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Hayat 

Ansiklopedisi 

cildi tamam olmu,tur 

Her eve ve herkese liztmdn 

Bogazlar konferansi bugiin Zec:i ~edbirler ni~in ka~d·:Ilr!ror: 

M .. d t 4 d t I lngihz Ba~vek1h 1~1n 
ontro e saa e op antyor i~yiiziinii a~·k~a sOyledi 

risindeki kiic;iik Montro kasaba
smda Bogazlar meselemizi tekrar goz
den gec;irerek onu zamanm ve §imdiki 
§artlarm icab ettirdigi vec;hile tadil ede
cek clan konferans toplamyor. Meselenin 
ne oldugunu biliyoruz: Lozan konferan
SJ zamamnda Bogazlar i~in akdolunan 
rnukavele bizim bu hayati ge~idlerimizi 
gayriaskeri ve gayrimiistahkem bir vazi
Yete koymu§ ve bu a<_;.Jkhgm suiistimali 
ihtimalini de hususi teminatla kar§Ilamak 
istemi§ti. B1r yandan Bogazlarda gayri
askeri vaziyetin herhangi bir taarruza 
kar§I bir kJSJm biiyiik devletlerce kefalet 
altma almmasJ, diger yandan diinya sui· 
hunun umumi bir emniyetle kat'i bir istik
rara mazhar kJlmmasJ ic;in, o zaman kuv
Vetle revacda alan cereyamn ehemmiyetle 
telakki olunmakta bulunmasJ, bizi Bo
gazlar mukavelesini, o §eklile kabule sev
ketmi~ti. Bununla beraber Bogazlar 
.Tiirkiyenin selameti ic;in en hayati bir 
ehemmiyeti haiz olmak dolayJsile bu me
selemize miitenaz1r olan diinya sulh va
ziyetini pek yakmdan ve pek dikkatle ta
kibden bali kalm1yorduk. 

ltalya, $imdilik Konferansa gelmiyecek «~imdiye kadar vukua gelmi' olan hadiselerin 
mecrasini degi,tirmek i~in bir tek ~are vard1r, 

Maatteessiif diinya sulhu biitiin be§e· 
riyetin §iddetli arzusuna ragmen salim bir 
cereyan takib edememi§ ve onun aksakhk 
arzettigi her safha bizi biitiin diinya mil
letlerine Bogazlarda gittikc;e gayritabiile
§en vaziyeti ve onun JslahJ liizumunu ha
hrlatmaga sevketmekten bali kalmami~tir. 
Nihayet biiyiik devletlerce muhtelif va
ziyetler ic;in alman kefaletlerin i~lemedi
gini ve icabmda Milletler Cemiyeti pak
tJmn bile hic;e sayildigmJ gosteren hadise
ler oniinde en kat'i te§ebbiisiimiizii alma
ga rnecbur olduk. hte Montro konferansJ 
bu te§ebbiisiimiiz neticesi olarak toplan
makta bulunuyor. 

Biiti.in di.inya milletlerinin kendi sela
metlerini kendi kuvvetlerinden bekledik
leri §U zamanda Bogazlardaki gayriaske
ri mmtakamn devammi iltizam edecek 
akh ha§mda ve manhga sayg1 gosterir 
hic;bir devlet bulunamaz. Bogazlann, 
mutlak olarak herhal ve karda a~1k bu
lundurulmasmJ bizden Lozan konferansJ 
zamanmda dahi istiyememi§ler ve bunu 
~uhtemel bir taarruza kar§J Tiirkiye le
hJne rnutantan bir kefaletle teyide liizum 
~0Trnii§lerdi. 0 zaman, bizim bu kefalete 
~nanmamakhgJmJza sebeb yoktu. Simdi 
lse ona bizzat kefiller inanmiyorlar, ve 
ne hacet, onlardan baZJian buna benzer 
taahhiidlerini ifa eyliyememekte bulunu
~orl~r. Ba~ka yerlerde i~lemiyen ~u ke-
aletm Bogazlarda yiiriiyebilecegi arttk 

mevzuubahis bile degildir. Diinya sulhu
~~n bir silahlanma yan~1 ic;inde en me~-

uk ak1betlere siiriiklendigini ise gormJ
?~n Ve soylemiyen yoktur. Bu ~artlar 
I«;Jnde Bogazlan tahkim etmek mecburi
Yetirnizi teslim etmiyecek devlet buluna-
111amaktan daha tabii bir~ey olamaz. 

b Biz bedahet derecesinde tezahiir eden 
U hakhmiZI kendi kendimize filen isti

ll1ale ba§lasak, nihayet varhgimlzm mii
dafaasma aid en zaruri bir tedbiri al-
111akta bulunmu~ sayJlud1k. Y eni Tiirki
Ye, son zamanlann milletlerarasi alemin
de biraz moda olur gibi bir hal alan bu 
Yolu tutm1yarak vaziyetin JslahJ ve gayri
askerilik mukavelesinin degi§tirilmesi is
tegile alakadar devletlere miiracaat et
rnek ~1kkm1 ihtiyar etti, ve kendilerini, 
gayet kuvvetli esbabJ mucibe ile anlathgJ 
bu ... : __ J.dmm miizakeresine c;ag1rdJ. 
Mevcud bir mukaveleyi ancak diger bir 
rnukavele ile degi§tirmek istiyen bu hare
ket tarz1, usul bahmmdan biitiin devletle
ri pek ziyade memnun etmi~tir. Boylelikle 
Tiirkiye Cumhuriyeti milletlerarasJ mu
kavelelerinin k1ymet ve ehemmiyetine pek 
ac;1k bir misal veriyor ve kendi hareketile 
tnilletlerarasJ i~leri ic;in biitiin diinya mil
letlerine ornek oluyordu. DavamiZin esa
sindaki kuvvet usuldeki dikkatimizle ala
bildigine artm1s, denilebilir ki konferan
SJn top)anmasmdan once kozumuz yan
dan pek c;ok bir nisbette ve adeta kamilen 
kazamlmi§hr. Esasen c;ok hakh alan da
Varruzm aTZJ ~eklindeki muvaffakiyetin
den dolayJ hiikumetimizi tekrar ve has
saten tebrik etmekten kendimizi alamJyo
ruz. 

Dahas1 var: Tiirkiye Bogazlardak.i 
gayriaskeri mmtakay1 ortadan kaldirmak
la bu gec;idleri kapamak niyetinde degil
dir. Notam1zda c;ok ac;1k soylenmi~ oldu
gu vec;hile Cumhuriyet hiikumeti Bogaz
larda en liberal bir gec;i§ serbestligine 
taraftar bulunuyor, ve buna aid hiikiimle-

1-lakb ve me,ru talebimizi tetkik edecek olan dokuz devlet aras1nda 

itimad ve samimiyet havast hiikiim siirmektedir 

B ·· M "'d t 1 k 1 Bogv azlar Konle ransmda haklr davamtzt miidalaa edecek olan 
ugun ontro e op anaca o an h 1'1 • 1 -

hh h t . • • 1 kett"mizden hareketleri esnastnda altnmr~ mu te t restm err mura as eye tmtztn mem e 
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bildiriyor: 24 temmuz 1923 tarihli Lo - Yu g 0 s I a v y a, t e z I m I z I 
zan muahedesile ihdas edilmi§ olan Bo -

~~:~~r ir:1!~~ni~;fa~~~~~nc;ag~~~::e~i~ '~J·ttetle mu·· dafaa edecek 
lan Bogazlar konferansi yarm saat 16 da ~ 
ac_;IlacaktJr. 

