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10 cildi tamam olmu,tur 

Her eve ve harkese lazamdu 

Memleketin sark 
' 

Ve garbi aras1nda 
Fark yoktur 

V iiksek mevkili se~kin bir idare 

a~ami:n~zm.. millet g~~cligini~ 
gozlenm guzel §ark vilayetlen-

mize ~evirmek istiyen bir i§aretini fmat 
sayarak rnernleketin §imdiye kadar hakb 
haks1z ihmal edilmi§ §ark havalisile garb 
taraflan arasmda bundan sonra olsun 
herhangi bir fark gozetmege mahal ol
mad1gmi bundan evvelki bir yazirnizda 
izah. etrni§tik. Hala hiikiimetin muhtelif 
§ubeleri sicillerinde §ark vilayetlerinde 
hizrnetin hususi bir ehernmiyetle kayidla
ti bulundugunu biraz ac1 ile hatJrhyor ve 
hatJr!atJyoruz. Bu fark ni~in? Biz ya· 
Zimizda bu fark1 kald1rmaga yanyacak 
tedbirler ciimlesinden olarak §U Cumhu
riyet devrinde yaratilan bi?bir k~laybk 
sayesinde memleketin §arkJle garb1 ara
smda kar§Ihkb tam§ma ve anla§rna akm
lanna revac verilmesi fikri iizerinde mar 

etmi§tik. 
Heniiz ne§ri iizerinden pek az zaman 

ge~;mi§ oldugu halde bu yaz~miZI . ~asvi? 
Ve onda soylenen fikri te§Vlk edJCI b1r 
hayli mektub ald1k. Bunlann i~inde §ar
ka gidecek bir gezi kafile~inin !1~ te§.eb
biisiinu alrnak §eref ve h1zmetlm biZe, 
yani Cumhuriyet gazetesine teklif edenler 
bile var. Y ekpare vatan fikrini kar§Ihyan 
ve kucakhyan bu rnilli heyecandan bil
hassa miitehassis olrnu§ oldugumuzu ve 
bu ugurda elden gelebilecek hizrneti ha
kikaten §eref bilecegirnizi burada a~1k~a 
beyan ederiz. Mernleket i~inde toplu se~ 
yahatlar tertibile muhtelif bolgelerdek1 
millet ferdlerini daha uzaklardaki vatan
da§larile tam~maga ve mernleketin her 
tarafm1 milletin rniimkiin oldugu kadar 
~ok ferdlerine tamtmaga ~ah~rnakta cid
den biiyiik bir isabet vardu. Bu ~ok 6-
nemli i~in bundan sonra hepimiz ic;in itina 
ile gozoniine almacak bir hareket diistu
ru olmas1 samimiyetle temenni olunur. 

Garibdir ki gi.izel tabiat manzaralan
ni anlatmak i~in isvi~reden ve 1hk iklirn
ler hakkmda fikir vermek ic;in cenubi 
Rransadan bahsetmek modaSJ bize bile 
sirayet etmi~tir. Bunun sebebi kendi mil
letirnizin kendi mernleketimiz hakkmda 
kafi malumata malik olmamasJdJr. AvcJ
hk amatorlugii ile omriiniin daha ~ok kis
num gezilerde gec;iren eski ingiliz sefiri 
Mister Core Klarka bir giin Karpatlar
dan donerken vapurda raslarnJ§tlk. Bu
Yiik El<;i seyahatlerindeki rnu~ahedele
rinden bahsederken kendiliginden bize 
§unlan soylemi§ti: 
. - Av ve spor rnerakile c;ok yer gar
dum. Guzelligi dillere destan olan isvi~
reyj kan§ kan~ bilirim. Tirol daglannm 
biitiin pitoresk manzaralan haf1zarnda 
lllen~u&tur. Mesela §imdi bilrnem ka~mcJ 
defa olarak Karpatlardan doniiyorum. 
<,;ok guzel daglard1r. F akat size belki 
§a~acagmJz bir hakikati soy lemek i~in en 
giizel tabiat rnanzaralanm Twkiyede 
Rorrnu§iimdur. istanbuldan, sihirli Bo
hzicinden bir cennete muntehi olacak 
gibi uzana~ Marrnaradan bahsetmiyeyim. 
.Hatta isterseniz pek sevdigim izmit kor
fezi ac;Iklarma bile temas etmiyeyim. 
F akat T rabzon limanmdan Giimii§hane 
Ve Erzururn istikametindeki daglan ve 
onlarm giizel ormanlannl c;ok ogerek. v~ 
letafette emsalsizlikle tasvir ederek Jleri 
siirmeliyirn. Diinyanm benim gezebildi
gim yerlerinin hi~birinde bu kadar §aha
ne tabiat giizelligi gorrnemi§imdir ... 

Bu §ehadetin c;ok muteber olduguna 
elbet hepimiz inanmz. Daha diin bir A
merikah fen adarn1 Ayazpa~adan Mar
lllarayJ seyrederken: 

- Diinyanm hic;bir yerinde bu §eha
metli manzara yoktur. Bu tabiatin bir 
harikasJdir I 

Diyordu. 
Hakikaten kendi memleketimizin c;ok 

giizel yerleri vard1r ki bir kere tema§a 
etmi, olrnakla omre siirer zevk hat1ralan 
idame etmege yeter. izmirin giizelligi, 
cenub sahillerirnizin ebedivetle ornuz 
opii§en bir riiya ic;inde y lizer gibi derin 
sihir ve efsunu sozle anlatJlabilecek §ey
ler degildir. Hulasa memleketirnizin giizel 
tarafl.an ~oktur, ve bu itibarla kendi iii· 
kemiz dahilinde seyahat biiyiik bir zevk
tir. 

Kald1 ki bu seyahatleri biz yalmz bir 
zevk ic;in degil, memleketin §ark ve garbi 
Yekdigerini iyi tamsm diye de istiyaruz. 
Boyle kar§Ihkh akmlar sonundad1r ki, 
artJk mernleketin §arkmda rnemuriyet ver
mege gidecek vatanda§lar asiimaga gidi
Yor gibi gitmiyecekler, bunun tam tersine 
iizerlerinde zevkle ~ab§Ilacak giil gibi 

Tele!on; Ba§muharrlr ve evl; 22366 Tahrlr heyetl: 24298 idare ve matbaa kismlle Matbaacu1k ve Ne§riyat l;llrketl 24299 • 24290 

Hitlerle ~u,nig kar~I kar~Iya! 

Du~e, ikisi arastnda bir 
miilikat hazulaffit§! 

M. Musolini, iki devlet arastnda yakinla,mayi 
temin i~in Von Papen vas1tasile bu 

temasi temine muvaffak olmuf 

Dr. §u$nig M. Hitler 

Pariste c;1kan Paris - Soir gazetesinin bir miilakat vuku bulacagl hakkmdaki 
Prag muhabiri bildiriyar: 9ayialan teyid etmektedirler. . . 

<;ekoslovakya parlamenta mahfille - HatJrlardad1r ki M. Schuschmggle 
rinde, baz1 9ahsiyetler, Avusturya Ba§ - Dw;enin italyada yaptlklan son gorii~ -
vekili Schuschniggle M. Hitler arasm- me esnasmda, A vusturya Ba§vekili, A-
da oniimiizdeki temmuz ay1 iptidasmda [Arkas~ Sa. 3 siitun 4 te] 
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Valiler toplantyor 
26 Vali ay1n 23 iinde Ankara Parti Merkezinde 
toplanarak Dahiliye Vekilinden yeni talimat alacak 

Ankara 20 (Telefonla) - Parti ge
ne! merkezindeki taplantlya ~agmlml§ 
olan valilerin bir kismi, Ankataya dogru 
yola ~lk.Jm~lard1r. 26 vali, diin de bil -
dirdigirn gibi, 23 haziran sah giinii bu -
rada taplanacaklar ve F1rka Gene! Sek
reteri Dahiliye Vekili ~iikru Kayadan 
talirnat alacaklardJr. Bu toplan!Jda ma
halli vaziyet ve Parti i§leri hakkmda da 
gorii§rneler yapilacakllr. 

;lehrirnize ~agmlmi§ olan valiler §Un -
lardir: Bilecik Valisi Ali R 1za Oskay, Ankarada toplanacak Valilerden Tevfik 

Hadi, celal Bardakr;:t, ve Ali R~za Qevik 
Eskisehir Valisi T alat Once!, Kiitahya 
Vali;i Sedad Erim, Bolu Valisi Cerna!, Nigde Valisi Faik Ostiin, Konya Valisi 
Zonguldak Valisi Halid Aksoy, Kas • Hamdi Bardakc;1, Y ozgad Valisi Baran, 
tamonu Valisi T alat Demirkan, Sinob Scyhan Valisi T evfik . Hadi, Malatya 
Valisi Siireyya Yurdakul, Sarnsun Va- Valisi Ethem Akmci, I~el Valisi Riik -
lisi F uad Kutsal, ~arum Valisi Ziya T e- ned din, Gaziantep Valisi Ali R1za ~e
keli, Arnasya Valisi Kadri, Tokad Va- vik, Ordu Valisi Hayri, Ku§ehir Va -
lisi F aiz Ergun, Kayseri V alisi N azmi, [Arkast Sa. 3 siitun 5 te] 
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lspanyada anar§inin 
~ok feci bilin~osu 

Dort 
1200 

ay i~inde yiizlerce ki~i oldiirii1mii,, 
kisi yaralanm1~, kiliseler, gazeteler 
yikdmi~, suikasdler yapdm1~br 

ispanyada, grevciler polis taralmdan dagrttlrrhen 
Madridden 16 haziran tarihile bildi- «- 16 §Ubatlanberi, 1spanyada 269 

rildigine gii.e~ Action Populaire !ideri ki~i siyasi veya sosyal sebebler yuziinden 
Gil Robles, lspanyada el' an hiiklim su- olduriilmii§, 1287 ki§i yaralanmJ§Ilr. Bu 
ren anar~iyi durdurmak uzere ne gibi miiddet zarfmda yapiian suikasdlerin 
tedbirler dii~iinuldiigiinii hiikiimetten is- sayiSI 353; tahrib edilen kiliselerin sa -
tizah etrni~ ve §U sozleri soylemi§tir: LArkas~ Sa. 7 sutun 5 te I 
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vatan par~alanna sevinerek ve ko§arak 
gideceklerdir. 

Bize bu rnunasebetle mektub gonde
renlerden doktor narnzedi Bay F ahrinin 
bu ugurdaki ~ah~malanm takdirle kar$1-
lanz. Bu gene vatanda~ Oniversite genc
liginin Anadolu seyahatleri i~in ~ok c;a
h§mi§ oldugunu ve hic;bir taraftan yar· 
dtm gorrnedigini yaz1yar. Guzel fikirler 

eger bir iki gunde yuriirnezlerse bundan 
dolay1 meyus almaga mahal yoktur. De
mek ki o zaman fikri yiiriitecek ~artlar 
henuz olgunla~mami§h. Bu §artlan olgun
la~hnnciya kadar ayni fikir uzerinde IS

rarla c;ah~rnaktan farig olmamak lazim
dJr. ic;timai meselelerde muvaffakiyetin 
s1rn buradad1r. -

YUNUS NADI 

a 

Atatiirkiin diinkii 
gezintisi 

Istanbul 20 (A.A.) - Atatiirk 
bugiin ogleden sanra, kendileri ku
rek ~ekerek denizde sandalla bir ge
zinti yaprnl§lar ve bunu rniiteak1b 
plaja ~1karak burada kum ve giine§ 
banyosu alrni§lardir. 

Atatiirk, ak§arna dogru yaya ola
rak plaj sahilinde bir muddet dola~
mi§lar ve bu arahk Flory a tesisa h
mn yeni plamna gore yap1lmakta I 
alan banyo binalan in§aahm tcfti~ 
buyurmu§lardir. 

Atatiirk, Floryadaki deniz evin- I 
de spor hayatma ba~lam1~lardu. 

e a 

Bahreyn adalan 
iran lngiltereyi 

protesto etti 

Nota Milletler Cemiyeti 
U. katibligine verildi 

Cenevre 20 (A.A.) - han Harici
ye N azm, Milletler Cerniyeti umumi 
katibi M. Avenola, iran hiikiimeti tara
fmdan Bahreyn adalan hakkmda, ingil
terenin T ahran maslahatgiizanna veri! en 
notanm bir suretini tevdi etmi§tir. Bu no
ta, Bahreyn adalan hiik~rneti namma 
hareket eden !ngiltere ile Ibnissiiud hu -
kumeti arasmda 16/11 ve 17 /II /1935 
tarihlerinde teati olunan muhabereyi pro
testo etmektedir. 

Notada ezciimle, deniyor ki: 
dngilte~e hiikiirneti, iramn Bahreyn 

adalan uzerindeki haklanna tamamile a
gah bulundugundan, miinaka§a gotiire -
rniyecek kadar sarih olan bu haklan in
kar dernege gelen bu tam hareketi bir 
kere daha protesto etmek vazifem icabJ· 
d1r. iran devletinin gerek halihaz1r ve 
gerek ati i~in bir meseleye taalluk eden 
kaffei hukuk ve menafii kat'iyyen mah

fuzdur.» 
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Afi~aj meselesi 

yeni safhada 

Dahiliye Vekaleti de 
tahkikat yapbr1yor 

Diin Ankara 
dan ahp ne§retti -
gimlz bir telefon 
haberi, mahud afi -
~aj i§inin yeni bir 
safhaya girdigini 
gosterrnektedir. 

Bir k!Sim §ika -
yet~ilerin rniiracaa -
tini tetkik eden Dev· 
let ;Jiiras1, rnesel e 
;luraca bir karara§urayi Devlet reisi 
raptedilinciye ka - Re§ad 
dar alakadarlardan istenen afi§aj para
Jan hakkmda tehiri icra karan vermi§tir. 
Devlet ~iiras1 §ahsi muracaatlerdeki is
tekleri degil, umumi prensip ihtilaflanm 
halletmek vaziyetinde aldugundan bittabi 
bu karar, yalmz §ikayet sahiblerine mun
ham kalamaz; kendilerinden afi§ai ucre
ti istenen biitun alakadarlara da §ami! -
dir. Binaenaleyh biliimum rniikellefler 
hakkmda tehiri icra karan verilmi§tir, 
demek olur. 

T ahhikat ba~ladz 
Diger taraftan Dahihye Vekaleti U

rnum rniidiirlerinden F aik te §ehrirnize 
gelmi§tir. Kendisinin afitai i~ini tahkike 
memur edildigi, bilhassa miinakasa ila -
·mn!D ne§ir tarzile, rniikelleflere yap1lan 
tebligatm §ekli ve tahsilat iizerinde ehem
rniyetle rne§gul oldugu haber verilrnek -
tedir. 

[Arkas~ Sa. 3 siitun 6 da] 

Bogazlar konferans1 munasebetile 
Be§ giizel yaz1 

Bogazlarrn uzak 11e yakm tarih· 
teki yerini teabit ifin arkadafrmrz 
M. Turhan Tanm kaleme aldrgr bef 
makaleyi arrasile nefre ba,lryoru:r:. 
Boga:zlarrn mitowjiaini anlatan bi
rinci yazryr bugiin befinci aahilede 
okuyacaksrnrz. Bu seri gerfekten 
giizeldir lie tarihin pek canlr aahi
lelerini yafalmaktadrr. 

ingilterenin a~bgt yol 

Fransa da zecri tedbiri 
ilgaya karar verdi 

Bel~ika da ayni karar1 verecek. Edenin soldan 
geri edi~i Cenevrede teessiir uyandirdi 

Cenevre 20 (A.A.) - Milletler Ce-/ 
rniyeti mehafili M. Edenin «soldan ge
ri» etmesinden fevkalade miiteessir ol -
mu~l ard1r. 

Bu mehafilden beyan olunduguna go
re bundan boyle diplomatik cidal, and -
la§mamn tadili etrafmda temerkiiz ey -
lernektedir. Kuc;iik Antant devletleri ih

tirna] ki Milletler Cemiyetine kar§I sadi
kane duygulanm teyid edecek ve 16 nc1 
madde ile miieyyed sulh tezinin kuvvet
lendirilmesini istiyeceklerdir. 

ingilterenin de, Milletler Cemiyetinin 
niifuzunu idarneye ~ah§masJ ve halbuki 
baz1 cenubi Amerika devletlerinin de 
andla§manm mevzil uzla&rnalar esas1 ii-

Dun Alman el~;isile goril§en Italya Hariciye 
Naztn M. Ciano (sagda) ve 

Miistemlekat Naztn Lessona 

zerine miistenid bir tarzda tamamile ta· 
dilini isterneleri rnuhterneldir. 

I Arkasz Sa. 7 siitun 4 te 1 

$iiieHiig~ ...... LOUi'SYf ... i2 .... 'iDCi 
ravuntta nakavt etti 

~meling ilk dort ravundda miidhi, dayak yedi, 
Zenci boksoriin maglubiyeti hayret uyand1rd1 

Alman boksoril §meling 

Nevyork 20 (A.A.) - Diin gece 85 
bin seyircinin oniinde zenci boksor Louis 
ile Alman $meling kar~Ila§ml§ ve Alman 

Zenci boksor Louis 

Boksorii 12 nci ravundda Louisyi 
kavut ederek yenmi§tir. 

na -

[ Arkast Sa. 7 siitun 1 del ...... S .. ~ .. ~ ...... k.ii .. ~ .. ~l~ .. ~ ...... t"e ... f1~"i''k'i" .... 
Rusyada 4,100 · metreye 

bir halon 1 000 resim 
Tam kiisuf gelecek sene bir daha olacak 
ama yalnJZ Pasifikte kii~iik bir adadan ha,ka 

hi~bir yerden goriilmiyecek 

Ankarada kilsuttan iki manzara: Giine§ il an tutulmu§ halde ve tam kii.sut esnasma\1 
Hakimiyetimilliye meyda mnzn lo~ manzarasz 

Moskova 20 (A.A.) - ilim akademi - rassud noktalarmda elde edilen netice
sinin kiisufu tetkik komisyonu relSl lerin miikemmel oldugunu soylemi§tir. 
profesor Gerassimovi~ en miihim ta - LArkas1 sa, 7 siitun 3 tel 



I II II 
VIYANA DON.U$U 

Tarihi tefrika: 69 

K1zlaragasile imrahor onlerine 

M. TURHAN TAN 

konulan p1rdhb 
rii,vetleri goriir gormez Avc1 Mehmedi Babtali 

aleyhine haraket ettirmege kalkl,mi,Iardi 
fmparator bu miilahazaya sanlarak 

Conte Albert de Capraray1 hymetli 
hediyeler ve dolgun hazinelerle lstanbula 
yolladt. Simdi Tokelinin elc;ileri bir yan· 
dan, Caprara obiir yandan para dokiip 
dalavere c;eviriyorlard1. Turk giiciinii ac; 
gozlii bir Saduazamdan satm almaya 
sava§1yorlard1. 0 mukaddes giic;, bir 
tezgah mah gibi pazarhk mevzuu yaptl
mt§tl. Gizli bir arttlrma ile Macarlar 
ve Avusturyahlar tarafmdan pey altma 
ahmyordu. 

Haris ve ac; gozlii Kara Mustafa Pa
§a, bu ah~veri§ten memnundu. Budin Va
lisini Tokeli lmrenin himayesine memur 
etmi§ olmakla beraber bu himayeyi res· 
ml bir taahhiid, ac;tk bir devlet odevi 
haline koymakta teenni gosteriyordu. 
Ciinkii iki taraft da iflas derecesine ge· 
tirinciye kadar s1zdmnak istiyordu. Cont 
de Caprara, birlikte getirdigi hazineler 
tiikendikten ve bir hayli de bore; ettikten 
sonra Sadtrazamm meramm1 kavradt, 
ba~ka yoldan tehlikeyi kar§tlamayt ta • 
sarladt, saraya ba§vurdu. 

Ktzlaragast Yusufla Biiyiik 1mra 
hor, Bo§nak San Siileyman, Sadtrazam 
Kara Mustafa Pa§ayt sevmezlerdi. Se • 
bebi de onun t1pk1 Kopri.ilii Mehmed ve 
Faztl Ahmed Pa§alar gibi saray ulula
nna deger vermiyerek devlet i§lerini di • 
legine gore idare etmesi, kazanc1 kendi
ne hasreyleyip ba§kalanna hisse <;lkar
mamast ve nalmct keseri gibi davranma
uydl. Her i§ten rii§vet almaya, Sad1ra • 
zamlardan ve vezirlerden armagan adile 
vergi toplamaya ah§km olan saray ulu
lan kazancs1z bir ikbale razt olamtyor -
lard1, Kara Mustafa Pa§aya di§ biliyor
lardt. 

Bundan otiirii Capraranm davram§t 
yerindeydi. Bir kact rniicevherle ve be§ 
on bin altmla Bab1aliyi yemnesine im • 
kan vard1. Nitekim Ktzlaragasl ile Bi.i
yiik lmrahor, dola§lk yollardan getirilip 
i:inlerine konulan pmltih rU§vetleri gori.ir 
gi:irmez. heyecanlanmi§lar, el ve dil bir -
ligi yaptp A vet Sultan Mebmedi Ma, • 
car i§inde Babtali aleyhine hareket ettir
mege kalkl§ffit§lardl. 

Onlarm dillerinde kuvvetli senedler 
vard1, padi§aht kand1rmak ic;in bu sened-
1eri kullamyorlar ve §oyle konu§uyorlar· 
dt: 

- Tokeli lmre bir cambazm pic;idir, 
bugiin kanstnm adile, malile uc;uyor, bi:i
biirleniyor. Bee; Casan, Kral soyundan
dlr, i.inlii bir ki§izadedir. Asalet, §ohret 
ve kudret sahibi bir hiiki.imdan silleleyip 
bir cambaz ogluna el uzatmak senin §a· 
nma di.i~mez. Ki~inin dostu da, dii~mam 
da kendine denk olmahdu. Sonra ordu 
yorgundur, reayamn hali harabdir. Ver
giler toplanamtyor, ulufeler vaktinde ve
rilemiyor. Lehli ile. Moskofla, V enedikle 
heniiz ban~ yap1ldt. Asker ve hazine i§· 
lerine di.izen verilmeden bir cambazza • 
den in kuru hatm i~in N emse <;asanm 
giicendirmek, sonu ~iipheli bir harbe gi
ri~mek akil kart degildir. Sana candan 
sadtk olan eski vezirler de boyle di.i§iin· 
mii~lerdir. On ytl once Tokeli lmre ser
serisi, Y a nova Beylerbeyisi Vezir cerrah 
Kasim Pa§aya sigmtp §evketlu Hiinka -
rm dostuna dost, dii§manma dii§man o
lacagml, bu sadakatine kar§thk kendinin 
himaye olunmaSIDI isteyince o ak1lh ve· 
zir: «Sizin gibi mi.iteharrikler arasma gi
renler ba§tan ve candan ~lkagelmi§ler • 
dir. Var, ba§ka kapt ara. Bizimle Nemse 
arasma nifak koyup nabakyere kan dok
ti.irme» dedi ve herifi kogdu. 

Rahmetli F aztl Ahmed Pa§a da oyle 
davrandt, Tokelinin elc;ilerini yiiz ver • 
meden geri c;evirdi. 0 giindenberi stmr· 
larda ba§tbo§ gezen bu serseri Macar 
§imdiki vezirin para canh bir tamahkar 
oldugunu i§itip lstanbula adam U§iirdii, 
elmas ve altm sunup meramm1 yiiriitmek 

yolunu buldu. N eredeyse efendimizi de 
kandmp N emseliye barb ac;tuacakttr. 
Halbuki tabt senin, devlet senin, yann 
bir kOtiiliik c;tkarsa zarar dabi senin ola
caktlr. Biz kullarm yedigimiz ekmegin 
hakbm gozetip seni c;ukura dii§i.iriilmek
ten korumak isteriz. 

Agalann mantigi kuvvetliydi. T ahta 
«;1khg1 giindenberi isyan ve barb i~inde 
ya§amJ~, birc;ok tehlikeler gec;irmi§ olan 
Avct Sultan Mehmed de bu manttga kar
§1 boyun egmekte tshrar duyuyordu. Fa
kat Kara Mustafa Pa§a, saray agalanmn 
topuna kiilah giydirecek kadar zeki idi. 
Cont de Capraranm saraya ba§vurdu • 
gunu casuslan tarafmdan verilen jurnal
larla ogrendigi gibi bu miiracaatin kendi 
hesabma ters dii§ecek surette tesirler yap
hgmJ da padi~abm takmd1g1 tav1rdan se
zivermt§tl. Bu sebeble bemen mukabil 
tedbirler almaya giri§ti, Tokeli lmrenin 
elc;ilerini gizlice yanma getirtti: 

- Keselerin, dedi, agzmi ac;m, bol 
bol para sac;m, yoksa i§iniz harabdtr, Ca
sann elc;isi size galebe edecektir. 

Ve vaziyeti ac;tkc;a anlath, saray aga
lanm te§ebbiislerinde hiisrana ugratmak 
ic;in orduyu ele almak laz1m geldigini ile
ri siirdii. Elc;iler, biricik istinad noktalan 
olan Sad1razamm tela§tnt dogru ve kendi 
durumlanm tehlikeli bularak pac;alan st
vami§lardt, Y enic;eri ocag1 ululanna pa
ra sunmaya ve yiizsuyu dokmege koyul
mu§lardi. Kara Mustafa Pa§a onlara yol 
gosteriyor ve kimlere ne miktar akc;e ve
rilmesi lazlm gelecegini ogretiyordu. 

Bu haris adam meramma ermek ic;in 
ha§ka tiirlii entrikal ar da c;evirdi. Sm1r 
boyundakl beylere Ulahlarla haber yo) • 
lay1p Nemselilerin Turk bayragma say
giSlzhk gi:istermekte, koylere sarkmtJhk 
etmekte, yagmalar yapmakta ve bir yan
dan da askerl hazuhklara giri§mekte ol
duguna dair mektublar getirtti. Hatta bir 
kac; N ems eli tutturup para vererek ve o
\i.imle tehdid ederek bu uydurma mektub-
lara uygun sozler soyletti. . 

Avct Mehmed, biitiin bunlara ragmen 
Viyana sarayile sulhu bozm~k istemiyor• 
du, bir savsaklama siyaseti giitmege sa
Va§tyordu. Lakin orta Macar elc;ilerinin 
kolayltkla satm aldtklan Y enic;eri Agast 
Bekri Mustafa Pa§anm ocak namma ko
nu§rnaya ba§larnast iizerine i§ degi~ti. 
Zaten Sadtrazamm yeti§tirmelerinden ve 
gozdelerinden olan bu Pa§a Aga, bir se
lamhk gi.ini.i Hiinkann yanma sokulmu§ 
ve damdan dii§er gibi Nemse i§ini dile 
a!Jp §U sozleri soylemi§ti: 

- Hac1 Bekta§ ki:ic;ekleri kullann son 
giinlerde s1k s1k kazam §erif etrafmda 
~evreleniyor, dedikodu yap1yor, ben ki:i
len tepemden ttrnag1ma kadar kulak ke
sildim. Onlann soziinii, horatastm ince -
den inceye dinledim. T ann ic;imi biliyor 
ya, i.irktiim. 

Hiinkar da ba§tana§agi ktzaran, titri
yen ve uguldtyan bir kulak halindeydi, 
heyecanla soruyordu: 

- Kullanm ne konu§uyorlar ve ne 
istiyorlar? 

- Padi§ah bizi neye besler, ki§lada 
oturmaktan kotiiriirn olduk, cenk isteriz, 
Rabe (Raab) sava§lnda strttm1zdan al
d1rd1gtm1z camadanlart vanp di.i§man • 
dan alahm diyorlar. 

Avct Mehm.ed, dalgm dalgm dii§iin
dii. Bu sozlerde korkunc bir tehdid ko
kusu buldu ve belli belirsiz ic;ini c;ekerek 
mmldandt: 

- Kullanma si:iyle, merak etmesinler. 
Giinii gelince kendilerine k1lavuzluk ede
riz, cenge gideriz. Attmtz egerli, k1hc1· 
mlz bilenmi§ duruyor!.. 

l§te o giin Ti:ikeli imre kazanm1~, Cont 
de Caprara kaybetmi§ ve tarihin istika
meti degi§mege mahkum olmu§tu. 

[Arkasl varl 

Kmlay Cemiyeti Te,vikiye fUbesinin faaliyeti 

Ktztla 0 Be§ikta§ kazasma bagh Te§vikiye semt ocagt, gtinde~ ~line :iiJeii= 
·· ~ 1. b;• hal almi"tir. Bu vaziyetten cesaret alan, Te~vtkty.en y k§ 

mu~, venm 1 ._. .. • . b tt• · lerd1r u a-
. k ht 1 tyan gencleri ocagi nah1ye haline kal e trmt§. · h 1. 

vt e mu ac; o m . 1 t" . bul nan tdare eye 1 
k . · T ·• i nahiyesinm ac;t rna orenmde haztr u r1 1 resim e§VlK ye , 

azalarile davetlileri gostermektecfu". 

CUMHURiYET 

( Oehlr ve Memleket Haberleri J • 

istanbul senlikleri Arazi tahriri 
' 

Tali 
ikmal 

programlar da 
edilmek iizere 

I , Halk1n _,ikiyetleri ~ / 

: Alb a~~a bitmiyen ~ir '1, Maliye Vekaleti Komis-
~ tekaud muamelesl yonlardan mali'imat istedi 

Erenkoyiinde Sahrayicedid rna- I --
!stanbulun 40 gun 40 gece devarn hallesinin imamorta sokagmda 26 Arazi tahrir i§lerinin ve tahrir komis-

edecek olan ~enlik programm1 hamlama numarada Adil imzasile aldtg1m1z ( yonlarmm mesai ve faaliyetlerini tetkik 
komitesi, diin Sehir Meclisi salonunda mektubda deniliyor ki: l ve takib ic;in Maliye Vekaletince tesis 
toplanmt~ ve tali komisyonlann tesbit et· . « 1933 senesinde istanbul mali- edilecek kayidlere esas olmak iizere vi-
mi§ olduklan raporlan okuyarak tasvib ' yesinde yaptlan yeni te§kilat neti- layetten merkez ve miilhak kazalara 
eylemi§tir. Tiyatro festivali prograrnmt cesinde Gebze Malmi.idiirliigiini.in bagh bulunan ciiziitamlann isimlerini 
hamlamakla me§gu] bulunan komisyo - siivari tahsildarhgma nakledildim. bavi bir liste istenilmi§tir. Mahalleler 
nun projesine gore festivalin ilk baftasi Bu yorucu i~tc bir mi.iddet c;ah~hk- ciiziitamdan sayllmamaktadtr. Listeler 
ic;inde, Ti.irk tema§a ve sahne san' atmm, ( tan sonra dayanam1yarak has tal an- 15 temmuza kadar Vekalete gonderilmi~ 
bugiine kadar ge.c;irdigi hemen bi.itiin te- dim. Hiikumet doktorunun tasdikli olacaktir. 
Hmiil safhalanm gorebilecegiz. Ilk ak- raporu i.izerine bir ay mezuniyet al- T ahrir komisyonlarma aid ayl1k me • 
§am memleketimizde sahne san'atmm ( dtm. Bu §ekilde hareketimi temaruz sai cetvelleri de miiteabb aym onuncu 
ilk inki§af merhalesini te~kil eden med- ', addettiler, Vekalet emrine alm • gi.iniine kadar behemehal postaya verile-
dah ve karagoz oyunlan gosterilecek, ) dim ve bu yeti§miyormu~ gibi dort rek Vekalete gonderilecektir. 
sonra san' atkar N a§idle F ahri, kar§tkar- ay sonra da inztbat komisyonunun Istanbul, T ekirdag, K1rklareli, Edir-
~Jya hokkabaz oyunu oymyacaklardu. kararile tekaiide sevkedildim. 1, ne ve <;anakkalede te§ekkiil etmi§ olan 
fkinci ak§am, en tanmmi§ profesyonel ve 7, 1 O, 13 ve 16 ya~larmda dort l tahrir komisyonlan muamelelerinin tef -
amator mukallidlerin i§tirakile sureti ' <;ocugun babastylm. T ekaiide sev- ti§ine tabrir miifetti§i lsmail Rifat tayin 
mahsusada prova edilmi§ bir orta oyunu kolundugum taribte yirmi dort sene edilmi§tir. lsmail Rifat 14 temmuza ka -
oymyacakttr. Dc;iincii ak§am, eski tulu- 1 sekiz ayhk memuriyet hayahm var- ~ dar istanbul Vilayeti dahilindeki ko -
at kumpanyasmm tamnml§ bir piyesi oy- di. y ani dort ay daha kalsaydim misyonlarm muamelelerini gozden gec;1 • 
nanacakt1r. Bu piyesin (<;ifte koy dii • recektir. 

