miizaheret eltnege ?Ian. milli liberal grupu meb'uslarile re -
ham olup olmadtglm soimu§tur. Islen Makdonald alan mllli i§c:;i grupu 

M. Eden ~u cevab1 vermi~lir: meb'uslan zeeri tedbirlerin kaldmlmasl 
«- Yeni F ranstz hiikilmeti erkanile hrannda hiikumet kendilerinin reyini 

bir<;ok defalar gorii§mek fmahm elde et~ s~rm.adtgmdan salt gi.inii hiikurnet aley • 
tim. F ransiz ric ali, zecri tedbirlerin kal • hmge rey vermege hazulanmaktadtrlar. 
dmlmas1 meselesinde onayak olmaga ha~ Bu takdirde Simon ve Makdonald kabi· 
ZII olmad1klanm soylediler ve lngiltere neden ~ekileeekJer Ve kabine miinhaman 
hiikumetile beraber c;:ali§magi c;ok arzu muhafazakarlardan ibaret kalacaktir. 
etmekte olduklanm bildirdiler. Franstz kabinesinin karart 

Y almz F ransa hiikumeti, ban a §im ~ P ~ris 19 (A.A.) - Kabine, zecri 
diki zecri tedbirlerin muhafazasmi m1, tedbtrler hakkmda gorii§mek iizere bu 
voksa yeni tedbirlerin tatbikma miizahe- sa bah toplanmi§hr. F ransanm bu mese~ 
ret etmesini mi arzu etmekte oldugunu lede Milletler Cemiyetince ittihaz edile
sarih surette bildirmedi.» cek her tiirlii karara hareketini tevfik et

M. Loid Core, §U mukabelede bulun• me~jne karar verilmi§tir. 
mu§tur: Oniimiizdeki c;ar§amba giinii meb' usan 

«- Zecri tedbirler tatbik edildigi za- ve ayan meclisleri M. Delbosun beyana-
man harb tehlikesi azalml§h. tmdan sonra harici siyasete dair miiza • 

Maksim Gorkinin Biiyiik lngiliz harb filosunun 1talyan- kerelerde bulunacaktJr. 
• • lara kar§I koyamiyacagJ gibi inamlmaz lngilterenin Adis - Ababa 

cenaze merasJmJ bir soz sarfetmege imkan tasavvur olu - el~isi diiniiyor 
Moskova 19 {A.A.) - Maksim nabilir mi? Bizrrn donanmamiz, haliha ~ • Adis·A~aba 19 (A.A.) _ Habe • 

Gorkinin cenaze merasimini tertib ic;in mda her ihtimale kar§l mtikemmel su • §Istandaki lngiliz elc;isi M. Sidney .Bar
hiikumet hususi bir komisyon te§kil et • rette hawlanmi§hr. ton, beraberinde zevcesi aldugu halde 
mi§tir. Merasim 20 haziran saat 18 de ftalya miit>tesna almak iizere bi.itiin bugiin fngiltereye gitmek i.izere buradan 
Kmlmeydanda yapilacakhr. Akdeniz devletleri size miizaheret et - aynlacakhr. 

Maksim Gorkinin edeM mirasm1 ve mege hamd1. Buna ragmen siz ka~h • Kendisinin Adis~Ababaya donmiye • 
muhaberatm1 teselliim etmek iizere de ay- mz !» · cegi hakkmda ortahkta bir §ayia dola§ • 
nca bir komisyon te~kil edilmi§tir. Bundan sonra M. Loid Core, gi.irli - maktadrr. 

,.....,....,,.....,....,,.....,....,,.....,....,,.....,....,=,.....,....,~ • Paris 1 9(A.A.) - Yan askeri ce• 
~~Yetlerin feshi hakkmdaki kararnameye 
~ore, maksadlanm degi~tirmeksizin miin-
aman kanunun hiikiimlerinden kurtul • 

tn~k i~in nizamnamelerini degi~tiren ce • 
~!e.tl_er de fesholunaeakhr. Binaenalcyh 
•vulh Cumhuriyet partisi admt alan 

Ba§vekille Vekillerin tayyare seyahati 

H
«Franstz tesaniidii» eemiyeti ve «Mill! 

alk partisi» adm1 alan «Vatanperver 
genclik» birligi de mezkilr emirname ile 
fesholunmaktadtr. 

Vergi kac;:akc;Ihgl hakkmdaki af ka -
~unu meeburi beyannameyi doldurmn
~an hariee para gondermi~ olan Fran • 
Stzlar hakkmdad1r. 
, F ransa bankasi kanunu ise mezkilr 

fiankayJ bir merkez kredi miiessesesi h!t~ 
line foymaktadtr. Fransa bankast diger 
~anltalan meslek baktmmdan kontrol e • 
~ecek ve muhtelif bankalann miiessesa
la yaptiklan krediler hakkmdaki malil
inah temerki.iz ettirecektir. 
Atatiirkiin lzmite ilk ayak 

, bastlg1 giin 
. fzmit 19 (A.A.) - Atatiirkiin 338 

Yllmda fzmite ilk ayak bastiklan giin 
Halkevimiz tarafmdan 19 haziran ola -
~ak tesbit edilmi§ ve adma Atatiirk giinii 
aenilmi§tir. Bu miinasebetle bugiin §ehri· 
~iz Halkevinde kutlulama yapilmi§ ve 
oun~an boyle her ytl yaptlmasl karar -
~ashnlmi§hr. Bugiin §ehir ba§tanba§a 
' .ayraklarla donatllmJ§ ve Saray bah~e • 
~mde Halkevi tarafmdan 1 00 ki§ilik bir 
~:r .ziyafeti verilmi~. Atatiirkiin o giin 
~erdtkleri soylev okunmu§tur. 
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Evvelki giin tayyare ile Ankaraya avdet eden Vekillerimizin Ankaraya muvasalatl 
Yukanda sagdan sola: Basvekilimiz Ankarad t d · · s··k .. arl 

lsmet lniinu Tayyare meyda~mda Meclia Re" . a aVyyka~lel eln zn.1.Y?,r, 
1
·.1
1
r ru Kaya Ba~m~~a~ririmi:z.le beraber, lsmet lnonii Jktrsad Veki-

.. tst tie e 1 er e goru • 1 e ve Bafmuharnnmrzle ·· .. " t · l d 
§Uyor, karftlayrcrlarr arasmda CZfagrda aagda l D h.,. V k .,. .. gorupuyor, ayyarenzn muvasa attn an 

' n so a: a rrye e tl once Hava meydanznda Vekilleri bekliyenler. 
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1-IEM. NALINA 
MIHINA 

Giine~ tutulmas1 
ve gazeteler 

Bu defaki giine§in tutulmas1, bizim ga-
zeteleri fevkalade alakadar etti. He

pimiz hirer heyet§inas kesildik ve Fa tin 
Hoeaya Ia§ r,:Jkardik. Bizim gazete «kii· 
suf» yerine «hiisuf» tabirini kulland1. 
Gene arkada§lar, arabca akurnadtklan 
ic;in ikisi arasmdaki farki bilmiyorlar eli· 
ye bu hatay1 tnecburen ho§ gordiik. 

Derken baz1 gazeteler, Rasadhane 
miidiirii Bay F atinin giine§ tutulmasmJ 
!Jakrndan gormek ic;in, Uludagda Ala • 
~am mevkiine ~1kttgmt yazdtlar. Alac;a ~ 
mm yiiksekligi 21 00 metrodur. Gii • 
ne§le diinyanm arasmdaki mesafenin ise 
149,450,000 kilometro aldugunu kitab
(ar yaz1yorlar. Den:zin sathmdan 21 00 
metro yiiksege r,:tkmakla giine§ tutulma • 
S!DI nekadar yakmdan tetkik kabil ol • 
dugunu tasavvur buyurun. Bu fenni ha
tayt yapanlar Ala~amdaki c;amlann en 
biiyiigiinii devirmi§ olmuyorlar m1? 

Diinkii sabah gazetelerinden biri de 
piin s~ah 4,59 da ba§laytp 6,35 te bi: 
ten hadiseyi, nakli veya lZiihudi mazi ile 
gi.izelce anlatJyor. «Giine§ bu sabah tu • 
tuldu, her taraf yava§ yava§ karard1. A
deta gece oldu filan ... » gibi. Giine§in tu
tulu§unu seyir ic;.in erkenden sokaklara 
di:ikiilmii~ alan halka miivezziler, bu ga
zeteyi sathlar ve kariler de giine§in nasii 
tutuldugunu hem seyrettiler, hem de ga· 
zetelerinde okudular. Bu r;e§id tabii ha
diseleri vaktinden evvel, olmu§ gibi ya
zan gazetelere, gazete degil televizyon 
perdesi demeli. 