Bu sakin ve c;ic;ekli §ehirde, 20 te~ri- ' Akdeniz misakinln yapdabilmesi i~in italya ile 
nisani 1922 de Lozan konferansmm ac;Il-
masJ arifesinde, Tiirk delegelerile miiza- Yugosla vya arasinda bir formiil bulundu 
kereden evvel noktai nazarlanm kar§Jla§-
hrmak is tiyen Puankare, Mussolini ve Sofya 21 (Hususi muhabirimizden) -. ~ofyada <;~~a~ Kampana gaze -

1 ~ k t ·. B )graddan bildirildigine gore Hanc1ye Vekihmizle Yugoslavya 
Lord Kiirzon arasmda bir mii~ at vu ~ esme e I B kT M ·· 
ku bulmu§tu. Montroniin intihab1, Rus - , Ba~vekili arasmdaki son giirii§me esnasmda Yu~o~ avya a~~e 1 1: .. on~r~ 
!ann Vorovskinin katledildigi Lozam ve konferansmda Y ugoslavyamn, Bogazlarm tahkimJ hakkmdakJ tezJIDIZJ bJ!a 
J aponlann da c;ekildikleri Cenevreyi is - kayid ve §art miidafaa edecegini soylemi§tir. . .. . . 
tememelerinden ileri gelmi~ti. Bu miilakatta, ayni zamanda Yugoslavya ile Italyamn musav1 b1rer de.v-

let Olarak i<tirak edecekleri Akdeniz misab meselesi de biitiin teferljUahle 
Bogazlar rejimi mukavelesini imza et- ' d k ld 

mi~ alan dokuz devlet Montro konferan- gorii§iilmii~tiir. Bu iki devleti birbirinden ayJTan ihtilaflart orta an a 1ra -

smda hazir bulunacaklardJr: cak olan formiiller de bulunmu§tur. . 

bu ~are de harbe girmektirh> 
Londra 21 (A.A.) - M. Baldvin,l 

iskoc;yada Lanark kontlugunda Coltnes· 
sde binlerce muhafazakann bulundug, 
bir toplantida bir nutuk soyliyerek §oyl 
demi§tir: 

«- Zecri tedbirler harbe nihayet ver 
mek ic;in herhangi bir millete kar§I tatbil. 
olunan bir takim tedbirlerdir. Bunlar, ce· 
za mahiyetinde telakki olunamaz. 

$imdiye kadar vukua gelmi§ olan ha
diselerin mecrasmi degi§tirmek ic;in tek 
bir ~are vard1r. Bu c;are de harbe gir -
mektir. Ben Avrupada harbe girmege, 
dovii~mege ham tek bir millet bile gor
miiyorum. Bu sebebden dolay1 zecri ted
bider siyasetini terketmemiz laz1m gel -
mekte oldugu kanaatine vas1l olduk. ~iin- ' 
kii, bu tedbirlerin tatbikma devam edil -
mesi takdirinde, hatta biitiin milletler ar
zu etseler bile faydah bir netice elde edi
lemiyecegine kaniiz.» 

Almanyanm, ]aponyamn ve Ameri -
kanm hath hareketlerine telmih eden M. 
Baldvin, ~oyle demi§tir: 

«- Biitiin milletlerin yeniden Millet
ler Cemiyetine girecekleri iimidini kay -
betmemeliyiz. Silahlann tahdidi ic;in de 
lXr ~ekil bulunup tatbik edilmesi mesele
sinde de iimidsizlige kapllmamJza mahal 
yoktur.» 

ingiliz Ba~vekili M . Baldvin 

Hatib bundan sonra «kollektif emniyet 
sisteminin i§lemesi ic;in bu sisteme i§tirak 
eden biitiin milletlerin miitecavizi hep 

LArkast sa. 7 siltun 3 tl! 1 
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Tiirkiyenin • • vaz1yet1 

Be~ se Ia · ~ be t 
ikisi . tahakkuk etmi~tir 
Londrada 

bs1nda 
Osmanb Bankasinin umumi toplan
reis miihim bir nutuk soyledi 

Lord Stanhope tarafmdan temsil e- Diger taraftan, §ayed Bulgaristan, Tiirkiye hu.dudu boyunca k~nd.1 ar~-
dilecek olan ingiltere, M. Pol Bonkur ' zisinde bulunan gayriaskeri mmtakamn ilgasmJ istiyecek olu:s~, T urh~e?m ' K d I k t" f h 
ile biiyiik elri M. Hanri Ponso tarafm - bu talebe kaql tutacagJ hatli hareket te mevzuu bahsedilmishr. HancJVt' C( arfjlmiZ a mem e e In re a lftl arttlrmaga, 

" b 1 · 1 k d ~·1 b" k""l h 1· d ··ru<iilebileceg~i 1 haricdeki nUfuzunu yiikseltmegy e azmetmic. ger-
dan temsil edilecek olan Fran sa, J apon- 1 Vekilimiz, u mese emn ayn o ara eg1 , IT u a m e go ' - y 

ya, Tiirkiye, Bulgaristan, Yunanistan, ' ni :_ic~~~~~~ ::~=~d:!~!.!!r hk~~::n~:;e~~:f•::a i~ii:~el~~~: 
LArkasz sa. 7 siltun 3 tel ......................................... .. 

...... G~i~t;~;~·;y·····s~·§ikt~§~ .. ··:···ui~··R;ma haberine gore \ .... :.
6

8::::.~." ~::~s~:k~~~:.,~:~::::.~:.::::·;b:,,, umumi 

I b b k b• zinde yap1lan hissedarlar heyeti umumi- sistemin . ilk bakJ§ta tezadh, sayJSJz tesir-

du•• n 2 --1 mag"" UA. ettJ• Arablar iiyii Ir yesi ic;timamda, reis bir nutuk irad etmi~ lerini mii~ahede ederiz. 
ve bu nutukta, Tiirkiyenin ekonomik va- Kar~Jmlzda, memleketin refahm1 arlir-

• haztrhyorJar ziyeti hakkmda ezciimle ~u sozleri soyle- mak, ayni zamanda haricdeki niifuzunu 
Atletizm tsyan mi~tir: da yiikseltmek ic;in hic;bir fedakarhktan 

«- Son i~timaimJZdanberi, Tiirkiye- c;ekinmemege azmetmi~. gerc;ekten milli 
nin, iktisadi sahada meydana getirdigi bir hiikumetin etrafmda kiitlele§en, mu
tekamiilii hulasa etmek istedigimiz tak - kadderatma kar~J heyecan ve iman dolu 

Vefa da Siileymaniyeyi 4 • 1 yendi. 
miisabakalar1nda iki Tiirkiye rokoru k1riidt 

Be!}ikta!J kalesi oniinde heyecanl1 bir an 
istanbul lik ~ampiyonasmm son mac; - dugu bu miisabakaya tahmlar §U §ekil -

lanndan olan Galatasaray - Be~ikta§ a - de c_;:Ikmi§lardt: 
rasmdaki miisabaka diin T aksim stadyo- Galatasaray: Avni - Salim, Re§ad -
munda yap1ldJ. Kadri, LU.tfi, Suavi - Necdet, Danyal, 

istanbul ikinciliginin mevzuu bahsol - [Arkast Sa. 6 siltun 1 de] 
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rin ve taahhiidlerin tesisini kendisi istiyor. 
Montrode ~u hakikatin herkese kanaat 
verecek bir sarahatle daha iyi anla§J!aca
gml umuyoruz: T amamen ac1k bJrakJlan 
bir kapmm a~1khg1, muhaf;za altmda 
bulunan bir kapmm ac_;:1khgmdan daha 
emin degildir. Bogazlarda kendi emniye
tini tesis edecek olan Tiirkiye oralardan 
miirur serbestliginin de en liberal ve en 
emin bir vaziyette cereyamm kendi iize
rine almJ§ olacaktJr. 

Ticaret gemiciligindeki serbestlikte 
hic;bir zorluk yoktur. Harb gemilerine 

gelince, bu cihet te yalmz alakadar ve 
bilhassa Karadenizde sahildar devletleri 
ilgilendirebileceginden prensipte mutaba
kat mevcud oldukc;a bu yiizden dahi 
herhangi bir zorluga maruz kalmabilme
sine asia ihtimal vermiyoruz. 

Hulasa etmek ic;in bugiin Montrode 
toplanacak olan konferans, miizakereleri 
mevzuunun biiyiik ehemmiyetine ragmen, 
i~lerini hem miispet olarak, hem de en 
biiyiik kolayhklarla bitirecek konferans
lardan biri say1lmahdir. 

YUNUS NADI 

Bu isyana civar miislii
manlarJ da muzaheret 

edecekmi' 
Morning Post gazetesinin Roma mu

habiri yaz1yor: 
T evere gazetesinin Kudiis muhabirin

den aldigi haberlere atfen yazd1g1 bir 
yaz1da Filistin, Suriye, Maverayierdiin 
ve Y emende Arablann biiyiik mikyasta 
bir isyan plam hamlamakta olduklan ve 
bu planm baz1 tafsilah mevzuu bahsedJI
mektedir. Y azmm bir f1krasmda §oyle 

[Arkast Sa. 3 silt-1m 3 tel 

···························································· 
Valiler Ankarada 
yar1n toplaniyor 

Dahiliye V ekiH toplanh
dan sonra izmire gidecek 

Ankara 21 (A.A.) - Ankarada ya
pllacak olan valiler toplantJSl sah giinii 
saat 15 te Parti binasmda yapiiacaktJr. 