I yirmi be~ seneyi dolduracaktim ve 
gviinii) olmas1 muhtemeldir. Dordiinci.i b · b Bundan sonra 15 temmuzdan 14 a-ta iatile tekaiidiyem de o ms ette 
ak§am, Sehir Tiyatrosu, miintahab bir , artacaktt. Bu yetmiyorn\u~ gibi in- gustosa kadar T ekirdagmda, 15 agustos-
piyesi, yeni dekorlar ve mizansenlerle oy- zibat komisyonunun karanndanberi tan 5 eylule kadar Kuklarelinde, 6 ey • 
myacakt1r. Be§inci ak§am, Halk Ope • 1 alh ay ge<;tigi halde tekaiid rnuame- lulden 30 eylule kadar Edirnede, 1 te§· 
retile Sehir Tiyatrosu opereti, hirer per- 1 lemi intac edip maa§ baglamtyor- rinievvelden 31 te§rinievvele kadar da 
delik hir operet oymyacaklardtr. 1 1 <;anakkalede c;ah§arak tahrir komisyon-

T aksim bah~esinde §enlik zamanlan i- ' arEvimde yatacak minder, ortiine- 1 lannm i~lerini tefti§ edecektir. 

21 Haziran 1936 

Siyasi icmal 
Akdeniz ve ingiltere 

a ngiliz Hariciye N azm zecrl ted .. 0 birlerin kaldmlmasma dair kabinenin 
karanm parlamentoda izah ederken 

yeni F ranstz kabinesile temasta bulun -
dugu zaman F ransamn zecri tedbirlerin 
devamm1 ve te§didini istedigine dair Fran· 
stz devlet adamlanmn bir i§arette bulun• 
madtklanm ehemmiyetle kaydetti. Fran
sada yeni kabinenin de zecri tedbirlere 
taraftar goriinmemesi iizerine ingil • 
tere yalmz ba§ma her tiirlii tehlike 
ve mes'uliyeti iizerine almak suretile bu 
tedbirlerin devamtnda 1srar etmekten ~e
kinmi§tir. 

ingiltere Milletler Cemiyeti meclisle· 
rinde zecri tedbirlerin tatbikma devamda 
bir mana ve maksad kalmad1gm1 ve Ha
be§istanm asker! miitehassislann tahmini 
hilafma mukavemeti s:abuk tiikenerek or• 
tadan kalkmast iizerine bu devletin ye • 
niden diriltilmesi jc;in harbe miiracaatten 
ba§ka bir c;are kalmad1gm1 bildirecektir. 
H abe§ meselesinin bundan evvelki biitiin 
safahatmda oldugu gibi lngiltere Mil " 
letler Cemiyeti azalanna bu defa da 
rehberlik edecek ve miitaleas1 birc;ok iti
raz ve protestolara ragmen nihayet ka • 
bul edilecektir. 

Fransanm tereddiidii ve Sovyet Rus • 
yanm Almanya ile arasmdaki vaziyet 
dolay1sile aza biiyiik devletler arasmda 
yalmz kalan !ngiltere zecri tedbirlerin 
kaldmlmasma taraftar olmakla beraber 
derhal italyaya dostluk elini uzatacak 

<;inde verilecek konserler i<;in, Sehir ban- d 1 k 1 cek yonzan, oturacak san a ye a - ) 
dosu da, ~imdiden hamltklara ba§laml§· madl. Heosini sahp savarak nafa- 1 MOTEFERRJK degildir. ingiltere Akdenizde hem mute· 

yakkiz bulunacak, hem de §imdiye kadar 
ltalyanm bir tecaviiz ihtimaline karl§! bu 
denizin §arkmdaki devletlerle yaptlgt as• 
keri anla§malan muhafaza edecektir. 

ttr. Bu konserlerde garb musikisinin en 1 
' kamlZI tedarikl" cah§tm. Simdi pek Asri sinemada miisamere iyi pan;alan c;almacakhr. ) 

iimidsiz ve sefil bir vaziyetteyirn. 
Kas1mpa§a Y oksullara Y ard1m Ku • 

rumu menfaatine salt giinii saat 21 de 
Asrl sinema .salonlannda bir miisamere 
verilecektir. Bu mi.isamerede Sadi Ho~
sesle arkada§lan tarafmdan bir konser ve
rilecektir. 

Senlik miiddetince bir fotograf ve bir ) 1 b Devletin bir rmektarma vap1 an u 
de halt sergisi a<;tlacaktu. Bu sergil::rin, muamele dogru mudur? Bu hususta 
mimar Sinamn en me§hur eserlerinden ' aid oldugu makamlarm dikkat na

Filvaki bu kar§thkh yardtm ittifaklari 
zecri tedbirlerin tatbikinden dogacalC 
mahzurlara kar§l !ngiltere ile §arki Ab 
deniz devletleri arasmda kar§thkh bir si" 
gorta mahiyetindedir. Lakin zecrl tedbir• 
lerin kaldmlmasile bu mahzurlar berta or 

raf olacak degildir. <;iinkii zecri tedbir• 
lerin kaldmlmast Habe§ meselesini haHe 
kafi gelmiyecektir. lngiltere eylulde bu 
meselenin esash surette halli ic;in kat'i te" 
§ebbiislerde bulunacakttr. 

madud olan ve halen tamir edilmekte l 
zarlarim ~ekerek miisebbiblerinin 

olan Ayasofya hamammm salonunda a· 1 

cezalandmlmalarma tavassutunuzu 
c;tlmasi muhtemeldir. Bunlardan ba§ka 
bir de karikatiir ve mizab sergisi actllma
SI di.i§iiniilmektedir. 

Komite, festivale gec;en senekinden 
daha fazla bir ragbet temin etmek i<;in 
gerek Balkan memleketlerine, gerekse 
Anadolunun muhtelif §ehirlerine bir c;ok 
afi§ler gondermi§tir. 

D1s memJeketlere 
' 

giden memurlar 

1htiyat stibaylar 
~aguilmiyacak 

!htiyat subaylarmm her iki senede bir 
staja c;agmlmalan hakkmdaki kanunun 
bu sene tatbik edilmeyip gelecek sene 
tatbik edilecegi bildirilmektedir. 

Barem kanunu esas1 
iizerinden seyahat 

Pazar ruhsatiyesi hAkkmdar . 
verilen karar ._. , .. uf~!.~~Y.:~.s~. ~-·~~a~~~ ,., 

SEHIR ISLER! 

Esnaf §Ubesi mlidlirii istifa 
etti 

!ngiltere ayni zamanda, zecri tedbir • 
lerin kaldmlmasile Cerniyeti Akvamni 
ltalyay1 miitecaviz addeden karan hii or 

Ticaret Odast esnaf §ubesi mi.idiirii ki.imlerinden kurtanlrnasma da taraftar 
Meh~a AH • va:tift!sinden i.stifa etmi§ goriinmii or. link·· ital a ile daha ~oli 
esnaf §Ubesinih eski miidiir vekili ve ne§ 

ugt:a§acakhr. Bunun i~in Mister Eden 

Belediye pazar ruhsatiyesi hare; hak· Mii§avir olarak veya siyasi miizakerat 
kmda vaki olan §ikayetler i.izerindeki tet- haricindeki kongre ve ic;timalara :i§tirak 
kikatmt ikmal etrni~tir. Bu tetkikat neti- 'eya muvakkat memuriyet ve tetkikat 
cesinde, 15 hazirana kadar tahsili elzem gibi vazifelere ecnebi memleketlere gon 

riyal §Ubesi mlidliri.i Galib Bahtiyann bu 1 
k Akdenizde talyan • Habe§ ihtilafmdan 

§Ubenin i§lerine vekalet etmesi te arriir 
evvelki miidafaa vaziyetinde kahnm1ya" 

etmi§tir. rak burada bahri ve askeri ve hava kuv• 

· 30 b derileceklerin alacaklan yevmiyeler "U 
olan ruhsatiye harc1 miiddetinm, a- 'S §ekilde tesbit edilmi§tir: 

DENIZ ISLER/ vetlerinin artmlacagmt haber verdi. 

Ecnebi vapurlarmm 
kurnazhklari 

Zecri tedbirlerin kaldmlmasma dair 
miitaleast, Milletler Cemiyeti tarafmdan 
kabul edilsin edilmesin ingiltere Akde " 

zirana kadar temdidi klararla§ttnlmt§~r. Biiyiik Millet Meclisi reisi, Ba~vekil, 
Ruhsatiye haretnm tenzili miinhaman u· Vekiller ve meb'uslarla baremin 1, 2 ve 
mumi meclisin karanna bagh bulundu- 3 iincii derecesindeki memurlardan mu
gundan ~imdilik buna imkan goriileme· rahhas olarak gidenlere 621,5 Frans1z 
mi§tir. Boyle bir karar almmc1ya kadar frangi (heyet reislerine Vekiller He -
ruhsatiye baret, bina tahriri yaptlm1yan yeti kararile 124,21 Franstz frang~ zam 
yerlerde eski usul iizerine, bina tahriri bi- olunabilir.) bunlardan mii§avir olarak 
ten yerlerde 1se, kanuna tevfikan tahsil veya kongre ve ic;timalara i§tirak, mu
edilecektir. vakkat memuriyet · ve tetkikat gibi va

KOLTOR ISLER/ 
Goztepe be§inci mektebde 

giizel bir mlisamere 
Goztepe be§inci mektebde, bu sene son 

Simftan mezun olan 120 talebe §erefine 
diin, talebe velilerinin ve biitiin mekteb 
muallimlerinin huzurile bir ~ay ziyafeti 
verilmi§tir. <;;::aydan sonra mezunlarm 
karneleri tevzi edilirken diger talebeleri 
de c;ah§maga te§vik eder yollu nutuk soy
lenilmi~tir. Caydan sonra kiic;iik yavru -
lar muhtelif oyunlar yaparak eglenmi§ler, 
senenin son giiniinii de bOylece beraber 
gec;irmi§lerdir. 

ADLIYEDE 

Diiello haberini Baro reisi 
tekzib ediyor 

Diinkii ak§am gazetelerinden biri, bir 
hadiseden dolay1 avukat Hasan F ehmi -
nin, avukat Ismail Miinirle avukat F uad 
Sedadt doelloya davet cttigini, diiello 
Tiirkiyede yasak oldugunc!an, dogii§iin 
baska bir memlekette yapilmasmt teklif 
ve ,bunun ic;in de Baroya miiracaat ettigini 
yazmakta idi. Keyfiyeti Baro reisi Hasan 
Hayriden sorduk, bize §Unlan soylrdi: 
«- Boyle bir §eyden malumahmtz 

yoktur. Bir kanun adammdan, adam ol

diirmek gibi bir harrket umulur mu? Bi

ze miiracaat olsa dahi onu okumadan 

kaldmr atanz.» 

Diki§ makinesini ta§larm 
arasmda bulmu§! 

Y e§ildirekte bir diikkamn duvanm de

lerek bir diki§ makinesile iki tane terzi 

iitiisii c;almakla sus:lu Hasan yakalana -

rak Miiddeiumumllige verilmi§tir. Sue; • 

lunun diin Sultanahmed sulh ceza mah

kemesinde sorgusu xapllml§ j bun! an c;al

madlglDI; bir arsadan gec;erken ta§larm 

arasmda buldugunu soylemi§tir. Mah • 

keme suc;lunun tevkifine karar vermi§ • 

tir. 

Hiikumet, miinhastran seyyah ta§Iyan, nizde bugiinkii barb hamhgmt muhafa· 
ba§ka ticart muamele yapmtyan ve lirnan- za ve hatta bir kat daha takviye edeceli. 
lanmtza kafile halinde seyyab getiren ve §arki Akdeniz devletlerile !talyaya 
vapurlara birc;ok kolayhklar gostermekte kar§t aktettigi askeri ittifaklan ltalya ta" 
bunlan birc;ok deniz ve liman resimlerin- rafmdan Akdenizde itimad ve emniyeti 
den muaf tutmaktadtr. saglamla§hracak surette bir taVtr ve ha .. 

zifelerle gideceklere 496,84 Frans1z fran 
gt, baremin 4, 5, 6 nc1 derecesindeki me
murlar 434,73 Franstz frangt, baremin 
7 den 19 uncu derecesine kadar olan me
murlara 372,63 Frans1z frangi yevmiye 
verilecektir. 

Bazt ecnebi vapurlan bu kolayhklar • reket almmc1ya kadar devam ettirecektil\ 
dan istifade etmek ic;in kurnazca c;arelere Fransa ile Sovyet Rusya tarafmdan 
ba§ vurmu§lardlr. Mesela bunlar, muhte kafi derece teyid edilmediginden dolayt 
lif limanlar arasmda yiik ve yolcu ta§J • lngiltere biitiin diinyayt ltalyamn aley • 
d1klan halde !stanbula gelirken birka~ hine barekete getiren zecrl tedbirlerden 
transit seyyah almakta ve bu seyYahlan ric' at etti. Bu ric' ati ltalyanm kar§tsmd" 
ileri si.irerek seyYah vapuru olduklarm1 k • b h · 1 k k b 1 ~~-at i ir ez1met o ara a u etmeme..., 
iddia etmektedir. Halbuki seyYah vapu • te ve bu devletle sonuna kadar hesab • 
ru yalmz seyyah getiren vapurlardlr. Bu la§mak ic;in azmetmi§ bulunmaktadll\ 

Mehmed Akif istanbula vapurlar ise limammlza gelirken veya Zecri tedbirlerin devam ve te§didi Ak~ 
buradan giderken Pireden, Kostenceden denizi biiyiik bir harbe sahne yapacaktt. 

geldi ve Varnadan yiik ve yolcu da almaktadtr Lakin bu tedbirlerin kaldmlmast bu harb 
!stiklal mar§t §airimiz Mehrned Akif, Bu gibi adl posta ve yiik vapurlanmn, tehlikesini tamamile bertaraf etmemi§tir. 

senel~rden beri ikamet ettigi M!Slrdan seyyah vapurlannm tabi tutulduklan is .)imdi ingiltere ihtiyatkar ve uyamE 
vatana donmek kararile iki giin evvel is- tisnai muamelelerden istifade etmek iste bulunmak bahanesile italyaya kar~l. vaJi .. 
tanbula gelmi§tir. Biraz rahatstz oldugu meleri Hazineyi zarara sokmakta oldu • tile Almanyaya kar§l besledigi husumet~ 
i~in, Ni§anta~mda Sagltkyurdunda teda- gundan bundan sonra bu yanb~hga mey- ve ayagmt c;elmek azmine benziyen ni • 
vi gormektedir. Kendisine acil §ifa te - dan verilmemek ic;in seyyah vapurlanmn yet ve kararlarm1 gizlemektedir. lngilte" 
menni ederiz. evsaf ve vaziyeti tekrar tesbit edilmi§ ve re bir giin italya ile kat'! hesabm1 gorme~ 
---·-----------~--:-----...J alakadarlara bildirilmi~tir. dikc;e, eski Ba§vekil olup Umuml Harh• 

HALKEVJND£ Bu sene kabotaj bayrami de italyay1 mahvolmaktan kurtaran Mis" 

<;engelkoyii Halkevi a~thyor yaptlmtyacak ter Loyid Corcun dedigi vec;hile tarihto 

d Her sene 1 temmuzda yaptlmakta olan ugradigt en biiyiik hezimetin lekesini te• 
<;engelkoyii Halkevinin kii§a merasi- · 1 

I k kabota1• •enlikleri bazt sebeblerden dolay1 mizlemi§ olm1yacak ve lngiliz mparator" 
mi bugiin parlak bir surette yap! aca ttr. ' 

d 'l · bu sene yap1larn1yacakttr. Buna muka - lugunun ba§hca istinadgah1 olan §eref v4 
Merasime pek c;ok zevat davet e I mt§ - · 

1 bil 2 temmuzda Modada biiyiik deniz itibanm kurtarml§ ve lmparatorlugun mu• 
tir. Merasimde bir banda mlZika bu u • 1 11 · · · ld :.. 

§enlikleri yap1lacak ve bu •enlikler vesi- vasa a yo annm emmyetlm e e etm1~ 
nacak, miisamereler verilecektir. • · 1· 1 

VILA- YETT E lesile senenin en biiyiik yiizme, kotra ve bulunmtyacakttr. lngiltere • ta yan r~ 
kaytk yan~lan da ayni giin Moda oniin- kabet ve husumeti arttk Milletler Cemi t 

Arbrma ve eksiltmeler de icra olunacaktu. yeti sahasmdan c;ikiyor. ingiltere Akde • 
Limammiza bir FraniiZ nizde kendisile menfaati mii§terek devlcf'o 

Y eni tadil edilen kanuna gore arlhr- lerin miizahereti ve burada ylgmakta de• 
rna ve eksiltmeye konu1mast faydah go- muhribi geldi vam ettigi azim kuvvetlere dayanara~ 
riilmiyen miiteferrik ahmlarla menkulat Di.in sabah Niyir isminde bir Fransiz Yeni Roma imparatorlugu ile kat'i !a 1 

sah~lan ve kiic;iik tamirler ve · posta na • muhribi limamm1za gelmi§tir. va§a hamlamyor. 
kil i§leri (bunlarm rniktan kazalar i~in Mubrib pazartesi giinii §ehrimizden Muharrem Feyzi Toga1 
200, vilayetler ic;in 500 ve merkez ic;in Batuma gidecektir. 
1000 liradir.) Bu miktarlar lcra Vekil- ECNEBI MEHAFILDE 
leri Heyeti kararile ciiziitam halindeki 
ktt' alar ictin 5000 liraya acele ve mi.ihim 
hallerde askeri alt§veri§ ictin 1 0,000 li
raya kadar arttmlabilir. 

Muhammen bedeli 2000 lirayt gec;mi

yen ve derhal icrast zarurl goriilen veya 

eksiltme ve pazarhk suretile ihalesinin 

faydah olarntyacagi anla~llan posta na

kil i§lerile muhammen bedeli I 000 lira

YI gec;miyen pasta nakil vas1talanmn ta

miri miiteferrik. ~ekilde yapilabilir. 

Muhterem misafirimizin 
gezintileri 

Muhterem misafirimiz Yugoslavya 
Namlanndan .)evki Behrnen, diin og 
!eden sonra Bogazic;inde otomobil ile bir 
gezinti yapml§tlr. Bugiin de ogleden ev
vel motorle Adalara gidecektir. Ogle 
yemegini Biiyiikadada yiyecek ve ak 
iami.istii Suadiye plajmt ziyaret edecek 
tir. Sevki Behmenin pazartesi giinii Bel
grada hareket etmesi ihtimali vard1r~ 

Cumhuriyet 
Niiaha11 5 Kuruttw' 

Abone J Tiirkiye 
teraiti I i~in 

Senelik l 400 Kr. 
Alta ayhk 750 
0~ aybk 400 
Bir ayhk 1SO 

. 
hari~ 
~ 

t:700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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SON J..IABE~L.ER ••• 
TEI.EFON TELCJlAF Ve! TELSiZI.E 

F ransadan ornek ald11ar 
Yunanistanda bir sigara fabrikas1n1n i'~ileri patr 

ronlar1 d1~r1 atarak fabrikay1 i~gal ettiler -----
A tina 20 (Hususi) - Papastrot~s j I - h~i giindeliklerine yiizde be§ 

biraderlerin Piredeki biiyiik sigara fabn- zam. .. 
kasmda i~liyen i§<;iler di.in patronlanna 2 - Ucretli tatil. . .. . . 
kar§l k1yam ederek fabrikay1 i~gal etmi§- Haftada 40 saat mes~ u~ul.u I§ sah•b-
ler ve patronlan dt§anya atmi§lardu. A- leri tarafmdan kabul edtlml§hr. 
mele bununla da kalm1yarak fabrikanm Grevin pek yakmda tamamen kalka-
makinelerini bozmaga ve kmp dokmege cag1 zannedilmekted!r· 
te§ebbi.is etmi~lerse de yeti§en polis ve Panste . 
jandarma kuvvetlerinin tazyiki i.izerine Paris 20 (A.A.) - Sen eyaletmde, 
nihayet fabrikay1 terketmege mecbur kal- grevcilerden, tekrar i§e ba§hyanlar oldu
lnl§lardlr. Eger bu hadisenin bir mi.iddet gu haber veriliyor. 
daha oni.i almm~sayd1 diger fabrikalar Diin, 5,500 li Luvr magazalan m~s~ 
da ayni halin zuhuru beklenilebilirdi. tahdemlerinden olmak iizere 14.427 l§!il 

Papastrotos fabrikas1 Y unanistanm ve c;ah§maga ba§lamt§ttr. 
hatta Balkanlann son sistem makinelerile Bu suretle, grevcilerin say1s1 41 ,623 e 
miicehhez en iyi fabrikasJdtr. inmi§tir. 

Kanda Bel~ikada vaz.iyet 
Bri.iksel 20 (A.A.) - V aziyet c;ok 

sakin ise de grev, muhtelif vilayetlere ya
ytlmakta devam etmektedir. 

Patronlarla if~iler anla,ttlar 
Londra 20 (Hususl) - Belcrikadaki 

grev tavsamaga ba§laml§hr. Hi.ikumet 
miimessillerile i~c;i miimesillerinin yap • 
liklan toplanhda §U §erait kabul edilmi§· 
tir: 

Kan 20 (A.A.) - Buradaki biitiin 
otel ve lokanta mi.istahdemleri grev yap
maga karar vermi~lerdir. 

Kaunasta 
Kaunas 20 (A.A.) - Orfi idare 

temdid edilmi§tir. Vaziyet hala vahimdir. 
Biitiin resml binalarla ba§hca sevkulceY§ 
noktalan asker tarafmdan i§gal edilmi§
tir. Grev devam ediyor. 

""'"""""""""""'""'"""''"""'IIJIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIniiiiiiiiiiiiiiiiii/IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIOUHmUoooououou""""""""'""• 

Gorkinin olumii 

ve hiikumetimiz 

ismet inonii Rusyay1 
taziye etti 

Ankara 20 (A.A.) - Maksim Cor
kinin vefah dolay1sile Ba§bakan 1smet 
lnonii tarafmdan Sovyet Birligi Komi -
serler Heyeti Reisi M. Molotofa ve Ha
ticiye V ekil V ekili Siikri.i Sarac;ogl u ta
rafmdan da Hariciye hleri Komiseri M. 
Litvinofa taziyet telgraflan crekilm~ -
tir. 

Moskova 20 (A.A.) Maksim 
Gorkinin oli.imi.i dolaytsile Moskovada 
bulunan el~iler, Sovyet hi.ikumetini ta -
ziye etrni§lerdir. 

Molotof, Tiirkiye Ba§bakam ismet 
fnoniinden ve Frans1z Meb'usan Medi
Sl reiSl Herriottan taziye telgraflan al -
IDI§tif, 

Cenaze merasimi 

Moskova 20 (Hususl muhabirimiz -
den, telsizle) - Gorkinin cenaze me
rasimi bugiin KIZII meydanda yap1ldt. 
Merasimde Stalin, parti ve hiikumet er
kam bulundu. 

Merasim c;ok biiyiik ve o nisbette ha
zin oldu. 

Ankarada giizel bir reaim 
aergiai a~dd1 

Ankara 20 (A.A.) - Bugiin Hal -
kevinde ressam General Halilin eserle -
rinden miirekkeb bir sergi ac;Jiml§tlr. 

KUiti.ir Bakam Saffet Ankan, Bakan· 
lar, ~aylavlar, elc;iler, Bakanhklar ileri 
Relenleri ve ressamlardan mi.irekkeb gii
zide bir heyet kar§Ismda himayelerine al
diklan bu sergiyi a~arken, san'atkarm 
SO Ylh a§an meslek hayatmda biiyi.ik bir 
dikkat ve gayretle bagh kaldtgi san' at 
§ubesinde gostermi§ oldugu bi.iyiik mu -
~affakiyetin her san' a tkar ic;in giizel bir 
1Intisal ni.imunesi olmas1 temennisinde 
bulunarak eri~tigi bu muvaffakiyetten do
lay! san' atkan tebrik etmi§tir. 

Saffet Ankan bundan sonra kordela
YJ keserek sergiyi a~mi§, General Halili 
sergiye ilk olarak girmek suretile biiyiik 
Ve deger]i ressamtmtza kar§l takdirlerini 
gostermi§lerdir. 

Avusturya harici siyasetinde 
degi§iklik 

Viyana 20 (Hususl) - Son zaman· 
larda Avusturya harici siyasetinde mil -
him degisiklikler olmu§tur. Bu arada bir 
~ok elc:;il;r degi§mi§tir. Paris elc;isi teka -
iide sevkedilmi§ ve yerine Roma el~isi 
tayin edilmi§tir. Romaya da eski Harici
Ye Nazm M. Berger Valdenek biiyiik 
•l<;i olarak gonderilmi§tir. 

Tayyare ile yeni bir 
devrialem 

Biikre§ 20 (A.A.) - TamnmJ-§ Rumen 
U<;manl M. Bazu Kantakuzen, Viley 
Post tarafmdan 1934 senesinde tesis e
dilen rokoru klrmak maksadile. tayyare 
ile bir devrialem seyahatine <;tkmak ni
Yetindedir. 

M. Kantakuzen 40,000 kilometroluk 
bir mesafe katedecektir. 

Tayyareci Paristen kalkarak Rusya, 
Behring Bogaz1, Alaska, Kanada ve 
Nevyorktan ge<;erek, Atlas denizirri de 
a~mak suretile Parise donecektir. 

Bu yolculugun istilzam eyliyecegi 
masrafa kar§thk 12,000,000 leyi topla -
tl'l.ak i<;in, Biikre§te bir hususi komite 
te§kil edilmi§tir. 

T. Riistii Aras1n 
' 

Paristeki temaslar1 

Hariciye Vekilimiz diin 
M. Blumle gorii,tii 

Paris 20 (Hususl) - Tiirkiye Ha -
riciye Vekili doktor T evfik Ril§tii Aras 
bugi.in Ba§vekil M. Blum ve Hariciye 
Nazm M. Delbo ile gorii§mii§ti.ir. M. 
Delbo, Tiirkiye Hariciye Vekili §erefi -
ne bugiin bir ogle ziyafeti vermi§tir. Zi
yafette siyasi rica! ve ecnebi miimessil -
ler bulunmu§lardtr. 

Turkiye Hariciye 
miilakatlan esnasmda 
ve beynelmilel siyasl 
mil§ti.ir. 

Vekilinin diinkii 
Bogazlar meselesi 
vaziyet gorii§iil • 

M. Titulesko Montroye 
hareket etti -

Biik.;e§ 20 (A.A.) - M. Titulesko, 
bu sabah Montroye hareket etmi§tir. 

Bogazlar konleransuna iftirak 
edecek Romanya heyeti 

Bukre§ 20 (A.A.) - Bogazlar kon· 
feransma i§tirak edecek olan Rumen he
yeti a§ag1daki zevattan miirekkebdir: 

Dt§ hleri Bakam M. Titulesko, ge -
nel kurmay ba§kam General Samsono -
vici, Milletler Cemiyeti nezdindeki Ru
men delegesi M. Antoniade, Bogazlar 
komisyonunda Rumen delegesi orta el~i 
M. Contzesco, Romanyamn Lahey el 
c;isi M. Pella, Kontrmiral Rosca, liman
lar idaresi direktori.i muavini M. Miha
lopol, memuriyetleri mahallinde bulunan 
M. Antoniade ve Pelladan gayri, heye
tin biitiin diger azalan bugiin ekspresle 
M ontroye hareket etmi§lerdir. 

Yunan Krab Selanikte 
Atina 20 (Hususi) - Kral, Trakya -

daki seyahatine devam ederek di.in og
le iizeri Sereze gelmi§tir. Ahali Krall 
biiylik tezahi.irlerle kaqtlami§hr. 

Kral ak§ama kadar Serez ve Drama 
civarmdaki askeri k1t'alarm hepsini tef
ti§ etmi§tir. 

Bu sabah Serezden hareket eden Kral 
ve maiyeti ogleden sonra ahalinin fev -
kalade tezahiirleri arasmda Selanige 
vast! olmu§lardtr. Selanik ~ehri ba§tan 
ba§a donahlm1~ bir haldedir. 

Diinkii tayyare postasile Selanige gi -
den Ba~vekil biiti.in kolordu k1t'alanm 
tefti§ ettigi strada kumandanlara hita -
ben verdigi nutukta: cGayemiz sulh -
tur. Kat'iyyen sulh siyasetinden aynl -
mak taraftan degiliz. Fakat her tiirlii 
ihtimale kaq1 da haz1r bulunmak mec
buriyetindeyiz.• demi~tir. 

Dr. Fakacellinin kar1smm 
evini aoydular 

Atina 20 (Hususi) - Ge<;en sene olen 
istanbulun maruf <;ocuk doktoru Fa -
kacellinin kansmm burada oturdugu 
eve diin gece giren htrs1zlar madamm 
agzm1 hkad1ktan sonra evi soymulilar 
ve 20 bin drahmi parasm1 da c;alml§ -
lardtr. 

Lehiatanda mahkum 
edilenler 

Katovi<; 20 (A.A.) - Mahkeme, yu -
kan Silezyanm Almanyaya iltihakl ta
"aftarhgile su<;lu 120 ki§i hakkmdaki 
davay1 bitirmi§tir. 

Hareketin lideri olan Zajong ile di
ger ii<; ki§i onar sene hapse mahkum ol
mu~lardtr. 98 ki~i hakkmda da 18 ayla 
l sene arasmda degi§en hapis cezalan 
11erilmistir. Digerleri beraet etmi§lerdir. 

lrlanda ordusu mulga 
Dublin 20 (A A.) - Hiikumet «Irlan

da cumhuriyet ordusu~ admdaki te§ek
kiiliin kanunsuzlugunu ilan etmi§tir. 

Tersine diinya! 
Kahirede Ciizzamblar 
bir isyan ~1karddar! 

Kahireden haber 
verildigine gore, 
Kahire civannda 
Ebu - Zabal kasa -
basmdaki Ci.izam 
hastanesinde otu -
ran Ciizamhlar bir 
isyan <;tkarmi§lar, 
isyam basbrmaga 
gonderilen efradla 
sekiz saat <;arpi§ -
IDI§lardtr. N eticede 
askerlerden 31 ki§i Mehmed 
ve Ciizamhlardan Siileymniizzeki 
da 48 ki§i yaralanarak hastaneye nak -
ledilmi§, asiler tekrar kogu§lanna ka -
patllmt§lardtr. Hadise §Oyle olmu§tur: 

Kahireden birka<; kilometre ileride 
bulunan Ebu - Zabaldaki Ciizamh has
tanesinde iki yi.iz Ci.izamh mevcuddur. 
Bunlar mecburi <;ah§mtya tabi olma -
dtklarmdan her biri kendi istedigi i§le 
me§gul olmakta, kimisi terlik ormekte, 
kimisi karpuz ekmektedir. Ciizamhlann 
yegane mecburiyeti yatagmt yapmak 
ve tibbi muayeneden ge<;mekten iba -
rettir. 

Ciizamhlarm birka<; gi.in evvel can -
lan stktlmi§, hastaneden <;tklp gitmek, 
serbestiye kavu§mak istemi§lerdir. 

Ba§lannda Mehmed Siileymaniizzeki 
isminde bir reisleri bulunan Ciizamli -
lar, ellerinde kazmalar, kiirekler, bal -
talarla kaptlara hiicum etmi§ler ve gar
diyanlan ~il yavrusu gibi dawtarak <;o
le dogru ka<;ml§lardtr. 0 strada,_ civar 
kasabalarm birinden telefonla <;agmlan 
askeri kuvvet imdada yeti§mi§ ve ge
ce saat ona kadar devam eden §iddetli 
bir <;arpi§madan sonra Ciizamhlar tek -
rar hastaneye kapahlabilmi§tir. 