Gene gazetelerden biri «bu sabahki 
kiisuf esnasmda aym vaziyeti>> diye muh
telif vaziyetleri gosterir bir resim bas • 
~~~ .. Pe~ h.~yet§inas degiliz aroma hep 
b1hnz kt kusuf esnasmda resmi alman 
giine§tir, yoksa online gelen ay degil. 

Ba§ka bir gazete de, giine§in tutulma· 
sm~ diin!"amn dort tarafmdaki muhabir
I~~~~.e h1kaye ettirmi§, yalmz bu i§te en 
buy~ rol oymyan giine§le aya birer mu· 
habn gondermegi unutmu§! 

f!u!asa, giine§ tutulmasJ miinasebetile 
h_eptm~z az~ok marifetler gosterdik; teb· 
nke layJkiz dogrusu! ... 

Aman Ustad acele etme! 
Sebircilik i§l~rile canla ba§la me§gul 
' olan V. B1rson arkada•1m1z ,.:·· k"· C h • ' , uUn U 
u:n. ~nyette yeni yaptlacak Ink1lab abi~ 

dest :?m en miinasib yerin neresi olaeagr
m munaka§a ederken Sultanahmed mey~ 
danmdan ve meydanm nihayetindeki bi· 
nalarlardan bahisle diyor ki: 

«f§te cliinyamn ba§ka bir noktasmcla 
bulunmtyan toplu labial ve tarih giizellik 
v; ktymetlerini bozmak, korletmek ve 
krrletmek ic;in bu bina kurulmu§! istan • 
bul §ehrini bu lekeden kurtarmak ir)n bu~ 
rasmt ne zaman iemizliyecegiz ?» 

Anla§Jhyor ki V. Birson Sultanahmed 
meydanmdaki eskiden Ziraat Nezareti 
§imdi de Yiiksek 1kttsad mektebi olan bi~ 
namn ve o~u~ hemen arkasmdaki San'at
lar mektebmm yikilmasmi istiyor. E<>er 
i§ y1kmaga kahrsa, oradaki umumi h: : 
pishaneyi de, hatta belki T apu ve Ka • 
dastro binasmi ve diger bazi c;irkin bina~ 
Ian da ytkmak gerektir. 

Y almz, ben V. Birsona: 

~<- ~man iistad Yikmakta acele etmi• 
yehm, dtyorum; evvela §U yancrmm te
mizledigi Adliye binasmm iki "seneden 
fazla zamandanberi orada yatan moloz~ 
l~nm kaldtr~hm da andan sonra oteki 
bmalan temtzlemegi dii§iiniiri.iz !» 

Cumhuriyet Halk 
Partisi hayat1nda 
ileri bir ad1m 

[Ba$makaleden devam] 
miil merhalesi yeni bir zafer kaydeder • 
ken arkasmda tahakkuk ettirilmi§ zafer
lerin destanmt ta§u. Bu defa da oyle al
mu§tur. Partinin diinkii hayatr yeni Tiir· 
kiyenin ve onun inkilabmm ortaya yep • 
yeni bir varhk r,:tkaran binbir faaliyetile 
bezelidir. Saym ,Seflerinin yanmda sabtk 
Gene! Sekreter Receb Peker arkada§l • 
m1zm bu ~ok hayuh milli canhhgi iler • 
letmek ve yiikseltmek i<;in sarfetmi§ ol -
dugu biiyiik gayret ve hizmet hie; §iiphe· 
siz her zaman takdirle yadolunacak -
hr. Y eni nizamda ~ahst mesele yoktur, 
belk1 sadece prensip tatbikatmm i:inii -
miize yerti ve piiriizsiiz ~ah§~a ufuklan 
a~an bir tekamiilii vard1r. Bunu da Bii -
yiik Atatiirkiin uzak ve derin goren de· 
hasile §im§ek partlhh iradesine borclu • 
vuz. 

YUNUS NADI __ ....... ..._, ___ _ 
M. Saht Berlinde 

Pe§te 19 (A.A.) - M. Saht, tay
yare ile Berline gitmi§tir. 

r 
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Edgar Wall ace, hal a ya§affil§ olsay
dJ, bu ki.ic;iik hikayeyi anlatmam1 istemez
di. Maamafih, ahirette bile benim bu m 
saklamazhglml kolayca affedebilecegini 
tahmin ediyorum. 

Bir giin, c;ah§hgun gazetenin ba§mU -
harriri, beni bi.iyiik muharrirle bir mii • 
lakat yapmaga gonderdi. Gazetem, 
ona bir «ilkbahar §arklSI>> yazmas1 ic;in 
istenecek her§eyi vermegi vadediyordu. 

Miiracaatimin sebebini ogrenince, kor
kunc romanc1 derhal k1Zd1. 

- Siz adamakllh delisiniz l dedi. 
Benden, ilkbahan terenni.im eden lirik 
bir budalahk istemege gelmi§siniz. N e 
sersemlik bu I Benim gibi, polis romanian 
yazan bir adamdan, §airane oyunlar ve 
~aklabanhklar beklemek, §ohretimle alay 
etmek degil de, nedir? 

- Ostad, dedim, soylediklerinize hak 
veriyorum, ve, ba§muharririmiz de, bun -
!an benim bildigim kadar biliyor. Deha
DlZln, bilhassa gazetemiz ic;in yaratacag1 
bir «ilkbahar §arklSI» m okumamn bize 
ve karilerinize verecegi zevktir ki, beni 
kar~m1za c;Ikard1. 

Ostad, kuvvetli ve etli ellerini masa -
mn kenanna vurarak: 

- Siz, hakikaten budalasmiZ I diye 
tekrar etti. 

- Evet, hak!ISlmz, dedim, fakat bu 
delilik mazur gori.ilebilir. Be§ onunu ay
ni zamanda dikte ederek ~imdiye kadar 
yiiz seksen polis romam ne§rettiginizi bi
liyor ve buna hayret ediyoruz. Bunu yap
mak ic;in insamn makine olmas1 lazun. 
Fa kat, buna mukabi1, bugiine kadar tec
riibe ehnediginiz bir nevide yazmak hem 
enteresan olacak, hem de karilerinizi 
memnun edecek. 

Wallace: 

- T amam, dedi, bunu da tecriibe e· 
delim. 

Daktilosunu c;agirdi, ve benim ya • 
mmda, karilerinin zevkine hitab eden bir 
«ilkbahar §ark!Sl» m dikte etmegi vadet
ti. Daktilosu gelince: 

- Miss Harriet, lutfen makinenizin 
ba§ma oturunuz .. ve .. 

Gozleri esrarh §eylere ah§ml§ olan gii
zel ve sa;n§In daktilo, makinenin ba~ma 
oturdu. Ostad, agzmda sigaras1, hafif bir 
sesle: 

Oturdunuz, degil m1"? .. 0 'h,..lde, 
ba§hyabilir miyim? 

- E vet, buyurun. 
- Giizel. Serlevha «ilk\- ' . • -kiSI» 

olacak.. 
- «flkbahar ... » nesi? 

- Ba§hyorum. Y az1mz: <<llahi mev
sim I Sarho§ eden bir hava! T abiat rii -
yasmdan uyamyor ve canlamyor. Oh I 
Bir mucize! Y e~illikler ortasmda renga -

TE~EKKUR 
Sevgili babrumz Bahriye makine bin

ba§thgmdan mutekaid Mehmed Ertem
alpm cenazesine gelen ve duydugu -
muz derin actyt gerek telgrafla ve ge
rek sozle payla~an ktymetli dostlan -
m1za te~ekkiir ederiz. 

Kanst: !fakat Ertemalp, Ktzlan: Fe
riha, $azimend, Ogretmen Mediha ve 
OperatOr Bedia Ertemalp, Oglu: 
Cevdet Ertemalp 

Eczact Aranty:J 
ab~ekap1da Salib Necati 

eczanesine miiracaat 

Miitercim aran1yor 
Almancadan tiirkc;eye ve tiirkc;eden 
almancaya terciimeye bihakkm va
ktf, almanca stenografi ve daktilo 
bilen ve frans1zca lisamna miikem • 
melen a§ina bir miitercim acele aran
maktadu. Taliblerin (Mi.itercim 
120) rumuzile fstanbul 176 numa
rah osta kutusu adresine tahriren 

miiracaatleri. 

Be~i ktrk iki ge~e 
«Camhariyet» in zabrta romanr :84 

Yazan: Charles de Richter 

renk c;ic;ek lekeleri. Her tarafa hakim 
olan giine§, §ualanmn ok§amalan arasm
da, ki§ ve karla egleniyor, yakla§masile 
onlan kac;myor. Y apraklann tath iirper
meleri iimid doludur, her canh mahlu -
kun ruhu bilmem hangi harikuladelikler 
ve saadetler vadeden alemi beklemek se
vincile kabanyor.» 

Mis Harriet: 
«- Harikulade saadetler vadeden ... » 
Diye tekrar ediyor. Miithi§ bir siiratle 

i§liyen parmaklan, i.istadm diktesini takib 
edemiyor. 
«- Bu taze yaprak mevsiminde kii -

c;i.ik ziya parc;alarile aydmlanan orman
da, gi.ilen ve giizel bahann hakiki insan
la~mi§ §ekli olan gene bir k1z gori.iniiyor. 
Mavi gozleri, lath bakl§l, sema maviligi
nin akislerir.i ta§Iyor. Bu ilahi mahlukun 
oniinde, baharla sarho~ olmu§ bir kopek 
yiiriimekte. Hayvan, oteye beriye ko§U• 
yor; sonra, biraz duruyor, etrafa kulak 
kabarl!yor, topragJ koklamaga ba§hyor .. » 

Miss Harriet, yorgunluktan nefes ne
fese: 

«- ... lamaga .. » diye heceliyor. 
Wallace bir saniye, diktesini kesti. 

Kendi kendine, «tabiatin gencle§mesin -
den biiyiik bir alaka duysun duymasm, 
koklamak ic;in bir menek§e kiimesine yak
la§abilir mi ?>> diye sordugu yiiziinden o
kunuyordu. Me~hur muhanir, evvelkin
den daha a~1k bir tonla: 

«- Kopeginin ilkbaharm bu miiteva
ZI giizellikleri oniindeki CanJam~l vakiaSJ 
kar~Ismda, gene k1zda bir alaka uyand1. 
Y akmdan gormek ir;in menek§elere yak
la§h. Fa kat o anda, miithi§ bir c;Ighk ko
pardJ. Menek~e kiimesinde bir kan lekesi 
vard1. Y er yer yapraklar, taze, bir zaval
hya aid, heniiz p!hhla§mami~ bir kana 
boyan_!U~II .. » 

Ve memnuniyetini ifade eden bir hisle 
tekrar etti: 

- Evetl Bu insan kamydii .. 
Bir saniye goziinii Ia van a dikti, sonra 

daktilosuna: 
- Harriet, SJrasi gelmi~ken soyliye • 

yim sana dikte etmege ba§lami§ oldugum 
romamn ad1 «Keenswood ormamnm es -
ran» olacak. 

W allacem muzaffer baki§I, bir an ii -
zerime dikildi: 

- Bak, bak. Delikanh, seni tamamen 
unuttum. Bana gazeteniz i~in bir abone 
teklif etmek iizere mi gelmi§tiniz ? .. !yi, 
iyi. Evvela, birkac; niimune gonderiniz, 
ondan sonras1m dii§iiniiriiz. Belki abone 
olurum. Bunu D namma .. Evet, D na
mma !.. Camm, b1rak §U la.flan. Beni i
§imden al1koydugunuzu gormiiyor musu
nuz? 

('eviren: 
$ERIF HULUSI 

A<;IK ARTTIRMA 
Haziranm 21 inci pazar giinii saat 

10 da Kurtulu§ caddesinde Tepealh is
tasyonunda 164 numarah Dalecio apar
trmamnm 3 numarah dairesinde mev • 
cud gayet miikemmel r;§yalarm miiza
yede suretile sahlacagt ilan olunur. in
giliz usulii akaju kaph gayet zarif yc
mek oda takliDl biife dresuar, otomatik 
kare masa ve me§in kaph 6 sandalya
dan miirekkeb, ortiilerilc kanape, 2 
koltuk ve 3 sandalyadan ibaret gayct 
zarif kadife kaph salon takrmt, Hind 
etajeri, asri portmantolar, karyolalar, 
yaz1hane, etajerler, yeni halde mu -
§ambalar, biblolar ve sairc, Halil, Ha
lid, Ha~;aduryan, Damcnd ve Frankie· 
nin me§hur imzalarmt havi tablolar. 
Elcke marka giizel bir piyano. 

Nihayet Thaissa hamhgmi bitirmi§ti. 
Cedric ona kapiyi ac;mak ic;in ilerlerken 
gene k1z birdenbire durdu: 

- Cedric, dedi, tamnmamak ic;in yii
ziime orttiigiim tiili~ yukanda unuttum. 
Hie; kimsenin, benim buraya geldigimi 
bilrnemesi lazim. Lutfen gidip bana onu 

Thaissa dondii, aynanm online giderek ahr miS!niZ? 
§apkasmi giymege ba§ladi. Cedricle art1k Cedric soz soylemeden igildi ve ayak
me§gul olmuyordu. Sonra mu§ambasmi larmm ucuna basarak list kata, oliiniin 
arkasma gec;irdi ve c;antasmJ ac;arak men· yatiigi odaya c;IktJ. Ti.ilii arad1, fakat hie; 
dilini koydu. Cantadan bir tek eldiven bir§ey bulamad1. Gene k1zm kendisini 
c;1kararak Cedrice giiliimsedi: aldattJgmi anlad1 ve derhal gene a§agiya 

- El-livenin oteki tekini hatuhyor kiitiibhaneye indi. 
musunuz Cedric? dedi. Canterburyde, o- Odaya bir goz attt ve riiya goriiyo • 
tomobilde size buakm1~, bunu da bir ha- rum sartdJ: Thaissa Strafford artJk orad a 
t1ra olarak ben saklarni§hm. Dikkat e- yoktu. 
diniz Cedric, belki giiniin birinde bunu Biraz evvel gece ziyaret<;isinin alii gibi 
size atacagtm. (Avrupada birisine eldi- yattig1 yere bak!J. Adam da ortadan 
ven atmak, diielloya dave! etrnek mana- kaybol:.Ju§tu. Pencereye ko§arak d1~anya 
SID! ta~1r - Miitercim) Ve o vakit bu. bakmak istedi. Pancurlar simsiki kapahy
bir hayat ve memat miicadelesi olacak- d1. Merdivenlere dogru olan pencereler 
ttr: Y a senin ya benim icin I de ac;1k degildi. Gene zabit hafif bir ses· 

Cedric elleri arkasma baglanrnt§, hie; le: 
eevab vermeden gene k1za bak1yordu. [ - Thaissa I Thaissa 1 diye seslendi. 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

Tiirkiye Bibliyografyas1 
1934 

Devlet Bastmevi 1936 • Aldkadartara 
parastz verilir. 

TAKSiM BAHCESi 
Birinci s1n1f lokanta 

20 haziran Cumartesi ve 21 haziran pazar gunleri saat 11 de 
En kUc.Uk dansoz TEDDY ile bUtUn varyete program1 ile 

2 BUYUK MATiNE 
Geceyansmdan sonra: gayet giizel bir tarzda tezyin edilen 

ve bir Meksika koyU ile bah~esini andrran 

KARAMBA 
ya gidiniz, bol bol dans ediniz ve candan egleniniz. 

S M A R T S • B 0 Y S Caz orkestras1 
Nefis partalar dinletecek ve kederlerinizi unutturacakhr, 

Basma yaz1 ve resimleri derleme di -
rektorlugii 1935 senesi bibliyografyasm1 
altl§ar ayhk iki fasiktil halinde evvelce 
ne§retmi§ti. 1934 e aid olanm §imdi \;1-
kanlmast sebebini ilkinin on soziinden 
ogrenebiliriz: c2 temmuz 1934 tarihin - 1 
de mer'iyete giren 2527 sayth basma 
yaz1 ve resimleri derleme kanunu huk
munce te~ekkUI eden Derleme direk -
torlugii senede iki bibliyografya ne~ret
mekle odevlidir. Bundan otiiru ilk e
seri olarak 1934 bibliyografyasm1 meyda Yiiksek Miihendis Mektebi Artttrma 
na t;Ikarmast gerekti. Fakat derleme 
kanunu senenin ortasmda ~er'iyete 
girdiginden bu bibliyografya ilk olarak 
c;tkanlsaydt ilk altl ayhk basmalar ko
nulamtyacaktl. Bu dii§iince ile 1934 bib
liyografyast daha sonraya btrakildu 

Bu bibliyografyadan bahsetmeden e
vel bu mevzua aid yeni Tiirk harflerile 
§imdiye kadar yapllan ne§riyatl hulasa 
edelim: 

Devlet Bastmevi 1928 - 1931 senele -
rinde bastian kitablar i\;in I, 1932 sene
sinde bas1lanlar i\;in II, 1933 senesinde 
bas1lanlar i\;in de III sayl11 bibliyograf
yalan c;Ikarmi~tJ. 

Gene Devlet Bas1mevinde 10 uncu 
Cumhuriyet y1h vesilesile 1928 - 1933 
senelerinde bastian kitablan tophyan 
bir bibliyografya haZirlanmi§ti. 

Devlet Bas1mevinin bu bibliyografya
lan tabiatile tamam degildi. <;iinku bun 
larda c;tkan kitablarm ancak matbaaya 
verilenlerinden ve yahut bilinenlerin -
den bahis kabildi. Bu sebebden Derle • 
me direktorltiguniin bibliyografyalan 
bizde bu tarzda \;lkan eserlerin ilkidir 
deyebiliriz. 

Akdes Nimetin cOrta Zaman Tarihi 
ic;in k1sa bir bibliyografya:o s1 ile ~erif 
Hulusi Saymenin cFuad Koprtilunun 
yaztlan ic;in bir bibliyografya:o st bu mev 
zuda husust emeklerle viicude getiril • 
mi§ faydah iki eserdir. 

Gazetelerimiz, hatta mecmualanm1z 
bu hususta §irndiye kadar gayet ihmal
kar davranmt§lardt. Yalmz iki sene ka
dar bir miiddet cZaman• gazetesinde 
cGunde bir kitab • ba§hgt altmda de -
gerli ne~riyat yaptlmt~h. Hukuk Fa -
ktiltesi mecmuasmm may1s 1935 say1 -
smda doktor Muhlis Etenin cyeni Turk 
harflerile yazllmi§ ekonomik ve finan
sal kitablar bibliyografyast:o \;IktJ. Ba§ka 
ne§riyat hatJrhyam1yoruz. Bu 1934 bib
Iiyografyasmm ba~ tarafmdaki istatistik 
bu sene zarfmda 1468 kitab ve risale 
basild!~ni ogretiyor. 

Bunlar &§art stralama taksimah uze
rine §U suretle aynlm1~: Umumiyet 48, 
felsefe 21, dinler 24, sosyal ilimler 594, 
filoloji 90, nazari ilimler 76, tatbiki i
limler 154, glizel san'atlar 23, edebiyat 
305, tarih 133. . 

En \;Ok faaliyet 1025 kitabla Istan -
bul basimevlerinin, sonra 315 eserle An
kara ve 33 eserle izmir geliyor. Diger -
leri de 28 muhtelif vilayet bas1mevle -
rinde bastlmt§. 

1934 senesi r;tkan dergilerin sayiSI 
185 i buluyor. Buradan giindelik olarak 
39 ve glindelik olmtyan 87 gazete \;lk
tlgmt da ogreniyomz. 

Bibliyografyada kitablar buyuk bir 
dikkatle tasnif edilmi~. aramlan kitabla
n kolayhkla bulmak ic;in de gerek mu
ellif, gerek kitab ismile fihristler ha -
ztr lanrnt§hr. 

Senenin ilk altl ay1 bitmekte oldu -
gundan 1936 bibliyografyasmm ilk fa
sikultinu de yakmda elde etmeyi te -
menni edclim. ' 

Osmanh Bankasi 
!LAN 

Osmanh Bankas1 hisse sahiblcri ge
ne! kurultay1 1936 haziramnm 16 net 
sah giinu Londrada toplanmt§tlr. 

!dare meclisi tarafmdan hisse sahib· 
lerinin tasdikma sunulan kararlar bir· 
likte kabul olunmu§tUr. 

22 haziran 1936 dan ba~l!yarak, 67 
say!l1 kuponun gosterilmesine kar~1 his· 
se ba~ma temettu olarak 3 §ilin verile· 

cektir. 

F akat cevab veren olmadt. Hemen ka
p!dan fuhyarak merdiven sahanhgmdan 
igilip a§ag1ya haktJ. Oralarda da hi<; kim
oe yoktu ve sokaga ac;1lan biiyiik kap1 ka
pah duruyordu. 

Sanki cedric bir riiya gormu§tii ve 
sanki Thaissa Strafford bu ak§am oraya 

hie; gelmemi§ti! 
DI§anda bir saat ii<;ii <;ald1. 
Cedric ic;eri girip §apkasmt ve parde

siisiinii alarak a~ag1ya indi, sokaga c;IktJ. 
Y almz ve kendi kendisile ba§ba§a kal -
maga, biraz temiz hava almaga ihtiyac1 

vardr. 
Elini almna gotiirdii. Ba~1 ale§ler ic;in

de yamyor, kalbi miithi§ bir buhranla sar
sthyordu. 

Thaissa Straffordu ebediyyen kaybet· 
mi§ti. 

-18-
ingiltere gizli diplomasisinin biiyiik iis

tadi, duvardaki saate bakh. Saat ondu. 
Bu dakikalarda, onun hususi katibi c;ok
tan biiroya gelmi§ olmahydJ. ~mdiye 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Cinsi Miktarl Tabmini Teminah I hale lbale 

Fiab Lira K. tarihi 
24/6/936 

saati 
Koyun eti 26500 kilo 43 Kr. 942 38 15 
Stgn- eti 3000 » 39 » 
Sade yag 6500 » 90 » 438 75 » 15,30 
Kok komiirii 300 Ton 1850 » 416 25 » 16 

Mektebin 937 senesi may11 nibayetine kadar yukanda cinsi yaz1h 
ibtiyaclarr kapah zarf ile eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme hizala -
rmda gosterilen giin ve saatlerde Giimiitsuyunda Mekteb dabilinde 
toplanan Komisyonda yap1lacaktu. fsteklilerin 2490 numarah art • 
hrma ve eksiltme kanununun 2, 3, 4 iincii maddelerinde yazth lfart
larl haiz bulunmalar1 ve bu maddelerde zikredilen vesikalar1 ibraz 
etmeleri laz1mdtr. Zarflar hizalar1nda gosterilen saatlerde a~1Iaca _ 
gmdan mezkur kanunun 33 iincii maddesi bukmiine gore zarflarm 
bir saat evvel Komisyon Reisligine tevdii zaruridir. ~artnameleri 
gormek i~in bergiin mektebe miiracaat edilebilir. (3180) 

Konya Memleket Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Hastanemizin «3356» lira «10» kurut mubammen bedelli mub • 
telif ilaclart a~1k eksiltmiye ~Ikar1lm1f ve 3/7/936 giinii Konya Vi • 
layet Daimi Enciimen odasmda ibalesi yap1lacaktu. Taliblerin o giin 
saat «15» te EncQmen odasma ve feraiti anlamak istiyenlerin de 
Konya Memleket Hastanesi Battababetine miiracaatleri ilan olunur. 

(3322) 

Gazi Anteb inhisarlar 
Basm d ugttn 

' 1 - Gazi Anteb fnhisarlar Batmiidiirliigii ile miiskirat fabrikas1 • 
na ve Ba,miidiirliigun miilbakab olan Kilis, Besni, Mara,, Pazarc1k, 

Nizib, Birecik, Suru~, Urfa idarelerine ve Narh ve Ak~akoyunlu 
mahallerine gelecek ve bunlardan mubtelif mahallere gide•ek ma -
mul ve yaprak tiitiin, miiskirat, tuz, ispirto ve somalarla kuru iiziim, 
bot tiitiin ve i~ki sand1klar1, sand1k tabtalan, bof fife, hof bidon ve 
bof ~uvallar ve diger bililmum ~!fya ve malzemenin 1 baziran 936 
dan 31 may1s 937 tarihine kadar icra edilecek nakliyat 27/6/936 
giinunde iki krsma aynlarak eksiltmeye konulmuftur. 
2- Eksiltme pazarhk usulile yap1lacaktu. 
3 - fbale 27/6/936 taribine miisadif pazartesi giinii saat 16 da 

Gazi Anteb lnbisarlar Ba,miidurliigiinde toplanacak Komisyon bu • 
zurunda yapilacakllr. 

4 - Talibler bu ilanm yaptld1g1 yerlerdeki lnhisarlar ldarelerine 
miiracaalle fartnameleri alabilirler. 

5 - Birinci klSlm nakliyalln muhammen nakliyesi 13,500 lira, 
ikinci klSlm muhammen nakliyesi 7,500 liradtr. tstekliler her iki kt
slm i~in ayr1, ayr1, fiat vereceklerinden birinci k1s1m i~in 1,015 lira, 
ikinci k1s1m i~in 575 lira muvakkat teminat ak~esi yattracaklardtr. 

6 - 1stekliler eksiltmeye girmeden evvel fartnamede aramlan eb-
liyet ve kabiliyet vesikalann1 ibraza mecburdurlar. (3234) 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
Miikellefin is. Maballesi Sokag1 No. Cinsi Hisse miktarx 

Halil Hiisambey Serdab 46 Kargir bane Tamamt 
Balada cinsi ve evsaft yazth emlak vergi borcundan dolay1 Tab . 

sili Emval kanununa tevfikan sahhga ~lkanlmlfllr. 25/6/936 tari
hinden itibaren 21 giin sonra 17/7/936 cuma giinii ilk ve onu taki • 
ben 10 giin sonra 27/7/936 taribinde de kat'i ibalesi yap1lacakhr. 
Taliblerin Fatih kazasmda letekkiil edecek ldare Heyetine miira -
caatleri ilan olunur. (3383) 

kadar, bu derece geciktigi goriilmemi§ti. 
Bu taahhurun sebebi acaba neydi? Y ol
da onun hareketini imkansJZia§tiran hir 
kaza m1 vuku bulmu§tu? 

Biiyiik iistadm hatmna; ona itimad e
derek verdigi vazife geldi, lakin i§ teh • 
likeli bir mevzu degildi, katihin bir ka
zaya ugramasJ ihtimali akla bile gele
mezdi. 

0 hal de bu teahhur nic;indi? 

Orta ya§h, enerjik c;ehreli ve ak sar;h 
biiyiik iistad bu dii§iincelerden sonra kol
tuguna daha iyi yerle§ti, masasmm iize
rine, i§ arkada§lan tarafmdan tasnif e
dilerek blrakilmt§ olan, evrak1 ald1, hem 
okuyor, hem §Urasma burasma notlar ko
yuyordu. 

Okudugu evraktan baz1lanm sepete 
att1; bir kac; tanesi de nazan dikkatini 
c;ekmi&ti. Ka§lanm c;attJ: 

- Hm! dedi, bu budala Hansm 
§apkasmt kayhettigi kU,c;iik kavga, bana 
hazulanmJ§ gibi geliyor. Eger zab1tamn 
bu i§te alakasl bulundugu meydana c;1 -
karsa beni hayrete dii§iirmiyecek. Ciin-

kii o polisin geldigi saat ne istirahat zama