Davet iizerine gelmekte olan valiler 
ilk i§ olarak Vekalette Miiste~arla temas 
edeceklerdir. Ankara toplantiSI bittikten 
sonra ic; hi ri Bakam ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Gene! Sekreteri $i.ikrii ~a
ya hmirdeki toplantJyJ yapmak iizere lz
mire gidecek ve oradan da T rakyaya ge
c;:erek Edirne toplantiSim yapacaktJr. Bu 
seyahatleri esnasmda genyonkurul azala
nndan baz1lanmn kendisine refakat ede
cekleri haber ahnm1~hr. 

dirde, biraz evvel bahsettigim kendi ve- [Arkast Sa. 7 siltun 4 tel 
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Giine§ tutulurken Bile
cikte yap1lan ·tetkikat 

Universite heyetile beri.'\ber Bilecige 
Prof. Freundlich, 'ayan1 dikkat izahat 

Bilecige giden Universite heyeti 

giden 
• ver1yor 

Kiisuf hadisesini ilmi babmdan tetkik dort kiisuf hadisesi esnasmda gordi.igii 
etmek ve Bilecigin Greenwich tul dai1e- §ayani dikkat manzaralan bir muharri
sine gore mevkiini tay_i~ etmek maksadilc mize anlatm1~tJr: 
Bilecige gitmi~ alan Universite profcsor- «- J 9 J 4 tenberi diinyanm her tara -
Jeri §ehrimize donmii§lerdir. Heyetin ba- fmda be~ tam kiisuf seyrettim. Fa kat bu 
§mda bulunan profesor Freundlich son seferki kadar hic;biri parlak olmad1. Cii11· 
kiisuf ile bundan evvel seyretmi§ oldugu lArkast Sa. 7 sii.tun 1 dt' ' 
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CUMHURiYET 

I II II ( ehir va Memleket Haberlerl ) 
VIYANA OO_N.U$U Hava postalari \l ~istiyoruzl ' Memleketimizde ii~ 

istasyon kurulacak Tarihi tefrika: 70 M. TURHAN TAN ~ok ragbet goriiyor ~op 

Kara Mustafa Pa,anin etrafini, milletin hakia- H lk ·· d ·· . . • a In gun en gune ar-

ma vnalarinin 
yapbg1 zarariar 

$imdiye kadar bu bahse birgok 
defalar temas ettik. Fakat, (varaki 

Radyo i,Ierile 
rini ve devlet1n ,eref1n1 hesaba katm1yan bir t I" k ·· · · . . .. an a a as1 uzer1ne yen1 

' Jflihri vefay1 kim okur, kim dinler) 
darb1 meselince bu §ikayetimiz 
merciince nazari dikkate ahnma -
d1. Gene tekrar ediyoruz: 

Vekaleti yak1ndan 
me,gui oluyor suru kepaze ruhiu adam aim1sb! t db" I I • · e 1r er a 1n1yor 

Burada gozden ka~masma imkan ol -
,myan bir nokta var. Kara Mu~tafa Pa
§a, zeki bir adamdt. Kopriilii Mehmed 
P a.~ a mektebinden yeti~mi§ti, F azt! Ah
med Pa~adan da y!llarca ~iyaset der~i 
almt§tl. Boyle de olmasa Lehistan ve 
Rusya seferlerinde ~ekilen glidiikleri 
herkesten iyi kavramaya miisaid bir mev
kide bulunuyordu. 0 halde sagm1, solunu 
kollamadan, F ransa ile ol~un anla~madan 
N erose aleyhine uluorta hareket etmegi 
istemesi nedendi? 

Zeki ve gorgiilii bir vezire yakt~tJnl
masJ pek guc olan bu patavats1zhk onun 

sonsuz gururundan, para canhhgmdan 
ve bu karakteristik zafml koriikliyen 

dalkavuklara koriikoriine lcaptlmasmdan 
ileri geliyordu. Ne milletin haklanm, ne 
devletin ~erefini hesaba katm1yarak yal

ntz kendi sefil menfaatlerini dii~linen bir 
siirli kepaz• ruhlu adam bu magrur ve -
lirin etrafmt sarmi$lardi. Boyuna kasi
deler okuyup onu pohpohhiyorlardi, gok
lere ~Jkanyorlardi. Onlann abdest alarak, 
T ann adma and icterek, Kur' am oplip 
§ahid tutarak soylediklerine bakJhrsa 
Osmanh fmparatorlugu Kara Mustafa 

Pa§amn yiizii suyu hiirmetine ya§Jyordu. 
Her§ey oydu ve ondan ba§kalan hir;ti. 
Gene bu dalkavuklarm hararetli bir iman 
ile temin ettiklerine gore Kara Mustafa 
Pa§a layuhti idi. Ondan yanh§ ve zararh 

bir i§ sadtr olamazd1, Her dli~lincesinde 
isabet vard1, her yaphgl i§ keramet rn:en
zilesindeydi. 

Devrin Hariciye N azm demek olan 
Reisiilkiittab Mustafa, Saduazam1 methi
yelerden, sitayi§lerden, pohpohlardan o· 
riilme yald1zh bir ag i!;inde serseme c;e -
viren ve onun cibilli zekasmt morfine bu
laytp uyutan bu dalkavuldarm ba§mda 
y~ alml§tl. Hemen hergiin adamcagiZin 
kar§ISma gec;er, «Devletlu vezir. Senin 
alnmda nur ayeti, zafer ayeti yaziltl>) 
mukaddemesile soze ba,hyarak herifi 
goklere <;Ikam, Allahla bir seviyeye ge· 

tirirdi. 
V azife dolay1sile onun harici i§lerde 

sozli dinlenmek icab ediyordu. Elc;ilerle 
resmi surette gorii§en, Saduazam namt • 
na rU§Vet pazarhklanm yapan oydu. 
Hangi devletin Babtaliye dost, hangisi· 
nin dii§man oldugunu kestirmek ve dost
la dii§mana kar§l almacak siyasi tedbir· 
Jeri kararla~tlrmak ta ona dii~iiyordu. 
Bu haysiyetle orta Macar ve Nemse i
§inde de bu herifin sesi giir r;IkJyordu. 
Fakat o, lmparatorlugun umumi vaziyeti 
bak1mmdan hayati bir deger ta§Jyan bu 
maslahatJ siyasi ve askeri zaruretlere go
re degil, Kara Mustafa Pa§anm guru-

runu ve a~gozliiliiglinii hesabhyarak ida
re ediyordu. Herif, sabah ve ak§am ve
zire ~u uyu§turucu macunu sunardt: 

- Efendim, gayrin soziin dinleme. 
Diledigini yapmak hakkm1 sana Ulu 

T ann verdi. Ciinkti seni nurdan yarat -
h. Hi~ bir hiikiimdar sendeki kudrete 
malik olmadJ, hit; bir §ahin§ahm oniinde 

•enin kullandJgm kadar bol asker top -
lanmad1. Bu kerriiferre, bu tumturalca 
1skender bile eremedi. K1Z1l elmayt bir 

yana koy. Biitiin F rengistam dola~san 
kar§ma hangi babayigit c;1kacak?. B u 
denlu asker ve cebehane ile bir yiiriisen 

hangi kale sana dayanacak?.. Elverir ki 
korkaklar ve bedhahlar sozune uyup 
aza kanaat etmiyesin, ~amna laytk i§ler 
goresin. Sana yakt~an bir ~1k1~ta Be~ 
(Viyana) kalesi online varmaktJr, Casa
rm bu liniU kalesini, payitahtmi ele ge
c;irmelc sana bir yudum su ic;mek kadar 
kolay gelecektir. Eger bahtm yar olur da 

Bee; ~ehrini vire ile (harbsiz) almak na
sib olursa Nu irevandanberi (!) topla -
nan binlerce yiiz bin altm (milyarlarca 
demektir) degerinde hazineler bulacak -
sm. 0 vakit Nemse Casarmm tacm1 To
keli fmre kulunun ba~ma giydirirsin, ye
di krah emrine ramedersin. Y eni Kral 
Has \<Iragm ve sad1k kolen olur, Nemse 
iilkesi de emrin altmda kahr!.. [¥] 

Kara Mustafa Pa§ayl bu sozler ~i • 
!eden c;Ikanyor, sarho~lat1yor ve muha -
kemesizlige siiriikliiyordu. And ic;ilerek, 

candan soyleniyormu~ gibi davramlarak 
boyuna haykmlan bu yalanlara inapml§· 
h, kendinin daglan ovaya ve denizleri 
bah~eye r;evirecegine itimad besliyordu. 