Hadise bastmld1ktan sonra tahkikata 
ba§lanmt§br. Biiti.in ge:e devam ede~ 
tahkikat neticesinde Cuzamhlardan ki
misinin hastalig1 ge<;tigi halde dokto -
run garezi yiiziinden hala hastanede ka
pali tutulmaktan §ika~et<;.i .oldugu, ~a -
zlSmm karlSI dogurdugu t<;m onu gor -
mek iizere <;Iktp gitmek istedigi, bir ta
ktmmm da Ci.izamli olmakla insanhk -
tan <;tkmt~ say1lmamak iddiasile cemi
yet i<;ine kan§maga, i§ile, giicile me§gul 
olmaga karar verdigi anla§Ilmt§hr. 

irak hiikumetinin 
bir karar1 

Deyli T elgrafm Bagdad muhabiri 

yaZJyo~ 

16 haziran 1936 tarih1i bir kararname 
Krahn miisaadesi inzimam etmeksizin ev
lenen lrakh prens ve prenseslerin hane
dan hukukundan, meclisi hususi kararile 
mahkum edilebileceklerini ilan etmekte

dir. 
Bu kararname ile ailei kralt §eref ve 

vekarile gayrikabili telif hareketlerde 
bulunan prens ve prenseslerin hanedan 
ailesi azalJgmdan iskah ve bu prens ve
ya prensesin biiti.in haklardan, menkul 
ve gayrimenkul biitiin mallarmdan mah
rum edilmesi kararla§mt~tlr. ···-lzmir Halkevinin giizel bir 

tetebbiisii 
izmir (Hususi) - izmir Halkevi i<; -

timai yard1m komitesi, mekteblerin ta -
til zamanmda ilkmektebler talebelerini 
fena itiyad ve cereyanlardan, mahalle 
oyunlarmdan kurtarmak maksadile tz
mirin miinasib goriilecek muhtelif yer
lerindeki mekteblerde toplamagi karar
la§hrmt§hr. Bu mekteblerde talebelere 
milli hikftyeler anlablacak, musahabe -
ler yaptmlacak, kii<;iik mikyasta kon -
ser ve miisamereler verdirilecek, <;o -
cuklanmizl SE',rbest gorii§miye ah§br -
mak i<;in konferanslar tertib edilecek -
tir. Bunun i<;in Halkevine miiracaat e
den talebe velileri pek <;oktur. Halkevi 
bu i§e mukabil talebe velilerinden pek 
ci.iz'i aidat alacakhr. 

Amerikanm yeni imar 
tahsiaab 

Nevyork 30 (A.A.) - 1 temmuzda ba§ 
IIyacak olan yeni biitc;e ic:;inde M. Ruz
velt, ii<; milyon i§c:;iyi me§gul edebile -
cek baymdtrhk i§leri yapmak ve bu i§
r;ilere yard1mda bulunmak iizere lie:; 
milyar 217 milyon dolar sarfedebile -
cektir. Kendisine parlamentoca bu hu
susta salahiyet verilmi§tir. 

Fransada hava akademisi 
Paris 20 (A.A.) - Hava Bakam M. 

Pierre Cot, milli hava akademisile bir 
hava iissi.i bulunacak olan bir hava mek 
tebi tesisine karar vermiQtir. 
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Edehigat Filistin ihtilali 
Maksim Gorkinin 

miisbet adam1 
Arablar ask ere 

ediyorlar hiicum 

Maksim Gorkiden evvel Rus roman!, 
ne istediklerini ve ne yana gideceklerini 
bilmiyerek, nefes tJkay1c1 bir hic;lik ve 
iimidsizlik §UUru ic;inde inzivaya, intiha
ra, cinnete ve cinayete ko§an, mahzun, 
§a~km ve karars1z adamlann mah§eriydi. 
K11lan ve tunaklan uzun mujiklerin, hn
mlann, katillerin, pplitikacllann, gene ve 
ihtiyar fikir adamlannm, kadmlann hep 
bir arada, karmakan§Jk, acayib ve tiiyler 
iirpertici bir kalabahk yaparak, yi.izlerce 
ki~iden miirekkeb ki.irek mahkumu kafi· 
\eleri halinde Siberyaya siiriildiikleri ve 
hepsinden mi.i§terek ses olarak yalmz bir 
zincir §ak1rhs1 yiikseldigi devirlerde Rus 
edebiyah nihilist ve bedbindi. 

Umumiyetle ilk defa olarak denemez, 
fakat sarahatle ilk defa olarak, miispet a
dam, karanm vermi~ adam, nereye gide
cegini bilen, kendine, hayata ve insana 
giivenen aksiyon adam! ve nikbin adam 
tipi Maksim Gorkinin kafasmda dogdu. 

Bu, bir piyes kahramamd1r: Kii~iik 
Burjuvalar piyesmm kahramam Nil. 
T ren makinistidir. Fa kat bun dan daha 
miihim olarak, bir kag1d kadar aydmhk, 
diimdi.iz, k1vnms1z ve derinliksiz kafasm
dan her tiirlii tereddiidii silmi§ adamd1r; 
hayatl da sevkettigi tren gibi istedigi ta
rafa gotiireceginden emin bir aksiyon a
dam!. 

Daha birinci perdede, ni§anhsl Polin 
onun miidafaasm1 yaparken: 

«- Bir insan nereye gidecegini bil-
l!lelidir I diyor. 

Ba§ka bir kiZ soruyor: 
«- Nil nereye gidecegini biliyor mu) 
«- (Emniyetle) Biliyor. 
«- Bildigi nedir) 
«- Onu size kendisi kadar anlata -

mam. Fa kat fena adamlar, harisler ve 
ahlaks1zlar onun bildiginden kedere ve 
tela§a di.i§ecekler. Nil onlan sevmiyor. 

0 zamana kadar «iyi» ve «fena» mef
humlanm keskin bir antinomi icrinde bir
birinden ay1ran .kaba klasik ahlakt ytka
rak, yerine kompleks tabiatlerin ahlakmt 
ve ruh tahlilini koyan Dostoievski ve 
Tolstoi edebiyatmm kiZI gene soruyor: 

4.- Fa kat kim iyidir, kim fenadtr) 
«- Nil onu biliyor. 
N edir onun bildigi §ey? Onun bildigi 

§ey iki ii<; maddeliktir. Birinci madde §U: 

«Namuslu adamlar bir si.irii domuz, ah
mak ve hus1z tarafmdan idare ediliyor. 
F akat hayat on! ann degildir. Sag lam 
bir vi.icudde kan c;Jbanlan gibi onlar da 
goriiniip kaybolac~klardn.» 

Piyesin diger bir kahramam Piyer, 
Nile diyor ki: 

«- Evet, bu nutuklan c;ok dinledik. 
Hayat nas1l t:evab verecek, gorecegiz. 
«- Ben hayata istedigim cevab1 

verdirecegim. Beni sakm tehdid edeyim 
deme. Ben senden daha yakm ve daha 
iyi biliyorum ki hayat zordur, bazan cok 

Hitlerle ~u,nig 
karflkarfiya! 

I Ba~taratt 1 tncl sahtteael 
vusturya istiklalinin, esas itibarile Al
manya ile A vusturya arasmda dogru -
dan dogruya bir temas yap1lmasma ve 
binaenaleyh bu vadide faaliyete gee:; -
menin liizumuna kanaat basil etmi§tir. 

Soylendigine gore, M. Musolini, bir 
yandan Von Hasselin, bir yandan Al -
manyanm Viyanadaki miimessili Von 
Papenin yardtmlarile manileri bertaraf 
etmege ve miilakatl kolayla§hrmaga 
muvaffak olmu§tur. 

Duc:;enin ba§hca dii§iincesi, Hitlerden, 
Viyanaya kar§I siikunetle hareket ede
cegine dair muvakkat bir soz almakhr. 
Hitler, vaktile Lehistan hakkmda yap -
hgt jesti §imdi Avusturyaya kar§l ye -
niden yapacak, buna kar§Ihk Von 
Schuschn igg, A vusturya N azilerini ge
ni§ bir umumi affa mazhar kilacaktir. 

Iki Ba~vckil arasmda vuku bulacak 
alan bu miilakat nekadar hakikate ya
km bir ihtimal olursa olsun, her halde 
bunun resmi akislerine intizar etmek 
laz1mdtr. Her halde, ttalyan matbuab -
mn, ald1g1 bir emir iizerine, iki giin -
denberi Almanay hakkmda sitayi§kar 
yaztlar yazdtklan bir emri vakidir. 

\ I f 

Peyami Safa 
haindir, kaba ve dizginsiz bir kuvvet 
halinde insam bogar, biliyorum ve bu ho
§Uma gitmiyor, beni isyana sevkediyor. 
Ben bu nizam1 istemiyorum, istemiyorum. 
Biliyorum ki hayat ciddi bir§eydir, fakat 
heniiz organize edilmi§ degildir, benim 
bi.iti.in kuvvet ve kabiliyetlerime muhtac
dlr. Biliyorum ki ben bir dev degilim, sa
dece saf ve namuslu bir adamtm. Soyli.i
yorum: Zaran yok I Biz yenecegiz I Ve 
ruhumun bi.itiin vasltalarile hayatm dibine 
dalmak, §U veya bu §ekilde onu yugur
mak, §Unu yasak etmek, buna yard1m et
mek hususundaki arzuma kavu§acagJm ... 
hte ya§amak sevinci I» 

F akat nas.I) Bunu nasi! yapacak? 0-
na boyle §eyler sormaym1z, o istiyor, is
temenin biitiin g\izelligile, ha§metile, gu
rurile istiyor. Hatta, netice ne olursa ol
sun, yalmz degi~mek kafi. Piyesteki ic;
timal fikirlerin giiriil tiisiinden kendinizi 
kurtararak biran kahramamn (yahud 
miiellifin) maksadma dalarsamz goriirsii
ni.iz ki, o, yalmz ya~amamn tadmt duy
mak ve bir «hikmeti viicud» bulmak i<;in 
aksiyon anyor. Bu hareket ihtiyac1, ne 
olursa olsun, onda bo~lugun ve itiyadm 
stkmhsmdan kac;mak i<;in bir vas1tadan 
ibarettir, belki de gaye degildir. 

Nil bir ara diyor ki: 
«- lnsan yatakta bir tarafma yat -

maktan stktlmca ote tarafma doner. Ha
yat seni stkmca ne inleyip durursun? Bir 
gayret et, i:ibi.ir tara fa don I» 

Giizel. F akat ayni prensip obiir taraf
ta da stk.Imca bu tarafa donmeyi emret
mez mi? Y almz, biz bir makinistten da
ha fazla felsefe beklemiyelim; hem de, 
onca, bizi kotiiri.im eden bu nevi felsefe
lerimiz degil midir? Aksiyon adamt yal
n•z bir mer hale sonray1 di.i~iiniir; iki mer
hale sonrastm dii§i.inecek olursa iradesine 
<;elme taktlacagm1 ve hi<; bir~ey yapaml· 
yacagmi bilir. F akat biz onun yerine 
di.i~iinebiliriz, hatta bir taraftan da ac;Jk
c;a gorebiliriz ki ic;:timai yataklannda sag
dan sola donmii~ olanlar, ~1mdi de sal
dan saga dogru klmtldamt~lardtr. Ne ta-

Y ahudiler mukabil 
tedbir abyorlar 

Kudiis 20 (A.A.) - Geceleyin, fngiliz 
askeri kuvvetlerine muhtelif yerlerde 
taarruz edilmi§tir. 

Nablus civarmda, Hayiandlil'ler, pu • 
su kurmu§ olan Arablar tarafmdan tii
fek ate§ile kar§Ilanmi§lar, fakat hi~ 
birine bir §ey olmamt§tlr. 

;latta koyiinde, tngiliz askerleri gene 
boyle bir yayhm ate§e maruz kalm1§ • 
lar, lakin mukabele ederek, mutaarrtz
lardan bir ki§iyi oldiirmii§lerdir. 

Yahudilerin mukabil tedbirleri 
Kudiis 20 (A.A.) - Arablarm grevi 

devam ediyor. $imdi de Yahudiler eko
nomik istikla.Ilerini elde etmege ve A
rablardan miistagni kalmaga c;ah§mak
tadtrlar. Grevden zarar gorenlere, bu 
defa te§kil edilen yardtm sand1gmdan 
muavenet edilecektir. 
Avam Kamarasmda miizakereler 
Londra 20 (A.A.) - Avam Kamara • 

s~nda, Miistemlekeler N aZinnm, Filis
tm hakkmdaki diyevini miiteakib M. 
Lloyd George, Filistin ve Habe§istan 
h&diseleri arasmda bir ilgi oldugunu te
bariiz ettirerek, Yahudilerin zararma 
olarak Arablara her hangi bir miisaa -
de gosterilmesinin §iddetle aleyhinde 
bulunmu§tur. 

M. Lloyd George, Filistine Hindistan
dan takviye kuvvetleri gonderilmesini 
istemi§tir. 

M. Amery, Filistinin Britanya impa -
ratorlugunun iltisak noktas1 olmak do
layisile, hayati ehemmiyetini izah ey • 
lemi§ti.r. 

M. Loker Lampson: 
c- Kendisine kar~1 biitiin hududlarm 

kapah kald1g1 bir kavme. bir stgmak te
min etmek liizumunu i§aret etmi§tlr. 

Berutta tez.ahiirat 
Beyrut 20 (A.A.) - Arablar dun, Fi

listinde grev yapmakta olan kardel§eri
ne kar§l bir sempati tezahiirii olarak 

' §ehrin kap1Janm birkar; dakika ic;in ka-
pami§lardtr. -------

Afi~aj meselesi 
safhada 

• yen1 

rafa doneceklerini di.i~iinmek i.izere arka I& - ·~ <I• i l I mc1 saht/edel 
iistii yattyorlar ve tavana bak1yorlar. Y eni ~ikayetler 
Di.i§iinsi.inler. Hayat yalmz bm1ldamak- Sehrimizae bazl IIcareihaneler Dahi 
tan ve donmekten ibaret midir? Di.i~iin- liye Vekaletine telgrafla mi.iracaat ede -
mek te ya~amakhr. rek afi~aj i~inden ~ikayetlerini bildirmi~-

Maksim Gorkinin miispet adam!, Rus ller _ve sii_ratle tahkikat yaptmlmasmt rica 
camiasmm arkaiistii yatarak dii~iinmek- etmJ~lerd~r. 
ten yoruldugu bir devirde dogmu~tu; ayni Biiti.in . bunlar, ~ehri gi.inlerce i~gal · e
adam, ayni cemiyetin donmekten yorul- den afJ~aJ meselesi iizerinde hakiki tah -
dugu bir tarih faslmda yarahbaydt kar&•- k=ka!Jn henii 7 veni ba~lamakta oldugu
mtza bir aksiyon adam• olarak degil, ha- nu, adli ve ido.ri makamlarca ba~lanan 
lis fikir adam• olarak <;lkacaktt .. Galib tetkiUerin miihim neticelere dogru ileri
tarafile, demek istiyorum; c;iinkii fikir ve ledi~i n i o-o~tep·~. adir. 
aksiyon, me.<'lege ve bir~ok icablara gore E-c:t:(1Cf f'ot~cnrn sozleri 
degi~en hususl d07larile birbirini tamam- Afis~i giiriiltulcri arasma ad1 kan~tm-
hyarak «bi.itiin adam» 1 meydana getirir- lan ve verginin belliba~h ~ikayetc;:ilerinden 
Ier. maruf e~7a t•ci·..:miz Ha~an, bir arkada-

PP.Y A 1!11 -.A r: A ~IIDJZJ R: :"i·crol:: 

Valiler toplan1yor 
I Ha~tarat1 I tnc1 sah1 ' ede I 

«- ~ra•! J n h·• k~~ar Zuman gec;tJgi 
b~ Ide b·r ses c•k-,<'di. Hani ge]ip vergiyi 
m•la al~ca 1·1ardJ '» 

Dive l~tife etrro =~ tir. 
li5i Mithat Saylam, Sivas Valisi Ahmf'rl I _,.,., _ 
Refik, Mara~ Vali5i Adil Bayman, <;an- lzmi:rrl~ §Cl•~-r-oslr1-;: yiiziinden 
km Valisi Dervis. b · · . t Id 

Ankaradan ~onra hmir ve Edirnede Ir CHtaye 0 U 
hmtr 19 (Hususi) - izmir Tiirkoa • 

yap1lacak ic;:timalan miite?kJb, memle - • zan ~okagmda kanli bir vak'a olmu~tur. 
ketteki bi.itiin valilere yeni Parti ha~kan· Tra b~onlu Ali RJza admda biri, arka -
hg1 i~leri hakkmda talimat verilmi§ ola - da~1 Buldanh Ali R1zay1 klic;iik bir ~a-
cakhr. kt ilf' i.i yerinden yarahyarak oldiir -

* * * mi.i ~ tiir. Cinavetin sebebi sarho~luktur. 
Valiniry tamimi Trabzonl~ Ali R1za, vak'a gecesi, 

BuldPnlt Ali Rtza 1 :vamna alm1~ ve bir 
ah~t diikkamna giderek ii<; §i§e §arab i
cerek sarho§ olmu~tur. Tiirkpazar1 so • 
kagmdan gec;erken Buldanh Ali Rtza _ 
)'1. Arab Amenti admda birisi ahp go
tiirmek istemi§. Trabzonlu Ali R1za, bu
na raz1 olmamt§hr. Bu yiizden iki Ali 
R1za arasmda ~1kan kavgada Buldanh 
Ali R1za. ah~1 diikkamndan c;ald1g1 bir 
c;,!ltalle Trabzonlu Ali Rtzayt gogsiinden 

istanbul Parti riyaseh vazifesini de -
ruhde eden V ali ve Be\erlive Rei5J M u 

hiddin Osti.indag, bi.iti.in Parti te&kilatma 
diin bir tamim gonderm1~tir. Bu tamimde 
Parti umumi merkezi beyannamesine tev
fikan, Vilayet Parti riyasetini deruhte et
mege ba~lad•~m1 ve hiikumetle Partinin 
her hususta elbirligi ettigini bildirmi~tir. 

Amerika hava kuvvetlerini yaralamt§, Trabzonlu Ali Rtza da ya _ 
mnda bulundurdugu kiir;iik bir ~ak1 ile 

arbr1yor 
Va§ington 20 (A.A.)- Bugiin 1800 

tayyareden ibaret olan hava kuvvetleri
nin bu sene 2320 tayyareye c;•kanlmas• 
layihasml parlamento tasvib etmi§tir. 

arkada~a Ali R1zay1 karnmdan, kaslgm
dan ve bogriinden yaralami§br. Yarah 
Ali R1za, hastanede olmii§tlir. Vak'amn 
faili tutulmu§tur. 

-···~ Paris boraaamda Tiirk borcu 
tahvilleri dii§iiyor 

Son giinlerde Paris borsasmda Ti.irk 
borcu tahvilleri ve baz1 esham fiatlan ~ok 
di.i§mektedir. Bu dii~i.ikli.igiin sebebleri 
hakkmda borsa mehafilinde muhtelif tah
minler yap!~maktadJr. Halbuki 1stanbul 
borsasmda Ti.irk borcu tahvillerine kar§l 
biiyi.ik bir taleb vardtr. Borsamtzdaki 
fiatlar Paris fiatlarile nisbet kabul etmi· 
yecek derecede yiiksektir. Pariste fiatlar 
dii§ti.ik~e 1stanbul i:forsasmda fiatlar yiik
sclmektedir. 

Paris borsasmdan son verilen Oni -
Turk fiatt 169 frank yani a§agl yukan 
14 Turk liras1du. Halbuki Istanbul bor
sasmda Tiirk borcu tahvillerinin fiatlan 
21 lirad1r ve daha yi.ikselmege de meyyal
dir. 
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KU~Dk 

Hikiye 
lnsanlar <;ift olur mu? J 

- Demek ben istedigim kadar kah • 
raman olayim. Halk beni istedigi kadar 
alki§lasm ve benimle iftihar etsin, beni 
artik sevmiyeeeksin? 

- Hic;hir zaman, goz goze gelmesey· 
dik, elin elime dokunmasaydi, bu kahra
mam gorerek heyecan duyabilir, onu ta· 
mmak ister ve beni en giizel kadm buldu
gunu dii§iinerek iftihar edebilirdim; fakat 
sen, zavalh F abuis, etegimi opmek ie<in 
ayaklanma kapandm. Herkes senin kah
ramanhgm oniinde igilirken sen benim 
giizelligimin oniinde igildin. 

- Peki o halde, ben de gidiyorum .. 
Bir daha da gelecek degilim. Giizel ktt· 
hgma kuan m1 girdi? Benim a§kunla 
gogiisleri kabaraeak kadm o kadar c;ok 
ki ... Allahaismarladik.. Elveda ... 

Delikanh kapmm perdesini kaldmrken 
Lois miistehzi miistehzi: 

- Sakm yann geleyim deme! Ban· 
yoda olaeag1m, diyordu. 

F abuis i<;<ti, ic;ti ... Her§eyi unutmak is
tiyordu. Fa kat kederi, alkoliin kenadlan• 
na binerek uc;muyordu. Kederini yorgun
lukla y1prandmnak ic;in, sakin k1rlarda, 
dere boyunu takib ederek yiiriidii, uzun 
uzun yiiriidii. 

Nihayet §afak sokmege ba§lad1. 
F abuis devrilmi§ bir agac govdesine 

oturarak aglamaga ba§laml§tl: Loisi zih
ninden c;Ikaramiyordu. 

Goz ya§lan kuruyunca ayaga kalkh. 
Tam ~ehir yo luna donecegi mada birden
bire durdu. 

Lois, yiikseklerden inen yoldan, fakir 
bir k1z gibi giyinmi§, ba~mda bir testi, 
ellen belinde, dereye geliyordu. 

F abuis hem §a§km, hem mes'udane 
hayk1rmaktan kendini alamadi. Gene ki
Zln ilk hareketine pi§man olarak oraya 
geldigini sanarak ileri atild1 ve ve korkak 
bir sesle bag1rd1: 

-Lois! 
Gene k1z cevab vermeden ilerliyordu. 

Delikanh bu sefer daha yiiksek sesle tek· 
rar etti: 

-Lois! 
K1z durdu ve §a§kin §a§kin F abuise 

bakarak sordu: 
- Bu isimle bana m1 hitab ediyorsu • 

nuz? 
- Evet; sizin isminiz Lois degil mi? 
- Hay1r, benim ismim Saluonee. 
- Ya oyle mi~ 
F abuis bunun uzerine geri c;ekildi, ki

za yol verdi. Gene k1z berrak suda tes
tisini doldururken, delikanh onun sihri
nin tesiri altmda bulunuyordu. N ekadar 
ona benziyordu bu k1z! Altm sac;! an, ku
ffilZI dudaklan, kmak belile bu tipk1 
Loisti. Y almz k1ymetli miicevherleri C<l
kanlmi§, <;Iplak ayakh Lois, fakat gene 
fevkalade giizel Lois I 

0 zaman aklma bir§ey geldi. T estisini 
doldurup c;.e§meden aynlmaga hazulanan 
Saluoneeyi durdurarak: 

- Benim ad1m F abuisdir, dedi; is • 
mim kahramanhk ve zafer manasma ge -
lir. lster misin almm, gelinlerin c;elengile 
siisliyeyim? ister misin omuzlanm mu • 
habbet mantosile orteyim ~ El ve ayak 
bilelderine k1ymetli halkalar takmam1 is
ter misin? V elhas1l benim mahm olmasm1 
ister misin ~ .. 

Saluonee kekeledi: 

- F abuis, ben senin kulunum! Eger 
beni almak istiyorsan, seninim. 

Daniel Riche'den 
F abuis, elini uzatarak yemin etti: : 
- Sen diinyanm en sevilen, en sushi, 

en mes'ud kadm1 olacaksm. 
- 0 halde §imdi elele vererek baha

ma gideriz ve kendisine, senin evinde be
nim ic;in de bir yer bulundugunu bildiri
riz, olur mu? 

- Hay1r, sen yalmz git ve bekle. A
damlanm gelip seni alsmlar. 

Gene k1z.1 alsa, muhit degi~tirince 
F abuis belki onda Loisi goremezdi. De -
likanh bunu dii§iinerek kac;tp gitti. 

:(.:(.:(. 

Loisin ko§kiiniin yakmmda, F abuis tip
ki gaddar sevgilininki gibi bir saray yap -
t1rd1. Onu siislemek ie<in ic;inde ayni san
atkarlar ~ah§h. Uzak memleketlerden ay· 
ni k1ymetli hahlar geldi. Bu ka§ane o ka
dar iyi kopya edilmi§ti ki, manzaras1 bile 
ayni idi. 

Biitiin hamhklar bittikten sonra, Sa
]uonee, tayin edilen giinde, giine in kay
boldugu o tath saatte, zengin giyinmi§. 
sae<lanm Loisin giizel kokusile yikarnl§, 
kaplan derisi ortiilii yataga yattl. Ak§a· 
mm sakinliginde, bir esirin dalgm dalgm 
c;aldigi, musikiyi dinliyordu. 

F abuis kec;i derisinden oriilmii~ perde
yi kaldnarak tara!;aya <;Ikh. Gene kah· 
raman; tereddiid ederek, bir miiddet bu 
tabloyu seyretti, sonra, daralmi§ gogsiin
den muzaffer ve sevinc; dolu bir ses kop• 
tu: Kadm tipki Loisdi! 

Sevgili, kiic;iik di§lerini gostererek gii· 
ler yiiz ve berrak sesile flSlldiyordu: 

- Y akla§m da, benim ic;in yapmi§ 
oldugunuz biitiin bu ~eylere te§ekkiir e
deyim. Bilseniz, sizin ho§unuz.a gidebil
digim i~in ne kadar mes'udum! 

F abuis, diz c;okmii§, zen gin halkalann 
c;evirdigi ince, beyaz parmaklan operek, 
sevincden ~Ilgm bir hal de cevab verdi: 

- Bana minnettar olma, bllakis ben 
sana borcluyum. Seni tammazdan evvel, 
c;irkin ve korkunc bir hayal zihnimden 
<;Ikm1yor ve 1shrab c;ekiyordum. F akat bu 
hayal §imdi yok oldu, kalbim ilk defa o
larak bahtiyarhktan ta~1yor. 

F abuis ba§Inl kald1rdi, gene k1z da 
kendisininkini igdi: Gozgoze geldiler. 

F abuis iirpererek kiZI itti. 0 dakika 
kalbine bir han!;er gibi batan bakl§lann 
ifadesizligini, heyecandan o zamana ka
dar gorememi§ti! 

Perde birdenbire yntllmi§ ve hatasm1 
ona gostermi§ti: 1nsanlar hic;bir zaman 
tam manasile c;ift olamazlar. Zarflar is
tedigi kadar birbirine benzesin, mahluk
lar bir olmuyor. Tabiat onlara ayni yiizii 
verebilir: F akat her mahluk kendi §ahsi
yetini muhafaza eder. 

hte bunun ic;indir ki F abuis, son de -
recede benzerlige ragmen goz parlakh
gmda, ruhun bu aynasmda; Saluoneede 
Loisi bulamadt. 

Istanbul 7 nci icra 
Memurlugundan 

Bir bor<;tan dolay1 mahc;uz olup sa • 

hlmasma karar verilen bir gardrop, bir 

tuvalet, til; kom()din 26/6/936 cuma gU

nU sabah saat 10 dan 11 e kadar Beyog· 

lunda istiklal caddesinde Ma 1r apar -

hmanmm birinci katmda ikinci arhr • 

ma suretile sablacag1 ilan olunur. 

TAKSiM BAHCESi 
Birinci Slntt lokanta 

Bugiin saat 17 de hiitiin varyete Trupu ve en kiiciik dansoz 
T E D D Y' nin i~tirakile 

BUY UK MAliNE 
Dans edilerek fazla eglenildigi ve Meksika koyiinii and1ran 

K A R A M B A' ya ~u~ID;ka 
g.dtmz 

a 

Be~i k1rk iki ge<;e 
«Cumhuriyet» in zab1ta romanu85 

Yazan: Charles de Richter 

Kap1y1 a~mad1, gene tekrar yaz1ha 
nenin ba§ma gelip koltuguna yerle§ti ve 
kenara dogru egilerek kapmm kilid ciha
Zina cereyan veren bir elektrik diigmesi
ne bast!. 

Bir c;ark dondii. Art1k kap1 ac;Ikii. 
Biiyiik iistad sakin ve hie; bir endi§e 

ile piiriizlenmemi~ bir sesle: 
- Giriniz! dedi. 
Y az1hanenin iizerine yaslanm1~ vazi -

yette oturuyordu. !cab ederse hemen 
a~tk gozden tabancayl abp kullanabile -
cekti. 

Kapmm kanad1 hafifc;e itildi, sonra 
ardma kadar ac;Ildi. Ce~idin daima mu
hafaza ettigi karanhk k:inde, bir golge 
sezdi. 

Colge nihayet bir ad1m att1. ingiltere 
gizli diplomasi te~kilatm1n biiyiik ii•tad1 

beklenmiyen bir hadise ile kar§lla§hgmi 
gorerek heyecanlandt. 

(:iinkii kar§Ismda biitiin Biiyiik Bri -
tanya Kralhgt zab1ta kuvvetlerinin ha
n! han! aramakta oldugu bir kadm du -
ruyordu: 

Miss Thaissa Strafford! 
Gene klZ yava§e<a kap1y1 kapad1 ve i

lerledi. 

Biiyiik ~ef yerinden kimildamami~h. 
Thaissaya bu hareketinin sebebini anla
mak ister gibi bakiyordu. 

Gene bz masaya dogru geldi ve dos· 
yalann iizerine egilerek: 

- Elinizi rovelverinizden c;ekebilir
siniz, dedi. Ben buraya dii~man olarak 
gelmedim, dost ve miittefik olarak gel
dim! 

Biiyiik ~ef giildii, ve ayaga ka!kh. Ce
vab vermedi. Dii~iiniiyordu. Thaissa 
Strafford madem ki buraya kadar gel -
mi~ bulunuyordu. Sebebini anlamaltyd1. 
F akat yalmz mahremi esrar olanlarm bil
digi gizli gec;idden buraya gelmege gene 
k1z nasi! muvaffak olabilmi~ti. Birden • 

B i b .. l_iy_og r afy a 

Tiirk dH bilgisine giri' 
Devlet Bastmevi 1936 • Fiatt 25 kuru§ 

Tiirk dil bilgisine giri§ Re§id Tan
kutun Ankara Tarih, Dil, Cografya Fa

MEVLiD 
Sevgili babamrz Be~ikta~ta Vidin ec

zanesi sahibi Ali R1za Vidinin ruhu i!;in 
bugiinkii pazar giinii ogle namazml mii
teaklb Be~ikta§ Sinanpa~a camisinde 
Hafrz R1za tarafmdan Mevlidi §erif o
kunacagrm arkada§ ve dostlarma bil • 
diririz. 

Refikas1 ve ktzlan 

ZAYl G'OMR'OK MAKPUZU 

6/12/931 tarihinde Ayvahkta nam1ma 
muamelei riisumiyesini ifa ettigim 8 
balya sabun !;Uvahnm 13/12/931 tarihli 
ve (204819) nuwarah gtimriik makpu • 

zunu zayi ettim. Yenisini ~Ikaracagtm • 
dan eskisinin hiikmii olmadigmi ilan 
ederim. 

Sezai Orner 
kiiltesinde okuttugu dilin mahiycti, ------------------------------
fonksiyonu, kurulu§ile dil bilgisinin e
saslarma ve tarihine aid ktymetli ders
lerdir. Burada dillerin men§ei ve dil bil
gisinin giine§ dil nazariyesine kadar 
ge~irdigi safhalar tetkik edilmi§tir. 

cGiine§ - Dil teorisine gore dil tetkik
leri. ser·isinin ilki olan bu kitab hak -
kmda topluca malUmat vermi§ olmak 
ic;in ba§hca mevzulanm sayahm: Ana 
dil, kelime tarihi, Tiirk dili ve yakm 
Asya dilleri, siimerce ve Giine§ - Dil te
orisi, muhtelif dillerde ata kelimesi, a
tavisme termi, sami diller, Arab dili, A-
rab dilinin k1demi, Tiirk, Siimer ve A • 
rab dillerinde mii§terek kelimelerden 
birkac; misal, yakln Asya dillerinin kro
nolojisi. 

Dil Kurultay1 24 agustosta toplana -
cagmdan Re§id Tankutun bu degerli e
serini, c;ah§mak istiyenlere tavsiye e -
deriz. 

Tiirk~e Mi.ni Elyaz1lar1 
Devlet Bastmevi 1936 - Fiatt 60 kurtt.§ 

Turk Dili Tetkik cemiyeti ne§riyatm
dan olan cTiirkc;e Mani Elyazllarh. A. 
Vou Le Coqun eserinin Fuad Kose Raif 
tarafmdan yap1lm1~ terciimesidir. 

Bunlar, bir k1sm1 Turfana yakm olan 
Khot~o ~ehrindeki Budist mabedinden, 
bir k1smr da Mani harabesinden c;tkanl
mi§ dini edebiyat ni.imuneleridir. 