mydJ, ne de o mahalle, kendisinin vazife 
gordiigii yerdi. 0 halde bu i§leri Allah 
hazirlamt§ olacak I hte su ve ses gec;mez 
bolmelerin mahzuru. F akat §imdilik bir 
§ey demege imkan yok. Bakaltm, Sir 
Basil de kendi hesabma ayni §eyleri dii
§iinmii§ mi.i? 

Her ne olursa olsun baz1 §eylerin mev
cudiyeti kendisine ihbar edildi. 

Hans da bize olanlan vaktinde haber 
verecek kadar zeka sahibidir. 

T ekrar sa ate bakh. On dakika dab a 
ak1p gec;mi§ti. Bi.iyi.ik iistadm cam 51· 
k1lmaga ba§lami§h. Katib hala gelme -
yince sabusizhgi arhyordu. 

- Bu kadan manaSIZ, dedi, sebebini 
ogrenmek istiyorum. 

Tam telefona uzand1g1 s1rada bir §ey 
onu durdurdu. Bir kap1y1 gizliyen ve 
iizerinde Hastings harbine dair i§lemeler 
bulunan bir halmm arkasmdan hafifc;e 
sesler ge)iyordu. 

Once, kipirdamadan, hatta nefes bi
le almadan bekledi. Sonra giiriiltiinun 
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~ADYO 
( Bu ak~amki program) 

ISTANBUL: 
18 dans musikisi (plak) - 19 haberler • 

19,15 muhtelif plii.klar - 19,30 ~ocuk saatl: 
Hikay€ler - 20 iki viyolonsel He Elducatif 
parr;alar, Muhlddin Sad1k ve Mes'ud Ce • 
mil tarafmdan - 20,30 stiidyo orkestralan. 
21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis oorv!sl verllt: -
cektir. 

viYANA: 
18,35 konu§ma - 19,05 Viyana havalarJ • 

20,05 haberler, hava raporu, spor haber • 
Jeri • 20,20 musiki konu~mas1 - 20,35 Vl -
yana havalan - 22,05 yaz muslk!si - 23,05 
haberler, hava raporu, filim konu§mast • 
23,30 k€man konserl - 24,05 kon~ma. - 24,20 
dans musiklsl. 

BERLiN: 
17,05 Stutgarttan nakll - 19,05 spor - 19,20 

baz1 sahneler ve ~ark1lar - 20,20 muhtelif 
musjki par~alan _ 20,50 giiniin aklslerl, ha.
berler - 21,15 musiki - 22,05 eglenceli ya • 
ym - 23,05 hava raporu, havadis, spor -
23,35 eg"l€nccl! yaym • 1,05 gramofonla 
dans mus!kisi. 

BUDAPEI;lTE: 
18,35 konser, konferans • 20,05 Qlngene 

musikisi - 21.05 piyes - 21,50 operet par -
!(alan - 23,05 haberler • 23,25 gramofonla 
dans musikisl - 24,20 Q!ngene musiklsl -
1,05 haberler. 

BUKREI;l: 
18,05 konser, havadis - 19,20 konserin 

devam1, konferans - 20,25 koro konserl, 
konferans • 21,15 dans havalan, haberler, 
spor - 22,50 almanca ve franstzca haber -
Ier • 24 haberler, gece konserl. 

LONDRA: 
18,20 t;ocuklarm zamam - 19,05 ha.vadis, 

askeri konser - 20,35 konser, konu~ma-21,35 
kart§Ik konoor - 22,35 eglencell ml.IB!ki -
23,15 spor, havadis - 23,35 dans ml.IBlkisl, 
istirahat esnasmda haberler 

PARiS [P. T. T.l: . 
19,05 §arkilar, havadis _ 20,45 muhtel!t 

musiki parl(alan - 21,05 konu~ma - 21,35 
orkestra kons€ri, lstirahat esnasmda ko • 
nu~ma - 23,35 havadis - 23,50 dans must. 
kisi. 

ROMA: 
19,30 yabanc1 dillerde konu~ma, llman 

haberlerl, gramofon - 20,10 seyahat haber
leri - Esperanto, lngilizce haberler _ 20,50 
frans1zca haberler, Yunan!stan l<;ln yaym, 
spor - 21,20 havadis - 21,40 p!yes - 23,15 
orkestra konoorl, istirahat esnasmda ha. 
berler - 24,05 havadis, dans muslklsl. 

Nobetci Eczaneler 
Bu gece nobett;l olan eczaneler lfUnlar

dtr: 
istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda 

(S1rr1 Raslm), Bakirkoyde ( Hilall, Beya
ztdda (Belkisl, Em!noniinde <Sal!h Neca
t! l, Fenerde (Emily ad!), Karagiimriikte 
(Suad), Kti<;iikpazarda (Hasan HulftsiJ 
RA..matv e. CTPnfHn.c::l q.c..'h..,..:o,.,t-n1n"'• fNR' 
Ziml, ~:?ehzadeba§mda (Ismail Hakkt). 

Beyoglu clh€tindekiler: 
Galatada (Kaptl<;ll, Haskoyde (Yen1 

Tiirklye), Kasimpa$ada (Turanl. Sanyer -
de (Asafl, l;li~lide (Ma<;ka), Taks!mde (I+·i
mad), (Kinyolil, (Tarlaba§l) . 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakller. 
Biiyiikadada (l;linas!), Heyb€llde (Ta -

na~), Kadtkoy, Pazaryolunda (Rl!at), Mo
dada (Sthhat), Uskiidar, Qar§tboyunda. 
cittihad). 

Kiral1k 
Ni§anta§mda Te~vikiycde Eminefen • 

di sokagmda 12 numarah bah~e i~eri
sinde garaj, havagazi, elcktrigi havai iki 
katlt her katmda be§ oda ve salon, mut
fak kap1s1 ayn olan bane kirahktu. 
t~tiyenler birden vcya ayn ayn apar • 
bman gibi tutabilirlcr. Gormek i~in 
list taraftaki eve miiracaatle gezebilir· 
ler. Telefon 60262. 

HALK OPERETi 
TAKSIM 
bab~esinde 
Bu ak§am 

21,45 te 
Yarm matine 

17,30 da 
ILK TEMStL 

B A Y 
BAY AN 

Yazan: Mahmud Y esari. Necdet Ru§tii 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 

Her bafta bir operet 
Masalarm1z1 aytrhmz Tel. 43703 

tekerriir etmemesine ragmen, ilk duygu
sunda aldanmad1gma kanaat getirerek 
ayaga kalktJ. 

Odasmdan dJ§an c;1kip yan odada c;a· 
h~an daktilolann yanma gitti. Kim ge
lirse gelsin ic;eri almmamasmi ve kendi
sinin yerinde olmadtgtnl soylemelerini 
tenbih ettikten sonra tekrar odaya girdi 
ve kap1y1 kilidliyerek anahtan cebine 
koydu. 

ic;eride yalmz kalmca, avluya dogru 
ac;tlan pencereyi de kapad1. Boulle tar
zmda bir masaya giderek bolmeleri ara
smda bir ~eyler hamladi. Bu garib ma· 
sanm ic;inde, odada konu~ulan biitiin soz
leri, strasile not eden kii<;iik bir alet sak· 
hydt. 

Miiteak1ben yaz1hanesinin ic;inde, ta -
banca bulunan gozlerinden birini yan a• 
c;tk vaziyete getirdi. 

Butiin bu hamhklar bitince halmm 
orttiigi.i kap1ya dogru yiiri.idii. Hahyt 
kald1rarak siirgii makanizmasJ iizerinde 
bir taktm hareketler yaptJ. (Bu hie; kim· 
senin gormedigi ve bilmedigi bir sud!.) 

[Arkcm var] 
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Cihan sulhil i~in tek ~re 

Biitiin milletlerin biiyiik 
ittifaktni kurmalt! 

Sulh plan1 ancak a~1ktan a~Iga kuvvete istinad 
ettigi takdirde miiessir olabilir. Sade adaletin 

degil sulhun da askerlere ihtiyac1 vardtr 

Turizm 

Otelcilik •• sanayu 
Maliyet fiatlann1n ucuzlugu 

Devlet endiistrisinde 
nas1l temin edilir? 

ikbsad bu Vekilimiz 
etrafh bir 

miihim 
izah1n1 

meselenin 
yap1yor 

~ok 

kette bu adedde miihendisimiz yoktur. 

5 

t1 
Borclar bagiflatan sevgi! 

ore, yigitin kamc;ISldu, derler. 
Bu soz, borcdan kurtulmak i· 
c;in usanmadan c;ah§mak za • 

Her taraftan, ~u su
alin soruldugu i§itili -
yor: «Harbin onune 
nasi] ge~ilebilir '?» Blitiin 
oteki suallerin, bunun 
yanmda soniik kaldigl 
muhakkaktir. Hemen 
her memleket kendi ken· 
dine bu suali sormak
ta ve her memlekette, 
tehlikeli bir ka~ mee -
zubla bir avu~ menfaat
perest mlistesna, niifu -
sun muazzam bir ek -

seriyeti sulha te~ne bu
IunmaktadJr. Biitiin ei

Malumdur ki turizmin inki§afma ya -
nyacak amillerden birincisi memlekette 
otelciligi 1slahtu. Bizde · oteleilerden ek
serisinin asnm1zda otellerin nasi! i~letil
digine dair behreleri, turizmin ihtiyacla
nndan, otelciligin teknik cihetlerinden 
haberleri yoktur. Beynelmilel Otelcilik 
1ttihadlanmn viicudiinii bilmezler ve 
bunlar tarafmdan ne§rolunan gidlerde 
yalmz tek bir otelimizin ismi vardu. Hal 
boyleyken tesadlifen arama gelen eene
bi ziyaret~ileri de farkma nrmiyarak 
pi§man ederler. 

Otelciligin profesyonel menfaatlerini 
ve bu meslek sahiblerinin her sahadaki 
ihtiyaclanm miidafaa ve engelleri her -
taraf edecek tam manasile bir te§ekkiil 
bizde henliz yoktur. 

·Al~m kabiliyeti ve istihlakin artma -
s1 balammdan endiistride maliyet me -
selesi; ekonomik kalkmma plamnm tat
bikmdanberi devletin hassasiyetle iize
rinde durdugu bir mevzu olarak kar§l
mlZa <;Ikmaktadlr. Kamutaym yaz tati
line girmeden evvel <;1kard1g1 cendiis -
triel mamulatm maliyet fiatlanm kon
troh kanunile devletin bu biiyuk mev
zu uzerindeki alakasl formulle§ffii§tir. 

Acaba maliyet fiatlarmm ucuzlatll -
masmda devlet endiistrisinin hissesine 
dli§en nedir ve devlet milli ekonominin 
temeli olan kendi endiistrisinin mamu
labm halka ucuz ve ahm kabiliyetine 
uygun olarak vermek ic;in ne dli§lin -
mektedir? 

Sanayi hareketimizi digerlerile mu -
kayese ettigimiz zaman eleman ve tee
rUbe noktai nazarmdan nekadar dikka
te muhtac; oldugumuzu tebariiz ettir -
mek istiyorum. Hamdolsun, bizim vii
cude getirdigimiz eserleri yaphktan 
sonra nasll i§letecegiz diye tereddiid 
dahi vaki olmami§tlr. Fabrikalar kurul
ffiU§ ve derhal i§lemege ba§lam1§lard1r. 

ruretine telmih olmak itibarile dogrudur. 
Y oksa borcu giizelle§tiren, sevdiren bir 
vecize degildir. Boyle bir vecizenin ata
lar agzmdan c;Ikmasi nas1l tasavvur olu
nabilir ki tarih, ilk ~ag borclulanm kole 
olarak pazarlarda satlhrken gordii ve 
borda hiirriyet, nurla zulmet gibi z1d sa· 
yild!. 

Bununla beraber insanlar, hatta dev -
letler borcdan kurtulamaml§lardir. Y or -
gamna gore ayag1m uzatam1yanlar, ken
di yagile kavrulam1yanlar - ferd ve cemi
yet olarak - heJ devirde goriilegelmi§tir. 
Carib olan tara£, boreun biraz da zen -
ginler tarafmdan yaral!lmas!du. Bol pa
ra, bol tamah uyandud1gmdan bir~ok in
san ve birc;ok banka tellal .;ag1rtarak, 
ke§kiil a~arak ve bazan da yalvararak 
borclanacak kimse aramaga koyulmu~ -
lard1r. Hiiner, bu altm aga dii§memek • 
tedir. F akat diinya hali bu. Herkesin ge· 
lirile gideri denk olmaz. Bir giin obiir 
giine uymaz. Bu vaziyette de borclan • 
maktan ba~ka c;are bulunmaz. 

han harbin, israftan, M. Winston Churchill lete taarruz eiir' etini gos • 
harabiden, matemden Ve Ishrabdan ba§• leren, biitiin oteki milJet}eri kar§ISJnda bu
ka bir §ey olmadigmi biliyor. Diyeeeksi- laeak ve bunlann o kadar kuvvetle, o ka
niz ki, sulh taraftarlan ekseriyeti tc~lcil dar miittehid ve tabir eaizse, o kadar muh
ediyorlarsa, bu afetin kar§Ismda m~m te§em bir surette ayaklandigml goreeek
titriyorlar '? Enerjileri mi yok? tir ki, einayet yo lunda ilerliyemiyecek • 

Bununla beraber, bu endi§eli kiitleler, tir. 
isteseler, kendi selametleri i~in her §eyi Gii~liik, bu yeni ahidnameyi hakikate 
yapabilirler. Bunlar, yalmz demokrasi • inkilab ettirmektedir. Neca§inin maglu
lerde kanun yapmakla kslmiyorlar, hat- biyeti cesaretimizi k1rmamahdir. Haile 
ta diktatorli.ik boyundurugu altmda ya _ Selasenin, muahedelerin kutsiyetinden 
§Iyan memleketlerde bile, bir par~a cesa- beyhude yere bahsetmi§ olmas1, §imdi de 
reti medeniye gostereeek o1salar hadisatm menfamn melankolisi i~inde vakit ge~ir
cereyanmi idare etmege dahi muktedir 0 _ mesi, cesaretimizden ziyade zekamizm 
labileceklerdir. su~udur. lslah1 icab eden §ey mliteaar-

Herkes harbden nefret etmekle bera
ber, herkes, onun gitgide daha ziyade 
yakla§llgmi gormege boyun egmektedir. 
AmmiZdaki bu feci tezad, tarihimizi, 
yahud devrimizin enkazmi tetkik edecek 
olan yarmm nesillerine derin bir Sir ha
linde goriinecektir. fstikbalin miiverrih • 
Jeri: «Nasi! olmu~ ta, zekamn, tahsil in 
ve bu kadar sosyal meziyetlerin yiiksek 
bir dereceye c;Ikhgi o geni§ eemaatler, 
en fazla korktuklan fenahgm kar§ISinda 
&ciz, zebun kalmi~Iar ?» diyeeeklerdir. 

Muammamn anahtan, tek bir sulh 
plam meveud bulunmamasmdad1r. Akh 
haNn.da. saod~IZ insanlar. aralarmda 
mu a?.Ik ~almaga muvattak ol!lmlyor -

nzm tecziyesi prensipi degil, cezalandi • 
racak olanlann ruhudur. 

Muhtemel mi.itearnzm, her memlekete 
gore c;ehre degi§tirdigine ~i.iphe yoktur. 
N azariyeciler, bi.itiin milletlerin, muha • 
sama ile ister yakmdan, ister uzaktan 
alakadar olsunlar, ayni derecede mes'uli
yeti taahhiid etmelerini istemektedirler. 
F akat bu, be§erden, kabiliyetinin fevkin
de bir §ey istemek olur. Hayal alemind~ 
muhakeme yiiriitmek degil, §U diinyay1 
iyile~tirmek istiyorsak, yalmz mahalli mi
saklar akdetmekle kalmay1p, miiteaddid 
«mes' uliyet mmtakalan» ihdas etmeliyiz. 
llk bakl~ta, bu mmtakalar i<;in ii<; s1mf 
·~<UUQ"' ¥ • .J:,,~~ • J\,1 jjlon.,~~ ~ 

~ulan, miitearnzm bilvas1ta kom§ulan ve 
uzak memleketler. 

Bu vazifeleri gormek ic;in evvela her 
memlekette milli otelciler cemiyeti var
d!r. Bunlardan maada bir de internati
onal otelciligi alakadar eden blitiin me
seleleri tetkik ve hal vazifesile kurulmu§ 
beynelmilel associationlar vard1r. Bun -
lardan birisi merkezi Londrada bulunan 
ve kirk sene evvel le§ekkiil eden Bey -
nelmilel Otelcilik fttihad1du. Bu ittihada 
22 hlikiimetin otelciler cemiyeti dahildir. 
Digeri otel sahibleri, mlistecirleri, mii -
diirlerinin dahil oldugu Beynelmilel 0 -
telciler 1ttihad!dir. 

Milll Otelciler cemiyetlerinin pek mii
him vazifeleri olup bunlar da: 

Otelcilikle miinasebeti olan her mev • 
zuun tetkikile bu san' ata taalliik eden 
kanunlann tanzimine yard1m, trafik me
selelerini, tieareti, diger ikhsadi mesele~ 
Jeri otelcilige taalluku bak1mmdan tet -
kik etmek, turizm, otelcilige dair anket
ler yapmak, mmtakavi ve mahalli te~ki
latla profesyonel organizasyonu inki§af 
ettirmek, otelcilik hakkmda mecmua ve 
rehber ne§retmek, personel yeti~tirmek, 
reklam Yi!Pmak, memleket otelciliginin 
kalkmmasm1 temin ve gayrime§ru reka
betleri bertaraf etmek i~in azasmca ria
yeti mecburi olan kaideleri ve fiatlari tes
bit etmek, diiriist hizmet edenlere mii • 
kafat vermek ... ilah. gibi. 

Bunlardan maada eemiyetler azalan
na hususi bir.yok menfaatler temin et • 
mektedir ki burada bunlan say1p dok • 
mege imkan yoktur. 

Bizde bu miihim vazifelerin hie; ol • 
mazsa bir k1smim gorebileeek kuvvette 

ir otelcili~ cemiyeti te,eltki.il. ettihen ve 
iyi i~lemege ba§ladJktan sonra bu cemi
yetin diger memleketler gibi yukanda 
zikri gec;en beynelmilel ittihada federe 
olmas1 ve bu suretle beynelmilel mevcu
diyetini tesbit etmesi elzemdir. 

Bunu, Ekonomi Bakamm1z Celal Ba
yar ~oyle anlatmaktad1r: 
.- Maliyet fiab, rasyonel c;ah§mami

zm, kurdugumuz fabrikalar ve athg1-
m1z sanayi ad1mmm muvaffakiyeti 
ic;in en biiyiik ve esash bir noktad1r. 

Milletin bize di§inden ve tunagmdan 
arttirarak verdigi paralarla memleket
te gene milletin menfaatini goz€terek 
mliesseseler kurmag1 istiyoruz. Bun -
lann bugiin ic;in oldugu kadar yarm ic;in 
de i§ler ve tekni.k esaslara dayamr hi
rer muessese olmalan HiZimd1r. Biz, bu 
meseleyi temin edemezsek ikinci bir 
masrafa katlamr, bunlan tashih etmek 
mecburiyetinde kalmz. Bunu da yapa
mazsak, memlekete birer ba§ belas1 he
diye etmi§ oluruz. Bu kabil i§lerden ken 
dimizi tenzih etmek istiyoruz. 

Bizden evvel sanayi hareketi viicude 
getiren memleketlerde zaruri hatalar 
vaki olmu§tur. Bizzat bu hatalanm ce
saretle bize ifade etmi§lerdir. Son ziya
rette bulundugum bir memlekette 25-
30 milyon lira sarfederek kurulmu~ bir 
fabrikay1 gezerken bana denilmi~tir ki: 
cTam lie; sene bu fabrikay1 nastl i§lete -
cegimizi bilemedik. Kurduk, fakat al -
tmdan kalkamad1k. Ancak §imdi gorii -
yoruz ki muvaffakiyetle i§letiyoruz; 
fabrikay1 tevs.i ic;in de tedbirler ahyo -
ruz .• 

Biz, diger baz1 memleketlere nazaran, 
bilhassa sanayide daha tecriibeli ve bil· 
gili oldugumuzu iddia edemeyiz. Bir bu 
yiik fabrikay1 gezcfim. !IJerfsinde alt1 
yliz tane miihendis c;ah§hgml soyledi -
ler. Hic;bir §eyi k1skanmad1m, sade bu 
mlihendis adedini k1skand1m. Bugun 
fabrikalanm1zda degil ,biitlin memle -

Esash olarak kurulan, mescla Alman
yadaki bir fabrika dahi, maliyet fiah -
mn ne olacagm1 ilk senelerde kat'iyet -
le tayin edememektedir. Amelenin li -
yakati, muntazam c;ah§masi ve maki -
nelerin anzas1z i§lemesi derecesi ve sa
ir hususlar buna mani olmaktad1r. Bir 
fabrikamn hakiki maliyeti ancak iki, 
iic; seneden sonra meydana c;1kabilir. 

Maliyet fiatlarmda hassasiyetimizi 
tahrik eden diger bir nokta da e§ya fi
atlarmm miibayaa kabiliyetile tev'em 
olmas1d1r. ~eker bize iyi bir fikir ver -
mi~tir ve tecriibe gostermi§tir ki, fiat 
inince yiizde k1rk nisbetinde bir istihlak 
tezayiidii olmu§tur. Gelecek sene §eker
den be§ kuru§ daha tenzilat imkamm 
bulursak istihlak miktarmm daha yiik
selecegi muhakkakhr. Bu suretle bir, iki 
fabrika daha kurmaga muvaffak ve 
mecbur olacag1z, demektir. 

Pamuklu fiatlan, buglinkii sah§ fiat
larile her §eyden evvel milletimizin mti
bayaa kabili:-.:etinin fevkindedir. Bugi.in 
maalesef koyllimiiziin miihim k1sm1 gi
yinmege muhtacd1r. Eger biz pamuk -
luyu daha ucuza mal ederek koyliiye 
satabilirsek koyllinun giyinmesini te -
min etmekle beraber memleketin milli 
ekonomisine buyiik hizmet etmi§ ola -
cag1z. 

ikhsad Vekaleti, Mecliste soyledigim 
gibi, smai etlid biirosu i§inin pe~in -
dedir. tpliklere aid olan tetkikat bit -
mi§tir. Mensucat k1smma aid olan tet
kikah da iki aya kadar bitirecegimizi 
timid ediyoruz. Bu meseleye kat'i bir 
karar vcrecegiz. 

Kat'i, dedigimiz zaman, esas prensi -
pimizden aynlmlyacagimiZl ifade et -
mek isterim. Bu i§e sermaye ve emek 
veren mliesseselerin haklan da dli§U. -
niilmek I ztmd1r. Bu i§te aferine ve 
hatta ekseriyetin alkl!illarma kapllm1 -
yacag1z. Mutedil, normal hareket ede -
cegiz.• 

(utustan) 

Jar; otek1ler, kendilerini paralamak teh
didile kar§llanna dikilen tehlikenin oniin
de hala beyhude mlinaka§alar, kavgalar
Ia vakit ge<;iriyorlar. Bu tehlike yakla§ -
maktad1r ve A vrupa, sonsuz bir karga§a
hk ic;inde; oliimden kac;mak ic;in binbir 
<;are diisiinlilen bir Babil kulesini andm
Yor; halbuki. bunun bir tek c;aresi var
dir. 

f§te bu miisbet yolda ilerilemek lazim
dir. Bu esere kar~I lakayd kalmaga kim
senin hakkl yoktur. Ciinkii, herkes, isti • 
yerek veya istemiyerek mukadderallm o
na baglami~hr. istikbal harbi hie; kim -
seyi esirgemiyecek ve en uzak milletleri 
bile, cehennemi girdibad1 ic;ine siiriikliye
cektir. Bazan sulhun «gayrikabili inki • 
sam» oldugundan bahsediliyor; §U halde 
harbin de, taksim kabul etmiyecegini 
dii~iinmeli, ve hayatm oli.ime kar~l zafer 
kazanmas1 ic;in yegane ihtimal olan o bii
yiik ittifak1 yaratmak iizere, vakit kay~ 
betmeden, ;.,. kovulmahv1z. 

Zannediyoruz ki otelcilik sanayiinin 
inki§afl ic;in yapilaeak i~lere bu eihetten 
ba~lamak laz1mdir. Y oksa daha birc;ok 
zaman gec;er ve otelciligimiz ve netice 
itibarile turizm kalkmamaz. 

Parti • Hiikumet i,hirligi 

F akat giinler biribirini takib ediyor, 
Yava~ yava§ u~uruma dogru kay1yoruz. 
Bu uc;uruma ebediyyen yuvarlanmaktan 
bizi, aneak enerjik tedbirler kurtarabilir: 
~ratik tedbirlere ihtiyac vard1r; c;linkii 
h1ssi hitabelerden, ve akademik nutuk -
Iardan arllk gma getirdik. 

Binaenaleyh, yap1laeak §ey, pratik o
~n §eyle pratik olmiYam tayin etmektir. 

W/STON CHURCHILL 

Balkan matbuab 
arastnda birlik 

unun tarifi kolayd1r. Sulh plam, aneak 
~~lktan ac;1ga kuvvete istinad ettigi tak~ 
d1rde miiessir olabilir. Miiteaddid mil • Atina 19 (A.A.) - Gazeteler, Bal
Ietlerin bitaraf vaziyet almalan, onlan kan Antanll matbuat nizamnamesinin 
lllodern harbin fecayiinden masun k1lmi- tasdiki miinasebetile bunun ehemmiyetini 
Yacak, bilakis, muhasamay1 tacil edecek- tebariiz ettirmektedirler. 
tir. Emniyet, ancak, biitiin sulhperver Eleftron Virna diyor ki: 
tnilletlerin, silah bakimmdan iistiinlugii, «Nizamnamenin imzas1 Balkan An • 
inkar kabul etmez bir surette kendi elle- tanh devletlerinden her birinin matbua
rinde bulundurduklan giin kat'i olarak tmm digerlerine kar§I olan vaziyetlerini 
lt~hakkuk etmi§ bulunacakllr. Bu millet- degi~tirecek degildir. Ciinkii Balkan 
ler, ayni muazzam fedakarhklan yapma- matbuatmda iyi anla~ma ve te§riki me • 
ga muktedir olmall ve icabmda, ~imdiye sai fikri otedenberi hakim bulunmakta -
kadar muharib milletlere has olan §iddet- d1r. Bununla beraber Balkan Antantl 
le hareket etmesini de bilmelidirler. Ada- Matbuat Birligi gazeteler arasmda daha 
let, yalmz terazi ile kaldigl takdirde s1k1 bir te§riki mesai ile bu iyi anla§ma 
mahvolmu§ demektir, onun eline kiiic da fikrini daha ziyade taazzuv ettirecek -
'Yermek lazimdir. Bugiin, sulhun, asker- tir. 

-
Cumhurlyetin tefrlkas1: 38 

SERSERi 
«Altirrcisi, bu nutkanhg1 yava§ yava§ 