Onun en ziyade ho§una giden, Viya
nayt almak, alabilmek meselesiydi. Ka

nuni Sultan Siileyman gibi iilkeler degil, 
iklimler ve kaleler deviren, ba~mda bu -
lundugu Tiirk ordusundan ald1g1 sonsuz 
kudretle bir elini Avrupanm bogriine 
sokarken obiir elini Hindistamn kalbine 
dogru uzatan, iran ki~verile F as diyanm 
kulak kulaga getirip huzurunda diz c;.ok
tiiren bir hiikiimdann alamadJgi Viya -
nay1 dii§iirmek bu c;ok magrur veziri son-

suz bir heyecanla k1vranduan cazib ve 
pek cazib bir hulya oluyordu. 

Kanuni Sultan Siileymandan sonra 

Osmanh tahtma ger;en sekiz hiikiimdar -

istanbul - Ankara tayyare postalan 
gittik~e ragbet gormektedir. Postalarda 
bo~ yer kalmamakta, bazan, fazla yol
cular ertesi giinii beklemege mecbur kal
maktadJrlar. T ayyare postal an ~imdiki 
halde karstz c;ah§maktadular. Hava pos
talan daha ziyade propaganda maksadile 
kuruldugundan ~imdilik kar aranmamak
tadJr. Y almz tayyarelerin dolu gidip gel
meleri i~letme masrafmt azaltmaktadtr. 

istanbul - Ankara tayyare postalan -
nm ileride daha ziyade ragbet gorecegi, 
hatta, glinde iic;, dort tayyarenin hareke
tine mecburiyet has1l olacag1 anla~tlmak
tadJr. Y almz Y e§ilkoy tayyare istasyo
nunun uzakhg1 halkm ~ikayetini mucib 
olmaktad1r. Devlet Havayollan idaresi 
bunu nazan dikkate alarak Mecidiye ko
yiinde bir istasyon in~asm1 dii§iinmekte
dir. Maamafih, bu istasyonun bu sene 
yaptlmasJ kabil olamtyacakhr. 

Ankara - Istanbul - tz!Jlir §ehirleri a
rasmda yaptlacagmi haber verdigimiz 
hava postalannm hangi tarihte ba§hya -
cag1 heniiz malum degildir. Devlet Ha -
vayollan miidiirii ~evket bugiinlerde bu 
hath tetkik etmek lizere bir tayyare ile 
Ankaradan lstanbula gelecek ve buradan 
lzmire gidecektir. Sevketin bu tetkika -
tmdan sonra Ankara • istanbul • lzmir 
tayyare postalan hakkmda icab eden ka
rar verilecektir. 

KVLTOR ISLER/ 

llkmektebler i~in haz1rhk 
Bu sene ilkmektebler eylulde ac;Ila • 

caktir. 

<;op mavnalan §ehirden topla -
dtklan c;opleri sahillere yakm yer
lere dokiiyorlar. Lodoslu havalar
.1a bu c;:opler, AkhiYik sahiltnden 
ta Ye§ilkoy fenerine kadar yay11 _ 
makta, tahammi.il edilemiyen fena 
bir koku ile sahildeki evlerde otu- 1 
ranlan tazib etmektedir. Hele poy- ( 
raz havalarda bu gopler arasmda 
bulunan bazt le§ler sahillere vur • 1 

makta, gi.ine~ altmda kuruyarak ( 
kokmaga ba§lamaktadJr. 

Bu civar sahillerindeki evlerde 
otura~lar arasmda bu le§lere ko -
nan smekler yiizunden salgm bir 
hastahk c;tkmasmm yuzde yi.iz ih- 1 

timali bulundugunu da hesaba kat-
1 

mak Iaztm... i 
S1rf bu sebebledir ki, gop mav - 1 

nalanmn a!<tklara giderek muzah -
rafatl oralara bo~altmalanm ker -
raren yazml§tlk. Halbuki bu te
mennimizin bo~a !<lkttgml ald1g1 -
m1z muteaddid §ikayetlerden anh
yoruz. 

Belediye, halkm her istegine 
me yapahm, param1z yok!» diye ' 
kestirme cevab vermege ah§IDl§hr. ' 

Acaba bu ~ igin de para m1 la- ) 
z1m? I 
Beledi~enin bir k1s1m !stanbul

lularm derdi olan bu §ikayetimizi 
nazari itibara alacagmdan iimidi - l 
mizi kestik. ) 

Muhterem S1hhiye Vekilinden 
bu sahillerde oturan halkm s1hhati j 

I namma i§e miidahale etmesini, ~ 

!~£< Q$7 Jsti~o!!!!!J 
UNIVERSITEDE 

Hiikumet, memleketimizde otedenberi 
bir §ikayet mevzuu olan radyo i§lerini 
esash bir surette 1slah etmege karar ver· 
mi§tir. 

Bu i§le me§gul olmaga ba§hyan Na -
f1a VeHleti mlihim bir proje hamlamak
tadtr. 

flk olarak Ankarada, yiiz kilovattan 
daha fazla kudrette milli bir istasyon ku· 
rulacaktir. Gene Ankarada sesimizi bli • 
tiin diinyaya i~ittirebilmek i~in ktsa dal -
galarda ne§riyat yapacak ayn bir is -
tasyon daha yaptlacakhr. 

lstanbulda da oniimiizdeki seneler i -
c;inde aynca kuvvetli bir istasyon tesis e· 
dilecektir. 

"Istanbul T elsiz T elefon ~irketinin im
tiyazJ iir; ay sonra bitecektir. Vekalet, bu 
miiddet bittikten sonra Istanbul Radyo -
sunu kendisi i~letecektir. 

Y eni yaptlacak istasyonlarla diger te
sisat ic;in bir buc;uk milyon lira sarfl'dile
cektir. 

lleride §arkta da bir radyo istasyo -
nu kurulacakhr. 

lslahattn diger k1sm1 ne§riyat sahasm
da olacakhr. Y eni program lard a halkm 
musiki ve kiiltiir ihtiyacmt tamamen kar
§Ihyacak yenilikler yaptlacakhr. 

Radyo makinelerinin de balk tarafm
dan ucuzca tedarikine imkan bulunacak· 
t1r. 

Diger taraftan radyo abonelerinin se
nelik ucreti 6 liraya indirilecek ve ayda 
elli kuru§tan olmak lizere bu para ayhk 
taksitlere baglanacakhr. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf i!lerinin 1alaht 
Sehrimizdeki ilkmekteblerde §imdiden 

haztrhklar ba§laml§hT. Hangi mektebler
de §Ubeler a-.IlacagJ ve yeni ilkmekteb 
a'!;rnaga liizum olup olmiyacagi tetkik e
dilmek tedir. 

dan hi~biri onun bJrakhgJ hahralan kii
c;:Ultememi§, Turk ordusunu Viyanaya 
~otiiren ve o me~hur muhasaray1 yapan 
Ibrahim Pa§adanberi Sad1razamhga ge
tirilen vezirlerden bir tanesi de o ayarda G 

MOTEFERRIK 

ha§metli bir hamle yapamamt~h. Mes'ud 
iizel San' atlar Akademisi

Oniveraitelilerin kamp1 
Fen fakiiltesi talebelerinden, top~uluk 

hazlfhk kit' ast kampma girmek lizere 
taburca aynlanlar bugiinden itibaren 
kampa c;Ikacaklardtr. Hukuk fakliltesi 
talebeleri de 2 temmuz sabah1 Pendikte
ki kampta buluna<:aklardtr. Hukuk fa
kiiltesinde nakliye s1mfma aynlanlann 
kamplan 20 temmuzda ba§hyacakttr. 