Fuad Kose Raif bu eseri bize §U su
retle takdim ediyor: 

cTiirk~enin !;Ok eski bir ornegi olan 
bugiin dogdu leh9esi, bize dilimizin, 
baz1 kimselerin sand1g1 gibi yerinde sa
yarcasma pek az degi§tigini degil, fakat 
gerek kelime bi9imi, gerekse ciimle 
vezni yolunda nas1l ileriledigini goste -
ren bir vesika oldu~u gibi, diriltilmiye 
tay1k bilmedigimiz bir tak1m §ekilleri 
de ogretmektedir. Bundan oturii merak
h oldugu kadar faydahd1r da. • 

EI • ldrak ha§iye•i 
Devlet Bas1mevi 1936 • Fiatt 50 kuru~ 

Tiirk Dili Tetkik cemiyeti ne~riyatm
dan olan bu eserde Veliyiiddin Efendi 
kiitiibhanesindeki Elidrak Lilisanil Et
rak niishas1 sattrlan arasma ilave edil
mi§ bir tak1m lugatlerin tasnifile viicu
de gelmi§tir. Bu lugatlerin yazth~ ta -
rihi 1334 miladi senesi olmas1 itibara 
ahmrsa k1ymetleri kolayhkla takdi~ e
dilir. 

Bu lugatleri goren ve tasnif. eden Ki
lisli Muallim Rifathr. Veled Izbudakta 
kendisine hediye edilen bu lugatleri bu
gunkii tiirk<;emize gore izah eyliy~rek 
bu eseri viicude getirmill ve ona kehme
lerin bulundugu kitaba gore El 1drak 
Ha~iyesi ismini vermi~tir. 

Asll kitabm iki tab't vard1r. ilki 1893 
te eski harflerle, ikincisi de Cafer oglu 
Ahmedin himmetile 1931 de basiliDI§tir. 

Turk Dili biilteninin 14 i.inci.i 
aay1a1 ~1kt1 

istanbul 20 (A.A.) - TUrk Dll Kurumu 
Gene! Selcreterliglnden: 

«Tiirk DUb b\iltenlnin 14 Uncu say1s1 
~tlom~t1r, Kurum Genel merkez kurulu ii
yelerinden Kenya say!av1 profesor Nairn 
Onatm Iklnci Tiirk Dili Kurultaymda 
Ttirk ve Arab dil blrli~i Uzerlne verdigi tez 
bu say1dad1r. 

c: TUrk Dll1:t biiltenlnln her say1s1 30 ku
ru~tur. On saymm abonesi lilt l~radu. Sa
tl~ ve abone yaziima merkez.i Istanbulda 
Ankara caddes!nde TUrk Kitabclll~l Limi
ted l]irketld!r. 

Tiirk Dll Kurumunun ba~llca c;all§ma -
lanm ve bunlarm verimlni koynunda tOP
llyan cTiirk DUb bi.iltenlne saym okurla
rlffilZm deger vereceklerinl umartz. Blr!n
ci abone y1lmm tam tak1m1 kalmami§ ol
masi yiiziinden edlnmek istiyenlerln d1 -
!eklerlni yerlne getiremlyoruz. ikinci abo
ne ytlmda da bOyle bir giic;ltige ugrama • 
mak ic;in ~imdiden abone yazilmak gerek
tlr. 

cTiirk Dilb bi.ilten!nln 15 lnci sayiSI da. 
Dr. profesor Sa!m Ali Dilemrenln Tiirk -
Kelt soz koklerl kar§Jla~tmlmasma dalr 
bir etiidtinti hii.vi olarak ba.stlmakta.du. 

bire diiriist hareket etmege karar vererek 
masaya bir yumruk indirdi: 

- Bir devlet esranna kendinizi kan§· 
hrmak tehlikeli bir te~ebbiis matmazel; 
dedi. Korkuyorum ki buna miiteessif ola
caksmizl 

Thaissa, gozlerini ona dikerek: 
- Bunlan beni korkutmak ic;in mi 

soyliiyorsunuz? diye sordu. 
Sef miitereddid davranmca gene k1z 

devam etti: 
- Hemen anhyacaksmiz ki ben ba~

ka tiirlii hareketinize de layikim .. Sonra 
benim de kullamlacak silahlanm var -
d1r. 

Soziiniin ya.nhf anla§Ilmamasi It;m 
ilave etti: 

- Silahlanm, yani manevl bak1m -
dan ... 

Thaissa etrafma bakmd1 ve gozlerim 
biiyiik saatin rakkasmda durdurarak: 

- Hususl katibiniz burada degil mi} 
diye sordu. 