l>Irak. Onun mtisebbibi zinhar burnun -
daki hastahk degildir, senin sevdigin bir 
hayaldir. 0 hayali oldiir. 

« Y edincisi, .. 
F akat .$adi bu yedinci nasihati soy -

Iemeden evvel Suzan ayaga kalkm1~ ve 
ofkeden gerilen bir viicudle tiil perdeye 
dogru ko~mu~tu. Biitlin bu nasihatlerle 
.5adinin Sabahate kar§l duygusunu ve 
emelini anhyan kadm, ans1zm ruhunu 
c;alkaiiyan bir k1skan'Yhkla ileri ahhyor
du. Fakat arkasmda bir ses duyarak ba
§lnt c;evirdi: Sabahat, secdeye yatar gibi 
minderin iistiine kapanmi~, h1~kirarak 
agliyordu. Hep kapmm e§iginde duran 
ev sahibi kadm ko§lu ve iistiine bir fena-

Yazan: Server Bedl 

hk geldigini sanarak onu yerden kald1r· 
mak istedi. 

Oldugu yere oturan k1z, yiiziinli a • 
vuclan ic;ine kap1yarak ve sesi agzmdan 
ziyade genzinden gelen h1'Ykmklar ara
smda tekrarhyordu: 

- Oldiirdiim... Onu oldurdiim ... 
Hem en «iii!» dedim, oldii ... Fa kat c;o
cuklugumdanberi beraberdi o benimle ..• 

Sadi hi~ vaziyetini bozmami§h. Suzan 
bu sozJeri duyunea arkasJOI dondii Ve ki
za dogru yliriiyerek, yukandan a§agl 
hayretle bakh. 

Sabahat tekrarhyordu: 
- Hem de ne r;abuk, ne giizel oldii. 

Ku~ gibi. F akat bana nas1l baku... Son 
baki§l... Ah o son bakl§l. •:II 

$0KRO ALf-BEY- · 

Ocaga dii§erek yand1 
Bursa (Hususi) - Cihangir nahiye -

sinin Bagll koylinde 55 ya§mda Meh -
med oglu Emin isminde bir ihtiyar, e
vinde kimse bul,unmad1g1 Strada eski -
denberi mliptela oldugu bir sar'a no -
beti neticesi ocakta yanan ate~in uze -
rine dii§erek yanml~ ve olmii~tlir. ····-Suriyeye yap1lan ihracat 

Suriye gazetelerinin verdikleri rna -
himata gore 935 senesinde Tiirkiyeden 
Suriyeye bir milyon 757 bin lirahk mal 
girmi§, buna mukabil 213 bin lirahk 
mal gonderilmi§tir. 

-···~ Milletler Cemiyeti lkbaad 
konseyi toplan1yor 

Milletler Cemiyeti ikllsad konseyi 29 
haziranda Cenevrede toplanacaltir. 
Dunyanm maruf sekiz ikhsad alim1 bu 
kongreye c;agmlmJ§tlr. Bu meyanda Is
tanbul Oniversitesi ikllsad ordinaryiis 
profesorii Rohke de vardir. 

Su;a~la Madam da ~eia biiliirle -
rine, sonra Sadiye baklllar. Sabahatin, 
olen hayali ic;in aglad!ginl pek iyi bilen 
serseri, aim daima iki avcunun i~inde, 
hi~ kimlldamadan oturuyordu. 

K1Z1n aklmda bir zoru oldugundan 
§liphe eden Suzan, biraz igilerek: 

- Kim olmii~ '? diye sordu. 
Sabahat ya§h gozlerini ona dogru kal

dirarak, sakin, makul ve tabil bir baki§Ia 
eevab verdi: 

- Siz bilmeuiniz. Benim ... zihnim
de bir hayalim vard1. 

Bu soz_9en hic;bir §ey anlam1yan ev 
sahibi, Suzamn kolunu lutarak bag1rd1: 

- Tilei? 

Suzan omuzlanm kald1rarak, rumea: 

- Ben de anlam1yorum, dedi. 
0 mada ,Sadinin sesi yiikselmi~ti: 
- Y edineisi... Her aym son hafta-

smda hic;bir kadmm soziine inanmamak
hr. Bugiin aym son haftas1 ic;indeyiz. 

,Sadi bu son nasihatle Sabahati Su • 
zan1n herhangi bir mlinasebetsiz if§asma 
kar§l garanti etmegi denemi§ti. 

£Ba~taralt 1 «net 8ahffede] 
zurumda Osman (Malatya), Denizlide 
Hamdi (Denizli), Bahkesirde Lutfi (Ku 
~ah 1zmird.e--Av-ni--Dggan- (Yozgad), 
istanbulda Hilmi (Seyhan), Kocaeli -
de Halil (Zonguldak), Kayseride Re§id 
Ozansoy (Kayseri), Konyada Bekir 
Kaleli (Anteb), Mara§ta Halil (Bur -
dur), Samsunda Ali (Samsun), Seyhan
da Horke1iren (Bahkesir), Zonguldak -
ta Mithat Albok (Zonguldak). 

Mahallince mlintahab saylav ba~kan
lar da: <;anakkalede Veli (Kayseri), 
Bursada Sadi (Bursa), Eski§ehirde Os
rnan (Eski§ehir), Gazi Antebde As1m 
(Anteb), Kastamonuda Tevfik Asian 
(Kastamonu) , K1r~ehirde Mehmed Sey
fi Eli (Klr§ehir), Malatyada Hilmi Tan
er (Malatya), Stvasta Hikmet Di~c;i (Er
zincan), Tekirdagda Ekrem Pekel (Yoz
gad) idi. 

Vali MuhiJdin O•tiindai Ja Jiin 
yeni vazife•ine ba,laJr 

Vilayet Parti riyasetinin, istanbul 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin Ustiin
dag tarafmdan deruhde ed:lmesi hak -
kmdaki emir, dun gerek Valinin §ahsi
na, gerekse Parti eski reisi Adana say
lavl Hilmiye teblig edilmi§tir. Bu teb -
Ugat iizerine Muhiddin fistiindag, saat 
onda Parti merkezine giderek, eski re-

Sabahat yerinden kalkh ve odadan 
c;1k11. Bu sefer Suzan onunla beraber git
memi~ti. Odada kald1. 

.$adi Sabahatin uzakla§IIgma emin o· 
Iur olmaz ag1r ag1r ba~m1 kaldirdl ve Su
zanla goz goze gelerek: 

- Bir c;uval inciri berbad etme u -
Ian ... dedi, lakirdiyi yanh~ anladm. K1z 
ba~kas1m seviyor. Kor mii goziin? 

Ve Suzam kolundan iterek, kuvvetli 
bir nefesle ilave etti: 

- Haydi git, k1zcagiZI yalmz b1rak· 
ma, ben de biraz sonra geliyorum. 

Ermeni kadm1 .5adinin ne dereee d.Jg
ru soyledigini meharetle kontrol etmel. 
ic;in Sabahatin yanma gitti: 

- Ne oldu.~uz '? dedi, ben bir §ey an
lamami§lm... Oldii dediniz, ltimmi§ bu 
olen? 

KIZ hie; §liphe vermiyen masum ba • 
b§larile: 

- Pederiniz biliyor, o anlad1, size de 
anlatsm, dedi. 

- Bir ... Sevda meselesidir) Nedir) 
Sabahat online bakarak ve masa or -

isle gorii11mli~ ve Parti i~lerini devir ve 
teslim alm1~tir. 

Muhiddin Ustiindag, bugi.in Parti te§· 
-kilatma bir- tamim gi::indererek !stan -
bul Vilayet Parti heyetinin kendisi ta -
rafmdan idare edilecegini, Parti men -
sublarma bildireeektir. 

Muhiddin Ustundag, dun kendisile 
gi::irii§en bir muharririmize demi§tir ki: 

c- Parti riyasetinin taraftmdan ifas1 
i~in buglin emir ald1m ve Parti merke
zine giderek i§leri teselliim ettim .• 

V aliler toplamyor 
Ankara 19 (Telefonla) - Uhdelerine 

Parti ba§kanhgl vazifesi de verilmif~ o
lan valiler mmtaka mmtaka toplanbya 
~agmlmaktad1r. 

Bu toplantllarda valilere Parti Umu
mi katibi tarafmdan Parti i§leri hakkm
da direktifler verilecektir. 

ilk toplantl bu sah giinu Ankarada 
yapa1lacakbr. 

24 vilayetin valisi §ehrimize davet e
dildi. 

ikinci i~timam izmir mmtakasma da
hil valilerin i§tirakile per§embe giinli 
!zmirde yap1lmas1 muhtemeldir. 

Parti Umumi Katibi, Dahiliye Vekili 
~iikrii Kaya bunun ic;in c;ar§amba giinli 
tzmire hareket edecektir. 

Bundan sonra Edirnede Trakya mm
takasl valileri toplanacaklardlr. 

tiisiiniin piisklillerile oymyarak: 
- Gibi bir §ey! dedi. 
Suzan fazla 1srar etmemi§ti. Y almz 

bu kadan .Sadinin hakh oldugunu goste
riyordu. Demek bir sevda meselesi var. 
Kafi. 

.Sadi goriiniineiye kadar zaman s1km -
11h bir sessizlik ic;inde ge~ti. Sabahat bor 
eunu sormu§tu. Suzan .Sadiden aldigi ta· 
lim at iizerine: 

- Y oktur! dedi. 
Sabahat hayret ve itiraz ederken i~e • 

riye .5adi girdi. Sessiz bir miinaka§anm 
online gec;erek Sabahati evden <;Ikard!: 

- Memnun musunuz? dedi. 
- Son derece! Bilseniz §eyh ne gii • 

lei §eyler soyledi, hem de haberiniz var 
mi, arllk ... 

.Sadi birdenbire onun soziinii kesti: 
- Art1k, dedi, rica ederim, bana bu 

teyhten, kiZindan, filandan bahsetmeyi • 
niz. Sizin hatmmzi brmamak i.yin son de
fa bir kere daha buraya gelmenize deJa
let ettim. ArtJk bu son. Ben sizi ba§ka 
oeyler konu§mak i'Yin bir kere daha gor-
mek istiyorum. [Arkast var] 

Demek ki bore, ag1r bir yiik olmakla 
beraber, ay1b degildir. Nitekim medeni
yet ilerledikc;e, duygular i~eeldik~e borc
luya kar~1 kanunlar da ~efkatli gori.inme· 
ge ba~lami§hr. Bugiin bore i~in adam sa• 
t1lmak §oyle dursun, hapis karan bile ve
rilmiyor. 

Bununla beraber borcunu Odeyemi -
yen bir talihsizin alacakii oniindeki vazi
yeti gene pek ac1khdir. Ben boyle bir 
durumun ~ahidi oldum, bore ir;in satlla • 
m1yan, hapse alllamiYan hiirriyetin nas1I 
aglahldlgml gordiim. 

Uzun uzun seyrettigim bu sahnenin 
bende b1rakacag1 iz belki slirekli bir elem 
olacakh, fakat bir kahkaha ve bir in~irah 
oldu. N as1l m1, diyeeeksiniz? Miisaade
nizle enlatay1m; 

Alacakh gene ve giizel bir bayand1, 
kendi ayarmda bir de yardak.;ISI vard1, 
ikisi bir ag1zdan borclu kadm1 s1k1~hn .. 
yorlar ve icraya gidip yatagm1, yorga • 
mm satl!racaklanm soyliyerek korkutu .. 
yorlard1. Borclu boyuna yalvanyordu, 
gene bayanm anasma, babasma ve yav· 
rularma and verip lie be§ giinliik miihlet 
istiyordu. 

Alacakh hissiz goriiniiyordu ve ~u tek 
c~~le ile bu aghyan yalvan~lan geri c;e· 
vmyordu: 

- Kimin ba§I ic;in dersen de, nafile. 
Y a para, ya haeiz !.. 

Miinaka~a boyle siirerken alaeakhnm 
arkada§l birden gliliimsedi, borclunun i
§itemiyeeegi bir sesle flSildad!: 

- y a otekinin ba~) i'Yin derse ne ya
parsm? 

.5imdi o da fiku nk1r giiliiyordu. Bore
Iu, azgm c;ehrelerin yumu~adlglnl goriin
ce ilkin ~a§lrdi, sonra dii§iiniir gibi oldu 
~e daha sonra ne~' elendi, alacaklmm e· 
lmden bore senedini kurtarmi§ gibi bir se~ 
vincle ellerini a<;h: 

- Sevgilinin ba§I ic;in, dedi, bir hafta 
miihlet !.. 

Onlar arhk ati~miyorlardi, tath tatlr 
konu~uyorlardi. Ben de giiliiyordum. 
<;iinkii a~km her§eye galebesini bir kere 
daha gormii~tiim. 

Meger sevgi. alacakhlan yumu§ahr ve 
borclan bagJ§Iatmm~! 

M. TURHAN TAN 

Bel~ikada grevciler 
zab1ta He ~arpt,Iyor 

[Ba~ taraft 1 tnct saht/etfe] 
rarname ne§retmi§lerdir. Bu karamame, 
askeri memurlara fevkalade ahvalde hal
km ia§esini ve umuml servisleri temin ic;in 
ihtiya'Y hissettikleri her §eyi harb tekalifi 
suretile almag1 emretmektedir. 

Y akalanan tahrikatfrlar 
Liyej 19 (A.A.) - Ameleyi ayart· 

mak ve ayni zamanda §iddet istimal et • 
mek gibi hareketler ~ogalmaktad1r. Elek
trik santrah amelesini ayartmak ic;in ya
pllan bir te§ebbiisiin oniine j andarma -
lar ge'Ymi§lerdir. }andarmalar, yedi ki§i· 
yi tevki f etmi§l erdir. 

F abrikalarm oniinde polis tarafmdan 
yapilan baskmlar esnasmda otuz iki tah
rikat'YI tevkif edilmi§tir. 

Bunlann otuzu Liyejli degildir. 
Bir itilal 

Briiksel 19 (A.A.) - Patron ve i§~i 
delegeleri Ba§bakan van Zeelandm ri -
yaseti altmda toplanml§ ve bir anla§maya 
varm1~1!r. !~c;i miimessilleri bu anla§ • 
may1 le§kilatlarma tavsiye edecekleri va
dinde bulunmu§lard1r . 

Kauna.ta orfi idare 
Kaunas 19 (A.A.) - Umumt grev 

dolaylsile orfi idare ilan edilmi§tir. 
Her tiirlii ge<;id resimleri ve toplanll -

lar yasak edilmi§tir. Hi~ kimse ak~amm 
onundan sabahm be§ine kadar evinden 
d1§an c;lkamlyacakllr. 
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lliversiteAskerlikKamp1nda BirGiin 

Sold a agrr makineli ifliyor, ortada boliikler gec;er ken, said a siibay bir nelerin alzftna ne:zaret ediyor Manga siingii hiicumunda 

Ihk hir yaz sahalumn insana ya§ama ji}:D::i:::i:===================:::i::=======d~=====1==========================================:~ i§tihasJ veren ferah havasJ ic;inde, Hh e . . l.k ortasin a a ttyu··z c· I.k .b. t• . 
serin golgeliklerinde ku§lann CIVllda§U - liD seSSIZ I ' gen 10 ~e I gi 1 me In sesi 
g1 agachklar, kah tepecikler, bir kiic;uk b kl 
;;r,di;.;;:.:;:~:~·;i:~;, ;!~:;: yiikseliyor: « Korkma sOnmez u §afa arda yiizen al sancak! » 
c;igneye, fundahklar arasmda hir §erid 
gibi uzanan kec;i yollanru a§a a§a, kar -
§Umzdaki yemye§il Pendik sutlanna tir
mamyoruz. 

Arkam1zda, durgun yiiziinde Adala
nn uyukladJgl denize hir tath meyil!e inen 
topragm sulara kavu§tugu yerde Oniver· 
siteliler kampmm beyaz c;ad1rlan gorii· 
niiyor. 

V e biz, bu yuvadan sa bah karanh -
gmda c;Jk!p, talim ic;in ~u yamac;lara da
gllrnl§ gen~leri aramaga gidiyoruz. 

ileride bir k1pudan1§ var. Y e§illikler 
arasmdan, goriinmeden akan bir suyun 
sesi gibi, a§ina sesler duyuluyor. 

«- Onlar ... diyoruz. 
Y akla§tlkc;a gi:iriiyoruz ki, aradiklan

rnJZID ilk kafilesi, koyu haki elbiseleri i
c;inde, vatan topragml ic;lerine sindirmi§ 
gibi, ona can vermi§ gibi, yerinden kop· 
rnu§ bir dag heybetile, ellerinCie silahlan; 
sagimizdan, bayudan a§agl iniyorlar. 

bir can veriyor. 

Gozlerimiz hedeflerde, her atl§m so • 
nunda siperden yiikselen i§aret smklart, 
atamn, silahmm eri oldugunu miijdeli -
yor: 

<<- On iki, on bir sag a§agd .. 

Gorseniz, i§ini bitirip yerini arkada • 

yor. 
Beride ye§illikler arasmda gizlenmi§ 

bir k1t' a nefes bile alm1yor. 
Onlara bir defa bakmakla bu taze da

marlardaki kamn temizligini, hiZinl, kuv

vetini giiriiyorsunuz, bu gogiislerde vu
ran kalbin sJcakhgml, sevgisini seziyor -

!leride kayna§an kalabahga dogru c;t· 
ktyoruz. . Kamprn kumandanr ve :zabitleri 

Karnp kumandaru hinba§l Bay Sitki
nm yanmday1z. 

<;ocuklanmn ba§mda, onlann asker -
lik ilmini c;arc;abuk benimseyi§lerine, an· 
cak Tiirk kanma has bir kavray1§la, og
rendiklerini tatbik edi§lerine sevinc ve 
gurur dolu gozlerle bir baki§I var ki, sa
de bu gozlerdeki mana, bir anda insana 
emniyet ve itimad verrnege yetiyor. 

Yuriiyoruz .. 

§Ina verirken kumandantntn oniinden ge• 
c;en gencin gozleri nasi] parhyor, ve iki 
c;ift gi:iz, sessizce, birbirine nas1l hak1 -
yor? .. 

Yi.izlerle delikanhmn yayJldigi gem§ 

sunuz, bu gozlerde heliren I§Igm mana• 
s1m anhyorsunuz. 

Bu ba§tanha~a hareket aleminde ka· 
fam, sinirlerim, gi:izlerim, kulaklanm yo
ruluyor. Fakat onlar, bir an bile yor .. 

gunluk duymadan i~liyorlar. Onlan an~ 
hyorum, ve onlardan s1zan bir taze hava 

ic;inde yepyeni bir hayat bulmuJ .gibi di
riliyorum.~--..:....._ 

Yemekte, istirahat esnasrnda, ve giinef banyoau altrken ... 

giilii§iiyorlar: biraz evvel agaclarm altma yay1lm1§ - Siingii tak I ... 
«- En ne~'esizi, lCanklrmtzt.. degil genclerden dogduguna inanmak ic;in goz· !radesi durmu§, dii§iincesi durmu~ in-

mi~ 

.Su yanda bir gramofon ha§mda hul • 
yalara dalan b1r Kalabaf1k: .. Otede 1e .. 
manile ba§ba§a bir gene ... Kimhilir, ih~ 
tiyar anasma mi, taze e§ine mi, yolunu 
bekliyen sevgilisine mi, kimbilir kime, 
kalbinin sesini vermege ugra§an bir el. 
beyaz kag1da bir§eyler karahyor. 

Yi.iziikoyun uzanrnl§, kitabma dalm1§ 
hiri .. Bir tavla partisinin heyecamna ka
pllml§ bir grup... Konu§anlar, giilii§en· 
ler, gezinenler ... 

Y ava§ yava§ sesler kesiliyor, kahka .. 
halar diniyor, sinirler gev§iyor ve iri a .. 
gac govdelerinin dibindeki serin golgele· 
re bir siikun c;okiiyor ... 

Simdi toprak, kenars1z ko§esiz bir §it
te, agaclar hirer yelpaze, ve riizgar bir 
nmn1 ... 

lerimi ugu§tumyorum ve askerlik denen sanlar gibi ayakta dimdikiz. 
o bi.iyi.ik kudretin yarathih mucizeye bir Simdi deniz s11•hr 1,, ,J,.r •mtn v ... a 
daha §ah1d oluyorum. mtlar sustu, her~ey sustu ..• Ve bu tlerin 

Kumandan Bay S1tk1 k1t'alar arasm· sessizlik ortasmda, altl yiiz gencin ruha 
da dola§Iyor. En ehemmiyetsiz goriinen akan giir ve c;elik gibi rnetin sesi yiikse-
teferruatla alakadar oluyor, emirler ve~ liyor. 

Y eni manga kolunun aalft harb nizamrnda durufu 
!§te hamaklannda, kay1bdan gelen hir 

sevda §ark!Sina kulak verir gibi gi:izlerini 
yumanlar .. Ve i§te yanlarma dii§mii§ el
lerinde hala kitablan duran, mtiistii ya
tanlar.. Ve c;ad1rlarma c;ekilmi§ uyuk -
hyanlar ... 

,Simdi bir ab§ yerindeyiz. 
Gender hirer hirer yere yabyorlar, si

Iahlarma sanhyorlar ve ilerideki boy si
perlerinden firlarnl§ hedeflere atl§ yap!· 
yorlar. 

Mermiler vlZ!ldJyor. Kar§I mtlarda 
c;alkanan akisler, biitiin bu sahaya birden 

elektrik cereyanile hareket ediyormu§ 
gibi, yeni yerini buluyor ve hedefini isa
betle tayin ederek ate§e ba§hyor. 

Su tepeden, §im§eklerle I§JldJyan bir 
kara bulut gibi, bir manga, siingii hiicu
muna kalkiyor .. 

Solumuzda bir ag1rmakineli tak1rd1 ~ 

Y•kartda istira.hat, afaitda talim esnattnda 

Kamutana hic;bir §ey sormuyorum. 
Sade onun gozlerine bak1yorum ve o •. 
rada arad1g1m her§eyi buluyorum: Bir 
amir sertligile bir baba §efkatinin kay .. 
na§tlgl bu l§Ikh baki§larda, muradma 
ermi§ mes'ud fanilerin o tarif edilmez 
sonsuz hazZl gliliimsiiyor. 

Hak edilmi~ bir dinlenme saatinin ha
bercisi gibi, giine~ tepemizde bekliyor. 

Sesler c;mhyor, emirler veriliyor, ve 
boliikler kamp yoluna iniyorlar. 

Sert ad1mlarm tok seslerine, biitiin bu 
durgun tabiati dile getiren bir ba~ka ses 
kan§Iyor: 

Deniz deniz Akdeniz 
Sulart berrak deniz 

Bir koylii kadm, yolun kenarmda, tit~ 
reyen dudaklan ve nemli gozlerile bir 
anda bir Tiirk anas1 timsali kesilmi§, 
dalgm, onlann ak1~ma bak1yor. 

~JI.~ 

Simdi masmavi denizin byiSinda, kes
tanelerin ve zeytinlerin golgesindeyiz. 

Beyaz mahruti c;ad1rlarma agulikla .. 
nm buakan gender, musluk ba§larmda 
§anl §ani akan sularm oniinde y1kam • 
yorlar, sonra giilii§erek, ~akala§arak, 
ne§' eli, §en biraz otedeki sofralanmn ba
~ma gidiyorlar. 

Serin, hafif bir riizgar esiyor. 

Y emeklerini bitirenler ~imenlerin 
zerinde obek obek toplamyor. 

Sofrada ba~lamJ§ bir ho~ masalm, 
kahkaha kmntJlan arasmda, sonunu ge
tirmege ~ah§an birini gostererek: 

«- hte kamptmlzm en §en c;ocugu I. 
diyorlar. 

- Ya en ne§'esizi~ 

Agacm dibinde, etrafma topladigl ar
kada§lanna mandolininden oynak bir ha· 
va dag1tan delikanhyi gosteriyorlar ve 

Ak§am talimi yakla§Iyor. 

Uyuyanlar uyamyor, bir sefer hazir
}Jgl ba§hyor, k1t' alar kuruluyor. 

Bir taklm zabiti, sac;lanna k1r dii§rnii§ 
bir askeri gi:istererek: 

- Hocamd1 benim, diyor. 
V e giiliimsiyerek ilave ediyor: 
- Askerlik bu... $imdi de talebem

dir! .. 
Ne ~abuk yola ~Iktilar .. 
Kampm arkasmdaki diizliikte -.evik 

hareketlerini seyrettigimiz bu k1t' alarm, 

Nobette ve nobetten sonra bir par~a mii:zik .. 

riyor, sonra subaymdan son erine kadar 
hepsinden memnun bir tavula yerine don· 
diigii zaman, geni§ bir nefes alarak: 

- Miikemmel!. diyor. 
hi <;amlarm dibindeki kamutan c;a -

dmnm oniinde c;aylanmlZI i<;iyoruz. 
Boliikler hirer hirer gelerek kar§Imlz~ 

daki sahada yer ahyorlar. 
Birden giirliyen bir kumanda sesile 

koca meydan bir lahza <;alkamyor. 

cKorkma sonmez bu ~afaklarda yilzen. 
a~ sancak!. 

Dalga dalga yay!lan bir vatan sesinin 
ic;indeyiz. 

Ufka dii§en giine§in son l§Iklan, pa• 
nldJyan siingiilerin ucunda titriyor. 

Olgiin denizin yiiziinde giiniin son ne• 
fesi soniiyor. 

Kampta ak§am ba&ladl ... 
KANDEMIR , 

Talimlerden heyecanlt bir an: Siingii aiingiiyel 
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TAYYARE DOELLOSU 

Bundan iki sene evveldi. Butiin dun -
ya gazeteleri o meseleden bahsediyarl~r. 
Biiyiik Harbde tayyarecilik etmi§ iki ln
giliz zengininin, J. ] awis ile H. Butlerin 
aralarmda ge~;en bir miinaka§a yiiziin -
den havada, tayyareler ic;inde birbirlerile 
duello etmege karar verdikleri hakkmda 
uzun uzad1ya ne§riyatta bulunuyorlard1. 
Duello pek miithi§ ve ag1r §artlar ic;inde 
cereyan edecekti. T ayyareler F astaki 
Melila §ehrinin 45 kilametra ac;1gmda de
niz iizerinde kar§lla§acaklar, iki tara£ 
yekdigerine mitralyozle ate~ edecek ve 
tayyarelerin ic;inde tahlisiye aletlerinden 
hic;biri bulunmiyacak, yaralamp, maki -
nesi sakatlamp, tayyaresi delinip dii§en 
mutlaka bogulmaga mahkum alacakt1. 

Bu iki lngi}iz F asta ticaretle me§gul
diiler. Aralanndaki miinaka§a Merake§
te «Milli Kuliib» de poker oyunu yi.i -
ziinden olmu~tu. 

1934 may1smm 9 uncu gunii sabah1 i· 
ki rakib tayyarelerine binerek denize a • 
"1ldJlar. Bu miieadeleyi seyretmek I<;m 
bir~;ak zenginler hususi vapurlar tutmu§ -
lard!. Bu vapurlar miieadele sahasmdan 
iki bin metro uzakta durdu. Herkes diir
biinunu goziine tutarak ba§hyacak alan 
vuru~mayJ dikkatle takibe hamlamyor • 
du. 

Nihayet iki tarafh hiicumlar ba§ladi. 
Seyirciler sinema filimlerindeki tayyare 
~arpl§malarmdan daha hakiki sahnelere 
~ahid alarak heyecandan heyecana dii • 
~iiyorlardJ. T ayyareler birbirlerinin al -
tindan ge~ip, iistiinden a§arak, mitralyoz· 
lerin durmak dinlenmek bilmiyen faali -
Vetlerine bir dakika bile fas1la vermiye
rek yekdigerlerini mahvetmege c;ah~tyar
lardi. 

Bir an geldi, tayyarelerden biri mu.~a
rebe sahasmdan uzakla§Ir gibi aldu. 0 • 