Vali Muhiddin Ostiindag yap!lan §i -
kayet ve dedikodular iizerine Esnaf ce· 
miyeti i§lerini bizzat tahkike ba~laml§ ve 
ilk olarak istifa ed~n Ticaret Odas1 Es
naf §Ubesi miidiirii Mehmed Aliden iza
hat almi~hr. 

bir tesadiif i te kendisine Sultan Siiley
mandan iistiin olmak, ibrahim Pa§ayJ 
golgede buakmak fmatlm veriyordu. 
Gene o mes'ud tesadiif Nemse Casarlan

nm lie; be§ am ic;inde topladtklan hazi
nelerin kendi eline gec;mesine imkan ha -
zultyordu. 0 fmah kar;umak, o imkana 
mt c;:evirmek elbette aptalltkh 1 .. 

t§te zeki ve gorgulu Sadtrazami, Kop
riiliiler mektebinde yeti§en bu kudretli 
veziri yanh§ yola sapt1ran hep bu halet
ler, bu hulyalar ve bu sarho§ dii~iinceler· 
di. Ne yap1p yap1p Nemse aleyhine harb 
ac;mayt kararla§tlrmi§ bulunuyordu, el 
altmdan hamhklara bile giri§mi~ti. Y e -
nir;eri AgasJ bekri Mustafa Pa§ayt ta -
mamile kendine uydurduktan, padi§aht 
korkuttuktan sonra bu emelini biisblitlin 
ac;tga vurdu, lmparatorun el~isini istis -
kale ba§ladt. 

[Arkas& var) 

[*] Bu sozler, Fmdlkl!h tarihlnln !kine! 
cild!nden <S: 18) hemen aynen almrnt§ttr. 
Tarih sahib! Sllahtar Mehmed Aga eserlnln 
ba~ka b!r yerinde Kara MlLStafa Pa§amn 
Nemse ve orta Macar i§indeki vaziyeti an
lattrken < Vezlriazam blr mi.iteharr!k Kav
ga ka§agist, mi.itekebblr, tamahkar, dcvlet 
harabhgm lster, inadct ve matrur blr Tiirk 
oldugundam diyor. Esefle i~aret edelim ki 
i:stanbullu bir TUrk olan Mehmed Aga bu 
ibarede Tiirk kellmeslnl ahmak bir telakkl 
lie kullanm11~trr. 

nin sergisi 
Gii~el San'atlar Akademisinin ytlhk 

biiyiik sergisi yarm saat 14,30 da Aka
demide merasimle ac;Ilacaktu. 

POLISTE 
Londra Oniversitesinin yu

ziincii y1h 
BiRBiRLERiNi KUNDURACI 81 • 

«;;ACtLE YARALAMI~LAR _ Beya • Bu aym yirmi dokuzunda Londra Q. 
z1dda Biiyiikc;atal hanmda kunduract _ niversitesi 1 00 lincii y1lma basacak. Bu 
Ilk yapan !Iyazar ile Huseyin bir ala • miinasebetle, Londrada biiyiik merasim 
cak meselesinden kavga etmi§ler ve yap1lacakttr. Bu merasimde istanbul 0 -
birbirlerini kunduract bt!<agile agtr su _ niversitesinin T1b F akiiltesi dekam Nu -
rette yaralamu~lard1r. Yaralllar Cerrah- reddin Ali ile 1khsad ve 1~timaiyat Ens
pa§a hastanesine nakledilmi§tir. titiisii mlidiirii profesor Orner Celalin 

KUYUYA DU§TU, FAKAT KUR • temsil etmeleri kararla§hnlmi§ ve keyfi
TARILDI - Uskudarda Kepc;edede yet Vekalete bildirilmi§tir. Profesorleri· 
mahallesinde !ttihadmektebi sokagm • miz, iki glin sonra Londraya hareket e -
da 9 numarah evde oturan ihsan ismin- deceklerdir. 

de bir kadmm be~ ya§mdaki oglu Er - - '• 
1

-

dogan bah!;ede oynarken kazaen ku _ Somanin yeti§tirdigi kii~iik 
yuya dii§mi.i§tiir. Annesinin feryad1 u . bir san' atkar 
zerine imdada yeti§en kom§ulardan Soma (Hususi) - Bundan iki yJ) on-
~uammer isminde birisi derhal kuyuya ce han Sehin§ahJ Rtza Pehlevi ile Ata
merek ~ocugu sag olarak !<lkarml§hr. tiirkiimiiziin Soma istasyonunu §ereflen • 

Mehmed Ali cemiyetin bugiinkii gidi
§tnde gordiigii yanh§hklan, idaresizlikle
ri ve yolsuzluklan Valiye anlatml§hr. 

Diger taraftan yaptlan tahkikat ta es· 
naf i§lerinin esash bir surette 1slaha muh
tac oldugu neticesini vermi§tir. 

Bunun i~in, yakmda bu sahada bir 
tasfiye ve onu miiteahb bir 1slahat arne -
liyesine giri§ilecektir. 

Ticaret Odas1 da aynca esnaf i§leri 
iizerinde tetkikatta bulunmaktadJr. 

HALKEVINDE 
<;;engelkoy Halkevi diin 

a~1ld1 
• Oskiidar Halkevinin Cengelkoy §U -

besi diin ac;:IImi§, bu miinasebetle bir mii
samere verilmi§tir. 

Miisamerede Halkevi bandosu c;alm1~, 
temsiller verilmi§tir. Ar;1lma merasiminde 
Osklidar Parti reisi Macid, Halkevi reisi 
Sefikle Parti azalan ham bulunmu~ -
lard1r. -···-USTASINI YARALIYAN AMELE _ dirdikleri esnada Mahmure admda kii- Ayvahk ~""'ocuk Esirgeme 

~undan bir muddet evvel Ba§abah!<e c;:iik bir ktzm soyledigi iki parc;a §arb A- "~' 
§l§e ve cam fabrikasmda amelelik ya- tatiirkiin yiiksek takdirlerine mazhar ol • kurumunun yardlmlarl 
pan Ahmed oglu Aliye i§inde gosterdiP.i mu§ ve Mahmure Ankara Musiki Mu- Ayvahk (Hususi) - Kazam1z Co -
ihmal ve yolsuzluk yi.izunden fabrika allim mektebine gonderilmi§ti. cuk Esirgeme kurumu memleketin hami· 
ustaba§ISl Yani tarafmdan yol veril - Mahmure iki y1l aynhktan sonra yaz yetli halkile azalarmdan gordiigii yar -
mi§tir. Alinin arkada§I Halil bu halden tatilini gec;irmek i.izere Somaya geldi ve dtmlar sayesinde ~ok miifid bir §ekilde 
mugber olarak, ustaba§l Yaninin kafa- mezun oldugu Altmta§ mektebinde bir c;:ah§mak imkanlanna malik olmaktad1r. 
sma bir demir vurarak yaralami§hr. konser verdi. Mekteblerdeki kimsesiz yavrulara yar -

~ehrimizde plaj ve sayfiye mevsimi ba~lad1 Yarah tedavi altma almmi§, suc;lu hak- Somahlar bu kadar giizel ve sihirkar d1m edildigi gibi hastalar muayene edilip 
kmda takibata ba§lanmi§br. bir sese malik olan Mahmure ile bihak- tedavi edilmekte ve fakir olanlanna da 

Stcaklarrn ba,lamast iizerine Florya 
plajznda dun goriilen manzaralar 

Son birkar; glindenberi havalarm iyi -
den iyiye 151nmasile ~ehrimizde plaj ve 
sayfiye hayatJ ba§laml§ oldu. DUn pazar 
oldugu ic;in halkm birc;ogu Bogazic;ine, 
Adalara ve p}ajlara akm etti. Bu sebeble 
1purlar, her zamankinden daha kalaba

IJ. 

Diin bilhassa plajlar, bu mevsimde ilk 
defa goriilen bir tehaciime maruz kaldt. 
Havamn oldukc;:a steak ve rlizgarstz ol -
mas1, binlerce ki~iyi tatil giinlinii denizde 
gec;irmege mecbur etti. Havalann sJcak
hgl bu ~ekilde giderse bu sene plajlar t;ok 
ragbet bulacak.hr. 