Biiyiik ~ef, bu sualde gizli bir maksad 
sezdi, lakin belli etmek istemedi. 

~~~ HOLANTSE BANK·ONI N. v. 
~ • 'i. ESHAM ve TAHVILAT SATINALINMA_SI ve _SATILMASI 

:S.s ~ HUSUSUNDA BOTON EMIRLERI 

VERINE GETIRIR ve KOLAVLA~TIRIR 

B0T0N ECNEBI ESHAM ve TAHViLATI iLE 
KUPONLARINI SON DERECE ELVERi$LI 

RAYIC UZERiNDEN 
PE$iN PARA iLE SATINALIR. 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Ankarada seyriiseferden resmi, hususi, umumi otomobiller

le kamyonlar i~in 1900 ~ift numara levhalart yaptlmast on he, giin 
miiddetle ve kapah zarfla eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Numara levhalart harf ve numaralan kabartma olmak iizere 
aafi aliiminyondan yaptlacaktu. 

3 Muhammen bedeli 5320 liradtr. 
4 - Muvakkat teminab 399 liradtr. 
5 - fsteklilerin bu itlerle evvelce metgul olduklarma dair An • 

kara veya. Istanbul Belediyelerinden alacaklar1 veaikalart teklif mek
tuhlarile birlikte 23 haziran 936 sah giinii saat on dorde kadar vere· 
ceklerdir. 

6 - lhale 23 haziran 9'36 da saat 15 te Belediye Enciimeninde ya· 
p1lacakhr. 

7 - Sartname ve niimuneleri gormek iatiyenlerin hergiin lsatnbul 
Belediyesine ve Ankarada Belediye Y az1 ltleri kalemine miiracaat -
leri. «1284)) (3156) 

istanbul Milli 
Cina ve mevkii 

Emlak Miidiirliigiinden: 
Muhammen ktymeti 

Lira 
Lalelide eski Mesihpafa yeni Kemalpafa mahallesinin eski 
Aksaray yeni Cumhuriyet caddeainde 16 kap1 913 ada 7 
parsel numarah kargir odantn ii!rte hir pay1. 
Cerrahpatada Ke!rihatun mahallesinin eski Toprak yeni 
A!rakgoz sokagmda eski 3 yeni 15 numarah ii!r oda, bir mut
fak, hala ve biraz bah~eai bulunan ah,ah evin tamam1. 
Aksarayda eski Cambaziye yeni Kiirk~iibatt mahallesinin
Kocamustafapat;~a caddesinde eski 41 yeni 39 numarah iki 
katta diirt oda vesair mii,temilah havi ah,ah evin tamam1. 
Bogazi~inde Beylerbeyinde eski ~emsibey yeni Birinci 
yeni sokakta 944,5 metre murabbat aahan bulunan eaki 8 
miikerrer yeni 17 numarah hah~eli ah~ab evin tamam1. 
Taksimde Biiyiikpangalh mahalleainin Yedikuyular aoka • 
gmda eski 7, 9 yeni 7, 9/3 numarah 172 m2 araa, beher 
metre murabba1: 

350 

600 

650 

250 

1 
Ayni yerde eski 7, 9 yeni 7, 9/1 numarah 292 m2 area, 
be-her metre murabbat: 1 

Yukanda cins ve mevkileri gosterilen emlak paralart nakid veya 
yiizde bet faizli hazine tahvili olarak petin verilmek tartile hizala • 
nndaki bedeller iizerinden a~tk arthrma uaulile ayr1 ayr1 sahlacak • 
br. iateklilerin 24/6/936 ~artamba giinii aaat on diirtte yiizde yedi 
hu~uk pey ak~elerile miiracaatleri. «M.» ('3132) 

Oski.idar Kaymakamhgtndan: 
Oakiidar tdare Heyetinden Altunizade mahallesi miikelleflerin • 

den Haftz ~iikriiniin vergi borcundan dolay1 Tahsilat Komisyonun
ca haci:z altma ahnan Selamstz T ophanelioglu Tramvay caddesin -
de kain 20 No.h duvarlan kargir iizeri yanmtf ve etcart miismireyi 
havi hir diiniim kadar hah~eyi tamil mahallin mii:zayedesinde 800 
liraya talibi uhdesine birinci ihalesi icra k•hnmJf, kat'i ihale•i ?.5/ 
6/9'36 giiniine musadif pertembe giinii Oskiidar Kazan !dare He • 
yetince icra edileceginden fazlaya talib olanlarm muayyen iiinde 
saat on he,te Oskiidar ldare Heyetinde hazu bulunmalan ilan olu
nur. (335) 

Makinist aran1yor 
Karacabey Harast Miidiirli.igi.inden: 

Miiessese ziraat makinelerinde ~ahtmak iizere 3 ziraat makinisti 
ahnacaktu. Ahnacak makinistlerin Lanz traktorlerile miistakil ola
rak ~ah~abilmeleri ve diger ziraat makinelerinden de anlamalar1 
tarthr. Ayhk iicret ayda tevkifats1z 30 lira olup ayr1ca iatesi Hara 
tarafmdan temin edilecektir. Bu vazifeye girmege istekli olanlarm 
ellerindeki vesika auretlerini ilittirerek istida ile Miidiirliigiimiize mii
racaat etmeleri. (3174) 

Thaissa gene soze ba~lad1: 
- Y az1k, dedi, gelseydi, kendisine 

verdiginiz vazifeyi yapamad1gmi ve size 
getirmek iizere hic;bir vesika elde ede -
medigini soyliyecekti. 

Bu sefer biiyiik ,ef ka§lanm c;attJ: 
-Sahib mi~ 

- Evet; fakat ona bu gece bir gemi 
ile yaphrdigim seyahatten donmesi ic;in 
vakit btrakmak liizim. Maahaza merak 
etmeyin, mutlaka tekrar gelecektir I 

Bir dakika siikutla gec;ti. Biiyiik iis -
tad zihnen, kar~ISlndaki rakib oniinde na
SI) hareket edecegini hesabhyordu. 

- Miss Thaissa Strafford, dedi, ~u 
koltuga lutfen oturmaz m1s1mz? Haki
katen sizinle konu~mam1z icab ediyor. 

Gene k1z kendisine gi:isterilen koltuga 
oturdu; biiyiik ~efe dikkatli dikkatli bak
h. 

- Buraya nasi) geldigimi mi sora -
caksm1z? 

$ef tabakasmt ~1kararak bir sigara 
ald1, bir tane de Thaissaya uzatt1. Gene 
k1z ba§ile red i§areti verdi. Sef sigara 1n1 

Yakhktan sonra: 
- Haytr, dedi, size liizumsuz sual

ler soracak degilim. Siz buradas1mz ve 
buraya gelmege muvaffak oldunuz ya! 
Bu bana kafi. Amma bir de buradan c;Ik
mak meselesi var! 0 da ayrt i§ I ... 

Gene k1z ba~Im sallad1: 
- Hay1r, o mesele degil, ~iinkii gelir 

gelmez hemen size haber vermi~tim ki 
benim de kullamlacak silahlar1m var I 

- Hangileri? 

- Sir Walter Stanleyin evrakll 
Biiyiik ~ef istihfafkar bir tavula ye -

rinde klpudad1 ve agzmdan bir duman 
bulutu <;tkararak bo~luga dogru iifledi: 

- Piihl 

- Bu evrak sizce bu kadar az ehem-
miyetsiz oldugu i~in mi katibinizi onlan 
c;almak ic;in gonderdiniz? 

Biiyiik $ef koltugun arkasma yaslana
rak gozlerini tavana dikti: 

- Neticeye gelelim, dedi, bunlara 
kac,: para istiyorsunuz? 

Thaissa giiliimsedi: 
- Bana nic;in boyle bir sua) soruyor-
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RADYO 
( Bu ak~amki program) 

iSTANBUL: 
12,30 muhteltf plaklar ve halk musild.. 

si - 18 dans musikisi (plli.k) • 19 haberler .. 
19,15 tiirk~e operet ve filim par!(alari 
(plak) _ 20 muhtelif sololar (pl!k) • 20,3Q 
sttidyo orkestralarr - 21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm ga .. 
zetelere mahsus havadis servisi verne • 
cektir. 

viYANA: 
18,50 gramofon, edebi yaym, haberler " 

20,35 §arkilar • 21,05 konser: §trausun e .. 
serleri - 23,05 haberler, spor - 23,25 ope .. 
ret: cU<; vals~ ten par!(alar - 24,35 kon~ .. 
rna • 24,50 dans musikisi. 

BERLiN: 
17,05 musiki • 19,05 musikl kabaresl "' 

19,50 spor - 20,05 Stutgarttan - 21,05 spot! 
mtisabakasl nakli - 23,05 hava raporU; 
have.dis, spor • 23,35 Mtinihten nakll - 24,0!11 
gece musikisl. 

BUDAPE§TE: 
18,05 dans muslkisi - 19,05 konferans ,. 

19,35 Qingene muslkisl, konferans - 21,05 
opera yay1m: Fidelio - 23,20 haberler-23,50 
salon orkestra.st _ 1,05 haberler. 

BUKRE:,: 
18,05 konser - 19,05 zlraat ha.berleri-19,20 

dans muslklsl, konferans - 20,25 dalll! mu
slklsi • 21,05 piyes • 22,05 §arkilar - 22,35 
haberler, spor - 23 konser - 24 haberler. 

LONDRA: 
~.35 oda muslkl.si - 19,50 orkestra kon .. 

serl _ 21 dlni yaym ve haberler • 21,!55 ha. 
vadls - 22,05 mus!kl • 22,50 orkestra kon· 
seri - 23,50 son. 

PARiS [P. T. T.J: 
17,50 gramofon. 18,35 komedi. 19,35 ha· 

vadls - 20,40 konu:;;ma - 21,20 .spor - 21,35 
opera yaym1 - 23,35 havadis _ 23,50 dans 
musikisi. 

ROMA: 
18,05 kar1~1k kon.ser • 19,35 gram()fon, 

spar • 21,10 havadis - 21,40 konu!lma-21 ,50 
opera yaym1, sonra havadls, dah& sonra. 
dans musikis!. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece ni:ibe~i olan eczaneler ~unlar .. 

dtr: 
istanbul cihetlndekller: 
Aksarayda ( Zlya NurD, Alemdarda. (E~ 

ref Ne~·et>, Bakirkoyde (Merkezl, BeyaZid• 
da (Sltkl), Emlni:iniinde (Hiisnti Haydarl, 
Fenerde ( Arlt), KaragUmriikte (Arif), Ki.i
Qtikpazarda (Hikmet Cemll) , Samatya, Ko
camu.stafapa~ada (Ridvanl, l;)ehrem1nlnde 
(A. Hamdi), ~hzadebal!mda (Asafl, 
Beyo~lu clhetlndekller: 
Gala tad a (HIJAD, Haskoyde (Halk), Ka.. 

s1mpa:;;ada (Merkezl , Sar1yerde (Osman), 
~l~lide (~i~?lil, Taks!mde (Galatasaray), 
(VInkopulo) . 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Bi.iytikadada (Merkezl, Heybelide <Yu • 

sufl, Kad1koy, Alttyolda (Merkezl, Mo• 
dada (Mod a), Uski.idar, Ahmedlyede (Ah
med!ye). 

Tetekkiir 
K1zrm ilhan 6zberkln tiliimlle al!kadar 

olan, cenazes!nde bulunan ve biz! teselllye 
ko:;;an istanbul K1z Ortame:k;tebl, ve Yenl 
Nesil mektebi miidtir ve mualllmlerile dost. 
lar1m1za ayr1 ayr1 te~ekktire teessiiriimtiz 
man! oldugundan gazetenlz vas1tas!le hep· 
sine aleni ~iikra.nlanmiZJ sunanz. 

Karde~l Annes! 
Reyhan Ozberk Flrdevs Ozberk 

rFikir Hareketleri 
Hiiseyin Cahid Yal~m taraflndan 

~Jkar1lmakta olan Fikir Hareketleri 
mecmuasmm 139 uncu sayisl ~~k
mlftlr. Bu aaytda: ahlak ktymet
leri, ilim, me,rutiyet hahralarJ, 
Avrupa ruhu tehlikede, devletler 
araamdaki miinasebetler, politika
ya dair konu~maiar, bugilniin aa
hibleri, bir izah ba,hkh makall'ler 
vardu. 

HALK OPERETi 
TAKSIM 
bah~esinde 

Bugiln matine 
17,30 da 
ak~am 
21,45 te 

tLK TEMStl] 
B A Y 
BAY AN 

Yazan: Mahmud Y esari. Necdet Rii§ti.i 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 

Her hafta bir operet 
Telefon: 43703 

sunuz? Mad em ki verecegim cevab1 on~ 
ceden biliyorsunuz! 

- <;iinkii insan ruhunun derinliklerin· 
de yatan ~eyler, iskandil edilmeyince hi· 
linmez Miss Thaissa Strafford. Lakin 
ben aldanmi$ oldugumu goriiyorum ve 
sizden af taleb ediyorum. 

Bu vesikalar ~imdi nerede bulunu " 
yor? 

- Oh, iizerimde degill 
Emin ellerde duruyor I 
- Bundan $iiphe ediyorum. Onlari 

ne zaman gorebilirim? 
- Asia goremezsiniz I 
Biiyiik §ef elini ok~ad1 ve sonra daha 

ciddi bir tavu alarak: 

- Bu cevab meselenin ~eklini degi§· 
tirdi Miss Thaissa, dedi. Siz kendinizin 
ne vaziyette bulundugunuzu da unutmu· 
$a benziyorsunuz. 

- Tam amen degil. Fa kat amcamm 
kim oldugunu iyi biliyorum I 

- Y a? Soyleyiniz bakalun kimmi§ 
o? 
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Konferans miinasebetil 

Bogazlann mitolojisi 
..• Karadeniz o vakit bir goldii, Deucalion tufan• 
ba laymca Bosfor bir yar1k halinde a~tld1; ~tlgin 

solar Marmaray1 ve ~anakkaleyi yaratb 

Promethee heniiz Kafkas daglannda 
zincire vurulu duruyordu; ]iipiterin mu· 
sallat ettigi karaku~. doymaz bir i~tiha 
ile durmadan, yorulmadan onun karaci • 
gerini yiyor ve boyuna kopanhp ye • 
nilen cigeri gene ve ~ar~abuk viicud bula
rak obur hayvana taze bir yem oluyor· 
du. Promete bu Jshrabh hayattan ~ika • 
yet etmiyordu. Y anilah oldugu i~in is
tikbali goriiyordu, ilahlar kam ta§tyan 
bir kahraman tarafmdan bir giin kurta· 
nlacaibm biliyordu. Fa kat oglu Deu • 
caJionu Slk Slk dii~iinup uzuiuyordu. 
Pyrrha ile evlendikten sonra T salyadaki 
Phthic hiikumetini idareye ba~lam1~ olan 
Deucalion namuslu, adil bir gencdi. Hal
buki Olimp ilahlan, ilaheleri fuh~ i~inde 
Ya~JyorlardJ, a§k entrikalan yiiziinden 
boyuna <;ah~Iyorlar ve vuru§uyorlardJ. 
Boyle bir devirde adaleti, hakkl, temiz
ligi seven bir hiikiimdann rahat ya§ama· 
sma imkan yoktu. 

Prometenin tasas1 pek yerinde idi. 
Deucalion ger!;ekten mii§kiil bir vaziyet· 
te idi. tdare ettigi halk, ilahlan ornek tu· 
t~p her fenahg1 irtikab ediyorlard1. Ah • 
laks1zhk Olimpten yere dokiildiigii ka • 

dar yerden de Olimpe yiikseliyordu. 
Hiikiimdar, sevgili karlSl Pyrrha ile be
raber evden eve, koyden koye dola§IP 
halk1 namuslu olmaga, biraz hayah ya -
$1lrnaga zorluyordu. Fa kat miispet neti
c:e elde edemiyordu. Cihanm mihverini 

ahlakSJZhklar, igrenc a~klar ve entrika -
lar te~kil etmekte idi. 

Gokte ve yerde kokle§en bu rezalet 
Yava~ yava~ ilahlann da dikkatini ~el -
rnege ba~lad1 ve onlarm arasmda hara • 
retli bir miinaka§a yiizgosterdi. Kendi -
lerini namuskarhga sevkedemiyen tan -
11lar, insanlan uslandtrmak istiyorlardt. 
Bu dilek en sonunda kuvvetlendi, Jupi
ter tarafmdan da dogru bulundu ve e -
debsizlikte pek ileri giden insanlarm ce
zalandmlmasJ i~in denizlerin karalara 
hiicum etmesine emir verildi. 

Promete, zincirle sanh oldugu yal • 
~In hayanm iistiinden yiiregi titreye tit • 
reye bu hengameyi seyrediyordu. An • 
512.1!1 co~an, kuduran denizler i!;inde en 
hZ&Jnl Karadenizdi. 0, §ahlanmJ§ bir ci-

an halinde cenuba dogru ahhyordu, 
~endini kar~t!tyan topraklan par~alay1p 
tleriye dogru akmaga sava§Jyordu. 

0 tarihte Karadeniz bir goldii, Mar
lllara yoktu, <;::anakkale ve Bosfor te ~ 
kevvun etmemi~ti. Bu tufan masmda ve 
Karadenizin yiiriiyii~e ge~mesi giinlerin
dedir ki Bosfor, bir yank halinde a~1l -
d1 ve bu yanktan ge~en ~1lgm sular top· 
raih sokiip siiriikliyerek Marmaray1 vii
cude getirdi, oradan gene a~ag1 dogru 
~a§arak Ege denizine dogru aktt, tupra· 
810 son mukavemetini <;::anakkalede ytk· 
h Ve bu bogaz1 da yarattiktan sonra Ege 

Cumhuriyetln tef rlkas•: 39 

, 

ile sarma~dola~ olup siikuna kavu§tU. 
Buyiik kii~iik biitiin sular da Karade

niz gibi kabanp co~mu~lar ve dortyana 
yaytlmt§lardJ. !nsanlarm bu ta§kmhk a • 
rasmda bannmalarma imkan yoktu. ~e
hirler ~okiiyor, iilkeler bahyordu. Y alnJZ 
Deucalionla kar!SI - namuslu ve adil ol

malanmn miikafah olarak • sag kalm1~ • 
lard1, Parnas dagmda bannmt~lardJ. 
Y eryiiziinde di&i ve erkek ba§ka kimse 
kalmaymca tufan dindi, sular «ekildi, 
toprak bi~imini ald1. Bu hengameden ya
digar olarak kiire lizerinde iki bogaz ve 
bir de Marmara denizi ya~Jyordu. 

Promete Kafkas mtlanndan, Deu • 
calionla karlSl Parnas tepelerinden in • 
sans1z kiireyi korka korka seyrederlerken 
Olimpten bir ses giirledi. Bu ses, kan ile 
kocamn yerden boyuna ta~ al1p arkala • 
nna atmalanm emrediyordu. Onlar bu 
emre itaat ettiler ve uzun saatlerden son
ra donup arkalanna bakmca Deucali -
onun athg1 her la§tan bir erkegin, Pyr
rhanmkilerden de hirer kadmm vlicud 
bul dugun u gordiiler!.. 

Deucalion, garb mitolojisinde ~arkm 
N uhu sayJiabilir. Berikinden fark1 gemi· 

siz olarak tufandan kurtulmu§ olmas1 • 
d1r!.. 

* ** 
Deucalion tufanile a~tldtgt soylenen 

Canakkale ve Karadeniz bogazlanndan 

ilk ge-;en gemi, Argonaftislerin eledin 
agacmdan lyolgos tersanesinde yapttk • 
Ian biiyiik kaytkt!r. Argonaftis, Argo 
seferberleri demektir. Bu muhayyel kah
ramanlar T salyadaki Go los kasabast ya· 
kmmda oturuyorlardt ve Ayason adh bir 
ba§bugun idaresi altmda bulunuyorlardt. 
Bir giin hatif onlara bir haber verdi, 
Giircistan kralmm saraymda bulunan s1r· 
rna tiiylii ke!;iyi ele ge~irmek §erefinin 
kendilerine miiyesser olacagm1 miijdeledi. 
Bunun iizerine Argo adm1 verdikleri o 
gemi yap1ldt ve bogazlardan ge~ilerek 
Giircistana dogru gidildi. Argo sefer • 
berleri Canakkaleden ve Bosfordan ge· 
cerken Deucalion tufanmm son dalgalan 
kopiiriiyordu, her iki bogazm ktyJia:l 
carp!§IP duruyordu. Gemi ge~ince bu dt· 

dinme durdu! ... 

*** 
Fakat bogazlan ktytdan kiyiya ilk a-

~tp ge~enler, <::anakkalede Dardanu.s, 
Bosforda iyodur. Dardanus, ]Upiterm 
saymz pic;lerinden biri olup !talyada o • 
turuyordu. Karde~ini bir kavga masmda 
oldiirdiigii i~in yurdundan uzakla~ml§, 
kara yolile <;:anakkale bogazma gelerek 
kar~tya gec;mi~ ve Truva devletini kur • 
mu~tur. <;:anakkaleye frenklerin Darda
nelles demeleri de bu hiikiimdar sebebi -
ledir. 

iyo, aslmda Finikeli olup kalabahk 
bir cemaatle Mora yanmadasma gelerek 

SERSERi 
Cozleri ball vakti bir havuzun suyu gi

bi mahzun golgelerle dolan k12 bir ~a -
diye, bir de yere bakarak: 

- Fakat ben buraya bir kere daha 
&elmek istiyordum. Ken dim ic;in de gil? 
Bir arkada§IIDI getirecektim. 

- Kim arkada§mtz? 
- <;ok sevdigim bir hz. Paras! c;a -

hnd1. HmlZI ogrenmek istiyor. Hem is -
tikbalini de ogrenmek istiyor. 

- Demek siz buraya geldiginizi ba§· 
kalanna soylediniz? 

- HayJr... Duydum dedim... Bir 
Hindli varmt§ Beyoglunda, bak1c1hk e
diyormu§ dedim. Ben kendim ona gitti
gimi aoylemedim. 

- V azg~iniz... Vazge<;iniz... 0 ar-

Yazan : S erver Bedi 

kada§m1za Hindlinin memleketine gitti -
gini soylersiniz. 

Sabahat aghyacak kadar mahzun du
ruyordu. Adeta nefes almasma tesir eden 
ve genzinden acayib sesler gelmesine se
bebiyet veren bir kederli susu~ ve duru§ 
ic;inde mmldand1: 

- Kendisine soz vermi§tim. 
~adinin yiiziine yalvararak bakt1. Ser

seri kendi kendine: «Beni zorla giinaha 
sokacak, dedi, §imdi her §eyi a~lk~a soy
liyecegim.» Sabahatin bakl§lanndaki w 
rar devam ettigi ic;in ~adi: 

- Peki, dedi, onu da bir gun gotii-
riiruz. . 

Hayu... lllaki yann gelmek isti-
yor. 

CUMHURI'YE'l' 

Bir hafta sonra 
Sekizinci Y erli Mallar 

sergisi a~1byor 
A~1lmasma ancak bir haftahk zaman 

kalan sekizinci Y erli Mallar sergisinde 
yeni in§aat bi..iyiik bir faaliyetle ilerle
mektedir. fnhisarlar ve Bomonti paviyon~ 
!an daha ~imdiden bitmi§ gibidir. Diger 
paviyonlardan da bir k1sm1 ilerlemi~tir. 
Istanbul i~in art1k bir ihtiyac olan ser
ginin bu sene her seneden giizel olacagt 
anlasJ!maktadJr. Bu sene gerek miinferid 
~ekilde, gerek grup halinde ~ok giizel pa
viyon ve dekorasyonlar gorecegiz. 

A man dona mas1 
siiratle biiyiiyor! 

Alman milletini, eskisi 
bir denizcilik askt 

' 

gibi, biiyiik 
sardt 

Serginin eglence k1smma da bilhassa 
ehemmiyet verilmi§tir. Sanayi Birligi rt 

i yalmz sergi miiddetince ser!ri_de kalmak 
\ iizere Avrupadan biiyi..ik bir revi..i trupu 

getirtmektedir. Halk Opereti sergi miid
detince her ak§am program degi~tirecek
tir. ~ehir bandosu da her ak§am saat 17 
den 21 e kadar sergide c;alacak, gi.indi.iz
leri sergi radyosu faaliyette bulunacak • 
hr. Serginin yan k1smmda bir de ~ocuk 
bah~esi ve Lunapark kurulmaktadtr. Ser
ginin ve bah~enin deniz tarafma tesadiif 
eden k1smmda ucuz bir gazino ve lokan
ta bulunacaktJr. Aynca bir berber ve 
ayakkabJ salonu da kurulmaktadJr. 

Biitiin bunlara ilaveten h BankasJ ser
gide bir bank a §ubesi a«maga ve Tram· 
vay Sirketi de sergi oniinde bir mecburi 
durak yeri viicude getirmei!;e karar ver-

mi§lerdir. . . 
Siimer ve h Bankalarmm muhtehf 

fabrikalan bu seneki wgide yer a,Jmak 

ic;in hamlanmaktadirlar. 

lhracat tacirleri hakkmdaki 
kanun teblig edildi 

ihracat ticaretinin kontrolu hakkmda
ki kanun di.in alakadarlara teblig edilmi§· 
tir. y eni kanuna gore seneba§mdan ev • 
vel ihracat ticaretile ugra§mak iizere ku· 
rulmu§ ve bugiine kadar bu i§le ugra§IDI§ 
olanlardan altt ay i!;inde miiracaat ede
ceklere ruhsatname verilecektir. lhracat 
ticaretile ugra§mak istiyenler bu ruhsat
nameyi almaga mecburdurlar. ~uhsatna
meler ii!; sene mi..iddetle venlecek ve 

miiddet bitince yenilenecektir. 
Vekalet, li..izum gordiigi..i mmtakalar • 

da muayyen mallarm ihracile ugra~an 
ruhsatnameli tuccarlann birlikler kur -
malanm emredebilecek ve her ruhsatna • 
meli tiiccar, mmtakasmdaki birlige aza 

o Ia bil ecekfir. 
Makul bir sebeb olmaks1Zm ihrac mal

larmm k1ymetlerini i~ ve d1~ pazarlarda 
du~iirmek ve artlrmak suretile normal pi
yasa fiatlarma tesir yapanlar cezaland1· 

nlacakhr. 
lspanyaya verilen kontenjan 

Turk- tspanya ticarct anlamasmm 
379-2 M.B. pozisyonlarma giren mallar 
·ic;in verilmi§ olan 170,000 kiloluk kon • 
tenjan tilkendiginden §imdilik daha 20 
bin kiloluk kontenjan tahsisah veril -
mistir. 

·Elmalar da standardize 
edilecek 

lkhsad Vekaleti elmalanmtzm da stan
dardiz edilmesine karar vermi§tir. Bu hu
susta Tiirkofis tetkikat yaphg1 gibi Ti • 
caret Odas1 da elma ihrac tacirlerinin 
miitaleasml alarak bir rapor haztrlamak· 

tadu. 

Argolid hiikumetini kuran lnakiisiin k1· 
z1d1r. Jupiter, bu klza da abay1 yaknu§ 
ve ba~tan ~tkarmt§tl. Hovarda tannnm 
kanst Junon, i§i sezince k1skanchktan 
ktvranma~a ba~ladt, lyoyu yok etmek 
istedi. jupiter, kansmm gazabmdan kur
tarmak ic;in onu buzag1ya ~evirdi. J unon 
bu hileyi de anladl ve iyoya bir karasi· 
nek musallat etti. Zavalh btll.ag1, tenine 
di~lerini gec;irmek ic;in tepesinde dola~an 
sinekten kurtulabilmek kaygusile Argo· 
lidden ka~tJ, <;:anakkale yolile Karade • 
niz bogazmm Anadolu yakasma geldi, 
oradan yiizerek beri yakaya ~e~ti. Kara
deniz bogazma (Bosfor - Okiizge~idi) 
denmesi de bundand1r. 
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-= Y arm olmaz. Hindlinin giinli de -

gil. 
- Olurmu§. Ben k1zma sordum. 

;3adinin ic;ine kuvvetli bir arzu dogdu. 
KIZln iki elini de tutmak: « Y avrucum, 

1srar etme, ben bu c;irkefin i~inden 
~1kmak istiyorum. Beni ancak sen c;1· 
karabilecekken gene sen bahrmak is
tiyorsun. Bilmiyorsun. Mazursun. Fa
kat ben sana anlatayim: Cantay1 a§Han 
da benim, bulan da benim, Hindli de 
benim, seni aldattyorum, daha da alda-

tmm ama art1k vicdamm tepti, arhk 
bu ka~karikolardan b1khm usandtm, sana 
gtpta ediyorum, senin ruhun bana, kirli 
bir adamm kendini y1kamak i<;in hasretini 
c;ektigi berrak ve tertemiz bir su kaynag1 
gibi ge)iyor, hissetmiyor musun ~ Seni 

sevmege ba§ladtm. Ben ki hep kendim 
gibi dalavereci, §Uh, fettan Beyoglu ka
nlanna tutulurum, onlarla sevi~mekten, 
dala§maktan ho§lanmm; ben ki senin gi
bi enai pili!;lere §imdiye kadar hep fena 
bir i§tahla bakhm ve onun haricinde me
telik vermedim; §imdi sana imreniyo • 

Alman Jonanmasrmn yeni lfemilerinden Murenberg kruvazorii 
ingilizce Obsewer gazetesinden: Ha -

ziran 1935 tarihli 1ngiltere - Almanya 
deniz anla§mast Almanyayt Versay mu
ahedcsinin tahdidatma riayetten res -
men muaf k1lan bir vesikad1r. Bu yeni 
anla§ma §artlanna gore Almanyamn 
deniz kuvvetleri ingiltcre imparator -
lugu bahri kuvvetlerinin azami yiizde 
otuz bc~ine muadil olacakhr. Umumi 
kuvvetlerde bu nisbet muhafaza edil -
mek §artile Almanyanm denizalh gemi 
kuvveti ingiltereninkinin yuzde kirk 
be§ine muadil olacakhr. 

Bununla beraber §ayet Almanya hil
kumeti, milli: miidafaa bak1mmdan lii -
zumlu addedersc, evvela 1ngiltere ile 
dostane miizakcre ve bu devletin mu -
vafakatini ald1ktan sonra denizalti kuv
''etlerini Ingiltere ile ayni nisbette ~o
galtabilecegi de gene bu muahedede 
yazthdtr, 

ingilterc ile gec;en seneki uzla§ma -
dan sonra Almanyada denizcilik i§le -
rinde eski an'anevi b1z tekrar avdet et
mi~ gibidir. Bahriyeye aid her tilrlu 
ne~riyat ve resimler kitabct ve kart -
postalc1 dukkanlarmda her memleket -
ten daha fazla ragbet bulmaktad1r. 0-
yuncakc;l diikkanlan minyatlir harb ge· 
misi modellerile doludur. 

Hitler, gcnclik tc§kilah Berlinin ya • 
kmlarmdaki bir golde Su Sporlan mek
tebi ad1 verilen bir mektebde denizci -
lige aid tedrisat yapmaktadtr. 

Bahriyeliler Cemiyeti 
Sab1k bahriyelilerin de aza olduklan 

Bahriyeliler cemiyetinin en a~ag1 60,000 
azas1 vard1r. Bunlar memleketin her ta
rafma yaytlml§ ve her tarafta denizc:i
lik lehlne propagandalarda, ir§adatta 
bulunmaktad1rlar. Kicldc gec;enlerde 
yaptlan manevralan seyretmek uzere 
cemiyetin 30,000 azast haztr bulun -
mu§tur. Bunlarm Alman bahriyesinin 
yeni uzuvlarile kucakla~bklarm1 go -
renler eski heyecanm uyand1gma §a • 
hid olmu§lard1r. 

Kielde dikilen bahriye abidesi l~m 
sarfolunan bilyiik parayt da Bahriyeli
ler cemiyeti toplaml§hr. 

T alim ve terbiye 
Talim ve terbiye meselesinde yeni 

Alman bahriyesi son dercce ciddi dav
ranmaktadir. 0 derecede ki ihmal olu
nan hic;bir §Ube yoktur. Gerek asker, 
gerekse zabitan en ince teferruatma ka
dar modern bir bahriycye aid her tilrlii 
talim ve terbiyeye tabi tutulmaktad1r -
lar. 

Alman bahriyesinin kuvveti 
Gerek in§a olunmu§, gerekse in§a o

!unmakta veya in§ast derpi§ edilmekte 
olan Alman harb gemileri §Unlardan i
barettir: 

Muharebe gemileri: Mevcud; Beheri 
10,000 tonluk il~ muharebe gemisi, bun
lann bilyuk toplan 28 santimetreliktir. 
in~a edilmektc olan: iki adcd ve be -

hcri 26,000 tonluk iki muharebe gemisi, 

rum, sen bana tepeden tJrnaga kadar go
niil rahathgmm, vicdan temizliginin. saf 
ve tath sevgilerin heykeli gibi goriiniiyor· 
sun. Tam §U namusa ozendigim giinlerde 
benim kotii hilekar tabiatlerimi ka§Jma. 
Huylamyorum. Bir terslik ~1kacak. Rahat 
dur. Kes §U fal bahsini arhk.» demek is
tiyordu. Hatta dilinin ucuna ilk sozler 
geldi. itiraflarm vicdan rahathgma ka • 
vu~mak ic;in degil, belki de mf §U budala 
klZin as1l hakikat kar~mndaki hayretini 
gormek i~in her§eyi anlatabilirdi. Kendini 
tuttu. Biraz dii§iindii: 

- Peki, dedi, yann olsun. 

- Gene pasajda, ayni saatte bulu -
§ahm. Ben arkada§tmla beraber gelirim. 

- Siz oraya kendiniz ni!;in gitmiyor
sunuz ~ Arhk Hind linin kiZinl filan ta • 
ntdmtzl 

- Oh, hay1r ... Y apamam, korkanm, 
siz olmasamz ben Beyoglunda bile fazla 
dola§amam. 

- Emniyetinize te§ekkiir ederim. Bu 
arkada§Imzm paras! mt ~ahnd1 ) 

- Evet, yann size anlatmz. 

bunlarm toplan da 28 santimetrelik o
lacakhr. 

Kruvazorler: Mevcud: Beherl 6000 
tonluk altt aded kruvazordUr. Bunlarm 
toplan 15 santimetreliktir. 

Hali in~ada bulunanlar: Beheri 10,000 
tonluk ve 20 santimetrelik toplarla mii· 
cehhez iki kruvazordiir, 

Tayyare gemisi: ln§ast derpi~ olunan 
tayyare gemisinin henilz tipi tesbit e
dilmemi§tir. 

Muhribler: Mevcud: Beheri 800 ton -
luk 12 aded muhrib. Bunlarm toplan 
10 santimetreliktir. 

Hali in§ada bulunanlar: 16 aded ve 
beheri 1625 tonluk muhrib. Bunlarm 
toplan 12,5 santimetrelik olacakhr. 

Denizalh gemileri: Beheri 750 tonluk 
iki ve beheri 250 tonluk yirmi drmizalh 
gemisi rnevcuddur. Bunlara ilaveten 
beheri 500 tonluk alh tane gemi de bali 
in§adadir. Bunlardan sekiz tane daha 
in§a:St tasavvur edilmektedir. 

Almanya HeligolanJr 
tahkim ediyor 

Deyli Telgrafm bahriyeye aid i~lerini 
yazan muhabiri Hector Bywater yazl
yor: 

Gec;en hafta sonu bir deniz gezintisi
ne c;1km1§ olmasrndan bilistifade Her 
Hitler, $imal denizi k1yllarmm tahkl -
mi rneselesini tetkik etmi~tir. Bu me • 
yanda Heligolandm birinci plinda gel • 
digine muhakkak nazarile bakabiliriz. 
Bu adayt harbden evvelki gibi ~elik bir 
istihkam haline sokmak uzere hummah 
bir faaliyetle i§e ba§lanmi§ bulunuyor. 
Alman topraklarmdan 31 mil uzakta 
bulunan bu adamn harbden evvelki tab 
kimatt meyamnda 8 aded 12 pusluk 
barb gemisi topu ve 11 pusluk toplarla 
milcebhez bir Houvitzer bataryast bu -
lunmakta idi. 

Versay muahedesi mucibince gayrl
askeri hale ifragt laz1m gelen adanm 
limam tamamile tahrib edilmi~. biltun 
bu tahkimah bozulmu~tu. iyi memba -
lardan aldigim haberlere nazaran §irn
di yeni bir liman in§a edilmekte olup 
~ok kuvvetli bataryalar daba §imdiden 
yerli yerine konmw~ bulunmaktad1r. 

Orduda Sahil S1hhiye 
idareai a~Ild1 

Hudud ve Sahiller S1hhat umum mii
diirliigiinden: 

Orduda bir Sahil Sthhiye idaresi kii§ad 
edilmi§ ve 15 haziran 936 tarihinden iti
baren faaliyete ba~laml§hr. Binaenaleyh 
bundan boyle bu limana ugnyacak ve 
bu limandan kalkacak bilumum sefainin 
s1hhi muamelelerini bu idarede yapttr
malan laz1m gelecegi ve bu limana ug
raylp ta s1hhi muamelelerini yaphrma
dtklan anla§Ilan gemi kaptanlart hak -
kmda (500) numaralt riisumu sthhiye 
kanununun mahsWl maddeleri hilkiim -
lerinin tatbik olunacag1 ilan olunur. 

- P ek giizel. 
Sabahat uzaklatmca, Sadi Suzanla 

kar§tla§mamn verdigi isteksizligi yenerek 
eve dondi..i. 

1~eri girmedi, e§ikte durdu ve Suzana 
bir elile i§aret ederek dJ§an ~1kmasm1 em

retti. 

Merdivenleri beraber inerlerken onu 
birdenbire durdurarak: 

.- Y aptlgm miinasebetsidigin far • 
kmdasm, degil mi? diye sordu. 

Suzan onun bu ofkeli ihtarile §iiphe
lerinden biisbiitiin kurtulmamn rahathg1 
i~inde, §lmank bir hareketle omuzlannt 
salhyarak, ba~m1 arkaya dogru sahvere
rek cevab verdi: 

- Ne yapaytm, Sip§aglm, dedigin gi
bi meger seni kJskamyormu§um. 

Sadi bir avucunun temm Suzanm 
gozlerine yakm salhyarak biitiin ciddiye

tile bagtrdt: 
- Ulan senin bana kasdin mi var? 

Biitiin foyamlZI meydana ~1karacaktm da 
ne olacakh sanki} Sen de, ben de belki 
karakollarda siiriinecektik. Sana VIZ ge-

Kiirk~iiliik 
ISJ izim gazetede !;lkan bir resim
(,gl den anladtm ki Istanbulda kiirk-

«iiliik ogreten mektebler de var
ffil§. Kiirk, kiirk~iiliik ve mekteb? .. Bun
Ian birbirine baglamak ve bagda§la§tJr • 
mak o kadar gii~ ki ... Bir kere kiirk, be
nim bildgiime gore, tarihe malolmu§ ve 
tamamile unutulmu~ e§yadandtr. Bugiin 
san ~uhaya kaph samur, §ala sanh kabur 
kakum, pac;:a samur konto~. kubur samur 
mt samur, s1rf samur, erkan pa~a samur: 
sade pac;a samur, agtr mt samur, karsak, 
sincab, nafe kiirkleri gorenimiz, bileni
miz var m1 L Cormegi, bilmegi bir yana 
b1rakahm. Kak~mun sansarla gelincige 
ber~zer boz ve styah kuyruldu bir hayvan 
k~rsagm karm beyaz bir mahluk, nafen; 
gobek postu oldugunu ic;imizden kac; ki§l 
bilir ~ .. 

. Bu bilgisizlik o kiirklerin kaybolup 
gttmesinden ileri geliyor. Daima degi§en 
hayat, hergiin ba~ka bir k1hga buriiniip 
yiiz gosteren yenilik kiirk devrini tarihe 
gomdiigii gibi kiirkii de muhite unuttur
mutlur. 

Kiirk, Bab1alide kiirk odast bulunur • 
ken ve ilmi, askeri, kalemi, ticari ziimre
le.re mensub §ahsiyetler sntlanna gec;:ir