teki pe§ini birakmiyordu. Derken denize 
dogru inmege ba§ladJ. Denize batmasma 
ramak kalmi§ken tekrar dogrularak mi.i
cadele meydanma atJld!. Anla§Ihyardu 
ki bu, kar~1 tarafa muzaffer olmu§ hissini 
Vererek anu gev§etmek, sonra da zafm • 
dan istifade ederek ansiZ!n vurmak ga -
Vesine matuftu. 

Heyhat, manevrasim iyi yapamad1 ga
liba .. <.;unkii kar§I taraf hala tetikte al -
dugunu pek c;abuk ispat etti. Dii§mam sa
YIS!Z kur§un yagmuruna bogdu ve de • 
min kasden denize dogru inen tayyare 
bu sefer kanadlan kmk, her taraf1 delik 
de§ik bir §ekilde y1ldmm siiratile a§agJya 
dii§tiyordu. 

Bir iki saniye sanra mavi deryanm 
dalgah sathma h1zla ~arpan tayya1 e yir -
mi yirmi be~ metro yuksekliginde biiyiik 
bir su tabakasmi havaya ka!dJrmi§tl. Ga
lib gelen tayyare ise, yenerek obiir diin
Yaya yalladigl rakibine son hurmeti ifa 
eder gibi bu mmtakanm etrafmda birte-

~iye doniiyordu. 
0 vakit seyirci vapurlarmm arasmda 

bulunan hususi bir yatm kaptant makinis

tine: 

- Son siiratle haza mahalline! 
Emrini verdi. Y at iki dakika sonra a

rada idi amma, denizin iizerinde hic;bir 

§ey goriinmiiyordu. Sandalla adamlar in

Clirilerek uzun muddet aramhp taraml ~ 
masma ragmen de meydana bir§ey c;Ik

madi. <.;arpi§anlarm maglub olduklan 

takdirde biitiin dostlanndan ve yaban -

calanndan kendilerini kurtarmaga le§eb-

bus etmemelerini vaktile rica eylemi~ ol
malanna ragmen insani vazifesini ifadan 
geri kalmak istemiyen yat sahibi de diger 
seyirci vapurlar kafilesine kahlarak sa -
hile dondii. 

0 gunkii biitiin diinya ak~am gazete
lerinin ilk sahifelerinde tayyare duello
su neticesinde maglub olarak olenin za -
valh H. Butler oldugu biiyiik harflerle 
yaz1h idi. Butlerin ingilteredeki dostla ~ 
rile, F astaki ahbablan giinlerce onun 
kaybolup gitmesine teessiif ettiler. J. Ja
wisin muhibleri ise kazand1g1 muvaffa ~ 
kiyetten dolay1 arkada§lanm nihayetsiz 
tebriklere bogdular. Bir~ok merakh ha ~ 
diseler gibi aradan aylar ge~ince bu mii~ 
him vak' a da unutulup gitti. 

*** 
Baz1 gazeteler gerek ge~en sene, ge -

rekse bu sene maylSln 9 unda tayyare dii
ellosunun y1ldoniimii miinasebetile onu 
hatJrlatacak ne§riyatta bulunmu§lard1. Bu 
may1sm onuncu giinii o ne§riyatm aka -
binde ingiliz gazetelerinden biri Avus ~ 
tralyanm merkezi Sidney §ehrinden miis
tear bir imza ile uzun bir telgraf ald1. 
T elleyip pulhyarak gazetenin siitunla -
nna gec;irdigi bu telgrafta Butlerin sag 
oldugu ve Avustraly1tnm iicra bir kasa ~ 
basmda Tom san ismi altmda ya§amakta 
bulundugu bildiriliyordu. Gene o telgra
fm hikaye ettigine gore Butler herkesin 
onunde rakibile birlikte tayyaresine bi ~ 
nip havaland1ktan ve bir miiddet miica
deleye i§tirak ettikten sonra yukanda hi
leli bir ricat gibi gosterdigimiz deniz yii
ziine ini§ esnasmda suya atlamJ§ ve tay
yaresini evvelce hazirlami§ oldugu terti
bat sayesinde tekrar havalandumi§h. 
Kendisi, elbisesinin i~ine giydigi mantar
h ~ama~Jt sayesinde miieadele sahasm -
dan uzakta bir miiddet denizde kalmi§, 
sonra bir bahkc;1 kay1g1 tarafmdan kur -
tanlmi§h. 

Baz1lan bu haberi vaktile eereyan et
mi§ facianm acikhlJginl nazan dikkate 
almadan kiistahc;a yapilmi§ bir latife te
lakki ettiler. Fakat bir~;aklan ise Avus
tralyanm iicra kasabalarmdan birinde 
hakikaten But! ere benzer Tomson ism in
de bir §ahsm ya~ami§ bulundugunu og ~ 
rendiler. Lakin bir aydan fazla bir miid
dettenberi yap1lan tahkikat ve takibat 
T omsanun bulunup §ahsan meydana <;1-

kanlmasmJ temin edemedigine gore in -

san bu i~i neye hamletmek ieab edecegini 

bilemiyor. Ya Butler bir ba§ka isim ve 

§ahsiyet altmda ba§ka bir diyara goc;etti, 

orada ya§Iyor, yahud da diiellodan boyle 

bir hile ilo kac;1p ta hilesinin meydana c;1k

masJ §erefsizligini uzun miiddet iizerinde 

siiriikliyemiyecegi ic;in bu sefer kendi ar

zusile hakikl ve kat'! olarak yer yiiziin -

den kaybolmay1 tercih etti. Oras1 heniiz 
malum degil! 
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Melahat iitii iitiiliiyor! 
Annesi yan nemli beyaz yazhk en -

tansm1 Melahate uzatarak: 
- K1z1m, dedi, yava~ y.ava~ ev i§lerine 

ah§mahsm. AI §Unu bakayim, giizelce 
litiile! 

Meiahat annesi mutfakta me§gulken 
bir miiddet entariyi iitiilemekle ugra§ • 
tl. Sonra annesine seslendi: 

- Annecigim, entarinin bir tar:!fl a
damakilh k1zard1. Ote tarafm1 ~evire 
yim mi? 

~I:~LI:I(I:TLI:. •a: 
Giiriiltiiniin oniine i§te boyle - . rocuKLAn. 

ge~ilir! ~ '!" t-<-
Avrupa ve Amerikada oldugu gibi ~--•-'llllllllli--~~--------------------• 

bizde de guriiltu ile miicadele ba§ladi ve 
epeyce faydas1 goruldii. Fa kat Am erika 
hiikumeti bu hususta c;ak §iddetli davran
digi i~;in §ehirlerde her taraf suspus ol • 
mu§, patJrt1dan zmltJdan kafalan kaza- 1 

na donmii~ olan bir c;ok insanlar da raha
ta kavu§mu§lardir. 

Amerika hiikumeti giiriiltu ederken 
sue; iizerinde yakalananlardan hemen ora· 
c1kta o dakikada para eezas1 almalan i
c;in palislerine emir vermi§tir. Giirultu ce
zasmm tarifesi §U §ekildedir: 

Bir ~oforiin sebebsiz korne ~almas1 bir 
dalar. Bir §oforiin sebebsiz klakson c;al
masi bir bu~uk dolar. Motoriinii liizum
suz giirultiilii yapan kamyon §oforlerin- 1 

den iki dolar. Arkada a~;1k hirakJlmJ~ h<~
va borusundan be§ dolar, giiriiltii ile ha~ 
reket eden deniz matorlerinden be§ do
Jar, gugiimlerini takutadarak ta§Iyan slit-

eiilerden on dolar, peneeresi at;:Ik oldu
gu halde radyosu faaliyette bulunanlar~ 
dan 15 dalar eeza ahnmaktad1r. 

Hele sonuncu pek miikemmel.. Ciinkli 
yaz gelince radya gurultiisunden bizim 
istanbul mahallelerinin c;agu oturulamaz 
hale geliyor. Herkesin rahats1z olup ol
madigmi dii§iinmeden pencerelerini ver • 
yan m fora edip makinelerini iist perde
den i§le~en nezaketsizlerin bini bir para· 
yal 

lmeraklt ~eyle~ 
Goz ya§larmm k1ymeti 

Amerikamn baz1 yerlerinde evlenip 
bo~anmak c;ok kolay amma, baz1 yerle· 
rinde de izdivac; vadile erkegin kadm1 ve
ya kadmm erkegi aldatmasi i§lerinde 
mahkemeler ~ak ag1r kararlar veriyorlar. 
i~te onlardan merakh bir misal: 

Amerikadaki Japon selirinin kii~iik krzile Japon sahne artistle ~ 
•·inden $a~iko $iba ge~enlerde Holivuda gitmi~ler ve bu miinasebet
le kii~iik Shirley Temple'i ziyaret ederek ona Japonyadan getirdil~ 
leri birfok hediyeleri vermiflerdir. Solda Shirley, ortada Sa,iko ve 
solda Japon selirinin kiifiik krzr. 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

1 

Tibetlilerin canh mabudlar1 
Tibetlilerin dini bir ~ok Uzak§ark ka-

vimlerininki gibi <<Buda» mezhebidir. 
Bu dinde ruhun ebedi oldugu ve ole-n bir 
viicudden c;1kmca yeni dogan bir viieu
de girdigine inamhr. E tabii, bu mezhe
bin miiessisi olan Budanm ruhu da am
lardanberi birc;ak insanlarm viicudiine gi
rip c;1kmakta, cesedden cesede dala§ -
maktadir. hte «Buda» mezhebi salikleri 
bu adamlara «Ya~ayan Buda» «CanlJ 
mabud» ismini verirler. · 

Tibetliler bunu kendilerinin ba§ papa
' Zl ve hiikiimdan «Dalaylama» nm ~ah
' smda tecelli ettirirler. Y almz ne varki bu 

zavalhlar ekseriya ~oeukken Dalaylama 
intihab alunup c;ok defa da gene ya~la -

I 
rmda oliirler. <;unkii bunlan se~en lama
lar, yani Tibet papazland1r. 0 c;oeugun 
biiyiiyup te kendilerine hiikmetmege kal
b~hgml goriince gizlice zehirleyip oldii
riirler. 

Bunu iizerine de yeni DalaylamayJ 

Tibetlilerin dini danslar 
yaparken giydikleri kor • 

kunc maskelerJ en biri 

se<:me i~i ba§lar, bazan bu ameliye sene· 
lerce devam eder. Budamn ruhunu ta~I
yan ruhani reisin oldiigii giinden itibaren 
dogan c;aeuklann hemen hepsi Tibetin 
merkez.i Lahassaya getirilerek muayene 
edilirler. Viieudiinde Buda olmas1 ihti
maline aid harici baz1 i~aretler goriilen 
c;aeuk Dalaylama se~ilir. Bazan da Bu

damn ruhunu ta~Id1g1 i<:in Dalaylama 
kendisinden sonra gelecek Dalaylamay1 
bizzat intihab eder. 

Dalaylamanm vazifesi dini meselelerle 

ugra~mak, ilahiyat tahsil etmek ve eivar 

milletlerin dillerini ogrenmektir. Bu i~ 
kalay alsa da papazlarla gec;inememck 

yiiziinden gene ya~mda zehirlenip olmek 

temenni edilir bir ak1bet olmasa gerek. 
Nevyarkun zengin fabrikatorlarmdan 

biri evlenmek istiyor. Ag1r ailelerden bi
rinin k1zile ni§anlamyor. Gender bir miid
det birlikte gezip tozuyorlar. 1~ nikaha 
karar vermege gelince iki tarafm arasm
da bir anla~amamazhk basil oluyor. F ab
rikator evlenmekten vazgec;iyar. Fa kat 
k1z derhal mahkemeye miiraeaat ederek 
zarar ziyan istiyor. Gene klZin istidasma 
bagh olarak mahkemeye verdigi zarar zi
yan listesinde ~u rakamlar var: 

Bilmeceyi dagr)-1 <;ozenlerden bize fo
tagraf gonderenlerin resimlerini bu 
hafta da basmtya devam ediyoruz. Yal
mz burada resmi <;tkmak mutlaka he -
diye kazanmt§ almakhga delalet etmez. 
Miikafat alanlarm isimleri her ay ba
§Inda ne§rolunan bi.iylik listeye yazthr. 
Soldan saga s1ra ile: 

11 - Bi.iyiik<;ekmece Mimar Sinan c ...... ==="a=z=ir=a=n ;:8;::"='m=a=c=as='====:;;;) 
koyiinde Raif. r 

Ni§anhsma ho§ goriinmek i~in yaptir
dJgl elbiselerin bed eli: 1 0,000 dolar. 

Onunla gezip tozmak ic;in kaybettigi 
vaktin k1ymeti: 20,000 dolar. 

Aynlma netieesi meyus olarak dok • 
tiigii goz ya§Imn k1ymeti 100,000 dolar. 

Bu listeye bak1lmea bi'.zim s1k s1k dok
mekten ~ekinmedigimiz goz ya§lanmn 
Amerikadaki k1ymetinin. adeta e5ki ~a
irlerin benzeti§leri gibi inei fiatine yiik· 

seldigi anla~1hyar. 
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~ocuk portreleri 

SalahaJJin Rilatrn oglu Sinamn 
giizel bir pozu 

1 - Kad1koy Feridbey sokak No. 36 
Selim. 

2 - Galatasaray lisesi 1608 Hamid. 

12 - Ankara Mimar Kemal ilk okulu 
136 Faruk. 

13- Gerede Ziya Gokalp okulu Ferid 
14 - Tav~anh istiklal okulu 483 Ali. 
15 - Ankara baytar merkez labora -

tuan muhasibi klZl Adviye. 

F azla kalan siitii ne 

3 - 17 nci ilk okul 50 Mualla Baysoy ' 
4 - Be§ikta§ Yenihamam sakag1 17 

yapars1mz? 
Muallim - yift<;ilerin siitten muhte

lif §ekilde ne suretle istifade ettiklerini 
uzun uzadtya anlathm. Huh1saten ge
ne tekrar ediyarum. t;ift<;i, si.itli ailesi
nin ihtiyac1 i<;in sarfeder. Ondan tere
yag, peynir ve saire viieude getirir. Bu
na ragmen bazan geride siit kahrsa bu
nu ne yapar? 

Nazmi. 
5 - 29 uncu ilk okul 154 Aytekin. 
6 - istanbul Erkek lisesi 325 Celal. 
7 -Pendik ilk okul 258 ihsan Araytci. 
8 - Razgrad Rakaviski Mehmed. 
9 - Ankara Ulus ,ilk okulu 835 Nevin. 
10 - Baktrkoy Kartaltepe Gencler 

sakag1 46 N ermin Aygen. 
Kiic:;iik Saim - Tekrar inegin agzma 

doker muallim bey! 
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YAZILI Hi KAYE 

co( I 
~iirafa amca arkadafl Maymuna yeni bir kuyruk tedarik ediyor 

Su gordiigiinuz ~izgiler ortadaki yaba· 

ni okiiziin boynuna ahlml~ bir kemend

dir. Kemendin bir ucu adamm elind~di1. 

Oteki ucu ise top gibi bir yuvarlak ta ~ 
k1lmi§ olan noktad1r. Oradan otesi ise 

ilmik yeridir. Bu kemendin baz1 yerleri 

mahsus kopanlm1~tJr. Evvela elle tutu • 

Ian uedan topa dagru giderek ve sonra 

tapa bagh her iki ucu ayn ayn takib e

derek kopuk yerleri renkli bir kalemle 

yekdigerine birle~tiriniz, fakat o suretle 

ki hie; biri ~aprazlama ~ekilde biribirinin 

iistiinden ge<:mesin ve ac;1k hie; bir yer 

kalmasm. 

Dogru halledenlerden birinciye be~ 

lira, ikinciye iki lira, iic;iinciiye miinasib 

bir hediye, diger yiiz ki$iye muhtelif mii

kafatlar verilecektir. Cevablar hazira· 

nm sonuneu giiniine kadar <<Cumhuriyet 

<;ocuk Sahifesi» adresine gonderilmeli ~ 

dir. Gee; kalanlar ve yukar1da yazd1~Im1z 

~artlara riayet etmiyenler hediye kaza -

namazlar. 
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8 cunmuRlYET 

Diinyaya merak salan hadi e 

Giine tutulmas1 biiyiik 
heyecanla takib edildi 

(BD.§ taraft 1 inci 
sahifede) 

nn damlan gori.il -
memi§ derecede ka
labahkla§mi~tl. Or -
tahk karanhkken so
kaldara di:ikulen 

halk, h1z.h h1z.h o
raya buraya gidi • 
yor, kiisufu en iyi 
bir §ekilde gi:irecek 
yer anyordu. Butun 
gi:iz.ler gi:ikyuzune di 
kilmi§ti. 

Saat 4.45 te gii
ne§, tanyerinden· ya
Va§ yava~ yiiksel -
mege ba§lad1. Eller-
de hirer islenmi§ Rasadhane Miidiirii Fatin Uludag zirvesinden 
cam, siyah gozliik kiisulu tetkik ve te11bit ediyor 

General Ali 
Hikmet geldi 

[Ba§tarat• 1 fncf tJcthffede] 
General Ali Hikmet, Kad1koyunde 

kurulan Olimpiyad kampma giderek spor
cularm faaliyetlerini yakmdan tetkik et· 
mi~ ve umumi faaliyeti gozden ge<;ir -
mi§tir. 

Ak~amiizeri Tiirk Spor Kurumu ls · 
anbul burosuna gelmi§, Olimpiyad ha

mhklan dolaytsile F ederasyon reislerile 
uzun boylu gi:irii§melerde bulunmu§tur. 

F ederasyon merkezindeki tetkikattan 
sonra fstanbul mmtakast merkez heyeti 
toplanbsma da giderek, uzun miiddet o
ada kalmt§, mmtakanm spor i§leri ve ih
iyac;:lan hakkmda tetkiklerde bulunmu§· 
ur. 

General Ali Hikmet, Halkevinde Yu
nan tabmma kar§l hazuhk yapan bas • 
ketbolculanmmn idmanlanm da seyret • 
mi§tir. 
Yugoslav milli tak1m1 geliyor 

F utbol F ederasyonu Berline gidecek 
Tiirk milli tak1mm1 son bir imtihana tabi 
utmak ic;in Yugoslav milli tahmile bir 
ma~ kabul etmi~tir. Yugoslav milli takt
ml 12 temmuzda 1stanbulda Turk milli 
tak1mile kar§Ila§acaktlr. 
Olimpiyadda kazanacak Yu-

nan atletlerine verilecek 

veya bir gi.in evvel Musevi vatanda§larm lar, Marsilyadan gelen Frans1z profesi:ir
sattJklan renkli kag1d gozli.ikler, gok - ler de Rasadhanenin bu aletine bakarak 
yiiziinde en ufak bir bulut par~as1 hak • giine§in vaziyetini tetkik ediyorlard1. Bu 
kmda bile miitalealar yi.irutiiliiyor. Saat aletten gune§teki lekeler de goriiliiyordu. 
be§i 25 ge~e giine§ Uzerinde evvela a~1k Kiisufun seyrini t~bit i~in kurulan saat • 
]aciverdden ba§lay1p morla§an ve yava§ ler, manometreler ve teferriiat muntaza- ikramiye 
yava§ siyaha dogru giden bir golge mi.i- man c;ah§Iyordu. Biraz sonra gi.ine§in ke- Berlin Olimpiyad oyunlannm atle -

' 
Istanbul Borsas1 kapan1~ 

fiatleri 19 - 6 - 1936 -PARALAR 
All~ Batt!) 

1 Sterlln 636. 636. 
1 Dolar 123. 126. 

20 FranslZ Fr. 165.76 161'1 75 
20 Ltret 190, 19:>. 
20 Belcika Fr. 80, 84. 
20 Drahmi 21. 23.50 

20 isvtcre Fr. 810. 820. 

20 Leva 22. 25. 

1 Florin 82. 64. 

20 Cek kronu 90. 90. 
l Avustur:va. Sl. 22. 24. 

1 
1 Peceta 14. 16. 
1 Mark 28. so. 
1 Zlott 20. 22, 
1 Pemdi 22. 24. 

\20 Leva 13. 16. 
20 Dlnar 48. 62. 

1 Yen 32. 84. 
20 isvec kronu 31. 83. 
1 Tiirk altmt 977. 979. 

I 1 Bankno~ Os. B. 2~3. 245. 

f;EKLER I 

Londra s~f~ Kapan~ 
633.50 

Nev Yok 0.7941 0.7915 
Paris 12•06 12.06 
Mll~no 10.1013 10.1059 
Briiksel 4.6963 4.6975 
A tina 84.79 84.79 
Cenevre 2.4543 2.4Mo 
Sofva 63.1582 63.1o82 
Amsterdam 1.1U6 L1750 

Prall 19.1645 19.1645 
Vivana 4.1937 4.1932 

1
,Madrid 5.82 5.8225 
Berlin 1.9720 1.9730 
Varsova 4.1937 4.1937 
Budape~te 4.S02a 4.3025 
Bi.ikre~ 107.68a 107.685 
&hrra.d 65.0525 54.0525 
Yokohama 2.6890 2.68!l0 
Mo.skova 24.9244 24.9244 
Stokholm 3,061~ 3.06~5 

I 
I devver bir ~ekilde ilerlemege ba§ladt. sik ko§esi yava~ yava§ biiyiimeye ba§la- tizm, futbol, eskrim, giire§ ve ni§anctlik 

Ki.isuf, ilk ba§ladigt mad a ince bir dt. Arhk gi.ine§ gittikc;e kiic;ii!Uyor ve bir kiSlmlanna i~tirak edecek olan Yunanh - -----"""':"'~-:---::o::----1 
bulut riizgann oniine katilmt§ ilerliyor • hila! halini altyordu. Bu mada Rasad • dostlanmJz bu §Ubelerdeki ~ah~malarma Asian clmento I A~~~g Kap~ 
du. Bulut gune§in Ustiinden sura tie gec;ti hane Miidiiru seyircilerden gozleri kuv- hummah bir surette devam etmektedirler. f-lM.l'!.e~r~k~ez~B~a~nk~al:.i:s~t _..:..,_,: ____ ..;... 

ESHAM 

ve giine§in i.izerinde saniyeden saniyeye vetli i.ic; ki~iyi {garbe, garbi ~imaliye ve Herkes bilhassa atletlere ehemmiyet \ is T t K R A z LA R 
yerini degi§tiren gi:ilge bir hila! §eklinde garbi cenubiye) dogru mii§ahedeye me- vererek onlara umid baglamakta, te§kil ----------~Ka:--p-an-i;"" 
giine~in bize nazaran solundan sagma mur etti. C:unkii: Kiilll kiisuf ba~larken edilen Olimpik komite de bu maksadla Tiirk borcu r pesinl Mlll!'J 
dogru dondii ve iki giinliik bir hila! ~ek· oralardan bir ondiilasyon olacagmi ve muteaddid atletizm bayramlan tertib et· \ ~ ~ {1 v~s~~ ~~:g~ i~:~b~~ 
lini ald1. Bir saate yakm devam eden hava dahilinde biiyiik hareler halinde mektedir. Son defa da Giridin Hanya II > > II vadeli. 1_9.8:> 20• 

bu hadisenin ki.illi hali ancak 93 saniye golgelerin uc;u~acagm1 soyluyordu. Bu- ehrinde mi.itevaffa y enizelosun habra • Er~~;ani 90
· 

95
' 

kadar si.irdii. nu duyan bir kadm: m1 teyid ic;in; atletizm bayram1 tertib •• 
Kiisuf ba§lamadan evvel ortahk gu • - Ay! Burada da m1 ondi.ilasyon! edilmi§ ve bu bayramda Yunanh atlet - D E M O S J E N 

ne§in ilk §Ualarile en tath bir aydmhk i- Burada da m1 kuvafiir! diyordu. lerin elde ettikleri neticeler kendilerinin 
9 deydi. Kiisufun en c;ok ilerledigi es • Gune~. ince bir hila! halini ahrken bundan birka~ sene evvelki formlanna 
nada ise ak§amm alacakaranhgt halini a!- doktorun biri N asreddin Hocanm (Ay1 ydkla§ttklanm gi:istererek iimidlerini bi.is-
mt§h. kirpmt§lar da y1ldtz yapmi§lar) hikaye- biitiin art!IDI§tlr. 

Giine~, saat yediye yakla§Irken bu sini hat!rlatarak (rahmetli sag olsayd1 Halen Atinada bulunan Afrikanm 
golgeden tam amen kurtuldu ve gune~in bugiin giine§i kirpmi§lar da ay yapmi§· T amganika mustemlekesinden zengin bir 
z.iyasile beraber tabiatin eski giizelligi de lar) diyecekti, diye seyircileri giildiirii- Yunanh da Berlin Olimpiyadlarmda bi-
yerine avdet etti. yor. rinci gelecek Y unanh atlete verilmek ii -

Uludagda Bir ba§kaSI da: zere 250 bin drahmi yani bizim para ile 
Bursa 19 (Hususi muhabirimiz • - Giine§in boylesi de gi.ize] degil lie; bin liraya yakm bir meblag1 Atina 

den) - Ki.isuf hadisesini Rasadhane dogrusu, tipki kadmlann c;ok incelttik • bankasma yahrmi§tlr. 
Mudiiriiniin bulundugu yerden seyret - \eri ka~lar gibi 1 diyordu. Butun bunlar Yunanh dostlanmlZ!n 
mek ic;.in Uludaga ~1kan Valimiz Sefik Ortahga tedricen lo§luk ~okiiyor, ve Olimpiyadlarda muvaffakiyetli dereceler 

U.. havamn rengi morla•1yor veya eflatun • Soyerle baz1 meb'uslar, niversite pro- ~ almak kin nasi! c;alt§hklanm ve ne ~a -
fesorleri, Oniversite fizik talebesi, Anka- la~tyordu. Birbirimizin yiizlerini bile relere ba~vurduklanm gostermesi itibarile 
radan ve lstanbuldan gelen tabiiyat mu- bu renge biirunmii§ goriiyorduk. Bu es • kayde ~ayandtr. 
allimleri, Bursadan rJkan kadm ve er • nada herkeste merak biisbiitun artmi§h. 01" • k A k 

y Bilhassa kadmlarda bir heyecan hi.ikiim Impiya os n araya 
kek 60 kadar merakh geceyi Uludagda- d 
k h si.iruyordu. gi iyor i iki otelde gec;irdikten sonra saba a 
kar~l iic; bu~ukta (Cennetkaya) tepesine Kiilli kiisuf ba§larken giine~; hph su- Ankara (Hususi) - Yunanistanm 
ttrmanduar. ya ahlan bir ate~ kiikesi gibi birdenbire tanmmi§ futbol tak1mlarmdan Olimpiya

Hava ~ok berraktt. Muhte§em bir tu
]udan sonra Rasadhane Miidiiru Fa tin 
ve muavini Kemal ile diger memurlar hi
rer aletin ba§ma gec;tiler. Rasadhane Mii
diiri.i memurlanna aletlerinin ba§mda ay
n ayn talimat veriyordu. Bu tepenin i.is
tiine on metro irtifamda bir parati:iner 
dikilmi§ti. Civarda barakalar, c;adular 
kurulmu~. aynca ki.ic;iik bir motorle elek
trik tesisah viicude getirilmi§ti. Diirbi.in
ler ve fotograf ~eken aletler muhtelif nok
talara yerle~tirilmi§ti. Giizide bir kala
ba!Ik buyiik bir merakla hadiseyi takibe 
hazulanmi§h. Saat tam dordii elli sekiz 
gec;e Rasadhane Mi.idiiri.i kusufun ba§
ladigmJ haber verdi. Herkesin elinde <;I· 