. UZERiNE FENALIK GELMi~ _ muntazaman elbise dagihlmaktadJr. Ku-
Inkllab lisesi son sm1f talebelerinden kin iftihar etmektedirler. Kendisi §imdi- rum son defa da mektebler kapanmadan 
22 ya§larmda Ya§ar, Divanyolundaki den Tiirkiyenin giizel ses kralic;eligine 1 00 c;ocugun tepeden t1rnaga kadar gi-
!stanbul k1raathanesinde otururken u • namzed bir YildJzdJr. yimini temin etmi§tir. 
zerine birdenbire fenahk gelmi§ ve ye- !!"----~.;._--~=~=!!!'!"---.~ ..... -------~----~-~ 
rc dii§erek ba§mdan ag1r surette yara- iz • d k I 
lanml~hr. Ya§ar, tedavi edilmek i.izere mir e gene lZ arJn bir • serg1 
Cerrahpa§a hastanesine kald1nlmt§tlr. 

sm; t)zERiNDE YAKALANAN 
KUMARBAZLAR- Sirkecide Vezir -
\rlkmaz sokagmda Yako~un kahve -
sinde kumar oynamakta olan Besim 

) 

Ya~ova, Salamon ve diger Salamon 
polis memurlan tarafmdan suc; uzerin
de yakalanmJ§lardlr. Oyun kagtdlarile 
masa uzerinde bulunan 150 kuru~ mu
sadere edilmi~tir. 

KADIN Y0ZUNDEN YARALA -
1\IA - Di.in Galaatada N ecatibey cad.
desinde feci bir yaralama vak'as1 ol -
mu§tur. 

Bu caddede t;orum otelinde oturan 
yol amele ~avu§larmdan Asian oglu 
Ahmedle Galatada Karaoglan sokagm -
da 14 numarada oturan Yusuf arasmda 
bir kadm meselesinden kavga \<Ikmi§ ve 
neticede Ahmedle arkada§t Mehmed 
bir olarak Yusufu ag1r surette yarala
mJ~lardu. 

... 
. Cumhuriyet Krz Enstitiisiiniin bu seneki mezunlart bir arada 
Izmir (Hususi) - Tedrisatma son veren !zmir Cumhuriyet Ktz Enstitusi.i, 

mekteb salonlannda ~ok zengin bir sergi ac;mt§tlr. Bu sergide, gerek mekteb, 
gerekse kurs klsmma devam eden klz ve kadmlanmlzm vucude getirdikleri 
c;ok muvaffak eserler vard1r. 

Mektebden 21, Kurstan da 39 ki§i diploma alm1~hr. Yani mezun adedi alt -
mJ§tlr. YakJ?da, I?ektebin c;ar§I i!<indeki sipari§ atolyesinde de bir sergi aglla
cakhr. Sergtde, g1yecek ve ev i§ine aid ince el san'atlar1 takdirle kar~Jlanmi~tlr. 

22 Haziran 1936 

Siyasi icmal 
Bogazlar Konferans1 

('E)) ogazlar konferans1 bugiin ls " 
tg} vi~trede Cenevre goliiniin §arkm· 

da Montrode fsvir;re Hariciye 
dairesi ~efi ve sab1k Cumhurreisi M. 
Motta tarafmdan ar;Jlacaktn. Bu konfe
rans Avrupamn ve biitiin diinyanm U .. 
mum! Harbden sonra taayyiin eden siyasi 
ve askeri vaziyetinin tamamile degi§mesi 
ve neticede Bogazlann a~1k ve gayrias
keri olmasma mukabil 1923 tarihli Lozan 
muahedesinin BogazAar mukavelesinde 

gosterilen beynelmilel zamanlann zafa 
ugramas1 lizerine kendi topraklarJmJzm 
emniyet ve selametini kendi vesait ve 
kudretimizle temin etmek ic;in mezkur 
mukavelede imzas1 bulunan devletlere 
yaptJgtmlz miiracaat neticesinde topla " 
myor. 

Bogazlar mukavelesinde dort biiyiik 
devlet yani lngiltere, Fransa, ftalya ve 
J aponya Tiirkiye arazisindeki gayrias -
keri mmtakalara kar§l herhangi suretle 
tecaviiz tehdidi halinde bu yerlerin mU· 
dafaast i~in Milletler Cemiyeti tarafm· 
dan liizum gosterilecek her tiirlii tedbirle• 
ri almag1 taahhiid etmi§lerdi. 0 tarihte 
bu dort biiylik devlet Avrupada ve bu 
k1t' anm haricinde her tiirlii mesele ve ih· 
tilaflara birlikte mlidahale ediyorlard1. 

Son senelerde ise bu dort devletin ara• 
smdaki tesaniid ve birlik Manr;uri ve Ha· 
be§ meselelerinden dolayt mlinaferet ve 
tefrikaya miinkalib oldu. Akdeniz, tari· 
hin en tehlikeli siyasi gerginligine sahne 
te§kil etti. ingiltere dlinyadaki deniz, ka· 
ra ve hava kuvvetlerini kendi menfaatle
rini miidafaa ve muhafaza i~in bu cfenize 
ytgdJ. fngiltere, ftalya ile birlikte hare· 
ket etmek §oyle dursun, !talyaya kar§l 
Balkan devletlerile birlikte hareket etmek 
ic;in askeri anla§malar yapt1. 

Bundan sonra ltalya, Milletler Cemi• 
yetinin liizum gosterecegi tedbirleri tat " 
bik edecek degildir. Beynelmilel politika
mn degi§mesi ve gayriaskeri mmtakalara 
aid beynelmilel zamanlarm zafa ugrama· 
s1 lizerine boyle mmtakalara ve kay1dlara 
tabi bulunan diger devletler, isti§are ve 
miizalcereye de luzum gormeksizin bir 
emrivaki yaptllar. Almanya gibi. 

F akat Tiirkiye davasmda itiraz kabul 
etmez bir derecede hakh olduguna giive-
nerek emrivaki yapmak yolunu tutmay1p 
miizakere usuli.inii tercih etti. Tiirkiyenin 

bu tam hareketi blitiin diinyanm takdiri
ni celbettiginden ilk yaphg! miiracaate, 
alakadar devletlerin ciimlesi muvafakat 
cevab1 verdiklerinden konferans i~.;in da
vatte bulunduk. Devletlerin miimessil!eri, 
Montro konferansma esas dava uzerinde 
miinaka§adan ziyade yeni mukavelenin 
teknik esaslarm1 kararla~tumak iizere gel· 
mi§lerdir. Bunun ic;:indir ki mlimessillerin 
azim ekseriyeti kara, deniz ve hava mi.ite
hasmlandJr. 

Montro toplantiSimn ehemmiyeti, yal• 
mz Bogazlar meselesinin gorii§iilmesi iti• 
barile degildir. Burada Akdenizin ve 
dolay1sile Karadenizin emniyeti iizerinde 
gorii§iilecektir. Habe§istamn ftalyaya 
ilhak edilmesi iizerine Avrupada husule 
gelen kan~1khgm bertaraf olmas1 ve yeni 
siyasl vaziyetin esaslan kurulmast !~In 
ilk defa biiyiik ve kiir;iik devletlerin d1~ 
i§lerinden mes'ul ricali Montrode gorii • 
§eceklerdir. 

Tiirkiye, Montro konferansm1 topla· 
makla yalntz Bogazlar i~inde ve kendi 
yurdunun emniyeti tarihinde de gil; Ak " 
denizin emniyeti ve Avrupada yeni sulli 
ve emniyet politikasJ tarihinde dahi yeni 
bir devir a~1lmasma vas1ta oluyor. Tiirki• 
yenin beynelmilel zamanlarm ve hatta 
Milletler Cemiyetinin kuvvet ve ehemmi• 
yeti son derecede azald1gl bir mada, ken• 
di yurdunun emniyetini kendi vesaitile te
min etmek istemesi istiklal ve hukuku 
hiikiimrani sahbi devletlerin en tabii hak• 
lanndan oldugundan, hlikumetimizin 
davasmt kolayca kazanacag1 hakkmda 
di.inya politikacJ!anmn ekseriyetinin ka· 
naati vard1r. 

Muharrem Fey:zi Togay 

<;ok giizel hir i, 
fzmit (Hususi) - Buraya tabi !11 "' 

saniye nahiyesinde bir k1sJm halk arala• 
rmda bir §irket akdederek para topla " 
tni§lar ve odunculukla komurciiliik yap• 
maga karar vermi§lerdir. ;;irket bu mii• 
nasebetle §imdiden nakliyatl temin etmeli 
maksadile saglam ve siiratli motorler sa• 
tm almt§hr. 