dikleri kiirklerle birbirinden ayud edilir

ken i~timai zaruretlerdi. Bu zaruret 
yalmz 1stanbulda be§ yiiz ki..irk~i..i diik. 
kam ve iki bin kiirk~ii ya~atJyordu. Dev
letin riitbelerini ve hatta bir klSlm memu
riyetlerini san, yahud siyah tiiylerinin de
laletile tamtan kiirk gene bu haysiyetle 
mi..ihim bir ~an' atm engin bir revacla ce
miyet hayatmda yer almasma medar o
l~yordu. Biiyiik ve tarihi merasim li:iinle
nnde 1stanbul esnaft alay gosterirken 
kiirkc;iiler de hemen hemen en ba§ta yer 
a~1rlard1. Rahmetli Evliya <;elebi boyle 
b1r ge~id resmini anlatuken kiirkc;iilerin 
bir siirii tthhrevan diizdiiklerini ve bu 
tahtrevanlarla da samur, Va§ak, zerdava, 
1ansar, sincab, samur parc;as1, samur ka
fasJ, kakum, ordek, kugu, saka, tilki bo
gazl gibi kiirklerin en giizellerini te~hir et
tiklerini yaz1yor. Bu alayda Tiirk olm1~ 
yan kiirkc;iiler ters kiirk li:iyerek ve ba~la
nna ay1 postundan kiilah jtec;irerek yer al
mJ~lardJ. 

. Kiir~iin var ve ve kiirkc;iilii~iin parlak 
~~r sa? a~ oldugu y1llarda kalpakc;1hk ta 
onemh b1r kazanc kaynagJ idi. Pasrc;1lar 
ve ku§ avctlan da gene kiirk ytiziinden 
ragbet goriiyorlardt, hayli yiiksek tiearet 
yap1yorlardJ. 

$imdi kiirk, bogaza sanlan kuyruklara 
i~hisar etti. Neydiikleri belirsiz boyah de
nlerden yapJlan man~onlann ise kiirk 
mefhumile hi~bir alakast yok. 

hte bu sebeblerle kiirkc;iiliik ogreten 
bir mekteb ba.na, Okmeydamnda yay 
k~l!anma derst. veren yeni bir mi..iessese 
g1b1 aykm geld1. Bugiiniin giyinme zevkile 
kiirkii, kurk~Uiiigii birbirine baghyama
dJm. v aktile !stanbul ticaret aleminin 
miihim bir ko§esi olan Kiirk~iiler c;ar§um
da ac1kh bir bo§luk, yaz1s1 silinmi§ bir 
tarih sahifesi gibi siiriiniip dururken 0 olii 
san' at! ogretecek bir mektebin nasJ] ya§a

dtgma hayre,t etmekten kendimi alama
dtm. 

Bereket versin ki resmin altmdaki yaz1 
ta§kmhgtmt gidermekte gecikmedi: Me~ 
ger mektebde kiirk~uliik §ubesi varsa da 
o $Ubeye giden talebe yokmu~! ... 
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Adliye saraymm arsas1 
iatimlak ediliyor 

Yeni Adliye saraymm yaptmlacagt 
ve Vilayet binasile Defterdarhk binas1 a
rasmdaki arsa civannda istimlaki elzem 
binalan tesbit etmek iizere Belediye, Ev
kaf ve Kadastro dairesi erkamndan mii • 
rekkeb bir komisyon te§kil edilmi§tir. Ko
misyon binalan tesbit ettikten sonra is • 
timlak i~ine batlanacaktJr. 

lir. Nastl olsa yakay1 stymrsm. Dokta
runla ya~arsm. Ben siiriinecektim, ben 
geberecektim degil mi ~ 

Ba§ml korku ile biraz geri c;ekince 
duvara vuran Suzan, bu ac1y1 mi.ibalaga 
ederek ~ahidin hiicumundan kurtulmak 
istedi: «Uff ... » diye bag1rd1 ve elini 
ba§ma gotiirerek iki basamak daha indi. 
Fa kat $adi onu omuzundan yakalarnl§· 
h: 

- N umaray1 b1rak I diye bagtrd1, ben 
sana §imdiden haber vereyim. Y ann 
tondur. K1z bir arkada~m1 getireeekmi~. 
yalvanp yakardt, raz1 oldu. F akat bir 
daha ne Madam Afro, ne Hindli fal -
c1, ne Suzan, ne Sabahat, ne arkada&l ... 
Bend en paso! Bir daha sen in de yuziinii 
gormiyecegim. 

Su2.an omzunu $adinin penc;esinclen 
kurtararak du~iincelerini mmldanmaya 

ba~lad1: 
- Bahanedir bunlar? Nedir ki? Be

ni bir daha neden gormek istemezmi§? 

{Arkan varl 

:.II 



Umumi Merkez Ba,kaninin beyanat1 

Olimpiyada gidecek 
sporculann • 

General Ali Hikmet, Berlin miisabakalartna ni~in. 
i,tirak etmek istedigimizi izah ediyor 

.;lehrimizde bulunan Tiirk Spar Ku
rumu Umumi Reisi Ceneral Ali Hik -
met, sporculanmiZin Olimpiyada gidip 
gitmemeleri hakkmda diin; bir muharriri
mize miihim beyanatta bulunmu§tur. Bu 
beyanah aynen yaz1yoruz: 

«- Olimpiyad i§lerinde ba§hca ti~ 
mesele mevzuu bahsolmaktadJr: 

I - Olimpiyada sporculanmiz gitme· 
li mi, gitmemeli mi? 

2 - Gidilecekse hangi sporcular git
melidir? 

3 - Gitmek, gitmemek meselesini yal
mz bir cepheden mtinaka~a etmeli midir? 

Gitmemek tabii ba§lffi!Zl derde sok • 
maz. Sporculan r;ah§tirmak, yeti§tirmek, 
onlara masraf etmek kiilfetine mahal bJ
rakmaz. 

Neden §U gitti, neden bu gitti gibi 
dedikodulara da meydan vermez. 

Y almz Olimpiyada giden elli kiisur 
milletin derecelerini uzaktan mukayese 
ve takdir veya tenkidle seyirci kalmi§ o· 
luruz. hin bir cephesi budur. 

Diger cephesini de §oyle dii§i.inebili
riz: Olimpiyada i§tirak edecek elli kiisur 
millet ir;in9e yalmz Ti.irk milletinin bu
lunmamasJ bizim ir;n ay1b olmaz mt? 0 
Turk milleti ki, beynelmilel biitiin spor fe
derasyonlanna resmen dahildir. Bu i§· 
tiraki yalmz kag1d iistiinde mi kalmt§ ol· 
mahdu? Filiyatta Tiirk milleti hir; mi 
yoktur? Yoksa elli bu kadar milletin en 
6onuncusu Tiirk milletinin sporu mudur? 
Simdiye kadar ecnebi tak1mlarla yap1 • 
!an temaslarda yenildigimiz olsa bile yen
digimiz de vaki olmaJIII§ m1d1r? 935 ba· 
tmdan bugiine kadar yap1lan ecnebi te· 
maslarmda • aldtgimiz dereceler Tiirk 
futbolculanmn kuvvet derecesini gaster -
mege kafidir. Daha ge<;en gun Avustur
ya tak1mile yaptlan iic; mac;m birinde ye
nildik, birinde berabere kaldik, birisinde 
de 4-1 galib geldik. Olimpiyada i§tirak 
edecek alan diger milletlerin hepsi acaba 
bizden daha m1 yiiksektirler? Bunlar be
hemehal yeneceklerine ve mutlaka IYI 
dereceler alacaklanna emin olarak m1 
oraya gidiyorlar? 

Elli kiisur millet birden elliye kadar 
derece ahp malamrken Tiirk milletinin 
behemehal elhnci kalacag1 m1 tahmin e· 
diliyor? 

Her millet btitiin bu ihtimalleri dti -
§iinerek giderken ve kom§ulanmJz Bal
kan milletleri de Olimpiyada i§tirak e -
derken biz nir;in kendimizde bu i§e liya
kat goremiyoruz? 

Mademki her millet yenmek ve yenil
mek ve hatta en geride kalmak ihtimali· 
~i dii§iinerek gitmektedir, o halde bizim 
bu ciir'etsizligimiz nedendir? Bizim mut
laka yandan da geriye kalacagimiza ne· 
den ihtimal verilmekte ve bundan ne· 
den korkulmaktadir? 

Y enilmemek elbette mucibi memnuni
yettir. F akat yenilmek te mutlaka §e -
refsizlik degildir. !ngiliz milli takiml da
ha g~enlerde Avusturya ve Bekikada 
yenilerek memleketine dondii. Bu hal 
!ngiltere sporu ve sporcu fngiliz milleti 
ic;in ~erefsizlik mi olmu~tur? Binaenaleyh 
mesele bu §ekilde her iki cepheden tetkik 
ve miinaka§a edilecek olursa oyle tahmin 
ederim ki herkesin verecegi karar herbal
de daha ziyade gitmek olacakhr. 

F akat ben fikirlerdeki bu te§evvii§ii 
r;ok tabii buluyorum. <;iinkii biitiin fikir
ler daha ge~en k1~ gene Almanyada ya
pilan kl§ sporlanna i§tirak etmi§ olan ka
yakc;Ilanmizm maruz kaldiklan fena ne§· 
riyatm tesiri altmdadular ve bu tesir ade
ta bir panik husule getirmi§tJr. Aman 
muvaffak olamay1z da gene tarizlere ma
ruz kalmz korkusile §imdi kendi kuvve
timize giivenemiyoruz. Halbuki mesele 
hie; te boyle degildir. Kayakc;1hk bizde 
daha ger;en sene ba§lamt§hr. Senelerden
beri bu sporla me§gul olan memleketler· 
le elbette boy alcii§emezdik. F akat diger 
sporlanm1z §iiphesiz ki boyle degildir. 

Bu sporlarda bizim de uzun seneler -
denberi yer tutmu§ bir degerimiz vardu. 
Hir; ~iiphe yoktur ki kayakr;1hktan maa· 
da clan her sporda azc;ok liyakatimiz 
mevcuddur. Birinci, iir;iincii, be§inci ol • 
masak bile herhalde ellinci de olacak•de
giliz. Y eti§ir ki kayakc;1hkta oldugu gibi 
fikirleri panige ugratacak miifrit ne§ri
yaHan tevakki etmi§ ve bilakis gidecek 
sporeulanmiZI te§ci ve te§vik edecek ya
zJiari tercih eylemi§ olaltm. 

Binaenaleyh Olimpiyada gitmek, git
mdek meselesinde dogru bir hiikiim ve· 
r.H!mek ic;in evvela fikirleri bu pani\.ten 
Jiwft«rarak daha aerbe$t miinaka~alar ya-

ptlmasma ihtiyac vard1r kanaatindeyim. 
2 - Gidilecekse hangi sporlarla i§ti

rak etmek meselesi, ilk meseleye nazaran 
o kadar miihim sayJlamaz. Ciinkii a§agi 
yukan bunun takdiri daha kolaydir. Bil
farz atletizm harekah saat ve metro ile 
okiilebilecek bir mahiyettedir. Her mil
letin rokoru ve beynelmilel rokorlar ma
lumdur. Buna nazaran bizim de kendi 
derecemizi almamllda siihulet vardu. 
Binaenaleyh atletizm harekatmda bizim 
yiiziimi.izi.i giildiirecek ancak bir iki nu
maramiz bulunmaktadir. Fa kat 22 atletik 
miisabakamn yalmz bir, ikif>inde hirer 
ki§i «;Ikarabilmek bu spora i§tirak ic;in ta· 
bil bir salahiyet bah§edemez. hte ondan 
dolayidir ki Olimpiyadlara atletleri 
maatteessiif gotiiremiyoruz. 

F akat gelecek Olimpiyadlara kadar 
atletlerimiz daha c;ok c;ah§acak ve o va
kit belki de en iyi sporlanm1z atletizm 
harekah olacakhr. Ancak giire§, eskrim, 
yelken sporlanm1z boyle degildir. Bu 
spor federasyonlan kendilerine giivenerek 
akyiizle donebileceklerini temin ettikle -
rinden bunlann gonderilmesine kat'! ka
rar verilmi§tir. 

Finlandiyahlan ve Almanlan memle
ketimize celbederek giire§r;ilerimizi bura· 
da ve eskrimcilerimizi de evvela Pe§teye 
gondererek onlan da daha evvel orada 
bir kere denedikten sonra Olimpiyada 
gonderecegiz. 

Bisikletc;ilerimiz Ankara kampmda 
r;ah§arak hemen hemen Frans1z rokorunu 
yapabilmi§ olduklan ir;in bunlann da 
gonderilmesi takarriir etmi§tir. Geriye 
bir futbol taktmimiz kalmaktadn ki A • 
vusturyahlarla yapilmJ§ mac; bunda da 
bize timid vermi§tir. Y akmda gelecek bir 
Macar profesyonel takimile ve bekledi
gimiz Yugoslav milli taktmile de yapJla
cak mac;lar bu iimidimizi takviye edince 
artik futbol taklmlmlzm da gonderilmesi 
tabii olacakbr. Herhalde Tiirk futbol • 
culanmn da giivenilebilecek bir k1ymeti 
ve ehemmiyeti oldugunu kabul etmek isa
betsiz saytlamaz. 

3 - Bu sporculan nas1l ay1rmah me
selesine gelince: Bu, yaln1z futbolda 
mevzuu bahsedilebilir. Filhakika bu 
sporculan halen spor seviyesi en yiiksek 
alan lstanbul, izmir ve Ankaradaki 
sporcular arasmdan ay1rmak zaruridir. 
Gerc;i diger baz1 yerlerde de miinferid ve 
iyi sporcu bulunmasJ miimkiindiir. F akat 
O!impiyadlara aynlacak milli takim ic;in 
bu kadar etrafh ara§tJrmalar yapmaga 
vakit miisaid degildir. Bu iic; mmtakanm 
sporculanndan siiziilerek aynlanlar da 
halen kampa girmi§ ve burada bir kere 
daha denenip siiziilmeleri mukarrer bu -
lunmu~tur. Buradan da se((ilip aynlanlar 
arhk vazifedar futbol federasyonunca 
tesbit edilerek milli takJmii!llZ kat'iyetle 
viicud bulmu§ olacaktJr. Binaenaleyh §im
diye kadar ortada heni.iz tesbit edilmi§ bir 
vaziyet yoktur. Simdiye kadar yapilmi§ 
olan sec;meler bir siizme i§inden ibarettir. 
Milli tabmm kat'i §ekli ancak kampm 
nihayetinde belli olacakbr.» 

Istanbul futliol ajam iatifa 
etti 

fstanbul Futbol Ajam Kemal Rifat 
istifa etmi§ ve istifasi, umumi merkezce 
k=>hul edilmi§tir. 

Diin yap1lan B. tak1mlar1 
mac; I 

Galatasaray - Be§ikta§ B tabmlan a
rasmda diin yap1lan miisabaka 3 • 3 be
raberlikle neticelenmi§tir. F akat Gala -
tasarayhlar nizamsiZ oyuncu oynathkla· 
rmdan Be§ikta§ tabmi hiikmen galib gel
mi$tir. 

Galatasaray • Be§ikta§ mac;t 
Lik mar;larmm en miihimlerinden Ga

latasaray - Be§ikta§ mar;1 bugiin Tak • 
sim stadyomunda yapilacakhr. Bu rna· 
r;m neticesi 193 5 - 1936 senesi lik mar; • 
lanmn ikincisile iir;iinciislinii meydana c;1· 
karmt§ olacaktu. 

Bugiinkii mar;ta tak1mlarm tam kad • 
rolarile r;1k1p r;Ikmamalan en esash me· 
seleyi te§kil etmektedir. Galatasaraym 
Lutfiden mahrumiyeti taktmm miidafaa
smda miihim bir gedik ar;acaktir. Hak • 
kmm Ankarada, Naz1mm Tekirdagmda 
bulunmalan da Be§ikta§ hiicum hattmi 

hc;.yli zayiflatacaktu. 
Bugiin T aksim stadmda birinci kiime· 

nin ve lstanbulun iki eski ve emektar ku

liibii olan V efa ile Siileymaniyenin de 

mac;lan vardu. 

CUMHURiYET 21 Haziran 1936 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

Nebati yol 
Yirminci asn, clp

tidai maddelerin, ta
~Idiklari vas1flar la ta

u,...~tr•~ ban taban z1d i§lerde 
kullamld1klan bir de
vir . diye tarif etmek 
kabildir. Slitli nihayet 

peynir haline getirebilen, maden ki:i -
mlirlinden elsa olsa havagazi c;1karan, 
deniz hayvanlanm pek konserve §ekline 
sokmanm yolunu bulan bizden evvel
kiler, §imdi sutten yun yaplld1gmt, Ma
den ki:imliriiniin su gibi eriyip benzin 
oldugunu, teneke kutulara istif ettik -
leri sardelyalarm karmndan c;ok kuv
vetli bir infilak maddesi (J aponlarm 
sardelya bahgmm karnmdan miithi§ 
bir maddei mii§teile istihsal ettikleri 
si:ilcniyor) r; tkanldJgmt gi:irseler kim bi
lir ne kadar §a§arlar. Yirminci asnn, ip
tidai maddclel'e en akla gelmez §ekiller 
vermek hususundaki faaliyeti ve isti -
dadt almi§ yiiriimii~tiir. ~imdi de, yol
lann, ta§, asfalt gibi maddeler yerine 
ketenle ortiilmesi dii§iiniiliiyormU§. 

Keten ticareti yapan bir takim ingiliz 
firmalan, bu nebatm, yollara, §imdiye 
kadar kullamlan maddelerden kat kat 
fazla salabet vermekle kalmay1p, gii · 
ri.iltiiyli kesmek gibi bir meziyeti de 
oldugunu gi:irmii§ler ve yollann ketenle 
di:i§enmesi fikrini ortaya atmi§lar ve 
ingilizler, tecriibe ic;in, baz1 biiyiik yol
lan keten elyafile i:irtmege karar ver -
mi§lerdir. 

Ketenden kaldmm ve bu gidi§le, gii
niin birinde pamuktan ve yiinden ev 
yapmaga kalkacak olursak, sirtimJza 
giyecek kuma§ bulmak ic;in iplik icadl· 
na kalkacagtmizdan korkulur. 

Amerikanla§ma merakz 

Japonya, hertiirlii an'aneye son de -
rece bagh bir memleket oldugu h9lde, 
zahiren Amerikamn ikinci nlishast de
necek kadar Amerikaya benzer. Tri:ist
lcr, gi:ik hrmaliyan binalar, uc;suz bu -
caks1z sinemalar ve daha birc;ok §eyler 
itibarile, Japonyamn Amerikanla§ffil§ 
taraflan pek ziyadedir. Hatta baz1 hu -
suslarda onu gec;tigi bile gi:iriiliiyor. 

Mesela, Tokyoda, son zamanlarda ya
ptlan lokanta bunun misalidir. 

Bu rne§hur Iokanta tam 7000 mli§teri 
alacak bliyiikliiktedir. ic;inde yirmi ta
ne yemek salonu vard1r ve herbrii 900 
metro murabba1drr. Lokantanm iki 
mutfag1 vard1r ve bu iki mutfakta yiiz 
ahc;1ba~I c;alu~acakhr. Bu rakam mut -
faklarm biiylikliigii hakkmda bir fikir 
edinmege kafidir sanmz. 

Japonlar bu kadarla da kalmami§, lo
kantaya bir yiizme havuzu ilave etmi§
lerdir. Binanm ic;i en miikemmel res -
samlarm elinden 91kma san'at eserleri
le siislenmi§tir. Yirmi salonun yirmisin
de de iki orkestra, yemek esnasmda 
rnii§terileri eglendirecektir. 

Blitiin bunlar ala. Fakat bu tafsilah 
okuyunca insan biraz durakhyor ve ciyi 
amma, bu lokantada yemek yiyecek 
binlerce mii§teri nerede?. diye dii§iin· 
mekten kendini alam1yor. 

Bu liiks lokantanm zenginlere mah -
sus buluhdugu bir hakikat olmakla be
raber, Japan ki:iyliisiiniin, yiyecek pi -
rinc bulamadJgi da diger act bir haki
kattir. 

T evbekar kalpazan: 
Qekoslovakyarun 

Brunn §ehrinde, 
zengin bir tiicca -
rm ba§ma, giiliinc; 
oldugu kadar ac1 
bir vak'a gelmi§. 
Adamcag1z, hafta 
sonunda, kasa me\ 
cudiinli say1yor -
mu§. Kasasmdaki 
paramn ic;inde o 
giin tahsil ettigi 
banknot demetleri de varrni§. Bu de -
metleri sayarken, §i:iyle yakmdan baka
cak olmu§, banknotun listiinde yaz1h 
ve evraki nakdiye kanununa aid bir 
madde nazari dikkati celbetmi§. U -
sulen cezai hiikiimlerden bahseden 
madde yerine §U yaztyl okumu~: cBu 
banknotlar son imal ettigim sahte bank
natlardir. Arhk sahte para basmamaga 
karar verdim; c;unkii hem i~i ag1r, hem 
astart yiiziinden pahahya geliyor.• 

E vlenme §ehri: 

Amerika, bo§anmak istiyen evlilerin 
arzularma en kolay ve en c;abuk nail 
olduklan yerdir. Hatta, Amerika ~ehir
leri ic;inde bir tanesi, bu i~te miitehassts 
denecek dereceye gelrni§tir. 

~imdi, gene Amerikada Wellsburg 
§ehri, evlenmek istiyen bekarlarm ara
YlP ta bulamadtklan bir yer olmu§tur. 
Bu §ehirde, evlenme merasimi, saat tut
maca, bir dakika siiriiyor. 

Ne vesika, ne ask1, ne rapor; hic;bir 
muamcleye liizum yok. Bin frank harc1 
yahran her c;ift, bir tek suale bir tek ce
vab verdikten sonra, bekar girdigi ka -
p1dan evli <;Ikiyor. Bu sayede Wellsburg 
~ehri seyyahlarla dolup ta~an bir ma
mure haline gelrni§tir. 

Bir rivayete gore, ac;1k gi:iz bir miite -
§ebbis, bu §ehirle, bunun z1ddma §Ohret 
ta~Iyan ~eh1r arasmda otobiis seferleri 
tertib etrnt§. Gene bu rivayete baktltr . 
sa, otobiislerde yer bulunmuyormu§. 

EiQ ~ Vl.J Erciye,in karb tepelerinde ... 

Kagm Koca Kayseri, bir kannca 
Yazan: Sabaha~~In Ali 

Kii~iik hikaye, bizde revacn 'In 
kaybeden bir metad1r. Ya siitUI t· 
rulmak i~in yazdmhr, yahud adel . ti 
bulsun diye bir ko~eye siki~tinhr. Bun
dan dolay1 da kiic;iik hikaye yaZilmaz, 
<;trpi§hnltr. Hatta bu ·ihmalle de iktifa o
lunmaz, frenk gazetelerinden - ruhu gi
derilerek, giizelligi c;irkinle§tirilerek- a
§Inhr. 

Marifet iltifata tabi oldugu i<;in c;ok 
i:izlii ve c;ok san'ath kiic;iik hikaye yazan 
gene muharrirlerimiz yava~ yava~ bu 
yolu birakrni§lar, i§i miitercimlige di:ik
mii§lerdir. Bir hayli nefis hikayeler bi
liyorum ki gazetelerin hirer ko~esinde 
unutulup gitmi§tir ve bir iki degerli 
gene tamyorum ki kiic;iik hikaye yaz -
maktan igrenip ba§ka i§e giri§mi§tir. i§
te rahmetli Orner Seyfeddinin hala se
vile sevile okunmasmm, Refik Halide 
halii tahassiir gi:isterilmesinin sebebi de 
budur, kiir;iik hikayecilige deger veril
memesidir. Onlann vaktile kazandtklan 
§Ohret bugiinkii vaziyetten istifade e · 
derek ya§Iyor. Yoksa zannetmem ki O
rner Seyfeddinin de, Refik Halidin de 1 

eserlerindeki san'at 1~tg1, bugiiniin dii
§iince ve duygu ufuklanm alabildigine 
aydmlatsm. 

Sabahaddin Ali, meslek a§kmdan al -
d1g1 sarstlmaz cesarete dayanarak kii • 
r;iik hikayecilerimiz arasmda bir istisna 
te§kil etti, her mii§kiilii yenerek tuttu
gu yoldan di:inmedi ve sabit olanlarm 
mutlaka nabit olacaklanm ispat ede -
rek eserlerini istisnai bir makbuliyete 
kavu§turdu. 

Hiiseyin Cahid Yalc;m onda kuvvetli 
bir san'atkar ruhu sezerken yamlmiyor
du. Fakat bu ruhun hence en takdire 
deger tarafl giic;liikler oniinde sendele -
memesi, gerilememesi ve c;i:ikmemesidir. 
Daha birkac; muharririmizde de, §iiphe 
yok ki, bOyle bir san'atk&r ruhu vard1. 
Lakin onlar, san'at gururuna kapthp 
kiic;iik hikayecilige kapanan ragbet ka
ptsi i:iniinden h1zla c;ekildiler. Sabahad -
din Ali o demir kap1y1 zorlad1 ve galiba 
ardma kadar da a<;h. Candan takdir ve 
tebrik ederim. 

*** Kagm 13 kiic;iik hikayenin bit araya 
toplanmasile viicud bulmu§ nefis bir e
serdir. Hikayelerin hepsinde kuvvetli 
bir gi:irii§, yaman bir tahlil ve piiriizsiiz 
bir tasvir vard1r. Mevzular, tamamile 
hakikatten almmi§ gibidir. Muharrir, 
elinden geldigi kadar hayale yaZilarm· 
da da yer vermemege ah~?IDI§ ve gor
diiklcrile duyduklanm hikaye etmege 
sava§rnl§hr. Fakat hadiseler, cemiyet 
hayatma taalluk ettigi kadar tabiat ka
nununa da baghdtr. Muharrir, i§te bu 
baglarm hadiseler iizerinde yapageldi
gi tesiri bazan kendi dii~iincesine, ken
di mefkfuesine uygun bulmtyarak de
gi~tirmek istemi§tir. Hikayelerin .. b.~r 
k1smmda sebeble netice arasmda goru
len aykmhk bundan ileri geliyor ve 
mevzularda sezilen hakikiligi olduk~a 
golgeliyor. " 

Benim lizerine parmak koydugum bu 
ctabii neticeleri degi§tirmekt noktasm1 
kavramak ic;in birc;ok hikayelerin 6 -
liimle bitirildigini gi:irmek kafi gelir. 
Kagmnm, Kamyonun, Arab Hayrinin, 
Pazarcmm, Aparhmamn sonu hep 6 -
liim. Hatta bu rnii§terek neticelerin bir 
k1smmda sebebler de mii§terek gibidir. 
Kagmdaki ananm, Kamyondaki koylii 
gencin, Apartimandaki i§c;inin hep gi:iz
leri karararak dii§tiiklerini goriiyoruz. 

Bir de muharririn mahpeslere girip 
<;tktlgm1 s1k s1k anlatmast tadstz. ~ir 
kJSim okuyucular bu aliikamn bir fikir 
hafifliginden ileri geldigini anlam1ya -
rak muharriri ba§ka tiirlii tasavvur e -
debilirler. Boyle de olmasa nakil Slfati
le yaztlmasi daha ho~a gidecek bir hi
kayeye bizzat §ahsimizm kan§tmlmasi
na sebeb yok. 

Bu pek ufak piiriizler bir yana blra
kihrsa Sabahaddin Aliyi ger<;ekten san
atkar bir hikayeci ve Kagmyt da nefis 
bir san'at eseri olarak kabul etmekte 
tereddiid etmemek I3.zJrndir. 

M. TURHAN TAN 

Ktzilay cemiyetinin hazirla
dtgl kermes programt 

Kermes tertlb heyetl diin Ticaret Odast 
salonunda toplanarak program! blr daha 
gozden ge~!rerek son ~ekl!n! ve Avrupadan 
clavet olunacak san'atkarlarla sporculan 
resbit etmi~lerd!r. Program alialttda goste
r!ldlg! iizere 4 kisma aynlmaktadtr. 

1 - Kermes ve beynelmilel Bebek ser • 
g!s!nin ac;tli~l 8 agustos cumartesl gecesi 
saat 20 ,30 da baljlaytp sahne oyunlan sa. 
at 24,30 da bitecek. Ondan sonra bahc;enin 
muhtellf taraflarmda Liinapark, stirpriz. 
at€~ oyunu ve eglenceler!le dans sabahn. 
kadar devam edecek. 

2 - Spor ve mtisabakalar revtisii 9 a
~ustos sabah saat 10 da ba§hyacak, 14 e 
kadar devam edecek olan bu oyunlara 
~ehrimlzln ve Avrupanm tanmmw sporcu
lan i§tirak edecekler. Boks, eskrlm, giire~ 

mac;Jarlle diger spar oyun ve gosterilerl 
yap1lacak, aynca muhtellf dans, gtirbtiz 
<;ocuk, terziler ve berberler miisabakalart 
yap1lacak. 

3 - Tam ve tekmll Programll sayfiyeli • 
Ier matinesi 9 agustos pazar gtinti saat 16 
da ba~laytp saat 19 a kadar devam ede -
cek. 

ini gibi yere yapi§mi§ 
Uzahtan yumruh hadar goriinen her tepe, burada fthtlmast zor 
bir dagdtr. A~agtda bir harmanlth yeri gibi goriinen her harltk 

~aha burada bir deniz hadar engin ve deniz kadar derin,! •• 

-
. , 

Erciye~in tepesine dogru yiikselen gencler 
Kayseri (Hususi muhabirimizden) - Erciye§in sag ve sol bogiirlerinde u • 
Saat, sabahm dordii. AyaklanmtZda- fuklara dogru alabildigine uzay1p giden 

ki r;ivili fotinlere giivenip , ellerimizdeki iki geni~ diizliik, a~Ik bir tabak gibi i§te 
.si:vr~ u<;lu kahn bastonlara dayanarak, goziimiin oniinde... Pmarba§Intn :.~zun 
Jctimizde kalaycJ koriigii gibi c;1rpman ci· yaylas1, Develinin yava§ ovasd. 
gerlerimizden kohliye kohliye yi.iheli - .$imendifer hatlan, ince iplikler glbi 
yoruz. Buna yiikselmekten ziyade tmnan- ufuklardan ufuklara gerilmi~. goriinii§iin 
mak demeli!. i§te saatlerdir yiikseldigi - hududunu a§Ip gidiyor. Nigdeden Kay· 
miz hal de, zafJmllla a lay eden karh ve seriye dogru gel en ve Y ava§ ovasmdan 
yi.iksek tepe hala uzakta ve hala kar§I - ger;en bir tren, trenden ziyade yerde sii • 
miZda!.. riinen siyah bir solucana benzer!. Ne sii· 

Yeni dogan giine§in uzak ufuklardan rati var, ne sesi!. 
Erciye§e c;arpan ziya ciinbii§ii ir;indeyiz. Erciye§in arkasmda bir deve kervanl 
T epeden iizerimize dogru in en pamuk gibi ini§li yoku§lu uzay1p giden ve ufuk
kiitlesi kadar beyaz koca bir bulut dal - ian yutan T oros daglan nekadar heybet· 
gas1, be§ dakika sonra bizi bir bulamkhk liL Erciye§ onlara bile hakim!. Cograf
halinde sanp ir;ine ald1. iri taneli yagmur yam1zda o uzam§tan, §U bulundugum 
yag1yor. Buna yag1yor degil, gokten su yer irtifadan birinci olarak arka arkaya 
ak1yor demeli. Bu koca bulut, sulu bir vermi§ iki tabiat kahramam, arada Ya • 
siingeri avuc;:ta s1kar gibi, be§ on dakika- va§ ve Nigde diizliikleri olmasa birbiri· 
da yiiklii oldugu biitiin sulanm r;evremize ne sanlacaklar! .. 
ve ba§JmJza dokti.ikten sonra Kayseri ii- Uzaktan yumruk kadar goriinen her 
zerine dogru aktp uzakla~tJ. ~imdi akan tepe, burada <;tktlmas1 zor bir dagdu. 
ve ~aghyan sular arasmda ilerliyoruz. A §ag1da bir harmanhk yer gibi goriinen 
Yi.ikselmek nekadar gi.ic; §eymi§!.. her karhk saba, bur ada bir deniz kadar 

Cesare tine giivenerek goziine kestire· en gin ve deniz kadar derin! .• 
bildigin her yer bir yo!. Y agmur ve riiz- 1830 da Erciye§ hakkmda buralarda 
garlann biiyi.ik kayalarm kabuklanndan tetkikat yapan $arl T eksiyer yazd1g1 
soyub etrafa dagittJgt r;ak1l ta§I gibi par- (Kiiciik Asya) kitabmm iic;iincii cildin
~alar tistiinde, yamnda kar gibi, bazan de ~i.idekkik ve cografyac1 istirabondan 
geriye kay1p yuvarlamyor ve terazileniip naklen ~oyle yazar. (Erciye§ daima kar
tekrar t1rmalamyoruz. Ia ortiiliidiir. Oraya kadar r;tkanlann sa-

Ba~ dondi.iren kayalardan sivrilikler, ylSI pek azdtr. Bunlann iddiasma gore 
ba~ dondiiren derin ur;urumlarla omuz berrak bir havada yiikseklikten Air. ve 
omza vermi§, kom§uluk ediyor. Dikkat Karadenizler goriiliirmii§.) 
ettim, bu yiikseklerde yiikseklerin krait Elimde diirbiin, T oroslann arkasmdan 
olan Kart a! bile yok!. HaH, Kartal bu Akdenizi anyorum. T oroslar, ufukla du· 
yalr;m kayahklarda ne bir oyuk var ki dak dudaga vermi~ i§te kar§tmda!. Fakat 
yuva yapsm i.iresin, bu derin uc;urumlarda Akdeniz, di.irbi.iniimi.in adesesine bir tiir· • 
ne bir diizliik var ki insin eglensin!. lu girmiyor. Akdenizin bize en yakm 

Dart ki§i oldugumuz halde dart yiiz yeri olan iskenderun korfezi, dogru bir 
ki~ilik giiriiltii r;1kanyoruz, biz kendimiz hatla 190, Mersin 200 kilometre kadar 
konu§uyoruz, daglar bizim sohbetimize bir uzakhkta .. $imdi elimde bu kadar u· 
i§tirak ediyor. Bir oksiir, her taraf sana zun bir bo§lugu adesesine alabilen kud • 
oksiiriiklerle cevab veriyor. T etigini r;ek- retli bir diirbiin olsayd1, belki bende ls· 
tigim el kadar ufac1k bir tabancanm, y1 - tirabon gibi buradan Akdenize bir selam 
Jan gozii kadar ki.ic;iik siyah del1ginden gonderebilirdim. Karadenize gelince, bu
pathyarak ~tkan bir parmakhk kur§unun raya en yakm olan Samsun dogru bir 
ufuklarda c;Ikardigl giimburtii heniiz din- olr;ii§le 310 kilometrodur. Zannetmem 
memi§ti; sand1m ki, bir boliik asker oto- ki goriilebilsin! .. 
matik silahlarla bize ate§ ediyor. Tabiatin Erciye§in bogiirlerinde, irili ufakh bir 
siikun dolu§u deh§etini bir tek kur§un yii· tahm goller var, uzaktan pml pml par
dmmh ugultularla §aha kaldtrdt, burnda hyor: San go I, Dipsiz gal, kann c;ukur
yalmz, aksi sada kanunlan hiikiimfer · !an. Bu goller, eriyen §U amhk karlardan 
madtr. dolmu§ r;ukurlard1r. YIII.ann biribiri ii· 

Alt1 saatlik bir tamam§ ve goriini.i§ten zerine tabaka tabaka yigd1g1 bu karlar • 
sonra y11larm tabaka tabaka yigd1g1 kar- dan akan sular, zavalh Erciye§te hal b1· 
lar mmtakasmda ve artlk zirvedeyiz !.. rakmami§ ki; c;iiriitmii§!. 
A§ag1da baktmma doyum olm1yan dil - Her dereden, her c;ukurdan a§agt clog
her bir manzara var!. Bu goriinii§ten goz- ru akan, s1zan, damhyan bir su bollugu 
lerim bulamyor, oni.imdeki bo§luktan ba· var. Amlarca evvel, Erciye§in bagnn • 
&Im doniiyor! .. 57 bin niifuslu koca Kay- daki lav selleri kesilince bu r;ukurlari. 
seri, oniimde avuc; avu<; topraklann tum· eriyen karlarm suyu doldurup bu goller 
seklemnesinden ibaret kiic;i.ik ve toplu bir meydana gelmi§ ! .. Once ate§ kusan ag!Z• 
kannca ini kadar yere yapl§ffil§ duruyor, lar, §imdi karlarm soguk suyu ile ukahl. 
yakmda olsa da ayag1mdaki r;ivili kun • Bu sular, bir huni deligi gibi, Erciye§in 
duralarla bir bass am, ic;inin kanncalarile to dibine kadar iniyor mu bilmem!.. F akat 
bc.raber darmadagm olacak!.. Erciye§, sen bir zamanlar ate§ kusa ku· 

Kayserinin list ba§mda, §ehrin bir tac1 sa eridin, bu hale gel din!. ,;limdi yiiksek 
gibi parhyan biiyiik dokuma kombina - basmdaki bu amhk karlan ta§IYIP ve §U 

sile istasyon ve etrafmdaki bmalar tlort · yaloc1 giine§ bu karlan erittikc;:e sen daha 
Ierne 79 bin metrelik geni§ bir sahay1 c;ok kiic;iili.ip, daha c;ok akalacaksl.n 1 ••• 
bpladigi halde avur; ir;i kadar bir §ey!. Allah kimseyi giirdi.igi.i giinden gel! bt• 
Bu muazzam ve yepyeni binalar, kabart· rakmasm, fakat gormiyene de gosterme• 
rna bir kroki gibi muntazam gorunu§ - sin! ... 
liidiir. Bu ha§metli manzaralann yamba· 
§mdaki Kayseri kirli ve bula§Ik bir kab 

SAHIR VZEL 

kadar donuk ve bic;imsiz!.. [•J Blrinci makale 15 hazlran 936 tar1hl1 
Yeni ar;Ilan bulvar, bu manzaranm Piishamtzda <;Ikmt~ttr. 

Yurdda~! 
Hergtinkii kazancmdan yapacagm ta
sarruf dar gtintinde sen! yabanctlara 
muhtac kalmaktan, stkmtJ ~ekmekt.en 

ortasmda bir ok gibi uzamp gidiyo:. F ::.
kat nekadar k1sa. Bir kan§ ipek gerili 
durulu§u kadar. Biiyiik Zayis diirbiinii
niin camma akseden insanlar, mu§amba 
gerili geni• ve di.imdiiz bir yerde yiiri.iyen 

' kurtanr. 
hirer sinek gibi!. Y almz ur;mak yok, yer· 

4 - Tam ve tekmil programh veda sti -
varesl saat 21 ,30 da ba!ilay1p saat 24 te 
sahne program! bitecek. Diger bah<;e oyun 
ve eglencelerlle dans sabaha kadar devam 
edecek. 

mti- lerde siiriinii§, yerlerde bp1rdam§ ve ka· Beynelmilel Bebek sergis! Kermes! 
t€ak1b 15 gun a<;1k kalacak. 

Ulusal Ekonomt ve 
Artttrma Kurumu 

h§ var !.. 



21 Haziran 1936 

~meling Louisyi 12 inci 
ravuntta nakavt etti 

~meling ilk dort ravundda miithif dayak yedi, 
Zenci boksoriin maglubiyeti hayret uyandtrdt 

[Bil§tara!t 1 tnei salttfedeJ 

Bu parlak muvaffakiyetten sonra diin
ya boks §ampiyonlugu namzedligini ka· 
zanmt§ olan Smeling, diinya §ampiyonu 
olan Amerikan Braddock ile Berlinde 
kar§tla§acaktu. 

Biitiin boks §ampiyonlanm §imdiye ka· 
dar ilk bir kac; devre i~inde iskambil ka • 
gtdt gibi yere sermi§ olan zenci Louisnin 
bu feci maglubiyeti gayretler uyandu -