ra ile kararttlml§ siyah cam parc;alan ve
ya siyah gozliikler vardt. 

- Acaba giine§ kime tutuldu? 

ortadan kayboluvermi~ti. F akat i~te bu kos, yakmda ~ehrimize gelerek Gender 
~ok k1sa siiren hadise esnasmda Rasad - Birligi, Ankara Gi.icii ve (:ankaya ta • 
hanenin buyuk bir diirbiin ~eklindeki fo- kimlarile hirer mac; yapacaktn. 
tograf makinesi han! han! resim ~_;ekiyor- Amerikadaki boks ma~l 
du. Bu hadise; diger baz1 hadiseleri de 
dogurdugundan cidden pek merakh idi. Eskiden diinya agu s1klet boks §am -
Evvela kiilli kiisuf ba§ladigi anda giine- piyonu olan ,Smelling ile Amerikamn 
§in c;evresinden alev halinde her istika • Detroyt §ehrinden zenci Joe Louis arasm
mete pi.iski.iren ktphzi! bir hiizme tufam da diinya §ampiyonlugu i~in yap1lacak 
belirdi ve sonra bir hale te§ekkiil etti. Bu mac; evvelki gi.in Nevyorkta havamn ~ok 
dakikaya kadar goriilmiyen kamerin go!- yagmurlu olmasmdan bir giin sonraya 

d buakJimi§hr. ge e, yani arz tarafmda kalan ktsmi ta -
mamen kendisini gosterdi. Ve gene hu Bu mac; Amerikada Reisicumhur in • 
saniyeye kadar gori.ilmiyen, fakat giine§e tihabmdan daha ehemmiyetle bahsedil -
pek yakm bir noktada bulunan bir y1]d1z mekte ve her tarafta bahisler tutulmak -
doguverdi. Daha sonra; garbde (Bah • tadu. 
kesir, C:anakkale), cenubu garbide (U • Ekseriyet croktandtr Alman $mellingi 
~ak, Orhaneli), garbi ~imalide ( Marma- gormedigi ve ~ampiyonlugun Am erika -
ra ve Kap1dag yanmadas1) ufuklan ii • dan Avrupaya go~etmesini istemedigi i • 
zerinden hava bo§lugunda c;.ok tuhaf ~e- c;in zenci boksorii tutmaktadu. 

- Galiba aya olacak! diyenler, ve- killer alan golgelerin hophya hophya gu- Fransa olimpiyadlara resmi 

M e§hur Pliltarktn 

Haydar Rifat tarafmdan terciime 

edilmh:;tir. 35 kuru~. 

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

me §Ubesi sandtk memur muavini Kad· 
ri karlS1 Fatma Siiat tarafmdan miidde· 
aaleyh istanbul Sirkecide Sallumsogiid
de Miihiirdarzade hamnda AYiN VEFA 
miiessesesi aleyhine ac;hgt, lstanbulda 
eski Nuruasmaniye caddesi yeni Mo11a
fenari sokagt eski 12 miikerrer yeni 33 
numarah evdeki nlSlf hissesine 926 se-
nesinde mevzu haczin fekkine miiteda-
ir olao davanm dava arzuhalile dave -
tiyesi teblig edilmek iizere mahalline 
gonderilmi§ ise de, miiddeaaleyhin yu
kanda gosterilen adresteki maltalden 
~tktig1 ve yeni adres ve ikametgahmm 
me~hul oldugu beyanile teblig olunmak· 
stzm iade edilmi§ oldugu teblig memu· 
runun yazlSlnda goriilmll§ olmakla 
miiddeinin telebiyle H. U. M. K. 140 met 
maddesi mucibince miiddeaaleyhe ila· 
nen tebligat ifasma karar verilmi§tir. 
Muhakeme 25/6/936 giiniine saat ona 
talik edilmi§ oldugundao bu ilfmm DC§· 
rinden bir giin sonra ba§lamak iizere 
on giin i!;inde miiddeaaleyh tarafmdan 
davaya cevab verebilecegi gibi muay -
yen giinde de mahkemeye miiddeaa • 
leyhin veya miimessilinin gelebilecegi 
malum olmak ic;in bu ilan teblig maka
mma kaim olmak iizere bermucibi ka-
rar ne~ir ve ilan olunur. 

0 
.. ... 

MUnevver sman oney 
Di' HEKiMi 

I 
~0 Hazfrall 1936 

istanbul Belediyesi ilanlart 
Kilo Koyun 
3500 
8500 

12000 

Kilo S1g1r 
500 

1500 

2000 

Hakimiyeti Milliye 
Dumiupmar 

Haziran 936 tarihinden 31 may1s 937 tarihine kadar Dumlupmar, 
ve Hakimiyeti Milliye mektebierine laztm olan yukar1da miktarlari 
yaz1h koyun ve stgxr eti kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. Koyun 
etinin bir kilosuna 47, s1g1r etinin bir kilosuna 40 kurut fiat tahmin 
olunmutlur. Eksiltme 26 haziran 936 cuma giinii saat 16 da Daimt 
Enciimende yap1Iacakhr. lstekli oianiar tartnameyi Levaz1m Miidiir• 
liigiinden paras1z alabilirler. Eksiltmiye girmek istiyenler kanunun ta• 
yin ettigi vesika ve 48'3 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mek • 
tubile teklif mektublar1m havi zarflarm1 yukar1da yaz1h giinde aaat 
on bete kada~ Daimi Enciimene vermelidirler. «1.» (5188); -Hepsine 719lira 60 kurut k1ymet konulan ve Dii,kiinlerevine laz1m 
olan dokuz kalem ~etitli aiat ve edevah bbbiye ile ~ocuk terazileri 
ve bir mikroskop ve bir otoskop ve iki siit sagma aleti a~1k eksilt • 
miye konulmuf, ihale giiniinde giren bulunmamlf oldugundan ek • 
siltme 25 haziran 936 perfembe giiniine uzahlmlfhr. Listesi ve tart• 
namesi Levazxm Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmiye girmek istiyen
ler 54 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yu. 
kanda yaz1h giinde saat 15 te Daimi Enciimende buiunmabdtrlar. 

(3454). 

Fatih ~ehremini ~ubesi: 
Sua No.s1 Mahallesi Tahrir yap1lacak Devam miid· 

tarih · deti giin 
1 
2 
3 

Veledikarabat 
Uzunyusuf 
lbrahim~avut 
Melekhatun 

18 haziran ila 23 haziran 4,5 
24 » » 26 » 3 
27 )) » 30 )) 3 

4 1 temmuz » 1 temmuz 
alqami 1' 

5 Beyaz1daga 2 » » 6 » 4 
6 Fatmasuitan 7 » » 10 » 4 
7 Arpaemini 11 » » 13 » 2 
8 Eregli 14 » » 15 » 2 
9 Denizaptal 16 » » 23 » 7 

10 Molla,eref 24 » » 4 aguatoa 10 
11 tirdekkasab 5 agustos » 10 » 10 
12 Sar1musa 17 » » 1 eylul 14 
13 Seyidomer 2 eylul » 5 » 4 
14 Merkezefendi 7 » )) 12 » 6 
F atih kazasmm ~ehremini ~ubesi ~evresindeki mahalleler dahi .. 

Iinde buiunan bilumum arsa ve arazinin komisyonu mahsusunca yu. 
kar1da yaz1h s1ra numaras1 altmda ve muayyen giinlerde tahriri ya
ptlacagmdan bir guna yanhthia ve hukuk ziyama mahal kalmamak 
iizere arsa ve arazi sahiblerinin tayin olunan giinlerde tasarruf vesi
kalarile birlikte tahrir mahallerindeki miimessilliklerde haz1r buiun· 
malar1 liizumu ehemmiyetle ilan olunur. (3452) 

kiras1 
Unkapanmda Halat~J Karamehmed mahallesinin 
Hisaraih sokagmda 58 numarah kuieizemin yeri 
teslim tarihinden 937 maym sonuna kadar. 24 
Haskoyde Kiremit~i Ahmed~eiebi mahalle • 
sinin Haskoy caddesinde 2/4 numarah 1389 M. 
murabba1 arsa teslim tarihinden 937 • 938 • 939 
seneleri may1s1 sonuna kadar. 
Beyoglunda lstiklal caddesinde 194 numarah 
kargir diikkan teslim tarihinden 937 - 938 • 939 
seneleri may1s1 sonuna kadar. 
Kapah~arftda Divrik mahalle ve sokagmda 50, 
52, 54 No.h diikkan teslim tarihinden 937. 938 • 
939 seneleri mayts sonuna kadar. . 
Hocaaiaed::lin mahallesinde Sabunhane soka -
gmda Leblebici hamnm iist katmda 17 numarah 
oda teslim tarihinden 937 • 938 - 939 seneleri 
may1s1 sonuna kadar. 
Eyiib Biiyiikcami mahallesinin Cami sokagmda 
31 numarah Ebiissuude.fendi mektebi 937- 938. 

180 

240 

72 

36 

1,80 

13,50 

18 

5,40 

2,70 

939 seneleri mayu;I sonuna kadar. 36 2, 70 
Yukanda semti, senelik kiraian ve muvakkat teminatlar1 ve kir 

miiddetleri yaz1h oian mahaller kiraya verilmek iizere ayr1 ayr1 a~1 
artttrm1ya konulmu,tur. ~artnameleri Levaz1m Miidiirliigiinde go 
riiliir. tstekli olanlar hizalar1nda gosterilen muvakkat teminat mak• 
buz veya mektubile beraber 6 temmuz 936 pazartesi giinii aaat 15 t 
Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «1.» (3451) 

ya: 
- Haytr giine§le ay izdivac ediyor! 

gibi niiktecikler savuranlar oluyordu. 
Rasadhane Miidi.iri.i vaziyetten ~ok mem
nundu. Bana: 

he§e dogru bi.iyiik mesafeler aldtgi goriil- miimessil gondermiyor 1• h • I 1• t b I B • • d •• I • • ""' • • d 
dii. Bu golgeler hirer hamlede ufuklar n ISar ar S an U as, mu Ur ugun e 

d t b h d R Paris 19 (A.A.) - Fransa hiiku - - c·ald ve zUhreviye -

Babtali caddesi 18 numarah Besim 
Orner Pa~a binasma oakletmi!Jtir 

«- Havalarm karars1zltgmdan yiizde 
on iimidvardtk. F akat §ansimtza bugiin 
hava c;ok gi.izel.. Kusuf ta tam zama -
nmda ba§lami~tlr>> diyordu. 

R!isadhanenin bir aletine bakhglm Za
man giine~in, sag iist ki:i§esinden sanki 
kesilmi§ gibi kararmaya ba~ladtgml gor
diim. Merakhlar ayakta duruyorlar ve 
ellerindeki siyah camlarla gi.ine§i seyre
diyorlardi. Valimiz ~efik Soyerle meb'us-

a§Iyor u. §te u a iseye asadhane ,.... ~ T·· • • T·· • • 
M t. B I. ol· . dlar • m·· Hastaltklarl mu"tehasSISl uccann lSml uccarln l8ml i.idiiru ( ondiilasyon) divordu. Kiisuf me 1, er m Imply a ma resm1 u-

.1 ·· d · k 1 F t Dr. ,-. ·1 p R U T lmamzade Kamil Viner Bank c;.ok devam etmedi. Fakat ortahk mess! gon erm1yece , ya mz rans1z a- y 
bu miiddet zarfmda bulutsuz ve meh • letlerinin bu Olimpiyadlara i§tirak ede - deyoglu . Rus sefaretbanesi 81rasmda Bursa ~irketi Doy~e Oryent Bank 
tabh bir gece karanhgt ic;.inde kaldi. AI- bilmeleri ic;in bugunlerde tahsisat kabul Posta sokagt ko~esinde Meymenet Bursa Kolektif ~irketi Tiirkiye Milli Bank 
tlmtzdaki Marmara, Bozburun havalisine edecektir. • aparbmam. Telefon; 43353 • A. ~oiman Yako Panhas bir. 
Ve diger ufuklara korkunc denecek bir ==:.:...:..~--~-~-----...,_--....;..~-~~~--~--~~ Bostancxogiu Tiirkoglu Mustafa 
karanhk ~i:ikmi.i~tii. y ava§ yava§ karr.er, ba&ka bir§ey hissetmiyorlard1. Maamafih zorlugu di.i§iinerek gelmemi§tir.» Hafiz Mehmed Kamil Aga 

.. . I I k.. . d ~ . kUlli kiisuf masmda seyirciler, kendile - Rasadhane mi.idiiriine bundan sonra AJ1· Morali Mehmed H. Ait' gune§m so a t o~esme ogru mml'ye 
ba~lami§h. Bu ini§ ve giine§in tam halini rinde olduk~a garib ve manas1 bilinmiyen kiisuf ne zaman olacak diye sorunca: . Ali A'lgar Sadtkyan Kamilzade Hamid 

bir korku duyduklanm soylemekte mi.it- «- Bu §imdiden kestirilemez. Belk1 ah~1 da muayyen vakti ic;inde bitti. Kiliali Raaih H. Molla Yusuf Z. Ali 
Orada bulunanlar ilmin ve fennin bu tefiktiler. dort be~ sene sonra, bittabi hesablar gas· K·b 

Rasadhane miidiirii, ondiilasyonu tet- terir» dedi. 1 ar Ali Kardetler Kavaszade Abdurrahman 
~a·maz hesablan kar•ISinda takdirden Ke hl M h d H 0 z B" d 1 · ' ' kik edenlerden yazt ile rapor halinde i- Uludagdan inerken; eglenceli fakat ma 1 e me • sman • Ira er er 

zahat ald1. Merakhlar otele inerlerken uykusuz gec;en biitun bir gecenin yor • Molla Z. Ali Kahveci Z. ~efik 
Rasadhane mudirile konu§tum. Sorduk- gunluguna ragmen ki.illi ki.isufu ve onun Mehrned T evfik Kasab Z. Em in 
lanma §U cevablan verdi: dogurdugu muhtelif cevvi hadiseleri gor- H. Hrner Z. Nazmi Yetil Bursa ~irketi 
«- Kiilli ki.isuf memleketimizde bir- mekten duydugumuz derin bir haz i<;in- Nikolaki Simonidia Alaiyeli MQ\hmud 

kac; de fa ve muhtelif yerlerde olmu§tur. de idik. Y orgi Agnidia Aiaiyeli Mahmud 
Bunlar Erzurumda, Antalyada ve diger Londrada Mustafa oglu Hasan Mekrelizade Osman 
baz1 yerlerde gorulmii~tiir. Londra 19 (A.A.) - Gi.ine§ tutul- lkametgahlar1 ldaremizce bilinmiyen ve isimleri yukar1da goa 

Fakat ben 1stanbulda gormedim. llk mast, Londrada gayet ac;1k bir surette terilen tiiccara aid olup ldaremiz Bahariye ambarmda buiunan tii 
defa burada gori.iyorum. Bu ki.isufu tet· gi:iri.ilmii§tiir. Saat be~i on be•te aym gii • •. I d b h hi b 

~ tun er uzun zaman an eri sa i eri tarafmdan aramp am ar iicret 
kik ic;in dag1 tercih etmeme sebeb hadi • ne~ sathmm hemen hemen ii~te birini I 

b ··k · ·f 1 d d h k 1 · h 1 lerile sair bore art verilmemit olmas1 ve mezkur tiitiinlerin bir k1a 
6elerin i.iyu uti a ar an a a vazth bir ap tyan s1ya go gesi miikemmel suret-
§ekilde goriilebilmekte olmastdJr. Nite • te farkediliyordu. mt bozuiup digerlerinin de bozuimaga yiiztuttugu anlat1Imas1 ve b 
kim ondi.ilasyonu mUnhat yerlerde gar • Tokyoda vaziyetin devaml idare ile sahiblerinin haklar1 noktas1ndan caiz oia 
mek miimkiin olamaz. Romanya rasad· Tokyo 19 (A.A.) _ Nord-Hok _ m1yacag1 cihetle sahibierinin on bef giin i~inde Ba,miidiirliigiimtiz 
hanesi miidiirii Donie; 50 bin lirabk di.ir- kaidoda giine§ tutulmasma aid yaptlan miiracaatle miiterakim horclarm1 vererek mallarmi almalart ve aka 
b~ni!e hadise.y~ .1nebolud~an takibe gi~ - r~sadlar, muvaffakiyetl~ neticeler vermi§· takdirde tiitiinlerin ldaremizce apk artbrma ile sablacagi kendil 
m1~t1r. Kend1sm1 Uludaga davet etbm. ttr. Ancak Nord-Ham1shalide\i lngiliz rinin malumu olmak ve ona gore hareket edilmek iizere ilan olunu 

__ ...;. ____________ .....LdiJr~A~Jt..LanlJ~tUL....n.au.n£.J'Ja.&ULitW~L-------L.Zannederim bu diirbi.iniin naklindeki heVI'•tinin ra~adlanm bulu~J,,. t. hrr ,_ {"t.d.C,:C,: 



20 Haziran 1936 

11 haziran 936 tarihinde sah' miiddeti hitam bulan tenzilli 
ve fotografh 4 ayhk kartlarimizm heniiz Bogaza lafmrnami' 
olan saym halkimiz i!rin yeni bir siihulet olarak arada ge!ren 
giinlere aid iicret fark1 ayni tenzilat esas1 dairesinde kartlar 
bedelinden indirilmek suretile 10 temmuz ak,amma kadar sa • 
tlfma devam edilecegi ve bu itibarla isteklilerin arzusu iizerine 
isbu kartlar1 nihayet iicr ay miiddet icrin de itast temin edilmi~ . 
oldugundan muhterem yolcularimizm yukar1da yazth son salt' 
giinii olan 10 temmuzu ge!rirmiyerek Merkezi tdarede Kontrol 
Mi.idiriyetine miiracaatle bu kartlardan alabilecekleri ilan olunur. 

Demirkaptda istanbul Jandarma 
Konak Komutanltgtndan: 

Kapah zarf usulile eksiltmesi 3/6/936 giinii saat 15 te muvakkat 
ihalesi yaptlmak iizere 19, 22, 28 may1s ve 2/6/936 giinlerinde gaze
telerle ilan edilen Demirkap1da Jandarma Konak binasmm ikmali 
in,aatma isteklilerin Naf1a Vekaletinden ehliyet vesikasi getireme
diklerinden otiirii eksiltmesi 23/6/936 sah giinii saat 15 te yapdmak 
i.izere Komisyon kararile uzahlrnifhr. Evvelki ilanda gosterilen plan, 
fenni ,art kag1dlart ve sair teferriiat Maliyeye yatmlacak 150 kurut
luk makbuz kartthgmda Komisyondan verilecektir. Bu ife istekli 
olanlarm ihale giiniinden en az sekiz giin evvel Naha Vekaletine mii
racaatle ehliyet vesikasi almalari ve ilk giivenme bedeli olarak 2170 
lirahk banka veya Maliye Sandtk makbuzu getirmeleri ve 2490 sa· 
y1h kanunda yaz1h genel hiikiimlere gore isteklilerin eksiltme saa -
tinden bir saat evveline kadar teklif mektub:arile biitiin vesaiki Ko
misyona vermi' bulunmalart tekrar ilan olunur. (3084) 

istanbul Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

Istanbul Vilayeti Miidiirliigiine elli lira ayhk iicretli bir Siirveyyan 
almacakhr. 

En az orta mektebden mezun olmak, askerlik hizmetini ifa etrnif 
bulunmak, bedeni ve akli ve sair ar1za ve hastahg1 olmamak ve hiis
nii ahlak ashabmdan bulunmak. Bu seraiti haiz bulunanlar ara -
smda 1 temmuz 936 tarihinde miisab.aka ile tayin olu~acagmdan 
talib olanlarm yukartda yaz1h haBere aid vesikalarile haziran 936 
nihayetine kadar miiracaatleri ilan olunur. (3429) 

nya Cum uriye 
Miiddeiumumiliginden: 

1 - Konya CezaeT ·-. in bir y1lhk ekmek ihtiyac1 15/6/936 giiniin

den 30/6/936 giiniine kadar 15 g\m miiddetle kapah zarf usu
lile miinakasaya konulmu,tur. 

2 ihale 30/6/936 sal1 giinii saat dokuzda Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiligi dairesinde icra k1hnacakttr. 

3 - Talibler teklifnamelerini o giine kadar Komisyon riyasetine 
verrnif bulunacaklardir. 

4 Ekmek yerli unundan has olacak ve talibler bedeli muhamme· 
nenin yiizde yedi bucruk kuru~u olan 2099 lira 52 kuru' temi • 
nab muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komisyona ve· 
receklerdir. 

5 - Fazla izahat almak ve fartnameyi gormek istiyenlerin Konya 
Cezaevi Direktorliigiine miiracaatleri ilan olunur. (3367) 

Afyon 
Afyanda yap1lacak (14627) lira (75) kuru' ke,if bedelli Vali 

I<onagi bakiyei in,aahmn kapah zarf usulile eksiltmesi 3/7/936 
curna giinii saat on be,te Af:~'lpn Daimi Enciimen odasmda yap1la • 
caktn. 

Eksiltme sartnamesi ve teferriiah Daimi Enciimende ve Nafia 
Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 1098 lirad1r. 
lsteklilerin Nafta Vekaletinden ehliyet vesikast almalart ve tek • 

~if rnektublarmm 3/7/936 cuma giinii saat on bete kadar Daimi En
cihnen Riyasetine verilmesi lazirndir. (3329) 

Kocaeli .inhisarlar Ba~miidiirliigiinden: 
1 - Diizce, Giindogdu, Vskiihi idareleri ambarlarmdan tahmi • 

nen «600» bin kilo, Hendek ve Akyaz1 idareleri ambarlarmdan da 

keza tahminen «375,000» kilo 935 mahsulii yaprak tiitiinlerin araha 
\'eya kamyonla Adapazarma ve Adapazarmdan trenle lzrnite, iz • 
mitte deniz sahilinde idarenin transit ambarma veyahud Be led· • 1ye 
tskelesinde tdare motorlerine nakil tahrnili i~i pazarhkla eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 22/6/936 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 
te Kocaeli lnhi:mrlar B'lfmiidiirliigii dairesinde miitetekkil Komis . 
Yonda yapiiacakhr. 

3 - Bu i'e aid ~artnarue suretleri Kabata,ta istanbul tnhisarlar 
Batrniidiirliigii Yaprak Tiitiin {!Ubesinden Kocaelt' B "d ·· 1·· ~ ··n • asmu ur ugu · 
den, Adapazart, Hen.dek ve Diizce Miidiirliiklerinden bilabedel ah
nabilir. 

4 - Eksiltmiye istirak etmek istiyenler1'n m h b d I" . , · u ammen e e In 
,% 7,5 nisbetinde giivenme paralan olan «1000» aded liray1 ldare 
Veznesine yahrarak mukabilinde alacaklar1 makbuzu veya hilku • 
met~e muteher milli bir bankamn bu miktar1 ihtiva eden teminat 

m~ktubunu ve hu itlerle ittigal etmit oldugunu gosterir vesaiki hi. • 
lllden :revmi mezkurda Komisyona mtlracaatleri. (3328) 

CUMHURiYET 

1.. I inhisarlar Umum Miidiirliis!iinden --------1 - idaremizin Stvas dahilinde kain (:akn T uzlasmda yapbra -
cag1 17278 lira ke,if bedelli tabahhur abdan1, gol ve kanaldan 
miitefekkil tuzla tesisab kapah zarf usulile eksiltmiye konul
muflur. 

2 - Proje, ke,if, fenni fartnamelerle mukavele projesi ve miina -
kasa tartnamesinden miirekkeb miinakasa evrak1 86 kurut 
mukabilinde lnhisarlar Tuz Fen Subesinden almabilir. 

3 -- Eksiltme iicr temmuz cuma giinii s~at 11 de Kabata,ta lnhisar
lar Levaz1rn ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Satim Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

4 Muvakkat teminat miktan 1295 lira 85 kuru,tur. 
5 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az dort giin evvel inhisar

lar Tuz Fen ~ubesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni 
ehliyet vesikast almalan lazimdtr. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikasile sair kanuni vesikalart havi kapah 
zarflar ihale giinii saat tam ona kadar Kahatatta ismi gecren 
Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(3330) -1 - ldaremizin Stvas dahilinde kain Hargiin Tuzlasmda yapbra· 
cagt 49833 lira ketif bedelli tabahhur abdam gol ve kanaldan 
miitetekkil tuzla tesisatt kapah zarf usulile eksiltmiye konul -
muttur. 

2 - Proje, ke,if, fenni 'artnamelerle mukavele projesi ve miina -
kasa ,artnamesinden miirekkeb miinakasa evrak1 iki yiiz elli 
kurut mukahilinde lnhisarlar Tuz Fen .!;iubesinden almabilir. 

3 - Eksiltme iki temmuz per,embe giinii saat on birde Kabata,ta 
fnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat .!;iubesindeki Ahm Sattm Ko
misyonund~ yapilacaktu. 

4 Muvakkat teminat miktar1 3737 lira 47 kurw~tur. 
5 lsteklilerin eksiltme giiniinden en az 4 giin evvel lnhisarlar 

Tuz Fen fUbesine gelerek istecilen veaaikin ibrazile fenni 
ehliyet vesikas1 almalar1 lizimdu. 

6 Bu fenni ehliyet vesikasile sair kanuni vesikalan havi kapah 
zarflar ihale giinii saat ona kadar ~abata;;ta iami gec;en Ko
misyon Reisligine makhuz mukabilinde verilecektir. (3331) -1 - fnhisarlar fdaresinin fstanbulda .!;iemsipatada yapllracag1 
372,344 lira 96 kurut ketif bedelli yaprak tiitiin ambart. Ka -
pah zarf usulile eksiltmiye konmu,tur. 

2 Miinakasa evrakt 18 lira 62 kurut mukabilinde lnhisarlar ln
taat fUbesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 25 haziran 936 persembe giinii saat 11 de Kabatatta 
lnhisarlar Levaz1m ve Muba;aat ~ubesi binasmdaki Ahm Sa
tim Komisyonunda yap1lacakttr. 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruttur. 
5 lsteklilerin eksiltme giiniinden en az sekiz gun evvel Nafta 