Cumhuriyet 
Niiahaat 5 Kuru1tar 

Abone J Tiirkiye Hui~ 
teraiti I i~in iem 

Senelik 1400 Kt. t100 Kr. 
Alta ayhk 7SO 1450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktUJ' 
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SON ~ABERL.Eg ••• 
TELI:FON TELGilAI' ve TELSiZL£ 

F ransada yeni hidiseler 
Bir~ok ,ehirlerde balk cephesine mensub 
larla milliyet~iler aras1nda musademeler 

olan
oldu 

Paris 21 (A.A.) - Crevier ve ce · 
miyetlerin dagihlmasJ munasebetile Pa· 
riste ve miilhakatta baz1 ehemmiyetsiz 
hadiseler vuku bulmu~tur. 

Diin Etual meydanmda, Dolaroku al
ki~hyarak Mec;:hul askerin ate§ini yak -
m1ya gelmi§ olan yiizlerce Ate§hac;:h ara· 
smda birkac;: ki§i tevkif edilmi§tir. 

Birkac;: giin evvel Marsilyada milli -
yetc;:i bir alayla bir halk cephesi alay1 a· 
rasmdaki kar§Ila§mada birkac;: ki§i yara • 
lanmi§h. Bu gece de baz1 cemiyetc;:i un· 
surlarla halk cephesi arasmdaki kar§Ila~· 
malardan Mulhaz, Amyans, Nant, Sen
teien ve Klermon-F eran da baz1 kim -
seler yaralanmi§hr. 

Mecliste bazt istihzalar vuku bulmu§· 
sa da hadiselerden hic;:biri ciddi bir ma
hiyet alacak §ekle girmemi§tir. 

M . Blum dun ak§am 1c;: ve Adliye Ba-

kanlarile gorii§erek cemiyetlerin dagJhl • 
masJ hakkmdaki kararnamelerin §iddetle 
'atbiki imkanlann1 tetkik etmi§tir. 

Birlikleri fesih talimatname!Ji 
tatbik ediliyor 

Paris 21 (A.A.) - M. Salengro, 
birliklerin feshine miiteallik kararnamr • 
lerin tatbik1 ic;:in prefelere §iddetli t'lli • 
mat vermi§tir . N aZJr, prefelerden frshe· 

dilrni§ olan gruplann otedenberi toplan· 
makta olduklarl binalarla bunlann ye -

niden tedarik ederek toplanabilmeleri 
muhtemel binalan stb bir tarassud al -
tmda tutmalannt istemektedir. 

F eshedilmi§ olan gruplara mensub es· 
ki azanm i§tirak edebilecekleri umumi 
veya hususi her tiirlii toplanhlar ve ne 
mahiyette olursa olsun her turlu niima • 
yi§ler yasak edilmi§tir. 

........ ... ............. .,.,,..,..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllnlltllllllll"'""'"""""""""""'" 

Gorkinin cenazesi Frank Londra Bor

merasimle kaldtrddt sastnda yiikseliyor 

Biiyiik oliiniin kiilii Krem- Maliye Naz1r1n1n teminab 
lini Saraytna konuldu iyi tesir yaptl 
Moskova 21 (A.A.) Gorkinin 

cenaze merasimi dUn Kmlmeydanda ya
pllmJ§IIr. Moskovanm on binlerce i§c;:i -
sile Sovyetler Birliginin her tarafmda'l 
gelen heyetler meydanda Gorkiye son 
tazimde bulunmu§lardir. Halk Komiscr
leri Meclisi ba§kam M. Molotof Mosko
va Sovyet ba§kam M. Bulganin, muhar
rir Aleksi T olstoi ile Moskovada bulun
tnakta olan Andre Jid nutuk soylemi§ler
dir. 

Gorkinin kiilii Kremlin sarayma kon· 
tnU§ ve 700 bin i§c;i son tazimi if a ic;in kii
liin oniinden gec;mi§tir. 

FranSIZ hiikumeti ve M. Mazaryk ta
rafmdan c;:elenkler gonderilmi§tir. 

Gorkinin cenaze1i oniinde 
Moskova 21 (A.A.)- M . Molotof, 

orkinin cenaze merasiminde si:iyledigi 
parlak nutkunda, biiyiik adamm haya -
tim, meziyetlerini ve Sovyetler Birligi 
halk ki.itleleri i<;inde oldugu kadar bi.itiin 
insanhk i<;in feragatle dolu muazzam 
tnesaisini kaydettikten sonra, Leninden 
sonra. Gorkinin oli.imi.iniin Sovyetler Bir
ligi ve be§eriyet i<;in en mi.iellim ziyalar
dan biri oldugunu soylemi~tir. 

Gorki it;in abideler yaptlacak 
Moskova 21 (A.A.) - Sovyeder 

Birligi Halk Komiserleri Meclisi ve Ko
tniinist Partisi Merkez Komitesi Cor • 
ki, Leningrad ve Moskova §ehirlerinde 
devlet hesabma hirer Gorki abidesi ya • 
Ptlmasma karar vermi~tir. 

Eski Alman miistemleke· 
leri i~in haz1rlanan incil 

Berlin 21 (A.A.) - Havas ajans1 
tnuhabirinden: 
k' Stuttgarttaki Kitab1 Mukaddes Tet -
Akatt cemiyeti tarafmdan yakmda eski 

ltnan miistemlekesi olan §arki Afrika 
Yerlileri ic;in Suheli dilinde bir lncil ne~
tedilecektir. Her cildde ittihaf makamm· 
da a§ag1daki ibare bulunacakt1r. 

«Bi.iyiik Harb esnasmda gostermi§ ol
duklan sadakatten dolay1 ~arki Afrika 
Yerlilerine Almanyanm minnet ve ~iikra
ntntn ni§anesidir .» 

Bu terciimenin hususi bir ehemmiyeti 
haiz olmas1 ~u sebebden ileri geliyor: Su
heli dili, elli milyon kadar yerli tarahn
~~n ko~u~ulmaktadn, hem de yaln~z. §ar· 
! 1 Afnkada degil ftalyan Somahsmde, 
ngiliz Kenyasmda, Ouganda, Portekiz 

Mozambiginde, merkezi 1ngiliz Afrika
smda ve Belc;ika Kongosunun bir k1smm· 
da. 

Plastras Yunanistana 
doniiyor 

Atina 21 (Hususi) - Hiirriyetperver 
Partisi merkezi tarafmdan gazetelere 
Verilen bir tebligde General Plastrasm 
sonbaharda Yunanistana gelerek bilfiil 
siyasete atJlacagt bildirilmektedir. 

Bir salatahk yiiziinden 
cinayet 

Bursa 21 (Hususi) - Bugi.in Bursamn 
alt tarafmdaki bahc;elerde bir cinayet 
olrnu§tur. Korucu tsmail bir salatahk 
bahc;esinden salata r;alan, heniiz hiivi
Yeti mec;hul bir adam1 oldiirmii§iitiir. 
M:uddeiumumi muavini mahallinde tah
kikata gitmi~tir. 

lspanya maden amelesi 
hakkmda 

Londra 21 (A.A.) - Kambiyo bor· 
sasmda; Fransa Finans Bakam Vincent 
Auriolun frangm k1ymetten dii§iiri.ilmi • 
yecegine dair olarak verdigi teminat te • 
sirini gostermi§ ve frank oldukc;a mahsus 
derecede yiikselmi§tir. 

Londra 21 (A.A.) -Daily Express 
gazetesi, lngilterede ingiliz liras1 olarak 
mah bulunan F rans1zlann hiiviyetlerinin 
gizlenmesi maksadile kUc;Uk ~irketler te -
~ekkiil etmi~ oldugunu bildirmektedir. 
Maamafih bu gazete, ayni zamanda, 
Franstz milletine yaptlan vatanperverlik 
hitabtnm ~-ini gosterecegine ve bu su
retle frangm ktymetten dii~iiriilmesinin o· 
niine gec;ilecegine de i§aret etmektedir. 

Bel~ikadaki grev 

Grevciler Briiksele· yiirii
mek istiyorlar, Hal 'ehri 

i,gal altJnda 
Briiksel 21 (A.A.) -Borin age grev

cileri, mUnakale ve ticareti durdurmak i.i
zere Bri.iksele yi.iriimek tehdidinde bu -
lunmu§lardJr. Bunun i.izerine Hainautdan 
Brabanta giden biiti.in yollar askerler ta
rafmdan i§gal olunmu§tur. 