mt§tJr. Hususile ki ilk dort ravundda 
Smelingi fena bir halde dovmii§ ve bir 
defa da yere yuvarlamt§tJr. Bu dort ra· 
vundu Smeling zencinin miithi§ sol yum
ruklarmm yagmuru altmda ringin etrafm· 
da donmekle g~irmi§ veya iplere tutu
narak yere dii§mekten kurtulmu§tur. 

,Smeling ka~ml§, zenci kovalamt§, ni • 
hayet be§inci ravundda Smeling zenciye 
tesirli ilk yumrugunu yerle§tirmege mu
vaffak olmu§tur. Bu yumruk o kadar a
ni ve o derece §iddetli olmu§tur ki, zenci 
yere dii§mi.i§tiir. Bu andan itibaren de 
Louisnin §imdiye kadar herkese aman 
Clileten ve Smelingi de dort ravund mii
temadiyen topa~ gibi dondiiren miithi§ 
sol yumrugunun sanki kuvveti kesilmi§ -
ti. $melingin i.izerinde arhk hi~bir tesir 
yapamtyordu ve ravundlar ilerledikc;e 
$melingin faikiyeti ve yumruklarmm tesiri 
artmt§, zencininki ise tedricen azalmt$ ve 
nihayet 12 nci ravundda nakavut ol -
lllU§tur. 

Smeling l:iu ma~ta ~ok yiiksek bir tek
nik gostermi~tir. 

M. Hitleriii tebriki 
Berlin 20 (A.A.) - M. Hitler ve 

f~ Bakam M. Frick, boksor Smelinge 
tebrik telgraft gondermi§lerdir. 

M. Hitler, Madam Smelinge bir de 
ci~ek buketi gondermi§tir. Madam .;ime
ling, Anny Ondra adile maruf eski sine· 
ma artistidir. 

meddin, Nuri, Miisabaka katibi: lhsan, 
Megafan: F eridun. 
Olimpiyad kamptnda ~ah§-

rna program1 
Olimpiyad kampma giren futbolcular 

diinden itibaren muntazam idmanlara ba§
lam!§lardir. F utbolculan c;ah§hracak olan 
antrenor kamp programmt §U §ekilde tes· 
bit etmi§tir: 

Sabah 7 de kalkilacak 
7,30 Kahva!tJ 
8 - I 0 Antrenman 

12-
12 Ogle yemegi 
4 !stirahat 

4 - 7 arasmda antrenman 
8 de ak§am yemegi 

10 da uyku. 
Antrenmanlar A ve B gruplan halin· 

de yapilacaktu. 
Sabahlan B grupu yiiriiyecek, A gru· 

pu idman edecek, ak§amlan B grupu id
man yapacak, A grupu yiiriiyecektir. 

Kampa giren sporcular 
Olimpiyad kampma istanbul futbolcu

lanndan izin alabilen Lutfi, Necdet, Re
bii, ibrahim ile Be§ikta§tan F aruk ve ;ie
ref evvelki giin girmi§lerdi. 

Diin de izmir taktmmdan se<;ilen Said, 
Hakkt, Adil ve F uad Kenya vapurile 
~ehrimize gelerek kampa girmi§lerdir. lz
mir kalecisi Cahidin imtihanlan oldugun
dan kendisi imtihanlardan sonra kampa 
girecektir. 

Ankarah oyuncular da birka~ giine ka· 
dar §ehrimize geleceklerdir. 

Olimpiyadlardan sonra eylul ay1 zar
fmda Tiirk sporculanmn mutad Rusya 
seyahati de mukarrer oldugu nazan iti· 
bara almdigmdan futbol kampma daha 
bazt oyunculann almmalan da <;ok kuv
vetli ihtimal dahilindedir. 

Mtstrblar Yunanhlar1 3 • 1 
yendiler Alman PropaganCla Nazmnan 

tebriki 
Berlin 20 (A.A.) Propaganda M1sira giden Yunan milli tabmile 

Nazm M. Gobels boksor .;lmelinge bir MISlr milli tak1m1 .arast~daki futbol rna· 
telg f k" ~1m Mtmhlar hak1m btr oyundan sonra ra c;:e 1p: 

«Bu gece radyoda haber ald!gJm hari· 3 • I kazanmJ§lardtr. 

kulade zaferinizi can ve goniilden kutlu- · lnegolde spor faaliyeti 
lanm. Sizin, AJ...,anya namma .-arpt•mt• f ··1 (H •) K • Halk .... "' ~ ~ nego usus! - jlzamtz • 
oldugunuzu biliyorum. Bu itibarla, sizin evi Spor kolunun daveti iizerine Bursa 
zaferiniz, Almanyamn da zaferi demek • Halkevi atletleri buraya geldiler ve bazi 
tir, Sizinle miiftehiriz.~ demi~tir. te§vik ve gosteri§ miisabakalan yaphlar. 

Atletizm miiaabakalari Bursa 200 ve 400 metro siirat ko§u • 
Calatasaray kuliibii tarafmdan tertib Ian §ampiyonu Nazmi ile komite ba~kam 

edilen dordiincii atletizm ma~1 bu sa bah T urgud tarafmdan nazarl ve ameli ma
;r aksim stadyomunda saat 9.30 da ya - lumat verildikten sonra genclerimizin tec-
PllacaktJr. riibelerde gosterdikleri kabiliyetler iimi· 

Miisabaka hakemleri §unlardu: din fevkinde idi. 
Hareket amiri -5inasi Re§id, krona - Bursahlar lnegol atletlerini §ehirleri • 

lnetror: Adil Giray, Said, Enis, Atlama ne davet ederek birincilik miisabakalan
hakemleri: Ali Rtza, Cemil, Melih, At- na i§tirak etmeleri i~in te§vikte bulun • 
rna hakemleri: Hikmet, Cihad, Hiisa • mu§lard1r. 

Eski Tiirk saatJeri 

Onumi.i.zdeki eylfil aymda Besangon 
~ehrinde bir saat sergisi ag1lacaktJr. Bu 
sergide te§hir edilecek olan saatler a
rasmda, Miisyii Edouard isminde bir 
koleksiyoncunun 400 pargadan mi.i.rek -
keb harikulade giizel ve pek klymetli 
koleksiyonu da mevcuddur. 

Lozanda iki ayda bir g1kan cJournal 
Suisse d'horlogerie :o isimli mecmua, bu 
koleksiyon iginde bulunan Ti.i.rk saat -
lerine, daha dogrusu Ti.i.rkiye igin ya • 
Pllmt§ saatlere tahsis ettigi bir maka -
lede, bunlardan birkag1 hakkmda baz1 
tafsilat vermektedir: 

cA ve B i§aretlerile gosterilen saat, 
18 inci asir bidayetlerine aid bir mil -
neccim saatidir. i§Ieyi§i itibarile fev -
kal&de §ayani dikkattir. Giimii§ten ma
lltul alan bu saatin kadram altm yal -
d1zh bak1rdan olup iizerinde ti.i.rkge ra
kamlar ve harfler vard1r. Saat, aylan, 
gunleri, haftalari, aym safhalanm, ge -
ce ve gi.i.ndiiz saatlerini ve biirgleri gos
termektedir. Saatin en garib tertibatl, 
ayiart ve bu aylara tekabi.i.l eden bi.i.rg 
i aretlerini giisteren daire ile miitehar
rik bir akrebdir. 

Bu saatin makinesi, ya ingilterede bir 
~ngiliz i§gi tarafmdan, yahut Ti.i.rkiyede, 
Ingiliz usulii i.i.zere gah§an bir Tiirk ta
ranndan yapdmt§tlr. Bu ikinci ihtimali 
kuvvetlendiren §ey, saatin i.i.stiinde 
cKuru Alh imzas1 bulunmas1d1r. 

cC:o i§aretli saat, otekinden yar1m a
Btr sonra yapdmt§, keza ingiliz mall bir 
!!Mttlr. Bunun fistiinde de tllrkge ra -
kamlar vardll'. Bu saati yapan i§<;i 

E 
cMarkwick Markham London• ibare -
sinden de anla§lldi~ i.i.zere 1740 • 1783 
senelerinde, Londrada sureti mahsusa
da Ti.i.rkiye i9in mal ir~ai etmi§ olan bir 
tngilizdir. 

cE> i§aretli saat kadranmdaki ra • 
kamlann tiirk9e drmamasma ragmen, 
Tiirkiye ve M1s1r i<;in yap1lan klasik 
cinslerden bir saattir. 

Akreb ve yelkovam altmdan olup, et
rafi san elmasla siisli.i.diir. Bu saat iki 
tarafhdtr. Bir taraft yalmz saatleri, di
~er taraft hem saatleri, hem aylan ve 
~iinleri giistermektedir.:o 

CUMHURiYET 

Son kiisufun tetkiki 

Rusyada 4,100 
~tkan bir 

metroya 
halon 1000 
~ekti • restm 

[Ba~ taratz 1 tnci sahf!ede] 
Sovyet ve ecnebi alimler gi.i.ne§ at -

mosferi ilminde emsali olm1yan vesika
lar toplarnt§lardir. Bilhassa bu i§ ig in 
haz1rlanm1§ alan bir halon Krasnodarda 
4,100 metroya yi.i.kselrni§, bir saat 27 
dakika si.i.ren u<;U§ esnasmda kiisufun 
bi.i.ti.i.n safahahm tesbit eden 1000 resim 
almi§tlr. Kabarovskta hava fena oldu
gundan bir tayyare 4,900 metroya gika
rak resimler almi§tlr. 

Uzak :;>arkta Kuibi§evodaki devlet 
astronomi mi.i.essesesi mi.i.nhas1ran Eins
teinin nazariyesini tevsik i§ile rne§gul 
olrnU§ ve bi.i.ti.i.n programm1 muvaffaki
yetle bitirmi§tir. Enstitii 14 resim al -
rnt§hr. 

*** Kiillikiisul gelecek sene de 
olacak 

Tam ki.i.suf vasati olarak her iki sene
de bir vaki olmakta, di.i.nyanm i.i.zerin -
de 150 mil geni§liginde dar bir yerin -
den, hava son derece mi.i.said olmak §ar
tile gori.i.lebilmektedir. Bunun i9in de 
iimiirlerinde tem ki.i.sufu mi.i.§ahede et -
mek son derece az ki§iye mi.i.yesser ol -
maktadtr. 

Cuma giinki.i. giine§ tutulmasmdan 
sonraki tam kiisuf 8 haziran 1937 de 
vukua gelecek, lakin bu sefer ancak 
Pasifik denizi i.izerinden giiri.i.lebile -
cektir. 

Deryanm bu k1smmda yalmz Ameri
kahlarm haritalarmda gosterilen ki.i. -
gi.i.k bir adadan ba§ka toprak mevcud 
olmad1g1 igin 1937 kiisufunu hemen he
men big kimse goremiyecektir. 

Cuma gi.i.nkii tam kiisuf cenubi Yu -
nanistandan ba§hyarak Anadolu, Kara
deniz, Siberya, §imali Japonya ve §i -
mali Pasifik denizinde hitama ermi§tir. 

Ay di.i.nyanm oni.inden giine§i kapat
mak suretile dakikada 28 mil si.i.ratle 
seyrettiginden tam ki.i.sufun Akdenizde 
ba§lamasile, §imall Pasifikte bitmesi a
rasmda 3 saat ge<;rni§tir. 

Tam kiisuf hakikaten hazin bir man
zaradir. Evvelki giin baz1 yerlerde ku§
larm bile gece oldugunu zannederek tii
nedikleri tesbit olunmu§tur. 

Tam ki.i.sufun memleketimizde taki -
binden alman neticelerle Siberya veya 
§imali Japonya gibi memleketlere ka -
dar seyahati giize alanlarm neler giiriip 
neler tesbit ettiklerini birkag gi.i.n son
ra anhyacagtz. 

a vudpa,a semtint 
haraca kesen htrstzlar 

.. ---~ ..... --~-------~ 

Adliyeye verilen Mwtaja, Abbas, 
ismail Hakkt, ibrahim 

Davudpa§a civarmda bundan iki ay 
evvel bir htrst.z kumpanyast tiiremi§ ve 
giipegiindiiz on eve girerek bir hayli mii
cevherle e§ya ~alml~tl. 

Emniyet ikinci §Ube memurlan nihayet 
huSIZ!ardan Acem Abbas ile lsmaili ya
kalamaga muvaffak olmu§lard1r. Bunlar 
sorguya ~ekilince kendilerine yatakhk e
den koltuk<;u V eysel ile T ahtakalede 
komiirciiliik eden lbrahimi de ele vermi§· 
lerdir. Bunun iizerine htmzlarm yatak -
lar1 yakalanrni§ ve ~ahnan mallann ne· 
relere sattldtgi anla§llml§tlr. T ahkikata 
devam edilince bu kumpanyanm .;lehre • 
mini, Karagiimriik taraflannda da hu
SIZI!k yapttklan anla§Jlmt§tlr. 

Diin dart su~lu da Adliyeye teslim e
dilmi§tir. 

ikinci §Ube miidiirliigii hustzlarm di • 
ger arkada§lanm aramaktadtr. 

- ···-Romanya transit yolunda ye
niden tenzilat yaptlacak 
Ge~en senedenberi ticari i§lerde biiyiik 

bir ragbet goren Romanya transit yolun· 
da memleketimizden gidecek transit e§ • 
yasJ i<;in yeniden bazt tenzilat yap1lmast 
i~in temaslar ve hamhklar yaptlmakta -
dtr. Bunu temin i~in §ehrimizdeki Roman· 
ya seyrisefain acentasi Biikre§e gitmi~tir. 

Yeni tenzilat, bilhassa ya§ meyva ve 
sebze nakliyatl iizerinde olacakhr. Tii • 
tiin nakliyat tarifelerinde §imdiden mii • 
him bir tenzilat yap1lmt§hr. 

Romanya transit yolunda yap1lacak 
tenzilat, Balkan demiryollan arasmda 
yaptlan anla§ma mucibince temmuz ba
§mdan itibaren ya§ meyva, sebze, yu • 
murta, tiitiin gibi madde!er uzerinde ya
pllacak tenzilattan daha fazla olacakttr. 

ingilterenin a~ttgt yo I 

Fransa da z 
A 

tedbiri ecr1 
ilgaya ka rar verdi 

Bel~ika da ayni karar1 verecek. Edenin soldan 
• edi'i Cenevred teessiir uyandtrdt gert e 

[Ba§ taratt 1 tnct sahitedc l 

Londra 20 (A.A.) - ingiltere hii
kumetinin zecri tedbirlerin kaldmlmast 
i~in vermi§ oldugu karar, Lord Cecilin 
ba§kanhgt altmda Scarboroughda alde
dilmi§ olan Milletler Cemiyetine miiza
haret birligi konferansmda §iddetle ten -
kid edilmi§tir. 

T oplanmanm sonunda miistaceliyet ka
rarile bir takrir verilmi§tir. Bu takrirde 
deniliyor ki: 

Birlik, hiikumetin italyaya kar§I tat • 
bik edilmekte alan zecri tedbirlerin ter • 
kedilmesini teklif etmege karar vermi§ 
olmasmt derin teessiiflerle kar§tlar ve bir
lik azalanm bu karann geri almmasm1 te
min maksadile biitiin me§ruti ~arelere ba§· 
vurmaga davet eder. 

F ransa da karar verdi 
Paris 20 (A.A.) - M. Blum, ital

yan el~isi M. <;;erruttiyi kabul ederek, 
Fransa hiikumetinin, zecri tedbirleri 
kaldtrmaga karar verdigini bildirmi§ -
tir. 
Fransa, kollektil emniyet hakkm

daki fikrini bildirdi 
Paris 20 (A.A.) - Fransa hiikume· 

ti, Roma ve Londradaki Biiyiik El~ile • 
rine kollektif emniyete riayet ettirmegi 
istihdaf eden «umumi teklifler» ini bil • 
dirmi§tir. F ransa hiikumeti, bu tekliflerini 
bir miiddet sonra ecnebi hiikumetlere bil
direcektir. 

Bu teklifler, muvakkat mahiyette olup 
muhtelif kabineler tarafmdan bu babda 
verilecek cevablann gelmesine kadar 
kat'i bir vesika te§kil etmiyecektir. 

Fransa hiikumetinin kendi plamm 
Milletler Cemiyeti asamblesinin 30 ha
.ziran i<;tima devresine yeti§tirebilip ye • 
ti§tiremiyecegi heniiz belli degildir. Bu 
plan, bilhassa Milletler Cemiyeti mu -
kavelenamesinin esash prensip]erinin de
gi§tirilmesi zaruri olmadtgl dii;iincesine 
istinad etmektedir. 

F rans!Z teklifleri §Un!ardJr: 
l ,- 11 inci maddenin tatbik1 halin -

de ihtilafta taraf te§kil eden devletlerden 
rey vermek hakkmm nez'i, 

2 - Milletler Cemiyeti azasmm kaf· 
fesinden almabilecek ekonomik zecri ted
birlere i&tirak etmelerinin istenilmesi, ba· 
z1 devl~tler cografi alakalan dolayiSlle 
siiel zecri tedbirler alabilirler. 

3 - Mmtakavi kar§1hkh yardtm mi • 
saklan, cografi bak1mdan alakadar olan 
devletlerin i§tirakleri keyfiyeti pe§in o • 
larak tesbit edilecektir. 

4 - Milletler Cemiyeti mukavelena
mesi, F ransanm hariai siyasetin1n esas 
prensipi olmakta berdevamdtr. 
Bel~ika da tedbirleri kaldrrmaga 

miitemayil 
Briiksel 20 (A.A.) - Hiikumet, bii

tiin dikkatini memleketin bir ~ok yerle
rinde ciddi bir §ekil alan greve hasret • 
rni§ oldugundan, zecri tedbirler mesele
sinin tetkikini, muvakkaten tecil etmi§ • 
tir. 

Ayni zamanda sosyalist liderlerinden 
biri olan Hariciye Nazm M. Speak, I§· 
cilerin dileklerini tetkik eden muhtelit 
komisyona ba§kanhk etmektedir. 

Endiistriyel ve ticari mehalil, zecri 
tedbirlerin devam etmesine aleyhtar bu
lunuyorlar. 

Komi.ir miistahsilleri umumi konseyin
ce ne§redilen bir tebligde, zecri tedbir • 
lerin kaldmlmasi hususunda hiikume· 
tin onayak olmast istenmektedir. 

Sosyalist «]urnal dii Pop!» diyor ki: 
«M. Edenle Baldvinin mii§terek em· 

niyet prensiplerinin terki demek olan, 
nutuklarmdan sonra oldugu kadar, in • 
gilterenin manevi niifuz ve itiban hi~bir 
zaman al<;almamt§hr. Halbuki bu pren· 
sipler, beynelmilel anar§iye ve herkesin 
herkesle harbe tutu§masma kar§J yega -
ne bir manidir.» 

Her taralta zecri tedbirler 
kalktyor 

Londra 20 (Hususi) - Cenevreden 
bildirildigine gore, ingiltere tarafmdan 
zecri tedbirlerin kaldmlmasmdan sonra 
Milletler Cemiyeti azas1 bulunan diger 
devletler de ayni yolu takib edeceklerdir. 
Y almz bazt kii~iik devletlerin miistenkif 
kalacaklan zannedilmektedir. 

M. Ciano - Hassel miilakatt 
Roma 20 (A.A.) - Dt§ hleri Ba • 

kam Kont Ciano, Alman biiyiik el<;isi 
M. von Hasseli kabul etmi~tir. Bildiril
digine gorr bu ziyaret mf yeni bakan 
ile biiyiik el~inin resmen miinasebete 
girmesi ic;in yaptlmt~tJr. 

Romantn teliikkisi 
Roma 20 (A.A.) - Resmi mehafil

den bildirildigine gore, zecri tedbirler 
kaldmlmadtgl ic;in. ftalya, gelecek C~
nevre toplanhsma i§tirak etmek isteme
mektedir. 

• 

fngilterenin karan, !talyamn bu hu -
sustaki hath hareketini degi§tirmemi~ • 
tir. 

Y an resmi, fakat salahiyet sahibi bir 
zat, Havas Ajansma §U beyanatta bu • 
lunmu~tur: 

«- Zecri tedbirler kalkmca, muka
bi! tedbirler de tabiatile kaldmlacakttr. 
Zecri tedbirlerin ekonomik k1smt, bizim 
milli endiistrimizin fevkalade inki~afm1 
mucib olmu~tur. italya, bundan istifade 
etmek arzusunda degildir. Onun, §U ve
ya bu devlet aleyhinde hi~ bir husumel 
duygusu yoktur.» 

Ayni zat,<< M. Edenin nutkunu, mem
nuniyetle kan§tk bir siikun ve huzur ile 
dinledik. Bu nutuk ftalya hesabma siya
si ve asker! bir muvaffakiyettir. El' an 
bir Habe§ hiikumetinin bakasmJ iddia 
eden §a:~;ialar bu nutukla tekzibe ugramt~
lardJr. ltalya, istikbale, emniyetle bak
maktadm> demi§tir. 

Amerika miistakil hareket 
edecek 

Va~ington 20 (A.A.) - Hiikumet 
mehafilinde samldigma gore, M. Ruz • 
velt, yakmda bitarafhk tedbirlerinin kal
dmlacagmt ilan edecektir. Amerika hii
kumeti §imdi Habe§istandaki hakiki va
ziyet hakkmda malumat toplamakla me§· 
guldiir. Harb halinin bitmi§ oldugunu an
laymca, Amerika hjkumeti, Milletler 
Cemiyeti ve A vrupa devletlerinden miis
takil olarak bu tedbirleri ka!dJracakhr. 

F ranstz gazetelerinin ne§riyatt 
Paris 20 (A.A.) - Gazeteler, 1n

giltere hiikumetinin zecri tedbirleri kal
dJrmak hususundaki karanm, hi~ ~a§ • 
makstzm kar§tlamt§lardtr. 

Figaroda M. Dormesson: • 
«Ancak, diyor, zecri tedbirlerin kal

dmlmasi ba~ka. Habe§istanm ilhakm1 
tammak ba§ka, ve Cenevre Andla~ma • 
smm tadili de gene ba§kadtr. Bu iic; 
§ey arasmda lojik bir miinasebet bulun
dugu vaki olmakla beraber bunlan Ce
nevrede, kat'iyyen bir arada mevzuu 
bahs~tm.emelidir. Zira, aksi takdirde ye
niden bir c;tkmaza dii§i.ilecegi muhakkak
hr.» 

]urnalda bu meseleyi inceliyen Sen 
Brisin noktai nazarma gore, ~u i.ic; kom· 
binezonun ii<;ii de miimkiindiir: 

I - Biiyiik Britanya ile Almanya a
rasmda Fransayt sJkJ§hrmak suretile ital
yayJ durdurmak. 

2 - ingiltere, ltalya ve Almanyadan 
miirekkeb bir ziimre kurup, F ransay1 bu
nun dJ§mda b1rakmak. 

3 - Almanyayt durdurabilmek i<;in, 
F ransayi, lngiltere ile 1 talya arasmda bir 
hath vast! olarak kullanmak. 

Sen Bris: 

<<Bizi memnun edecek ~eklin ancak bu 
ii<;iinciisii olabilecegini soylemek zaid • 
dir.» diyor. 

Ovr gazetesine gelince, o da, zecri 
tedbirlerin kaldmlmasi, emniyetin bir 
noktada temerkiiz etmesini mucib alma • 
mahd1r, fikrindedir.» Bunun i<;indir ki, 
diyor, F ransa, fngilterenin, 16 net mad
drnin lagvini ve mii§terek emniyetin za • 
fa ugramastnJ istihdaf ederek arzuladtgl, 
andla§manm tadiline muhalefet edecek· 
tir.» . . --

lspanyada anar~inin ~ok 
feci bilan~osu 

I Ba§taratt I tnct sahttede] 

ym 170 dir. 251 kundak~thk vak'as1 ol
mu§, 128 gazeteye hiicum edilmi§, 1 0 
gazete binast yaktlmt§, 148 kuliib teca· 
viize ugramJ§, 212 umumi grev, 138 
bsmi grev yaptlmJ§tlr. 

ikisi yabanct olmak iizere miiteaddid 
miihendisler iic; hafta miiddet bir maden 
ocagma kapattldtklan halde hiikumet 
buna mi.idahale edememi§tir. «KIZI! yar
dtm» mensublan otomobilleri durdurup 
hara~ almJ§lardir. fngilteredeki otomobil 
kuliib, ispanyaya giden otomobilleri ar • 
tJk sigorta edemiyecegini bildirmi§tir. 
Karduda, ba§lannda Belediye Reisi bu
lunan bir taktm e~has bir polis memuruna 
tecaviiz etmi§ ve kendisini Halkevine go
tiirerek orada oldiirmii§lerdir. !spanyol 
gemileri, tayfalarmm yerli denizcileri de 
ba§tan ~Ikarmamalan i~in bulunduklan 
yabanct limanlardan kovulmu§lardu.» 

Bu vadide sert sozlerle hitabesine de
vam eden Gil Robles vaziyetin boyle de
vam edemiyecegini, bunun, hiikumet he· 
sabma, bir intihar demek oldugunu ila • 
ve ederek soziini.i bitirmistir. __ ,.._.._ __ 
Hindenburg balonu seferde 
Frankfort 20 (A.A.) - Hindenburg 

balonu, dun ak~am, §imalt Amerikaya 
i.igiincii seferi i<;in hareket etmi§tir • 
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fllcumhuriyetiiJ 
IFll ©d ~ ~ \QJ 1t lYl lfil \Yl 

Fakir bir arabacmm ricas1 
Kas!rnpa§ada Pi~maniyede 45 numarada 

oburan arabac1 Sami diin matbaamtza ge 
lerek bize §unlan soylectl : cGec;en cumar 
tesi giinii saat be§te Meyvaho~ kap1smda 
arabamt birakarak ir;eri girmi9tlm. &n 1 
ger!de meligulken arabay1 r;eken e§egl c;a 
lip gotiirmii§ler. Meseleyi polise habe ver 
dim. Bir haftadanberi bir taraftan polis, 
diger taraftan ben e§egi anyoruz. Fakat 
bulunamadt. Ben fakir bir adam1m. Yega 
ne medan mai~etlm arabamdrr. l;limdi o da. 
c;ali~iamiyor. Qalinan hayvam goren ve bu 
lundugu yeri bi!en varsa adresime bildir. 
mesini rica ederim.:. 

Ta~delen suyu hakk1nda 
bir temenni 

Kad1koyiinde Moda caddesinde 251 nu _ 
marada Meziyet Kadri Temizel imzasile 
aldigimtz mektubda deniliyor ki: cKad1koy 
halkmm ekserisi damacanalarla miihiirlu 
ol arak gelen Ta~delen suyunu tc;erler. Fa
kat son aylar zarflnda bu sularm tortul~ 
ve bulanl.k olduklan goriilmektedir. Biraz 
dlkkat edilince bunun toprak degil, e§ya 
ve hava tozlan oldugu meydana C(Ikmakta. 
d1r. Yanl bo§ damacanalann doldurulma
leri anla§Jlmaktadrr. Miihiirler ya!mz su. 
yun nev'ini degil, sthhi §artlara uygun ola. 
rak doldurulduklanm ve lc;erls!ne hartci 
mevadm kan~m1~ olmadiklanm da tayin 
ve tekeffiil etmelidir. 

Bu §ohretli suyu halkumzm sthhi olarak 
lc;ebilmesinin temlni IC(in aid oldugu rna. 
kamm dikkat nazarlanm celbetmenizi ri
ca ederim., 

.. .. ~- - -

GUNUN BULMACASI 
l l! 5 ~ 0 6 7 1:1 II lU 

Soldan sa~a: 
1 - Bogazlar konferansmm toplanaca

gi yer, dena, mn aksi. 2 - KraliC(e, kolun 
ucu, Romanya paras1. 3 • E§ya koymak lC(ln 
duvarda yap1Ian tertibat, frans1zca aded. 
4 • Bir sesin kar§ldan tekrar donUp gel
mesi, arabca. csu:o. 5 - Susmaktan emir, 
bo~ laktrdJ. 6 - Fakat. 7 - Tokat, bazan 
ci§te!, kelimesinden evvel gelen tabir. a _ 
Nezir, ta§tan bina. 9 - Viicudiimiizde dola. 
~an kll'mlZl su, Blrle~lk Amerlka devletle
rinin ~imallnde bir memleket. 10 - Sebeb, 
C(eneye dayanarak C(alman muslkl a.Ieti. 

Yukartdan a§agtya.: 
1 - TecessU.s, latife. 2 - Odun yak1lan 

yer , insa.n. 3 • Pek m\ikemmel, engel. 4 • 
Fazla suyu olan yer. 5 - Almanyada. blr ne
hlr, sarmaktan emir. 6 • Vefat, kakmaktan 
emir. 7 - Bi.iyiik ara:z:1 ve c;lftllk. 8 • J3ir 
rab1t edat1, kLSa zaman, kasavet. 9 • Top
rak, iran dil!nde csada). 10 - Kimyevi bir 
madde, iran dillnde cyagmun. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

I 

I ' tl 4 o 6 7 M 9 11'1 

11 SIUIRI i YIE\•lAI~ 
2 AjLlA ME Tl• Clf IM 
a L AIM A • El$ ElLIE 
HA S A L I K • M~l R 
s P • Z •IL • C i lclt 
e UIYIA N IIKI•,•IAIK 
7 RIEINI•IKIAIDIAINIA 
8 Yl•l•l Al•lR OIMI AI • . 
9 AIDI AI L E Tl• AlN lA 

10 i•LAl!JtJ!J•.i i INllll zl 
1 Istanbul Borsas1 kapan1~ 
I fiatleri 20 - 6 - 1936 .... ............................................ ______ 

PARALAR --All~ Sat!§ 
1 Sterl1n 6~1. 6~6. 
1 Dolar 123. 126. 

. 20 Franstz Fr. 163. 166 
20 Ltret 190. 195, 
20 Beleika Fr. 80. b4. 

120 Drahmi 21. 23.50 
20 isv1cre Fr 10. tstO. 
20 Leva 22. 25. 

1 Florin ts2. 84. 
120 Cek kronu 90. 90. 

1 A vusturya Sl. 22. 24. 
1 Peceta a. 16. 
1 Mark 28. so. 

1 

1 Zlott 20. 22. 
1 Pen~~:ii 22. 24. 

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

1 Yen 32. 34. 
20 isvec kronu 51 33. 
1 Tiirk altm1 976. 977. 
1 Banknot Os. B. 2-13. 245. 

~- (:EKLER I 

Londra 
~Ill~ 

63 . Ka~an~ sa .~o 
Nev Yok 0.7942 0.7915 
Paris 12•06 12.035 
MiHl.no 10.1275 10.1070 
Briiksel 4.70 4.6910 
A tina 84.79 84.615 
Cenevre 2.4475 2.4425 
Sofva 63.1582 63.0275 
Amsterdam 1.1742 1.1717 
Pra2 19.16-lo 19.125 
Vi van a 4.1937 4.1850 
Madrid 5,82 0.8083 
Berlin 1.9700 1.9710 
Varsava 4.1937 4.1850 . 
Budaoe$te 4.S02o ~.2937 
Biikres L07.68o 107.4625 
&Jgra.d 35.0525 34.98 

) Yokohama 2.6890 2.6834 
Mo.skova 24.924·1 2~.9760 

1 

Stokholm 3,069~ 3.06!1> 

ESHAM 

r=dolu ~m. -I Mill$ Kapa.~ 
% 2U& 24,40 

so Pe§in 

iSTiKRAZLAR - Ac;ill~ Kapam~ 

I , • I vadell 21.025 -.l1.2:> 
) :. II va.dell 19.80 19.80 

Erg ani 95, 95. 
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•----KU~UK 

CiFTLiK PARKI 
lstanbulun en kibar aile yuvas1d1r 

Bayan FiKRiYE'yi her aktam dinleyiniz 
Saz heyeti 

Kernan: NUBAR 
Kemen~e: ANAST AS 
Piyano: ANJEL 

• • • • 

Bayanlar 

Klarnet ve Saksafon: SUKRU 

MUZEYYEN 
~OKRAN 
NEZiHE 
PERi HAN 

Ciimbiis ve Havaen Kitar: 
' 

Hanendeler 
iBRAHiM 
NUMAN 
AHMED 

HASAN 
T~mbur: FAHRi 
N1sfiye: NiHAD 

---·1. M PEk ~~I~.:~:~d!:!J~~·M E 1~---·~~~ 
Ktrklareli iskan Miidiirliigiinden: 

1 - Kuklareli Merkez kasabasmda, nahiye ve koylerinde yaptl
rtlacak ktrk tek ve seksen !rift go~men evi i!;in li\zumu olan 38,000 
yerli. ugla satm almacakhr. 

Reher bin tuglamn in,aat mahalJinde teslimi ,artile 12 lirad1r. 
Heyeti umumiyesinin muhammen k1ymeti 456 liradtr. T eminab 
muvakkate '34 liradtr. 

2 - Tuglalarm fenni ve hususi f&rtnameleri Ktrklareli hkan Mii
diirliigiinde olup talibler gorebilirler. 

3 - Eksiltme a~tk eksiltme usuliledir. 
4 - lhale 29/6/936 pazartesi giinii saat IS tedir. fsteklilerin 

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

BURSADA 

ANADOLU PALAS OTELi 
Eski (Madam Brot) 

Bu defa yeni bqtan tamir edilen ve boyanan otelimiz, yeni mobilya 
ile do11enerek a~;tlmt11tlr. 

GUzel manzara • BUyUk bah~e • Lokanta • Banyo 
c;ok ucuz fiatlar 

Otel idaresi 

l~ ...... ~i~st~a~n•b-ul~B.e.Ie.d•i•ye.s.i .. ii.an.I.a.rt ......... l 
Hafta Tatili i~in Hare Vereceklere 

1 - Hafta tatili i!;in ruhsat alma miiddeti haziranm sonuna ka • 
dar uzatllmtthr. 

2 - Y eni kanuna gore yaptlan tahririn gayrisafi iradlar iizerin -
deki tesiti dolay1sile hare tarifesi ikinci T. i~timamda Umumi Mec
lis~e tetkik edilecektir. Meclis!re verilecek karara gore hareket edil
mek iizere timdilik yalmz yeni tahririn tatbik edildigi yerlerde yeni 
iradlara ve eldeki tarifeye nazaran teabit edilecek miktardan dortte 
birin1n ahnmast kararla,tmlmttltr. «B.» (3452) -Hepsine 90 lira k1ymet bi~ilen Fatih ltfaiye Miidiirliigii kartlsm
daki arsada bulunan muhtelif intaat malzemesi sattlmak iizere a~1k 
artbrmtya konulmuttur. ~artnamesi Levaztm Miidiirliigunde, mal
zemesi de ltfaiye Miidiirliigiinde goriiliir. latekli olanlar 675 kuruf• 
Iuk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 haziran 
936 pazartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. 

«B.» (3189) 

HEMORRON 
Ameliyatstz Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

istanbul Vilayeti Ziraat 

Direktorliigiinden: 
Muz1r hayvanlarm itlafmda 

kullamlan fi,enklerin milhim 
miktarda bof kovanlar1 tekrar 
doldurtulacakbr. Taliblerin fart
namesini gormek iizere Miidiri
yetimize miiracaatleri. (3457) 

E,yanm cinsi 
Kaptanlar i!;in yazhk elbise 
Miirettebat ve sandalc1lar 
ktthk elbise 

. . 

. . 

"" . . . 
ADEMI IKTIDAR 

ve 
Belgev,ekligine kartt 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araym1z. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Miktar1 Tasmlanan tutart 
90 Tak1m 

192 » 
2499 lira 

Miirettebat i!rin i' elbisesi : 65 » 

ctJMHtJKIYET 

Akay isletmesi 
' 

Direktorliigiinden: 
Pa,abah!fesinde batik Fenerbah!re ve Yakac1k vapurlarmm &!ftk 

arthrmasmda verilen son fiat haddi lay1k goriilmediginden ayni feraitle 
ihalesi 29 haziran 936 pazartesi giinii saat 15 e birakiimi,br. (3430) 

I EmiS.k ve Evtam Bankas1 iiB.nlari I 
Pazariikla Satiiik Emlak 

Esas No.st Mevkii ve nev'i Depozito 
Lira 

6000 
8000 

142 
143 
162 

254 

Anadoluhisarmda Kii!;iiksu volisi. 
Biiyiikadada Meyandros volisi. 
Ni,anta,mda eski Te,vikiye, yeni Harbiye soka-
gmda 135 numarah halen lpek Film taraftndan 
stiidyo olarak kullan1lan eski Emek fabrikas1. 
Galata Halilpafa sokagmda t:)merabit ham biti-

8000 

figinde 21 No.h Manokyan han1. 6000 
Bankam1za aid yukar1da mevkileri yaz1h emlak 24/6/1936 !f&r • 

f&mba giinii saat on be,te Ankarada ldare Meclisimiz huzurunda pe· 
fin veya taksitle pazarhkla sahlacakhr. 

fsteklilerin o giin o saatte Ankarada ldare Medisimizde hazu bu
lunmalart veya yazth mebaligi depozito olarak fUbemize tevdi ederek 
son teklif ve ~artlarmt telgrafla veya mektubla Ankarada ldare Mec
lisine veya ~ubemiz Miidiirliigiine bildirmeleri ve fazla tafsilat i!rin 
Bankamtza miiracaatleri. «374» (3296) 

Ankara Hapisevi Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara Hapisevinin haziran 936 iptidasmdan may1s 937 so -

nuna kadar bir senelik ihtiyact olan beheri «960» gram iti • 
barile ~artnamede mezkur ferait dahilinde birinci nevi ek • 
mek «22» giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya 
!rlkartlm••hr. 

2 - lhale 22 haziran 936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 
«15» te Ankara Cumhuriyet Miiddeiumumiliginde toplanan 
Komisyonda yap1lacaktJr. 

3 - lstekliler muhammen bedelin % 7,5 gu olan «2601» lira «72» 
kurusluk teminall muvakkate vereceklerdir. . 

4 - Eksiltmeden miitevellid riisum, tekalif ve damga resmile ilan 
iicretleri ve indelhace ekmegin tahlil iicret masraft vesair bil -
ciimle masarif miiteahhide aiddir. 

5 - Teklif mektublart 22 haziran 936 pazartP.si giinii saat «14» de 
kadar s1ra numaralar1 makbuz mukabilinde ikinci maddede ya
Zlh Komisyon Reisligine verilecektir. 

6 - ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenler mesai sa· 
ati zarfmda Cebecide Hapisevi Miidiirliigiine miiracaat etme
leri ilan olunur. «1229» (3070) 

. ' . 
BVZLU KISARNA MADEN SUYU 

B A R D A K L A 
Bah!rekap1da: Emlak ve Eytam Bankas1 karfl ko,esinde No. 16 
Galatasarayda: Aynah Pasaj «Pasaj Dorop» yanmda No. 10 

Canakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

YAPILACAK t~ Ketif B. M. TeminatJ 

L. K. Lira K. 
Vilayet merkezinde yaptlmakta olup bodrum 39034,97 2928 00 
katile birinci kat duvarlart ikmal edilmif olan 
Memleket hastanesinin ikinci kat duvar, !rer-
!reve, !ralt, in,aatile dahili ve harici siVa, su, 
elektrik tesisatt. 

1 - !alibler bu i,in ke,if, 'artname ve diger evraklartm Ankara, 
Istanbul, ~anakkale Naf1a Miidiirliiklerinde gorebilirler. 

2 - Eksiltme 30/6/936 sah giinii saat 15 te kapah zarf usulile Dai
mi Enciimende yaptlacakbr. 

3 - isteklilerin miiracaatleri 2490 say1h kanuna uygun olmakla 
beraber ayrtca Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyeti fenniye 
vesikasm1 haiz bulunmalart. (3261) 

Haydarpa~a Lisesi Direktorliigiinden: 
tigretmen k1smmdan izinli olan talebenin hemen mektebe don _ 

meleri. (3427) 

teminat '. nev 1 Tarih Giinii Saati 

188 lira Pazarhk 29/6/936 Pazartesi 10 da 