Vekaletine miiracaatle alacaklan fenni ehliyet vesikalan bu 
bedelde bir binanm eksiltmesine girmege miisaid oldugu tak
dirde kendileri miinakasaya i{!tirak ettirileceklerdir. Bu ehli • 
yet vesikalarmm ihale giiniinden en az iki gun evvel lnhisar
lar tn,aat ~uhesine ibrazile miinakasaya ittirak edebile~egine 
dair vesika ahnmast ~artttr. 

6 - Teklifleri havi kapah zarflar en ge!; ihale giinii saat tam ona 
kadar ismi gecren Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
verilmit olmahdtr. (3127) -Cibali fabrikasmda mevcud olup ite yaram1yan tahminen 40 ton 

ag•rhgmdaki makine ve teferriiah hurda demir hesabile 29/6/936 
tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de pazarhkla sahlacakllr. 

ir.teklilerin sahlacak hurda rnalzemeyi gormek iizere hergiin Ci • 
bali fabrikasma ve pazarhk icrin de yiizde on bet teminat paralarile 
birlikte Kabalafla Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis
yonuna miiracaatleri. (3254) -

F enni fartnamesi ve resimleri mucibince heheri 2100 lira muham
men bedelli 2 aded motopomp 14/7/936 tarihine rashyan sah giinii 
saat 14 te pazarhkla satm ahnacakhr. lsteklilerin, fiatstz teklif ve 
kataloglarmi pazarhk giiniinden laakal on hef giin evveline kadar 
Omerabit hamnda ln,aat .!;iubesi Miidiriyetine vermeleri, tartname 
ve resimleri gormek iizere hergiin, pazarhk i!fin de tayin olunan giin 
ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta Levaz1m ve 
Mubayaat .!;iubesi Miidiirliigiindeki Ahm Komisyonuna miiracaat 
etmeleri ilan olunur. (2969) -

1 aded kamyonet tartnamesi mucibince 8/VII/936 tarihine mu ~ 
sadif crar,amba giinii saat 13 te pazarhkla satin ahnacaktu. lstek -
lilerin ,artnamesini gormek iizere hergiin ve pazarhk i!;in de % 7,5 
giivenrne paralarile birlikte tayin olunan giin ve saatte Kabatatta 
Levaz1m ve Mubayaat .!;iubesi Miidiirliigiindeki Ahm Komisyonuna 
miiracaatleri. (3428) 

MoiW 

~artnamesi mucibince bir aded crama,tr y1kama ve kurutma rna· 
kinesi pazarhkla satm ahnacakttr. lsteklilerin evvela fiats1z teklif
terini pazarhk giiniinden evvel tlmerabit hanmda Tiitiin Fabrikalar 
~ubesine vermeleri ve pazarhk i!rin de .% 7,5 muvakkat giivenme pa
ralarile birlikte 9/VII/936 pertembe giinii saat 15 te Kabatatta Le
vazim ve Mubayaat ~ubesinde Ahm Sahm Komisyonuna miira -
caatleri. (3435) 

istanbul Liman isleri idaresinden: 
' 7 ayda peyde~pey ahnmak iizere140 ton gazolin pazarhkla satm 

almacagmdan i;;tirak edeceklerin 150 lira depo ederek 22/6/936 pa
zartesi giinii saat onda Sirkecide Liman hamnda idare Miidiirler En
ciimenine ve fazla malumat i,in Levaz1m Servisile Galatada Hay • 
dar hanmda Fen Heyetine miiracaat olunmas1. (3450) 

Samsun ~arbayligtndan: 
Samsun Belediyesi Elektrik ve Su ifletme ldaresi i!rin bir elek • 

trik miihendisi almacakhr. 
1 Taliblerin diplomah miihendis olmalari veya Nafta Vekale 

tince ruhsatnameyi haiz bulunmalart, 
2 Askerliklerini ikmal etmif olmalar1, 
3 Memur olabilmek icrin lazimgelen evsaf ve teraiti haiz ol -

malar1 {!arthr. 
Bu fartlarJ haiz olanlarm tecriibelerine ve vesikalarma gore 

200 · 250 lira arasmda iicret verilecektir. 
• Talihlerin nihayet 30 haziran aktamina kadar istidaya bagh ve • 

stkalarile Belediyeye miiracaatleri ilan olunur. (3177) 

a~tzt ytkamak art1k bir kOifet de~ildlr. 
zira gayrl kablll ktyas olan PERLO
DENT di' macunu bu kOifetl ortadan 
kaldtrmtsdlr. 

' 
PERLODENT cok zevkll oldu~u glbi, 
solu~unuzu da serlnletll' 

-·--o/~ ~ ~~ ?edoLe..d. ·~ >n~ oC.... ~. 
vtl ~~ olru.. ..:~.t._, ... ,_<o/1! 
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Maliye Miifetti§ 
Muavinligi imtihan1 

Maliye T efti~ Heyetinden: 

9 

35lira maafh Maliye Miifetlif Muavinligi ic;in 18 temmuz 1936 ta
rihinde imtihan yapilacaktir. 

Aramlan fartlar fUnlardtr: A • Memurin kanununun 4 iincii mad de· 
sinde yazth evsaf1 haiz olmak, B - 1kanunusani 1936 tarihinde y&fl 
30 dan fazla olmamak, C • Miilkiye mektebinden «Siyasal Bilgiler 
Okulu», Hukuk Fakiiltesinden, Yiiksek T icaret ve iktisad mekte • 
binden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden me • 
zun olmak, D • Yapilacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi rnii· 
said bulunmak. 

imtihana t&lib olanlar 14 temmuz 1936 tarihine kadar Ankarada 
Maliye Vekaleti Teflif Heyeti Reisligine arzuhalle miiracaat ede -
ceklerdir. Arzuhale fU evrakm rapti laz1mdn: A. Niifus ciizdam ve 
adresi, B · Kendi el yaz1larile terciimeihal hulasasJ «Memuriyette 
hlllunanlar miiddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rapte
deceklerdir», C • Askerligini yaphgma dair resmi vesika «askerlik~ 
le alakast kesilmemit olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyet· 
namesi olmtyanlar imtihana girehilirler, kazand1klari takdirde an • 
cak namzed olarak kabul olunabilirler», D • Mekteb ,ehadetnamesi 
veya tasdiknamesi, E - Saglam ve yolculuga miitehammil olduklarma 
dair hiikumet doktorunun raporu. 

Talibler yaz1h ve sozlii olmak iizere iki imtihana tabi tutulacak • 
lard1r. Yaz1h imtihan Ankarada ve htanhulda ve muvaffak olanla • 
rm sozlii imtiham Ankarada yaptlacakhr. 

imtihan Program1: 
1 - Maliye: A - Biil!re «ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolii» muha

sebei umumiye kanunu, hiikiimleri, B - Vergi nazariyeleri ve usul -
leri; vasitasiz ve vasttah vergiler «sediillii vergiler, veraset ve in • 
tikal vergileri, istihlak iizerinden ahnan vergiler, giimriik, inhisar
lar, har'<lan> Tiirkiyedeki vas1tas1z ve vas1tah vergiler, C- Maliye Ve
kaletinin Merkez ve Vilayetler te,kilatJ, D - lstikraz nazariyeleri, 
tahvil, amortisman, Tiirkiye diiyunu umumiyesi. 

2- tktuad: «istihsal, tedaviil, nakid ve itibar, inktsam ve istihlak 
bahisleri». 

3 - Mali ve ticari hesab, basit ve miirekkeb faiz, iskonto, faizli 
hesab1 cariler. 

4 Hendese: «Sahh ve hacim mesahalarn>. 

5 - Ticari usul defteri «Esash ve pratik malumal». 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muhake

meleri usulii kanununun tatbikat usullerine miiteallik hiikiimleri, ce
za kanununun memur sucrlarma aid kismi, kanunu medeni ve hor~
lar kanugunile ticaret kanunlarmm Maliyeyi alakadar eden ahki.nu. 

7 - Tiirkiyenin tahii ve iktisadi sografyas1 ve tarihi hakkmda 
mahimat. 

8 - Ecnebi lisam «Fransizca, almanca veya ingilizceden hiri». 
imtihan neticesinde Miifettit Muavinligine ahnanlar iicr sene sonra 

yap1lacak ehliyet imtihmnmda muvaffak olurlarsa Maliye Miifettit
ligine tayin edilecekler ve bir sene staj icrin Avrupaya gonderilecek • 
lerdir. «1277» (3154) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
Komisyonundan: ve Eksiltme 

Mektebin may1s 937 senesi nihayetine kadar !famaflr y1kamas1 a~tk 
eksiltmiye konulmu,tur. Ytkanacak !rama~mn miktart «125000» par

!<R olup beher parcrasmm ytkama tahmini fiab «3» kuru' ve pey ak

!resi «281» lira «25» kuru~tur. Eksiltmesi 6/7/936 saat 14 te yaptla
cagmdan isteklilerin ~artnamesini gormek i~in mekteb dahilindeki 

Komisyona hergiin ve eksiltmiye gi~ek i~in de belli aiin ve saatte 
miiracaatleri. (3419) 
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KAPALI ZARF USULiLE 
EKSiL TME iLANI 
SUMER BANK 

A 

UMUMI M 0 D 0 R L 0 G 0 N DEN: 
1 - Bursada Muradiye istasyonu civarmda infa edilmekte bu

lunan Merinos fabrikasma aid ii~ aded deponun in~aab ka· 
pah zarf usulile ve vahidi fiat esasile eksiltmiye ~Ikar•l · 
mtfbr. 
Tahmin edilen ke,if bedeli 156.157,21 liradtr. 

2 Bu i,e aid eksiltme evrakt fUnlardu: 
A) Eksiltme ,artnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Ke,if ve vahidi fiat cetvelleri 
D) F enni ~artname ve ol~ii usulleri 
E) Umumi farlname 
F) Projeler 
fstiyenler bu evrak1 8 lira mukabilinde Siimer Bank An -
kara fuhesinden alabilirler. 

- Eksiltme 6 temmuz 1936 pa~artesi giinii saat 16 da Anka
ra Ziraat Bankast binasmda Siimer Bank Merkezindeki 
Komisyonda yaptlacakhr. 
lsteklilerin 90581ira muvakkat teminat vermeleri laz1mdtr. 
Eksiltmiye girecekler 80000 lirahk bir tek bina yapllkla • 
rma dair vesaiki eksiltme giiniinden bef giin evveline kadar 
Ankarada Siimer Bank Umumi Mudiirliigiine ibraz veya 
posta ile gonderecekler ve alacaklar1 ehliyet vesikasmt 
teklif mektublarma raptedeceklerdir. 

5 - Teklif mektublar1 yukartda yazth gun ve saatten bir saat 
evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine mak -
buz mukabilinde tevdi edilmif bulunmahdtr. 
Posta ile gonderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmif ve zarfm kanuni fekilde 
kapahlmtf bulunmas1 laztmdJr. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi 

Zeytin yag1 
Sa bun 
Zeytin tanesi 

M:ikdan 

3000 kilo 
3000 » 
1000 )) 

Tahmini Fi. Teminatt Thale 
Kuru§ S. Lira K. tarihi 

65 
36 248,25 25/6/936 
27 

$eker 8500 kilo 26 
--------------------Pirinc 6500 kilo 24 

-------------------------Un 5000 kilo 17 
~akarna 1500 » 28 
~ehriye 200 » 28 
frmik 500 » 20 
Pirinc unu 200 » 22 ----·---
Kuru fasulya 4500 kilo 15 
Barhunya 1000 » 10 

165,75 

117 

}11 ' 

ihale 
saati 

14 

14,30 

15,30 

Nohut 1200 » 12 77 » 16 
KirmiZI mercimek 500 » 13,50 

--------------------Silivri yogurdu 6500 kilo 15 73,12 26/6/936 14 
-----~~---------------------5\it 4000 kilo 10 
Kase yogurdu 1500 aded 5 36 » 14,30 

............................................ -
Beyaz peynir 2600 kilo 30 
Ka,ar peyniri 1600 » 45 112,50 » 15 

Ekmek 44000 kilo 11,25 372 » 15,30 

Patates 
Sogan 
Yumurta 

P1rasa 
Lahana 
tspanak 
Kok kereviz 
Havu~ 
Karnabahar 
Kuru bamya 
Yerli bakla 
~dana, fzmir bakla 
Semizotu 
Pathca.n 
Dolmahk smk do-
matesi 

9000 kilo 6 
7500 » 4,50 ta.2,06 )) 16 

50000 aded 1,50 

6500 kilo 2,61 
4000 ~ 3,80 
6000 » 4,57 
300 » 4,11 

1000 » 3,96 
1000 aded 14,47 

150 kilo 90 
1500 l) 3,31 
1000 » 12 
2000 » 3,42 

45000 aded 2,35 
3000 kilo 6,95 

Bamya 500 » 17,51 
Ay,eka~m fasulya 4000 » 8,97 
Cah fasulya 1500 » 13,88 
Barbunya taze yetil 1000 » 12,58 
Barhunya i~ 500 » 9, 72 
Sak1z kabalf 5000 » 7,56 
Enginar 6000 aded 4,07 
Limon 20000 » 3 
Sirke 700 kilo 10 
Ye,il sala+ 1500 » 0,66 
Pancar 350 » 2,41 
Sal~a 300 » 15 
Maydanoz 1500 aded 0,69 
Dereotu 3000 » 0,85 
Taze sogan 2000 demet 1,38 
K1r domatesi 1500 kilo 3, 75 
Tuz 2000 » 4,50 362,00 27/6/936 10 

Mektebin 937 senesi may1s nihayetine kadar yukartda cins ve mik
tar1 yaztlt ihtiya-;lan a!;Ik eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme hiza -
larmda gosterilen gun ve saatlerde Giimii~suyunda mekteb i~inde 
toplanan Komisyonda yapiiacakhr. 

lsteklilerin 2490 numaralt artttrma ve eksiltme kanununun 2, 3 ve 
4 iincu maddelerinde yaz1h tartlarJ haiz bulunmalarl ve bu madde
lerde zikredilen vesikalarla miiracaatleri ve eksiltme ~artlarmt gor · 
mek i!;in hergiin ve eksiltmiye girmel: i~in de belli giin ve saatte Ko
misyona muracaatlerl. (3179) 

CUMHL'RiYET 

istanbul Harici Askeril 
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 ~artlar1 AS. Lise 
ve orta mektebler talimatmda 
yazthdu. Bu talimat askeri mek· 
teblerde ve askerlik ~ubelerinde 
gorillebilir. 

3 - lsteklilerin a~agtda yazth 
hususlarl da goz oniinde bulun -
durmalar1 laztmdu. 

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

B- Mekteblerin bulunduklari 
yerler haricindeki mevkilerde o • 
luran isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka· 
dar bulunduklan yerlerin As -
kerlik {lubelerine miiracaat et • 
mi, olmalar1 laztmdu. 

C - Kabul ,artlarmt ta{ltyan 
istekliler evrakmt tamamlattmp 
Askerlik ~ubeleri vasdasile 
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 yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza · 
namaymca geri donmek i~in ya· 
pacaklan masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun i~in de gi
di, ve donii~ masrafm1 beraber 
gotiirmesi laztmdtr. 

E - 1stekli 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~hizah ve 
kitablart mektebe aid oldugu $i· 
hi ayr1ca heray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

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

Sa~larm koklerini kuvvetlend1 • 
rir. Dokiilmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne~vii.nemaS1m 
kolayla§tlrarak hayat kabiliyetini 
arthrrr. Latif rayihah bir sa<; ek
siridir. 

!NGiL1Z KANZUK ECZANES1 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Bebek veya Arnavutkoyiinde 
Moble banyolu bir oda aranmakta -

d1r. Deniz gormesi ve kirasmm ucuz 
olmast §arttlr. istanbul posta kutusu 
189 da :;;. H. ye miiracaat. 

Zayi - Eski Uskiidar idadlSlndan al
diglm 324 senesine aid tasdiknamemi 
kaybettim. HUkmii yoktur. 

Hikn1et 

Zayi - Adapazarx Tiirk Ticaret Ban
kasl istanbul §Ubesindcn 11/6/!136 ta • 
ribinde ald1g1m 352,75 lirahk 2776 nu -

marah vadeli mevduat makbuzumu 
zayi ettim. Yenisini alacagnndan cski-
sinin hiikmii yoktur. Mustafa 

Denizyollari 
i§LETMESt 

Acentalan: Karak1:iy K1:ipriiba§l 
Tel. 42362- Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

TRABZON POSTALARI 
Pazar 12 de, 
Sah, Persembe 15 te 

iZMiR SUR'AT POSTASI 
Cumartesi 15 te 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Pertembe 10 da 

kalkarlar. 

DiGER POSTALAR 
Bartm Cumartesi, 

~ar,amba 18 de 
I Z M t T • Pazar, Salt, 

Pertembe, Cuma 
9,30 da 

Mudanya • Cumartesi 14te, di
ger giinler 8,30 da 

Bandtrma • Pazartesi, Sah, 
~ar,amba, Per • 
~embe, Cumartesi 
20 de 

- Sah, Cuma 19 da 
• Pazar 15 te 

Karabiga 
lMROZ 
Ayvahk • Salt 19 da 

Cuma 17 de 
TRABZON ve MERStN 

postalarma kalktf giinleri yuk 
ahnmaz. 

Beyoglu sulh mahkemesi ba§katibli • 
ginden: 

ismail, Ay§e Naciye, Mehmed Enver, 
Ali Misil, Lutfiye ve Salabaddinin mii§· 
tereken mutasarnf1 olduklarx ve ta -
mamx 7735 lira k1ymetli ve sag tarah 
elyevm frrmct Mebmed aga ve bazan 
makarnac1 Refainin bane ve diikkan -
lart sol taraft akdemce Naim Bey el -
ycvm Vasil ve Abasidis bane ve dUk • 
kant ve bazan sahibi senedin snf miilk 
arsast arkast Arkadi Bulbiil sokak ceb· 
hesi Top~ular caddesile rnabdud tama-
nu Hamid Efendi vak!mdan 77,50 zira, 
Acem isa vakfmdan 140 zira 11,5 par • 
mak miktarmda Galatada Sultanbeya
Zit mahallcsinde Topt,;ular caddesinde 
Biilbiil sokagmda eski 167/18 ve yeni 
159/26 saydi ve alhnda on kismmda 
bodrum mahzeni havi diikkan ve oda
mn tamam1 izalei §Uyu i~in a~Jik arbr
maya konuldugundan 24/7/936 tarihine 
mUsadif cuma giinii saat 15 ten 16 ya 
kadar Beyoglu sulh mahkemesi ba§yaz
ganbgmda miizayede ile sahlacakhr. 
Artnma bedeli tahmin edilen ktymetin 
%75 ini bulursa o giin ihale edilecektir. 
Bulmad1g1 takdirde on be§inci giine ge
len 8/8/936 taribine rniisadif cumartesi 
giinii saat 11 den 12 ye kadar icra olu· 
nacak ve en !;Ok arhrana ihale edile • 
cektir. Gayrimenkuliin arka ktsmm 50• 

lunda bulunan miilk arasmm bu sah§a 
dahil olmad1gi mahkeme ilamtnda tas
rib ve temyizce de bu hiikiim tasdik e· 
dilmi§ oldugundan mezkfir arsa bu sa
h§a dahil degildir. 

1 - Diikki'm ve odanm bali hazum. 
da tamire muba~fhr. 2 - ibaleye kadar 
birikmi§ olan maliye, belediye vergi • 
leri ve vak1f icareleri ve tellaliye mU§
tcriye aiddir. 20 senelik vak1f taviz be· 
deli olan 426 lira mii§teriye aiddir. 
3 - Artmmya girmek istiyenler mu • 
hammen bedelin %7,5 gu nisbetinde 
teminat ak~esi veya ulusal bir banka· 
nm teminat mektubunu getirmeleri 
§arthr. 4 - Artrrma bedeli ihale giinle· 
mecinden itibaren yedi giin i!;inde mah· 
kcme veznesine yatrrdacakhr. Aksi tak· 
dirde ihale bozularak farkt fiat zarar ve 
ziyan ve faiz bilhiikiim mii~teriden a· 
hnacakhr. 5 - 2004 say1h icra ve iflas 
kanununun 126 nc1 maddesinc tcvfikan 
gayrimenkul iizerinde ipotek sabibi a
lacakhlarla diger alakadarlar gayri • 
menkul iizerindcki haklan ve bususile 
fniz ve masrafa dair olan iddialarun 
ispat i~Jin ilan giiniinden itibaren 20 
giin zarfmda evrak1 miisbitelerile bir
likte satl!l memuruna miiracaat etme-

r Doktor 

RIZA UNVER 
Oogum ve kad•n hastallklar• 

mQtehaSSISI 

1 
Cagaloglu. Nuruosmaniye caddes 

l No 22 Mav1 yaptya nakletmi~ti1 

lidirler. Aksi takdirde haklar1 tapu si· 
I cilile sabit olm1yanlar sah!l parasmm 

t)ayla!!)masmdan haric kalacaklardu. 
6 - ~artname mahkemc divanhanesin
dt> herkesin gorebilecegi bir yere as1l· 
mi!ihr. Fazla malumat almak istiyenler 

' T elefon : 22683 I 
936/16 sayile Beyoglu sulb mabkemesi 
ba§yazganbpna mtiraacatl ilao olunur. 

20 Haziran 1936 

Devlet Demiryollan ve limanlan ifletme UA idaresi ilinlar1 
7/6/936 tarihinden itibaren i~liyecegi ilan edilmi~ olan Adapazarl 

gezinti katarlarmda a~agtda yaz1h f~kilde tadilat yap1lmt~br. 
Vapur Tren 

Koprli kalktt H. Pata kalktt Sapanca kalln~ Ariflye kalktt Adapazan 
V&nf 

(1) 6.25 
(2) 8.00 

7.10 
8.25 
Tren 

11.06 
11.40 

11.24 
11.55 

11.44 
12.15 

Vapur 
Adapazan kalktt Arifiye kalktt Sapanca kalktt H. Pa~a var1~ H.Pata kallat 

(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 ii~uncu mevki. 
(2) numara ile gosterilen katarlar yalmz birinci, ikinci 
mevkidir. Saym halka ilan olunur. (3425) -tlk eksiltmesi feshedilmit olup muhammen bedeli 17423.30 lira 

olan per~in ~ivisi 6/7/936 pazartesi giinii saat ~4 30 da pazarhkla 
Ankarada ldare binasmda sahn ahnacaktu. 

Bu ife girmek istiyenlerin 1306.75 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalar1, Resmi Gazetenin 7/5/936 G. 3297 
No.h niishasmda inti,ar etmit olan talimtanme dairesinde ahnm•t 
vesikay1 hamilen ayni giin ve saatte Komisyon Reisliginde haz1r bu· 
lunmalar1 laztmdtr. 

Bu babdaki ljartname Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa • 
tada Tesellum $efliginde go~iilebilir. (3434)' -Miktarlar1, muhammen bedelleri ve eksiltme giin ve saatleri &fa • 
g1da yazdt malzeme kapah zarf usulile Ankarada tdare binasmda 
sahn ahnacaklard1r. . 

Bu itlere girmek istiyenlerin hizalarmda gosterilen muvakkat te
minatlarile kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/ 
1936 G. ve 3297 numarah nushasmda intifar etmilj olan talimatna • 
me dairesinde ahnm•t vesika ve tekliflerini baskiillerle camlar, su tea· 
viye tifeleri ve aynalar i~in eksiltme giinii saat (14,30) a ve dina • 
mometreler i~in de keza eksiltme giinii saat ( 15) e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmdtr. 

$artnameler parastz olarak Haydarpafada Teselliim ve Sevk ~ef· 
ligi~de ve Ankarada Malzeme Dairesinde dagthlmaktadu. (3420) 

Malzemenin ismi Muhammen Muvakkat Eksiltme giin 
bedeli teminat ve saati 

Muhtelif eb' add a ve 
miktarda camlar, su 
tesviye ~iteleri, ay • 
nalar ve cam borular 

12 tane 1000 ve 6 ta
ne 250 kiloluk baskiil 

1 Q lane dinamometre 

14877lira 

5304lira 

1653lira 

20/7/1936 
1115,77 lira Pazarteai 

Saat: 15,30 ta 

21/7/1936 
397,80 lira Sah 

Saat: 15,30 ta 

21/7/1936 
123,97 lira Salt 

Saat: 16 da 

T iirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bugday tetkilatmda ~ahftmlmak ve miisabaka imtihanlarmda 

gosterecegi muvaffakiyet derecesine gore 70 - 100 liraya kadar 
ayhk verilmek iizere 10 memur ahnacaktu. Miisabaka imtihan· 
larma girebilmek i~in en &fagJ Lise, Ticaret Lisesi, Galatasaray 
Ticaret k1smJ mezunu veya mali bir miiessesede veya bankada 
en az ii~ sene ~ah~m1~ bulunmas1 ve y&fl 20 den atagi ve otuzdan 
yukan olmamas1 tarthr. Miisabaka imtiham 30 haziran 936 ta • 
rihine musadif sah giinii saat 15 te Ankara, istanbul ve lzmirde 
yaptlacakhr. 

lmtihan program1 ve diger terait Ankara, istanbul ve fzmir 