Atlt erat i~in i, elbisesi : 60 ~»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Deniz erab i!rin kaput : 79 T ane 

» » » ktfhk elbise : 79 Taktm 1725 lira 36 K. 130 lira Pazarhk 30/6/936 Salt 

-!»~~~~~~»~Ly~az~l~tk:_~»~~~=~-=~79:-~~»~~~~~~~~~~~~~~~lo.~~~~~~~~~--~~----~----~~~-
Erat ic;in kilim : 766 Tane 2374 lira 60 K. 179 lira Pazarhk 30/6/936 Sah 14 te 

10 da 

Erat i(:in c;amas1r : Z375 

Kaptanlar i!rin siyah fotin : 
Deniz erah i!rin siyah fotin : 
Miirettebat ve sandalctlar i!rin : 

90 
158 

Tak1m 2018 lira 75 K. 152 lira Pazarhk 30/6/936 

~ift 
)) 1980 lira 149 lira Pazarhk 4/7/936 

siyah fotin : 192 » 

Sah 16 da 

Cumartesi 10 da 

Minder ve yasd1k kthfi : 732 Taktm 1421 lira 69 K. 107 lira Pazarhk 6/7/936 Pazartesi 10 da 
Ekmek torbasl : 640 Tane 960 lira 72 lira Pazarhk 6/7/936 Pazartesi 11 de 

Srat ic;in yiin c;orab : 5200 <;ift 1560 lira 120 lira Pazarhk 15/7/936 ~ar,amba 10 da 
'rat ic;in pamuk c;orab : 4900 <;ift 931 lira 70 .lira . Pazarhk 15/7/936 <;ar,amba 11 de 

(1) _ Gumriik Muhafaza Komutanhgt i!;in yukartda yazth efyanm eksJltmelert yap1lacaktJr. (2) ~artname ve evsaflar1 Komis _ 
'ldadtr. Goriilebilir. (3) - lstekliler ilk teminat olan vezne makb uzlan veya banka mektublarile birlikte o giin Komisyona gelmeleri. 

(3426) 

21 Hazlran 1936 

Emniyet Sand1ij1na 
Rehinli 

Miicevher Sah§ ilint 
Bu miicevherleri hergiin Sand1k holiindeki 

camekanlarda gorebilirsiniz 
istanbul ikinci icra Memurlugundan: 

Dosya No. Merhunatm cinsi 

934/2323 Bir pirlanta yiiziik, bir !;ift pulan
tah kiipe, 240 gram giimiif 

» 2797 Bir dft roza kiipe, bir roza igne. 

» 2818 Bir ptrlantah agraf 
» 3165 Bir roza pantantif, bir roza yii

ziik, bir ro~a igne 

» 3921 Bir roza giil yiiziik 

» 3946 Bir !rift roza kiipe, bir roza yii
ziik (bir t&f noksan) 

» 3947 Bir roza igne, iki roza yiiziik, bir 
!rift roza kiipe (iki l&f noksan) 
bir altm kol saati, bir giimiif 
~anta 

» 6665 bir roza gerdanhk 
» 7405 Bir !rift roza menekfe igne 
» 8006 Bir ~ift ptrlanta tektat kiipe, bir 

pnlantah gerdanhk, bir ptrlanta 
madalyon (bir ta~ noksan) bir al
tm saat, bir ptrlanta yiiziik, bir 
roza matallah, bet miskal inci 

935/ 593 Bir ptrlantah igne 
» 1018 Dort roza igne, bir !rift roza kiipe 
» 2484 Bir ziimriid ve bir roza yiiziik 
» 2523 Bir pnlanta yiiziik 
» 2537 Dort altm bilezik 

» 2538 Bir pirlantah saat, bir ptrlantab 
iine 

» 2543 Bir albn saat 
» 2650 Bir !rift roza kiipe, bir roza yiiziik 
» 2658 fki plrlantllh vii'7.i>k 

» 3101 Bir inci gerdanhk, bir ~ift inci 
kiipe, bir ipci igne 

» 3114 Bir ~ift p1rlanta kiipe 
» 3117 Bir p1rlantah igne, bir !rift kol 

diigmesi incili, bir altm ,adlen, 
bir altm madalyon, iki altm ma· 
dalya, bir !rift altm diigme, bir aii
mii~ baston sap1 

» 3127 Bir altm saat maakordon 

» 3128 fki altm incili bilezik 
» 3200 Bir p1rlantah boru !ri!regi igne, 

iki ptrlantah tadlen (kii!;iikte bir 
biiyiik iki tat noksan) bir !rift 
pnlanta giil kiipe, bir pulanta 
kravat ignesi, bir roza igne, bir 
ziimriid yiiziik (ta~t iki par!ra ka
gtda sanh kolu elmash) iki el -
mash saat (birinin 4 taft noksan) 
iki altm kordon, yedi p1rlantah 
yiiziik, bin ktrk gram giimiit. 

» 3206 Bir roza yiiziik, bir betibirlik, bir 
iki bu!;ukluk, bir altm saat, bir 
altm kordon, bir altm kostek 

» 3217 Bir ptrlanta madalyon, iki roza 
yiizUk (iki taf noksan) bir plrlan
ta agraf, bir altm yiiziik, bir gii • 
miif !fanta 

» 3223 Alh miskal inci 
» 3344 4480 gram giimiit 
» 3346 Bir roza yiiziik (iki tat noksan) 

altt giimii' ka,tk 

Hesab Bor!;lunun 
No. ad1 

21918 tllii Mahmud va 
risi oglu Said 
Danif 

47343 t)lii Behire bila 
varia vefatma 
mebni Istanbul 
Muhakemat Mii 
diirliigii 

42108 Hayri 
43630 tllii Adile mi 

ras!riSI oglu Nu 
rive Murad 

44088 t)lij Hacer bila 
varis vefahna 
mebni Istanbul 
Muhakemat Mii 
diirliigii 

50107 (jlij Mefharet 
miraS!rlSl koca.st 
~emsi 

50622 t:)Jii Behire biJa 
varis vefatlna 
mebni tstanbul 
Muhakemat Mii 
diirliigii 

60988 Cemal 
61289 fzzeddin 
62424 Semsi 

62661 Halis 
53610 ~ohret 
63364 Nadire 
64560 Vefik 
64150 t>lii Behiye mi 

ras!riSt Nuriye, 
Melek, Hatice 

6 rif 

63671 Mazhar 
54830 Zahiddin 
49913 t:)lij Emine ~a 

yan mir&l!rlll kt
Zl Meliha oglu 
Nureddin 

65341 tllii Bogos: red· 
di miras dolayl· 
sile Istanbul Mu
hakemat Mii 
diirliigii 

51514 Zeliha 
40058 Kamran 

47881 tllii Emine mi • 
r&a!rlSI Nimet, 
Vedad 

45873 Kadriye 
14226 Zehra Necmed

din 

48048 t)lii Emine mi 
r&l!rlll Nebahat, 
Kemaleddin 

65626 Sabiha 

65528 Hakk1 
56022 Hatice Nafia 
47119 t:)lii Eleni miras• 

!flll k1z1 Olga 
oglu Ehilya 

» 3348 Bir roza teklaf yiiziik, bir altm 66431 t:)Jii Behiye mi 
saat maakordon ras!fiSt Hatice, 

Nuriye, Melek 
Yukar1da adlan yaz1h kimselerin Emniyet Sand1gma rehnetmek 

suretile odiin!r ainu, olduklarl paralarl giinlerinde odemediklerin • 
den dolay1 Sand1k ~evirgenliginin dairemize olan ba,vurma ve is -
tegi ve bu baktmdaki kanuni merasimi tekemmiilii iizerine yukar1 -
da cins ve stfatlart yazth ta~nmr mallarm 1/7/936 tarihinden itiba -
ren Sandal Bedesteni Mezad dairesinde te,hirine ve 8/7/936 ta • 
rihine rashyan !far~amba giinii saat 14 ten ba,hyarak birinci a!rtk 
artt1rma suretile satJlmalarma karar verilmi~tir. fsteklilerin ad1 ge • 
?~n gun ve saatte mahallinde haz1r bulunacak ityara baf9Urma1art 
Ilan olunur. (3415) 
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21 Ha:dran 1936 CUMHUR:IYET 

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

EKSELSYOR 
ELBISE MAGAZASININ 

Resmi tasfiyesi hasebile yaptlmakta olan biiyiik ve 

MECBURi SATI3TAN 
istifade ftrsabnt ka~trmay1n1z. 

Haztr ELBiSE PARDESU PALTO, KADIN MANTOLARI ve her cins 
kad1n, erk;k ve ~ocuk 'MU~AM.B~LARI.gavet !enzilath fiatlarla 

tedarik etmek tsbyenlerm hergun 

E K S E L 5 Y 0 R magazas1na 
Sabah saat 8 den itibaran 19 a kadar miiracaatleri Win olunur. 

Hali tasfiyede Ekselsyor K. Plakas J. Herljkovi~i ve ~eriki Kollektif ~irketi 
Tasfiye memurlar1 Avukat I. Agah Akkan 

.. _________ ve Avukat. H. Siileyman -~~~~ 

Zonguldak V aliliginden: 
ihalesi 10 haziran 936 da yapdacagt ilan edilmi~ alan Bey • 

cVJma • Caycuma yolunun 0 + 000 - 25 + 934-,60 kilometreleri ara· 
1unda •ose ve sxnai imalah i~i talib zuhur etmediginden dolayt iha
leai 29/6/936 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Daimi Enciimeninde 
yaptlmak iizere tekrar eksiltmiye konulmu!jlur. Bu i~in muhammen 
bedeli «yiiz elli yedi bin liradtr» Eksiltme •artnamesile fiat bor • 
drolart ve kesif huH1sa cetveli, mukavelename projesi ve hususi 
•artnamesi ye~li lira yirmi be~ kuru~ mukabilinde Zonguldak Nafxa 
Miidiirliigiinden satm ahnabilir. Muvakkat teminat «9104» lira 
«35» kuru,tur. fsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasxndan 
936 y1h i~inde ahnmt~? vesika ve Resmi Gazetenin 2397 sayth niis • 
haamda ilan edilmif olan talimatname hiikiimlerine gore Nafta Ve
kaletinden alacaklart ehliyet vesikasile birlikte yukarxdaki giin ve 
saate kadar Vilayet Daimi Enciimen Reislig!ne vermeleri ilan olu
nur. (3321) 

I Kad1kOy Vak1flar DirektOrliigii ilanlan I 
kuvvetli Memba sular1 ara1nda en 

radioaktevitesi bulunan Alemdagi Def
_neli suyu 10/6/936 gi.ini.inden itiba· 
ren suculara verilmege ba~lanmi~tir. 

Miiteaddid resmi miiessesah s1hhiye miitehassrs ettbbas1 tarafm~ 
dan yaptlan hikemi, kimyevi ve bakteriyolojik muayenat neticesi 
tanzim edilen raporlarla, sthhi suJarda aramlan biitiin evsaft hike • 
rniyj haiz oldugu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroblarla her tiir • 
Iii rnevaddx kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulundugu bildiri • 
len ve emaali araamda en kuvvefli radioaktevitesi ·bulunan 
Alemdag1 Defneli suyu 10/6/936 giiniinden itibaren agzi, bir tarah 
(Evkaf), diger taraf1 (Defneli) ibaresini havi ztmbah hususi kur • 
,un miihiirle miihiirlii otuz litrelik kii~iik boy damacanalarla iki bu
!rUk litrelik galon ,i,eler deruniir suculara verilmege ba,lanmt~?llr. 

Yukarxda evsaft kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hassalari 
hildirilen ve bilhassa radioaktevitesinin fazlahgile miitema

yiz olan bu suyun safiyetinden emin olabilmek i~in •i~elerin iizerin • 
deki Vakfxn hususi kur,un miihiir ve ztmbastna dikkat etmelerini ~a
Yin halkimtza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

PBOTEjiN 
Frengi ve belsog-uklugundan muhafaza eden en miiessir ilachr. 

I<Irklarelj iskan Miidiirliigiinden: 
1 :___ Kxrklareli Merkez kasabasmda koy ve nahiyelerinde yaph • 

rtlacak k1rk tek seksen !rift go~men evi i~in liizumu olan 726,402 
aded kerpi~ almacakhr. Beher 1000 kerpi~ in11aat mahallinde tes ~ 
lirni tartile 400 kuru,tur ve muhammen ktymeti 2905 liradtr. 

2 - Kerpi~lerin 11artnamesi ve teslim mahallerini gosterir eel ~ 
Vel Kxrklareli iskan Miidiirliigiindedir. 

3 - Eksiltme kapah zarf usuJiledir. 
4 - Muvakkat teminat 217 lira 93 kuru11tur. 
5- lhale 29/6/936 pazartesi giinii saat 1S tedir. 
lsteklilerin Kuklareli lskan Miidiirliigiindeki Komisyona miira • 

caatleri ilan olunur. (3379) 

I Devlel Demiryollar• ve llmanlar~ i'lelme U. idaresi ilinlar•l 

7/6/936 tarihinden itibaren il}liyecegi ilan edilmif olan Adapazari 
gezinti katarlarmda al}agtda yazxh f~kilde tadilat yapxlm1,ttr. 

Vapur Tren 
Koprii kalk•t 

(1) 6.25 
(2) 8.00 

H. Pa~a kalkt§ 

7.10 
8.25 
Tren 

Sapanca kalkl!J' Arifiye kalk1 ~ 

11.06 
11.40 

11.24 
11.55 

Adapazar1 
van' 

11.44 
12.15 
Vapur 

Adapuan kalktf Arifiye kalktf Sapanca kalktt H. Pata vant H.Pata kalktt 

(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 yalnrz ii~iincii mevki. 
(2) numara ile gosterilen katarlar yalniZ birinci, ikinci 
mevkidir. Saym halka ilan olunur. (3425). 

- Dr. iHSAN SAMI -

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum • kan tahliliih, frengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
say1lmast. Tifo ve Jsttma hastahk
larJ t~hisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilab, iiltra mik· 
roskopi, hususi a~1lar istihzart. 
Kanda iire, !leker, Kloriir, Kolles

terin miktarlarmm tayini. Divanyolu 
No. 113 Tel: 20981 

istanbul Harici Askeril 
KIT AA TI tLA.NLARI 

1 - 936-937 ders senesi ·~in 
Kuleli, Mal£epe ve Bursa lise . 
Jerile Kmkkaledeki Askeri San'· 
at lisesine ve Konya, Erzincnn 
AS. Orta mekteblerine talebe 
almacakhr. 

2 - Kabul ,artlart AS. Lise 
ve orta mektebler talimallnda 
yazthdir. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik fUbelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin a11ag1da yazxh 
hususlarl da goz oniinde bulun • 
durmalart laz1mdtr. 

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

B - Mekteblerin bulunduklart 
yerler haricindeki mevkilerde o • 
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklart yerlerin As • 
kerlik fUbelerine miiracaat et • 
mil? olmalar1 laz1mdtr. 

C - Kabul !fartlarmt ta~tyan 
istekliler evrakmt tamamlattmp 
Askerlik fubeleri vasilasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hi!rbir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihamna 
girmek i~in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yapxlacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza • 
namaymca geri donmek i~in ya
pacaklart masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun i~in de gi· 
di, ve doniif masraf"Ini beraher 

' " .. . l J. gotiirmesi laztmutr. 
E - lstekli mektebe kabul e

dilmedigi takdirde hi~bir hak id
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe ahnmaz
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mcc • 
canidir. Talebenin ial}esinden 
bal}ka giydirilmesi, te~hizah ve 
kitablar1 mektebe aid oldugu gi· 
hi ayrtca heray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden
ler miisabaka imtihanma girerek 
kazand1kJarx takdirde miihendis 
ve fen memuru yetil}tirilmek ii · 
zere A vrupaya tahsile gonderi • 
lir. «18» (3244) 

NASl~llACl 
KANZUK 

Nas1r ilac1 biitiin diinyaca tanm
mi~br. En eski nastrlan bile ko -
kiinden c;rtkanr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANES! 
Beyoglu - istanbul 

KiMYAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
iDRA~, ~AN, KAZURAT 

ve sauemn tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

Sahib ve Ba§muharrtrl Yunua Nadi 

Umumt ne$riyat1 tdare eden Yaza l~len 

Mildiiru: Hikmet Miinil 

Matbaactltk ve Ne1ri11at Turk Anontm 

~trkeU • Istanbul 

T ekirdag Vila yeti iskan Direktorliigunden: 
Kazamn adt 

Y aptlacak Y ap1lacak 
evin tipi ev adedi Fiatt 

Lira K. 
209.14 

Tutarr 
Lira K. 

22168.84 

% 7,5 muvakkat 
teminat 

Tekridag Merkez kasabas1 
Tekirdag Merkez kazast koy
lerinde 

» » » 

~ehir evi 

Tek ev 
Cift ev 

106 

61 161.24 9835.64 
54 ( X ) 277.90 15006.60 

~y~~e~k~~u~n~~----------~~----~2~7~5-e~v~--~------~4~7~0~1~1~.0~8~ __ --3525.83 
~arkoy Merkez kasabast ve Tek ev 40 132.14 5285.60 
koylerinde 

» )) » 

Y e k u n 

Corlu Merkez kasabasmda 
)) )) » 

Corlu Merkez koylerinde 
)) » » 

Muradh nahiye merkezinde 
Muradh koylerinde 
Muradh koylerinde ~ift ev 

Y e k u n 

Cift ev 

Tekev 
Cift ev 
Tek ev 
Cift ev 
Cift ev 
Tek ev 
<;ift ev 

55 ( X ) 

150 ev 
1 

87 ( X ) 
68 
77 ( X ) 
91 (X) 
81 
70 ( X ) 

800 ev 

222.70 

153.96 
264.10 
190.34 
333.10 
222.70 
146.69 
250.30 

12248.50 
17534.10 

153.96 
22976.70 
12943.12 
25648.70 
20265.70 
11881.89 
17521.00 

111391.07 

~ 5.06 

8354.33 
Saray Merkez kasabast ve 
koylerinde 

» )} » 
Tek ev 
C:ift ev ( X ) 

40 
55 ( X ) 

161,24 
277.90 

6449.60 
15284.50 

Y e k u n 
Hayrabolu Merkez kasabast 
ve koylerinde 

» )} )) 

Y e k u n 
Malkara Merkez kazast ve 
koylerinde 

)) » » 

Y e k u n 

Tek ev 
Cift ev 

Tek ev 
Cift ev 

150 ev 

50 
75 ( X ) 

200 

61 
82 ( X ) 

225 

209.25 
368.98 

161.24 
277.90 

21734.10 

10462.50 
27673.50 
38136.00 

9835.64 
22787.80 

32623.44 

,~~0.06 - -

"8~0 .20 - -

2446.76 

( X ) t,aretli evler yekuna iki misli olarak dahil edilmislerdir. 
1 - Tekirdag Merkez kazast ve miilhak kazalarmda ya~tmlacak yukartda gosterildigi iizere mer. 

kez kazasile koylerinde 275, Corlu kazast merkezile koylerinde 800, Hayrabolu kazaar merkezile koy
lerinde 200, Saray kazas1 merkezi ve koylerinde 150, ~arkoy kazas1 merkez ve koylerinde 150 ve Mal
kara kazasi merkez ve koylerinde 225 go!rmen evlerinin (kire~, tal}, kiremid, tugla ve i,~iligi miiteah • 
hide aid olmak ve sair malzemesi hiikumetten verilmek iizere) in,ast kapah zarf usulile ve her kaza 
ayrt, ayr1 olmak iizere eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - Her kazada yaptlacak ev leftn muhammen bedellerile % 7,5 muvakkat teminatlart yukarrda 
gosterilmi,tir. 

3 - fhale 29/6/936 pazartesi giinii Tekirdagmda Valikonagt caddesinde kain lakan dairesinde 
yaptlacagmdan o giin saat dokuza kadar 2490 numaralr artllrma, eksiltme ve ihale kanununun tarifi 
dairesinde hazulanacak teklif mektublart mezkur dairedeki Komisyon Ba,kanhgma makbuz muka • 
bilinde teslim edilmelidir. 

4 - Talibler cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile salahiyettar makamlardan musaddak ehli
yeti fenniye vesikalarxm teklif mektublarile birlikte Komisyon Bal}k anhgma tevdi edeceklerdir. 

5 - Talibler bu i,e aid l}ehir evi, tek ve ~ift ev projeleri, in,aat umumi ,artnamesi, kerpi~ ve ki • 
remid l}artnamelerini ve hususi fartname ile yaptlacak evlerin koylere t~ksimini gosteren cetvelleri 
ve mukavele projelerini Tekirdag fskan Miidiirliigiinde goriip tetkik edebilirler. (3409) 

iizel·San'atlar. Akademisi 
Direktorliigiinden: 

I 
Hocastz ve ~ok kolayhkla 

evinizde kendi kendinize kad1n 
elbiselerinin nastl bi~ilece~ini og
renmek i1teueniz Be11ikta~t Diki$ 
Yurdu direktorii .$iikrii Canalm 
Bicki DerslE"ri ve Yiiksek Bi~ki 
Kaideleri adlarmdaki metod kitab· 
larm1 ahn1z. <;ok sade ve anlaya,h 
bir tarzda yaz1lan bu kitablann 
birinci cildi 2 ikinci cildi 2,5 lira
dJr. Yalmz Be~tikta~ Diki~t Yur
dunda sahhr. Bedeli gonderildi
ginde t~raya derhal gondet'ilir. 

Giizel San'atlar Akademisinin Mimari, Reaim1 Heykel, Freak, Se· 
ramik, Afit, Mobilya, ~ark tezyini san'atlar tubesinin biiyiik yrlhk 
sergisinin a~tlma merasimi 23 haziran 936 sah giinii saat 14,5 ta ya· 
ptlacakbr. Giizel San'atlar1 sevenlerin gelmeleri rica olunur. (3439) 

Ceyhan Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin ayda yiiz elli lira iicretli mimarhgt miinhaldir. Talib 

olanlarm evrakt miisbitelerile Ceyhan Belediye Riyasetine miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. «Belediye hizmetinde bulunanlar ve ecnebi Ji. 
sanma a,ina olanlar tercihan ahmr.» (3408) 

Adres: Be~ikta., Diki§ Yurdu: 
Akaretler No. 87. tf'lefon 43687 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve 

Mahalleai 

Eyiib 
Hac1hiisrev 

Buyukdere 

Edirnekap1 
Kariyeiatik 

Aksaray Langa 
KAtibkas•m 

Edirnekap1 
Avcubey 

Sultanahmed 

Samatya 
imrabor ilyasbey 

HaskOy Kiremitci 
Ahmed!(elebi 

Tophane 
Karaba~ 

Samatya Seyid 
Omerservi 

Yedikule 
(:1rag1hamza. 

Cihangir 
Ce~mihiiseyin 

Kurtulu~ 

Be§ikta§ 
Yenimahalle 

Albmermer 
Hac1temur 

Sokag1 

savaklar cad. 

E. Kilise 
Y. Dani~mend 
Bag!(evanoglu 

Kumsal 

Kilise 

Ah1rkap1 
iskelesi 

E. Papayorgi 
Y. Tabakc1 

HaskOy 

E. Kasablaricti 
Y. Cubukctular 
mahallen Luleci 

E. Seyidomer 
Y. Alt•mermer 

Egridut 

E. Topcuba~1 
~1kmaz1 
Y. Gune§lisokak 

Fmn 

Fmn 

Atlamata§l 

Emlak 

No. 

Cinai ve 

hiasesl 

Hisseye gore 

muhammen k1ymeti 

E. 21 

E. 12 Y. 16 
mahallen 10·1 

E. 70·72 

E. 76 
Y. 235-237 

E. ve Y. 
14: 

E. 14 
Y. 12·2 

E . .i5 
Y. 8 
E. 35 
Y. 29·29-1 
E. 7 
Y. 6 

E. 16 Ada 260 
Panel 6114 
E. 6 
Y.4 
E. ve Y. 10 
mahallen 9 

E. ve Y. 
! 

E. 17 
Y. 25 

E. 15·17 
Y. 13·15 

odalar1 olan bos
tanm ll·216 his. 

66 metre arsa 

363,80 metre arsanm 
70 ~o. lu mahallinin 
tamam1 72 No. lu ev 
mahallinin 3 4 his. 

80 

132 

420 

124 metre arsa. 250 

56 metre arsa 50 

105 metre arsa 320 

45,50 metre arsa 100 

Cstunde odasi olan 400 
kArgir diikkAn 

'O'stiinde odalar1 400 
olan Hrgir kah· 
vehanenin 30.120 h1s. 

75 metre arsa 100 

Bah~eli ah~ab hane· 30 
nin 7 ·64 his. 

K~rgtr hane 3680 

64,50 metre arsa 150 

Bah!(eli ka.rgir 2380 
hanenin 32·48 his. 

324 metre ar a 330 

> 

• 

Kapah 
zarf 

A!(tk 
artttrma 

Kapah 
zarf 

A!(Ik 

Yukanda evsa£1 yazth gayrimenkuller on giin miiddetle sah§a ~Ikanlmtljhr . lhaleleri 6 - 7 • 936 tarihine 
tesadiit eden pazartesi giinii saat on dorttedir. Sab~ miinhas1ran gayrimiibadil bonosu iledir. 



10 CUMHURiYET 

HILMI ZIY A OLKEN 
BugUnUn en mlihim eseri 

ViRMiNCi ASIA 
FiLOZOFLARI 

~~==~~====~ 

Bugiinkii felsefeye genel bir bakit • lrrasyonalist felsefe: Emile Boulroux, Emile Meyerson· 
Pragmatizm: W. James, John Dewey, F.S. SchilLer· Henri Bergson, Maurice Blonde} ~ XIX 
uncu as1r idealizminin mukavemetleri: Benedetto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mektebi ve 
Cassirer • Simmel, Le Senne ~ fngilterede yeni realizmin tekamiilii: B. Russel, Alexender, 
Whitehead'in realist felsefesi, Ruyer. Phenemenologie: Husserl, Max Scheler, Emile Lask, 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger • Mathematik felsefesi: Hilbert Fizik felsefesi : 
Ernest Mach, Einstein-Amprizm logistik: Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans Reichenbach • 
Idealist fizik~iler: Eddington, James Jeans-Biyoloji felsefesi..Sosyoloji felsefesi-Materializme 

• 

Biiyiik ktt'ada 30 forma ve 24 resimle. Fiall 275, cildlisi 300 kuru,tur. 

KANAAT KiTABEVi 

Acele Sattbk Yalt 
1 istanbul V aliliginden: 

Kuzguncuk vapur iskelesi yanmda 

88 numarali biiyiik bah~eyi bavi yah 
~ahhkhr. Taliblerin istanbul Mercan 

~ar§ISmda 43 numarab diikkana miira

raatleri. 

<;ankaya File 
Yazhk <;orablan 

~ k, giizel, ayaklan terletme.z ve 
dij'er ~orablardan ~ok fazla daya
nl.l'. Bir tecriibe kifidir. Her 
yerde arayamz. 

Beyoglu iic;iincii sulh hukuk hikim • 
liginden: 

Mahkemenin 936/523 sayth dosyasile 
~VIihal Logotetinin Beyoglunda Biiyiik· 

akarca caddesinde 77 numarah evde o· 
turan Lefter Cahos aleyhine ac;alan 
(140) lira alacak davasmdan dolay1 da· 

va edilene gonderilen davetiyede evine 
gelmedigi ve halen nerede oldugu bi -

linemedigi miiba§irin me§ruhatmdan an· 
la~dmt~ ve istek ve~bile ilanen tebligat 

icrasma karar verilmi§ ve mubakemesi 
lS/7/936 saat on hire buakillDI§ oldu • 
gundan i§bU giin mahkemeye gelmedigi 

ve tarafmdan bir vekil gondermedigi 
takdirde muhakemeye gtyabmda devam 

olunacaiJ davetiye teblig makamma ka
ill;l, olmak iizere Han olunur. (23856) 

En bo~ meyva usarelerile hazu 
lanmx~tu. Hazmi kolayla~tmr. fn. 
kxbazJ izale eder. Karu temizliye
rek viicude tazelik ve ca..nhltk 

bah§eder. 

1NG1L!Z KANZUK ECZANESf 
Beyo~lu · Istanbul 

1 - tdare mecmuasmm teJQmuz 936 aymda ba,Iamak iizere 11 
niishas1nm f&rtnamesine gore bastmt 12 haziran 936 tarihinden itiba-
ren a~tk miinakasaya !;tkartlmtfllr. 
2- Mecmua en atagt 6, en !;Ok 15 forma olacakbr. 
3 - Beher niishasmm baskt adedi 3000 dir. 
4- Bedeli muhammen 2310 liradtr. 
5 - thale giinii 29 haziran 936 giiniine miisadif pazartesi giinii 

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

Malsandtgma yabrtlmtt olacakbr. 
7 - lhale, Vilayet binasmda Mektubculuk makammda yaptlacak

tir. 
8 - ~artname ve niimuneler Vilayet Daire Miidiirliigiinde olup 

hergiin istenilebilir. (3239) 

PER 
I 

liP 

,J'i:zE EBEDiYEN MVTE.,r"EKI<iR KALIR. 

Kirklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Ktrklareli Merkez kasabasmda nahiye ve koylerinde yaph. 

rtlacak ktrk tek ve seksen !;ift go~men evi i~in liizumu olan 260,000 
yerli kiremid saltn ahnacakttr. Beher bin kiremidin in,aat mahallerin· 
de teslim tartile 12 liradtr. Heyeti umumiyesinin muhammen kty • 
meti 3120 liradu. Teminah muvakkatesi 234 liradtr. 

2 - Kiremidlerin fenni ve hususi fartnameleri Ktrklareli iskan 
Mudiirliigih"tde olup talibler hergiin gorebilirler. 

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

Kuklareli lskan Miidiirliigiindeki Komisyona miiracaatleri ilan o • 
lunur. (3378) 

BETON MAMULATI 
J<i~tMiTLi;~· 
TI:ZYiNAT PAQMAKLIKLAQI• 
l~VI-IALAQ VI OiQI:KL!;Q. 

~NADOLU 'iMENTDLAQI T.A..$. 
TELEFON: I<AgTAL 9 C54.9l · 

K1rklareli iskan Miidiirliigiinden: 
Ktrklareli Vilayetinin Merkez , kazasile Babaeski, Vize, Liilebur

gaz kazalarmdaki iskan in,aat iflerinde istihdam edilmek iizere 
150 ter lira maktu iicretli dort fen memuruna ihtiyac vardu. 

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

DIR, 

ve Rahya 
verlr. Mazmt 

Kolayta~t~rrr. VI· 
tamtnce zenglndlr. 

TIIKLITLCIIOUI SN<Jntntl 

Beyoglu sulh mahkemesi Ba§katib • 
liginden: 

Anna ve Yorgi ve Agliyamn mii§tere· 
ken mutasarraf olduklar1 otuz ii~ lira 
ktymetli on bir dirhem dokuz krat 
altm saat kostegi, elli lira lo.ymetli on 
dokuz dirhem altm ii~ boro§, iki ziy -
net alhn1, bir kadm saati ve bir ~apa, 
dortyiiz seksen lira klymetinde dort 
krat bron ptrlantah kravat toplusu, 
iki yiiz elli lira lo.ymetli iki krat oval 
bron pulantah kravat toplusu, be§ yiiz 
lira ktymetli iki krat gok beyaz pulan· 
tah kravat toplusu, yiiz elli lira k1ymetli 
bir buc;uk krat iki parlantah tek ta§h yii· 
ziik, seksen lira ktymetli bir tek ta§h 
elmas yiiziik, be§ lira k1ymetli bir sedef 
tcsbih, be§ lira ktymetli ufak has ya • 
kutlarla istavroz, be§ lira kaymetli bir 
mercan boro§, bir lira k1ymetli dokuz 
dirbem giimii§ten miihiir. izalei §Uyu 
ic;in apk arhrmaya konuldugundan 15/ 
7/1936 tarihine miisadif ~ar§amba giinii 
saat 14 ten 16 ya kadar istanbul Sandal 
bedesteninde ayr1 ayr1 miizayede ile 
sahlacakhr. Arhnna bedeli tahmin edi· 
len klymetin yiizde yetmi§ be§ini bu • 
lursa o giin ibale edilecektir. BulmadiiJ 
takdirde 30/7/936 taribine miisadif 
per§embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
ikinci artuma icra olunacak ve en c;ok 
arhrana ihale edilecektir. Mezkftr mii· 
cevberat birinci ve ikinci arhrma gUn
Jeri sabah saat 10 dan 12 ye kadar San· 
cal bedesteninde te§hir edileceginden 
gormek istiyenler mahalli mezkura 
miiracaatleri laztmdtr. 1 - Tellaliye 
tnii§teriye aiddir. 2 - Arhnn1ya girmek 
istiyenler muhammen bedelin yiizde 
yedi bu~uk nisbetinde teminat ak~esi 
veya ulusal bir bankanm teminat mek
tubunu getirmeleri §arttu. 3 - Arhrma 
bedeli pe§indir. Fazla malftmat almak 
istiyenlerin 1936/19 sayt ile Beyoglu 
sulh mahkemesi ba§yazganhgma mii • 
racaatleri ilan olunur. (23851) 

lzt1rabh 
I yan1kllklarmdan 

~ 
bunun icin vOcudu
nuzun gOne~e maruz 
kalan aksam1na 
BARONI A 

gOzellik yag1 sOrOnaz. 
Bu suretle dQz ve 

SIMIZ. 

Banyolar.fo'e' 

sporlar lcrn 
elzemdir 

GOne~ yanrkhklarrnrn panzehlrl 

Aydm asliye hukuk mabkemesinden: 
Kurtulu§ mahallesinden ayen Meh • 

med k1z1 Eminenin kocast ayni mahalle· 
de oturmakta iken tagayyiip eden Ak· 
§ehirli Mustafa oglu Sami aleyhine ac;I· 
Ian bo§anma davasmm yapdacak olan 
tahkikat ve muhakemesi i~in ikamet . 
gahmm mec;huliyeti dolayisile tebli • 
gat ifas1 miimkiin olainaliD.§ bulun • 
dugundan davaya kar§I ilan tarihinden 
itibaren on giin ic;inde cevab vermekle 
beraber tahkikat giinii olan 14/7/936 
sah giinii saat onda mahkemeye gelmesi 
aksi takdirde muhakemenin g1yabmda 
yaptlacagt ilan olunur. 12/6/936 

21 Haziran 1936 

GR • Pi 
varken ba§ ve di§ 

agr1s1 ~ekenlere 
ac1mamak ka

biJ degildir. 

GRiPiN 
Ba~ ve di~ ag

nlannt hemen 
keser. 

Kalbe dokun
maz. 

Mideyi boz-
maz. 
Bobrekleri 

yorrnaz. 

Fiab her yer
de 7,5 kuru~tur. 

K1rklareli iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Kuklareli Merkez kazasmda, nahiye ve koylerinde yapltrt -

lacak go!;:men evleri i!;in 26325 kilo saman almacakhr. Beher kilo 
saman mahalli in~aatmda teslim fartile kilosu bir kurulitur. Heyeti 
umumiyesinin muhammen ktymeti 263 lira 25 kuruftur. 

2 - Samanm tartnamesi Karklareli lskan Mudiirliigiinde olup ta· 
libler hergiin gorebilirler. 

3 - Eksiltme a!;tk eksiltme usuliledir. ' 
4 - lhale 29/6/936 giinii saat on be,tedir. lsteklilerin Kuklar • 

eli iskan Miidiirliigiindeki Komisyona m•acaatleri ilan olunur. 
(3380) 

Sabah dokuzdan ak§am saat 
be§e kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Giindiiz tekrar pudra
lanmaga hacet yok. i§te; hava· 
landmlml§ yeni Tokalon pud • 
rasmm garanti mubassenah 
bunlardu. Bu cazib havalandu -
ma usulii, Parisli bir kimyage
rin ke§fidir. Bu usul dairesinde 
bavas1 toplandudml§ yeganc 
hafif pudradu. ~imdiye kadar 
Y~""~tlan pudralardan on defa 
dana saf ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasmm istib • 
zarmda kullarulmaktadtr. i§te 
bunun i~indir ki, Tokalon pud • 
ras1, daha muntazam ve daha 
miikemmel bir tarzda yapt§U 
cildi hemen bemen goriinmez 
bir giizellik tabakasile kaplar 

ve yiize tabii bir giizellik ve • 
rir ve modas1 ge~mi§ ve yiize 

bir makiyaj §cklini venneden 

kahn adi pudralardan tamamen 
ba§ka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudras1 yiize yapi§ak 
kaldtgt cihetle buna •8 saatlik 

pudra• tabir ederler. Arhk ne 
parlak burun, ne yagh cild go • 
riinmiyecek, belki riizgar, yag • 

murun ve terlemenin icray1 te • 
sir edemiyecegi mat, saf ve se • 
vimli bir ten go.tiinecektir. 

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

koylerin 23 tek ve 80 ~ift go!;men evi yaptmlacakttr. 
~ehir tipi evlerin if!riliii 82 lira 36 istekli koy tek evinin if~i· 
ligi 57 lira bir istekli ~ift evin if~iligi 81 lira 71 kuruftur. 

2 - Biitiin ifin muhammen ktymeti «9198» lira «15» kuru,tur. 
3 - Teminalt muvakkate % 7,5 tan 690 liradtr. 
4 Bu ifi yapmaga istekli olanlar hergiin 1skan Miidiirliigiine 

miiracaatle ev plan ve tartnamelerini gorebilirler. 
5 Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
6 Taliblerin ihale giinii olan 29/6/936 tarihinde saat 15 e kadar 

zarflartnt Ktrklareli 1skan Komisyonu Reisligine vermif ol • 
malart laztmdir. Bu saatten sonra miiracaat kabul edilmiye -
cegi ilan olunur. - (3382) 

Agaza ferahhk, nefese ho§ bir koku ve ruha in§irah verir. Y a zan 
susamayt giderir. I~ki, cigara, sarmasak ve sogan gibi maddelerin 
ag,.zda btraktiklara naho§ ve can stktct kokulan tamamen izale 

eder. Her yerde 75 adetlik paketleri 7,5 kuru§tur. 
BAYANLAR ve BAYLAR 
Her vakit SEN • SEN kullammz; her zaman yammzda 

bulundurunuz; ~iinkii sizin i~in elzemdir 
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