Ziraat Bankalarmdan ogrenilebilir. Talibler istenilen vesika • 
larla birlikte 25 haziran 1936 aktamma kadar bu Bankalara 
miiracaat etmi' olmahdular. (3386) 

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

avini olmak istiyenler i~in bu sene imtihan &!rtlacakhr. 
2 lmtihanlar 1 eylul 936 sah giinii Istanbul Oniversitesinde hat· 

hyacaktu. 
3 Bu imtihana dahil olacaklarm: 
A - Tiirk olmalan, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla ya~ta olmamalan. 
C - Husniihal erbabmdan olduklar1, cinayet ve ciinha nev'inden 

mahkumiyetleri olmadJgi hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. <e~alen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden mustesna olup mensub olduk
larl daire amirinin verecegi vesika kafidir.» 

D- Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmiye mani vucud ariZ&• 
larmdan salim olduklar1m ispat eder tasdikli hekim raporu ih
raz etmeleri. 

E - En az lise ve 4, 5, 6 s1mfh ogretmen okulu mezunu veya bun • 
larm muadili tahsil gormii, olmalan 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders seneai 
muallimlik etmi~ bulunmalari laztmdu. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklar1 takdirde 1702 nu • 
tnarah kanunun birinci maddesinde gosterilen dereceler dahi· 
Iinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinligine tayin 
edileceklerdir. 

5 - Yukar1daki ,artlart haiz olan namzetler bir istida ile Veka • 
lete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya ~u vesikalar baila • 
nacakbr. 

A - Nufus tezkeresinin as1l veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid sehadetname veya vesikalarmtn as1l 

veyahud suretleri. . 
C - Husniihal mazbatas1. 
D - Mahalli Maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli sth· 

hat raporu. 
E - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotografh fi~. 
F - AltJ aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflart. 

Bu vesikalarm en son 1/8/936 tarihine kadar Vekalete gon • 
derilmit olmas1 laztmd1r. Bu tarihten sonra Vekalete gelmi, ol 
veya evraka miisbitesi noksan gonderilmi, istidalar hakkmda mua· 
mele yapdauyacaktJr. Keyfiyet illn olunur. «1215» (30741 
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20 Haziran 1936 

istanbul S1hhi 
CINSI 

Ekmek 
Franca Ia 
Sade yag 
Karaman 
Daih~ 
Kuzu eti 
Stgtr eli 
Siit 
Kilo 
Yogurd 
Kase yogurdu 
Giinliik yumurta 
Mutfak yumurta11 
Zeytinyag 

Akliye 
Zeytin diier miieueaeler 
Sa bun 
Yetil aabun 
Kuru fasulye 

» diger 
Barbunye 

,. diger 
Nohud 

» diger 
Pirin~ 

» diger 

" 

Y etil mercimek 
Kxrmtzt » 

» diger 
Kuru iiziim 

)) diier 
Bulgur 
Toz teker 
Kesme teker 
Un 
Makama unlu 
Makarna irmikli 
~ehriye irtnikli 
Kuskua unlu 
Kuskus irmikli 
Pirin~ unu 
lrmik 
P1raaa 
Lahana 
Bakla 
lspanak 
Barbunya 
Aytekadtn 
~ah 
Bamya 
Strtk domatea 
Yer domatea 
Enginar 
Saktz kabak 
Path can 
Semizotu 
Tereyagt 

AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 
MO. 

AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 

CUMHURIYET 

Miiesseseler Artt1rma ve Eksiltme Komisyonundan: 
MIKTARI 

Azt 

Kilo 
665000 

18000 
34900 
68500 
68500 
16200 
40000 

173500 

4700 
17700 

106000 
187000 
11700 
3500 
4550 

19200 
10000 
12000 
11600 
10000 

2450 
10000 

6200 
20000 
50700 
1250 
8000 
1150 
5000 
3200 

20000 
57400 

6500 
20400 
15000 
8800 

17100 
5000 
500 

2950 
1600 

13750 
5300 

11700 
15650 

4000 
23500 

4850 
3200 
2700 

13400 
10800 
21600 
40300 

Coiu 

Kilo 
818000 
23600 
45200 
81500 
88200 
23000 
52500 

225900 

9000 
30000 

150000 
249000 
16000 

SOQO 
5650 

24000 
12000 
15000 
14450 
12000 
3400 

12000 
8850 

25000 
62600 
1900 

10000 
1600 
6000 
3970 

30000 
72800 
8000 

29700 
20000 
11400 
22800 
10000 

600 
4300 
3300 

18250 
7000 

16000 
20850 

5000 
32000 

6600 
4400 
4100 

18400 
15000 aded 
29000 kilo 
55600 » 
12700 

TAHMINt 
fiat 

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

14 
5 
5 
1,5 

63 
16 
27 
35 
27 
13 
15 
11 
14 
11 
13 
19 
23 
21 
14,50 
14 
17 
19 
13 
27 
29 
16 
20 
29 
25 
20 
29 
21 
19 
4,5 
5 
5 
5,25 

13,50 
13 
14 
15 

6 
6 
6 
8,5~ 
9 
4,50 

MUVAKKAT ~ARTNAME ~EKLI EKSIL TMENtN 
GARANT! BEDELl TARIHt 

L. K. L. K. 

7193 95 4 80 Kapah 1/7/936 s. 15 
2915 40 1 95 » » s. 16 

7987 65 5 35 lt » s. 16,30 

2070 67 1 38 lt 3/7/936 s. 15 

aded 

842 62 lt s. 16 

1803 4S » 8/7/936 s. 15 

2646 1 76 » s. 16 

1648 20 10/7 /'136 s. 15 

1609 66 • • s. 16 

• 

• ll 11483 1T » 15/7/936 s. 15 
I .. 

367 13 17/7/936 s. 

11 

s A T I L I K 
UN FABRiKASI 
Tamamma 37416 lira klymet takdir edilen GEL!BOLUDA, Alaeddin 

mahallesinde, Yah sokag1 36 numarada kain ve Gelibolu Degirmencilik 
Turk Limited 9irketine aid ve sag tara£1 R1za beyden Hac1 Yakoya ge~en 
mukaddem bah'<e elyevm kagir magaza ve bah<;ivan 1smailin veresesi bah
'<esi, sol taraf1 yol, arkas1 Hiiseyin aga veresesi hanesi ve Mustafa kapta-

nm hamam1 ile bah<;esi, cephesi §osa yolu ile hududlarla mahdud UN 
FABRiKASI binasile derununda mevcud makine alat ve edevat1 ve tesi
satl tasfiye miinasebetile a<;1k artt1rm1 a <;lkanlmu;~ttr. Binanm evsaf1: 

1222 metrodan ve sag ktsmi dart kat ve bir bodrum, sol la.smt ii~ kattan 
ibaret kagir binalarile mii§temila h. Derununda mevcud makine alat ve 
edevatm evsaft: 120 beygirlik bir ingiliz buhar makinas1, bir buhar kazaru 
altts1 Alman, ikisi Frans1z 8 aded silindir makinast, tak1mlarile beraber ii~ 
aded Frans1z ta§l 2 aded bugday ftr~as1, bir gaz motorii, bir dinamo, bir 
aded silindir tornast, biiyiik torno, makap tezgalu, ii~; aded Alman plan _ 
§isteri, elevatorlar, elekler, M!AG markah otomatik baskiilleri, lavaj ta
kuru komple, kayi§lan ve fabrikaya miiteallik biitiin alat ve edevatt. 
Talip olanlarm mezkUr binaya ve derununda mevcud makina alat ve 
edevata, erbabt vukuf~a takdir edi len klymetin yiizde yedi bu<;uk nisbe _ 
tinde pey ak~elerile beraber, miizayede giinii olarak tayin edilen 11 tern _ 

muz 1936 cumartesi giinii saat 10 dan 12 ye kadar istanbulda, Bah~eka
ptsmda, Dordiincii Vak1f hamn 4 iincU katmda 11 - 13 numarah yazlhanede 
tasfiye memurlarma miiracaat etmeleri ve teklif olunan bedel muham _ 
men k1ymetinin yiizde yetmi§ be§i buldugu takdirde yevmi mezkUrda ve 
bulunmad1g1 takdirde birinci teklif muteber kalmak §artile arttrrmanm 
15 giin daha temdid edilmi§ olacagm1 ve 15 inci giin olan 27 temmuz 936 
pazartesi ayni saatlerde gayrimenkuliin en ~ok artttrana ihale edilecegini 
ve haklan tapu sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacaklarla diger alakada
ranm ve irtifak hakkl sahiblerinin ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarmm ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakl miisbitele _ 
rile birlikte tasfiye memurlarma bildirmeleri ve aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmiyanlar satl§ bedelmin payla§rnasmdan hari~ buakl
lacaglnl ve fazla malfunat almak istiyenlerin tasfiye memurlarma mii -
racaatleri ilan olunur. 

Hali tasfiyede bulunan 

Gelibolu Degirmencilik Tiirk Limited 
~irketi Tasfiye Memurlan: 

Avukat Ye§Ua, Salamon Saragosi, Nesim Assa 

Aksaray Belediye Riyasetinden: 
2290 numarah Belediye yap1 yollart kanununu tevfikan ve tart • 

namesi mucibince Akaaray kazaamm halihaztr ve miiatakbel harita 
ve plinmm ahiz ve teraimi 15/11/930 tarih ve 1195 numarah Bele
diyeler miizayede ve miinakasa ihaleleri nizamnamesinin tarifah ve 
ataitdaki tartlar dairesinde 20/6/936 tarihinden itibaren bir ay 
mi.iddetle kapah zarf usulile miinakasaya konulmuttur. 

1 - Miinakasa 20/7/936 tarihine musadif i>~zartesi giinii aaat 16 
da Aksaray kazast Belediye dairesinde Enciimen taraftndan icn edi
leceginden talibler mezkiir giin ve saate kadar tekliflerini Akaaray 
Belediye Ba,kanhgma vermi' veya gondermi, bulunacaklardtr. Mez
kur saatten sonra verilecek veya gelecek mektublar kabul edilmiye-
cektir. , 

2 - Teklifler a,agtdaki vesikalart ihtiva edecektir. 
A- Teklif edilen bedelin % 7,5 yi.izde yedi bu~uk teminatt mu. 

vakkate ak~eainin veya bu miktardan devletc;e kabul edilen eaham ve
ya tahvili.tt yahrdtgtna dair Belediye vezne makbuzu veya devlet
~e muteber bir bank mektubu. 

B - 2290 numarah kanunun 2 nci maddeai mucibince Nafta Ve • 
kaletinden musaddak ihtisas veaikast veya sureti musaddakaat. Beyaz peynir 

Katar peynir 
Sanatoryom i!rin iyi au 

8250 
3100 
8400 
2450 

4450 
11700 
3300 

110 e 
28 
51 1 

371 93 

105 

» s. 
,.. s. 

14 

15 

16 

C - Bu gibi i,ler yapbklarma d!!-ir Belediyelerden veya miieaae
. aelerden aldtklart kiitd varsa ibrazt. 

damacana 1900 2500 56 11 

Odun ~eki 1710 2360 240 1 

Kok komiir ton 1420 1925 1850 1 

Kriple maden komtirii 1175 1470 1400 t 
Mangal komiirii 39200 50500 3 1 

4752 90 3 1~ Kapah 22/7/936 s. 15 

Gaz yag1 4300 5700 22 1 

Benzin 20000 26600 35 , 
792 30 » s. 16 

Arpa 27100 34500 Ei 1 

Saman 10500 14600 3 1 

Kepek 8400 10500 4 1 

Kuru of 7900 10500 5 t 

258 98 s. 16,30 » 

Sthhi Miieueaelerin 1936 mali yth ihtiya~lart olbaptaki tartname ve niimuneleri ve~hile ekailtmiye konmuttur. 
1 - Ekailtme Caialoilunda Sthhat Mudiirliiiii binaatnda toplanan Komiayonda yaptlacaktJr. 
2 - Ekailtme tekli, giin ve aaati ve tahmini fiat ve muvakkat gar anti miktarlar1 karttlartnda goaterilmittir. 
3 - ~artnamelerin parah olanlart karttlarmda goaterilen bedel m ukabilinde ve digerleri paraatz olarak Komiayondan altnabilir. Nu-

muneler dahi goriilebilir. 
4 - fstekliler her miiesseaeye aid miktar i~in ayr1 ayrt teklifte de bulunabilirler. 
5 _ tateklilerin cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth kanunda yaztlt vesikalart gostermeleri tartllr. 
6 - Kapalt zarfla yaptlan eksiltmiye girecekler betinci maddede yazdt vesikalart ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektub

larile teklif mektublarmt eksiltme aaatinden bir aaat evvel ve rmeleri ve a~tk ekailtmiye girecekler iatenilen veaaikle ve muvakkat 
garanti makbuz veya banka me~tublarile belli gun ve aaatte Komiayona gelmeleri li.ztmdtr. (3300) 

--------=-----------------------------------------------------~--~-----------------------------------------------

izmir Belediyesinden: 
1 _ lzmir ve civarmda Belediye tarafmdan itletilecek otobusler 

i~in ilk parti olarak 4 veya 6 ailindirli tam Dizel motorlii 20 ili. 24 
kitilik ve tehir yollarmda c;ahtan tiplerden olmak iizere aekiz aded 
komple otobiia kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni yalmz giimriik resmi Beledi • 
yeye aid olmak tartile lzmir Belediyesi ltfaiye binast oniinde tealimi 
tartile yedi bin bet yiiz ve hepsinin altmtt bin liradtr. 

3 - Mali ve fenni tartnameleri ii~ lira bedel mukabilinde tzmir 
Belediyesi Maki.ne ve Ele~trik Miihendialiiinden tedarik edilw. Tat
radan istiyenler tartneme ve pasta iicretini petin gondermelidirler. 
4- !hale, 31 temmuz 936 cuma giinii aaat 16 da ~ehir Medisinin 

tudiki tarttna baih olarak lzmir Belediyesi Daimi Enciimenince 
ya ptlacakttr. 

5 - Muvakkat teminat dort bin lki yiiz elli Iirad1r. 
6 - Nakten verilecek teminat ak~esi ihale tarihinden asgari bir 

gun evvel Belediyeden ahnacak fit mukabilinde It Bankasma ya • 
tmlacakbr. 
7- Teklif yapacak firmanm otobiisler hakk1ndaki bilumum ka. 

talog ve teknik resimlerle brotiir, plan ve izahnamelerini ve yedek 
parc;a katalogunu ve fiat liatelerini vermesi mecburidir. 

8 - lttirak i~in 2490 aayth kanunun tarifi dairesnde ihzar edil -
mit teklif mektublarmt ihale tarihi olan 31 temmuz 936 cuma giinii 
azami saat 15 e kadar bmir Belediye Reisliiine vermelidirler. (3283) 

Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 
Patabah~esinde battk F enerbah~e ve Y akactk vapurlarintn a~Ik 

artttrmaamda verilen fiat haddi laytk goriilmediiinden ayni ,eraitle 
ihaleai 29 haziran 936 pazarteai giinii aaat 15 e btraktlmtthr. (3430) 

Istanbul T.ahsil 
Miikellefin iami Mahalleai 
Siireyya Pata Beyoiilu Hiiae-
zevceai Adalet yin aga. 

Miidiirliigiinden: 
Sokait No. Cinai Hiue 

!atikli.l 138 Haleb 
caddeai 140 han1 

142 
144 
19 

miktan 
Tamamt 

Balada einsi ve evsa Ft yazth emlak vergi borcundan dolay1 tahsili 
emval kanununa tevfiltan aatthia ~tkartlmttbr. 22/6/936 giiniinden 
itibaren 21 giin sonra 13 temmuz 936 pazartesi giinii ilk ve onu takib 
eden 23 temmuz 936 Jertembe giinii kat'i ihalesi yaptlacakhr. 

lsteklilerin 13200 liJ a pey akc;esile beraber ihale giiniinde Beyog
Iu Kaymakambgmda ltetekkiil edecek idare heyetine miiracaatleri 
ilan olunur. (3304). 

3 - Talibler if ve mi.inakaaa f&rtnameaini Akaaray, Ankara; Ia .. 
tanbul, lzmir Belediye Ba,kanhklarmdan alabilecekleri gibi miira • 
caatleri halinde adreslerine Aksaray Belediyeainden bilabedel gon· 
derilecektir. 
4- Talibler teklif mektublartnt her tiirlii hat ve ailintiden ari ola

rak imza ve kendi adreslerini ihtiva eden bir zarfa koyup miihiirle
dikten aonra ikinci maddede yazft veaikalarla birlikte diger bir zar
fa koyup birinci madde mucibiru;e tevdi edilecektir. 

5 - Kat'i ihale Belediye Mecliaince icra edileceginden miiteah • 
hid herhangi bir aebeble ihale olunamamasmdan dolayt bir gi'ina hak 
iddiasmda bulunmtyacakttr. 

6 - Miiteahhid ihalenin tebliginden itibaren nihayet on gi.in zar • 
ftnda % 15 nisbetinde teminatt kat'iyyesini yallrmaga ve mukavele .. 
yi imza ve tetkik ettirmege mecburdur. Akai takdirde teminatt mu • 
v.rkkatesi irad kaydedilir, ve nizamname ahki.mt tatbik olunur. 
7- Miinakasanm icra ve mukavelenamenin imza ve tasdiki i~in 

bilciimle masarif miiteahhide aiddir. 
8 - Harita ve plant yaptlacak Aksaray kasabasmm mesahai sat • 

hiyeai takriben ('300) hektar olup bun dan 170 hektar1 meskun ( ve 
130 hektart gayrimeski'in addedilerek meakun i~in 30 lira, gayrimes
kun i~in 8 lira itibarile (6140) bedel tahmin edilmitlir. (3424) 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
Miikellefin Is. Mahalleai 

Naztm Kirmasti 
Sokaga 
Cama~trci 

No. Cinsi Hisse miktar1 
5 Ki.rgir 
7 Hane Tamamt 
9 Aparbman 

11 Qiikki.n 
Bali.da cinai ve evsaft yazth emlakler vergi bort'tlJndan elolayi 

Tahaili Emval kanununa tevfikan aatthia ~tkartlmtfhr. 25/6/936 ta
rihinden itibaren 21 giin aonra 17/7/936 cuma giinii ilk ve onu ta -
kiben on giin aonra 27/7/936 tarihinde de kat'i ihalesi yapilacakbr. 
Taliblerin Fatih kazasmda letekkiil edecek tdare Heyetine mi.ira • 
caatleri ilan olunur. (3384) 

inhisarlar Istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Batmiidiirliigiimiize tabi Beyoglu 2 numarah sahf magazamtzda 

bulunan 2,000 tite Mialeta levantalarile 339 tite Zova markalt ko • 
lonyalart, a~tk artbrma suretile miinakasaya konulmutlur. Artbrma, 
6 temmuz 936 ya musadif pazartesi giinii saat 14 te yapiiacakbr. 

Niimuneler, hergiin Beyoglundaki 2 numarah magazada, f&rtna -
meier Batmiidiriyet Merkez Muhasebesinde goriilebilir. 

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

.(3309) 
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1lekerli limonlu 

H .ASA 
Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaptlmt~br. Bir ~orba kalJtgtndan 
bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmtyan gazozlu li
monota yap1hr. Ve bu yemeklerden sonra ahntrsa midevidir. Mideyi bo• 
zan lJerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz tozile yap1lmtlj buzlu li· 
monatalar i~iniz. Harareti teskin eder. ~~e 30, biiyiik 50 kuru§tur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

KREM BALSAMiN 
E8mer, sarlflD, kumral her tene tevafuk 
eden giizellik kremleridir. Sthhi uaullerle 

haz1rlandxgmdan cildi besler ve bozmaz. ~il, Leke, Sivilce 
ve Burufllkluklarx kamilen giderir. 

4 sekilde takdim edilir: 
' 

1 - Krem Balsamin yagh gece i~in pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yags1z giindiiz i~in beyaz repkli 
3 - Krem Balaamin actbadem gece i~in 

· 4 - Krem Balsamin ac1badem giindiiz i~in. 
Kibar mahfillerin takdirle kullandtklar1 yegane sthhi kremleridir. 

MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~asmt alb kurutluk 
posta pulile bize gonderiniz. Y azacagm1z adreainize dort tekil 
Krem Balaamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

tNGtLIZ KANZUK ECZANESt, Beyoglu • Istanbul 

Haydarpa~ Lisesi Direktorliigiinden: 
Hgretmen k11mmdan izinli olan talebenin hemen mektebe don • 

meleri. (3427) 

• r_••uotillol• l •o ll••llltf l l llllfiiiiHIIIHIIIHHIIIttfiiiiiiiiHik#t .. N t HIHH<IHHkHitHift 

j En inadc1 ba§ air•larini, en §iddetli di§ agr1larmi 
. ~ · §a§llacak derecede siiratle gec;irir. 

CUMHURiYET 20 Haziran 1936 

Adapazan asliye hukuk hakimligin -
den: Sayx • 423 

Miiddeaaleyh: Istanbul Kadtkoyiinde 
Caferaga mahallesinde Haci§iikrii so • 
kagmda 3 sayi11 evde ~efkat yanmda 
Adapazarmm Kurtulu§ mahallesinden 
Yakub oglu Cenabm oglu Mehmede . 
. Davacx: Adapazarmm Kurtulu§ ma

hallesinden Karaaga~ dibinde yemi§~i 
Sapancah Mustafa ktzi Zebra tarafm • 
dan sizinle karde§iniz Semiha aleyhle· 
rinde a~hgx babamzla vuku bulan evlen· 
menin tecc;ili ve veraset davasx iizerine 
daveti kanuniyeye icabet etmediginiz
den hakkmtzda gtyab karar1 verilmi§ 
ve niifus kayidleri tetkik edilip §&hid • 
ler de dinlenmi§ ve gxyab kararxmn 
tebligi ic;in muhakeme 10/7/936 tarih 
cuma giinii saat 10 a btrakdmi§ oldu • 
gundan ilanm teblig tarihinden itiba
ren be§ giin ic;inde itiraz etmediginiz 
takdirde muhakemeye kabul olunamxya· 
cagmxz ilanen teblig olunur. 18/6/936 · 

Bunun teln vO • 
cudunuzu gOne ~ a 

arzetmell&iniz 

'cJ.MA b&.&ndM $vel -essiz olan "BARONI A"· 
gOzell ik tl~ ' "' mullaka vO· 
cudunuza sOrmelis lnli. 
"8 A R 0 N I A" s lzl gOne~ 
zlyalar•n•n IZI,rabh yan •k
hklar~ndan korudu~u glbl, 
betaran lu bOtOn fay· 
dalar 1n1 lbzal eder. 

·eanyolai""Vi\ 

sporlar.lcln 

' elzemdir 

BALIKLI 
RUM HASTANESiNDEN: 

Hastanemize Iazxm olan: 
200 c;eki kuru bu sene mahsulii ince, 

fum ic;in giirgen 
250 ~eki, bu sene mahsulii Rumeli 

me§esi 

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

Miinakasa ile satilacagmdan miinaka· 
saya i§tirak etmek istiyenlerin Galata

da Biiyiikbabkh hanmda 69 numarab 

dairesinde miinakasas1 icra edilecek 23 

haziran 936 sah giinii ogleden evvel 

miinakasa §eraitini ogrenmek iizere gel

meleri liizumu ilan olunur. 

OperatHr • Urolog 

Dr.Mehmed Ali 
Bevliye miitehass1s1 

Kopriiba§t Eminonii Han 
Telefon: 21915 

Sahib ve B~uharrlrt Yuna1 Nadi 
umumt ne~rlyatz tdare eden Ya.liz l§lm 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Matbaactlllc ve Ne§rtyat Tilrk A.nonfm 

~trkett - Istanbul 

Son 20 sene zarfmda diger 

biitiin markalardan daha 

fazla G o o dye a r laatikleri 

kullantldtgl herkesce ma· 

lum bir hakikattir. Biitiin 

diinyada kazamlnut olan 

bu itJbar ancak maim em

aalsiz miikemmeliyeti ile 

ifade olunabilir. 

AlL· WEATHER 

Di Gudyir Tayr end Raber Eksport Ko""".=~
Tiirkiye depoziteri: TATKO !liRKETi, Taksim Bah~esl 

kart•s•nda - Istanbul, Telefon: 44742 - 44743 

Avrupaya hareket hasebile eski ve mii§terisi ~ok olan 

Otomobil ve Bisiklet ve a lata Ticarethanesi 
Sattbkhr. 'l'aliblerin E. C. rumuzile Istanbul 

adresine yazmalart 

~UPONLU · VADE.li . llf'· • 

.,. 

•• 

Kastmpa§a Niifus memurlugundan: 
~i§lide HaclDlansur sokagxnda 51 

marah hanede oturan Kosti kxn 
ilttida ederek arzusu vec;hile Emel 
miye edildigi ilan olunur. 

MEVD~U~T 

ADAP~Z~Rr 

TUR~K · TiCAQI;-T· BANKAS.I 