Soir gazetesinin bildirdigine gore, Hal 
§ehri, i§gal altmd bulunan ve abloka e
dilmi§ olan bir §ehre benzemektedir. As
kerler, bUtiin mUhim noktalan i§gal et • 
mi§ler ve sokaklarda barikatlar yapmt§· 
lardtr. $ehir, askerler doludur. Tren is
tasyonu da i§gal altmdadtr. Kana! iis
tiindeki koprii iizerinde bir barikat kurul
mu§ ve kopriinun iki ba§ma da makineli 
tiifekler konulmu§tur. 

Paristl· bir mukavele yaptlacak 
Paris 21 (A.A.) - Dahiliye l'tJa • 

zm, biiyi.ik magazalar miidiirlerile miis
tahdemini arasmda c;:tkmJ~ olan ihtilafa 
miiteallik bir tahkimname tanzim edecek
tir. F akat bundan evvel patron ve amele 
.:lelegasvonlanm dinliyecektir. 
Pirede grev yapan ameleler 

Atina 21 (Hususi) - Dun Pirede ye
di fabrikaya mensub i~c;ilerden 480 ki§i 
grev ilan etmi§lerdir, Grevciler gunde
liklerinin arttnlmasm1 ve mesai miid
detinin 8 saat olarak kabuliinu iste • 
mekterlirleor. 

Menemende zelzele 
izmir 20 - Menemenin Aliaga nahi

yesinde dun gece fas1lah surette lie; zel
zele hissedilmi§tir. 

Birincisi oldukc;a §iddetli ge<;en bu 
zelzeleden Nahiye mudiirliigu konag1-
nm duvarlar1 c;atlaml§hr. Ba§ka bir za
rar olmamt§hr. 

Yunanistanla Yugoslavya a
rasmdaki ticari anlatma 
Atina 21 (Hususi) - Yunanistanla 

Yugoslavya arasmda yaptlacak yeni 
ticaret muahedesi i<;in bir muddetten . 
beri Belgradda cereyan etmekte olan 
miizakerelerde bir uzla§ma elde edil -
digi bildirilmektedir. 

Bu uzla§maya gore, Yugoslavyamn 
Yunanistandan alacag1 olan 40 milyon 
dinar Yunanistanm bai?ka memleketler 
de bulunan alacagile mahsub edilecek 
ve Yunanistandan ithal edilen kuru ii
zi.im miktan 3 • 5 bin raddesinde arb -
nlacakhr. 

. Bundan ba§ka, senede 250 bin ton da 
Yunan tuzu ithal edilecektir. Yugoslav
yadan ithal edilecek maddelerin be -

Madrid 21 (A.A.) - Resmi gazete, deli % 65 polic;e ve '7r 35 miibadele su • 
Inadenlerin ir;inde 40 saatlik ve dt"In - t'l t · d 1 kt' da 
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th saathk c;ah;~ma haftas1 usulunu Eski ticaret muahedesinin diger ak . 
das eden emirnameyi ne§retmi§tir. sam1 ipka edilmi§tir. 

Hidisel r aras1nda 

Yer aranzgor! 
jnkrliib abide11ine yer arantyor. 

Cihangiri teklif edenler var. En bii
yiik mana11rnr gor.lere hitab etmekte 
bulan her hangi bir abideyi te,hir et· 
mek degil de halkrn gor.iinden llakla
mak i11tiyorllak Cihangirden daha ka
palr, sapa, kuytu yer bulamayrz. Ci • 
hangire dikilecek bir abideyi kara • 
dan gorebilmek i~in T ak11imden baa • 
lryarak, gidip gelme, yarrm 11aat yol 
yiiriimek liir.rm. Bu da yelifmer.. Ora· 
da gor.iin bir abideyi kavramak i~in 
muhta~ oldugu uzaklrgr temin eden 
bir me;ydan da yok. Deniz tarafrndan 
onu gormek bahtiyarlrgr Ada, Kadr • 
kay ve Boga:zi~i halkrna inhi.sar ede • 
cek; faltat apartrman i11tifleri ara.srn
da kiibik bir baca gibi yamyalllll ve 
gor.den kaybolacak olan bu abideyi 
gorebilme11i i~in, her deniz yolcusuna 
biiyiik bir diirbin vermek fartile. 

Bu Cihangir fikrini teklil eden Be
lediye imif. Belli. Fakat mademki a· 
bideyi Cihangirde yapmamn netice.si 
herke11in goziinden .saklamak olacak· 
hr, gotiiriip Karacaahmede gommek 
daha iyi. Hi~ olmaz11a yagmurlara ve 
rii:zgiirlara karfl biraz muhafq:zalr 
durur. t;i.inkii, llozde a.srrlarca 11onraki 
nesillere kalmalll i~in bir ltalyana 
yaptrrdrg1m1z Tak11im abide11i, fimdi
den yer yer ~atlryor, dokiiUiyor ve 
krrmrzr bir ba11ma entari gibi aoluyor. 
Gidip bakrnrr.: $imdiden krrt;rl, ab • 
raf, alaca, aoluk bir pembe renk 
bagladr. 

Bizim 11e&1gili do11tumuz V. Bir • 
aona kallla, o, abideyi gotiiriip Dol • 
mabaht;eye oturtacaktrr. Yani Tak • 
rrimden gidip gelme (Ga:zhane yoku
funu tlrmanmak 11artile) bir llaatlik 
yol. Orada da me;ydan yok. Deniz ta• 
rafmdan ancak Bogazit;i halkr onu 
gorebilecek. 

Sultanahmed meydanrnda dikili 
taalar var. Abideyi orada yapmak i~in 
bu Mr.sar yadigiirlarrnr gotiiriip baf • 
ka bir tarafa dikmeli. Ne tarafa? 
Do1tumuz Bir.son, «Murrt;arflllrnah 
diyebilir; fakat onun lllfanbul tarahn1 
begenmedigini bili;yoruz. 

Kadirga ve Cinci meydanlarrnr na
srl buluyorsunuz? Bayramdan bayra
ma atlrkarrncaya binmek i~in oralarr 
dolduracak bir ~ocuk kalabalrgrndan 
ba.~ka abidenin 11eyircilli olmryacaktrr. 

Kaldr Beyazrd meydanr. Burada 
bir.i ciddi konu,maktan alrkoyabile • 
cek e.sa11l1 bir biiyiik mahzur var mr? 
Hayrr. Tereddiidii brrakalrm. l11te U
niveraite. lfte Atatiirkiin inkrlab1 ken· 
di.ine emanet ettiii gencligi yeti,ti· 
ren ve bi.iyiik yarrnr hazrrlryan tez • 
gah. 

Ve abidenin yiizii ona doniik ol11un. 
Atatiirkiin uzaklarr kollayan gor.leri 
ve engini ifaret eden parmagr. Altrn· 
da genclige hitabe.sinden bir ciimle. 
Yahut iki kelime: «Tiirk gencligi!~. 

Kafi. Ciinkii alt tarafrn1 biitiin 
genclik ezber bilir. 

PEYAMI SAFA 

Bir Roma haberine gore 
[Ba~ tara11 1 tnct sahf!ede] 

denilmektedir: 
<<Arab mehafilinin verdigi teminata 

nazaran gizli olarak ic;:tima eden meclisi 
ali kelimenin biitiin mana ve ~i.imulile bii

yi.ik mikyasta bir isyan hareketine miim
kiin mertebe siiratle ba§lanmasma ve bu
giin mandayt ellerinde tutanlardan zorla 

geri almmasma karar vermi§tir.» 
T ever e. Kudiisten ald1gt haberde, 

boyle bir isy'an hareketine civar mUslU

manlann da muzaheret edeceklerini yaz· 
maktad1r. Filistin hiikumetini Arab mil
liyetperverlerinin eline gec;irecek herhan-

gi bir harekete islamlarm muzahereti mu
hakkaktiT. 

Suriye ve Maverayierdiin hududunda
ki biiti.in hadiselerin siTf ingiliz kuvvetle· 

rini buralara c;ekerek toplu bir halde bu
lunmaktan menetmek gayesine matuf ol

dugunu, esas biiyUk harekaln.n bilahare 
ba~hyacaglni T everenin KudUs muhabiri 

salahiyet sahibi Arab riiesasile yapiJgt 
mulakatlardan istihbar etmektedir. 

Vakti merhunu gelince; kuvvetli A • 
rab kollarmm hudud gec;mek iizere yapa· 

caklan herhangi bir te§ebbUs muhakkak 
surette muvaffakiyetle neticelenecek ve 

lngiliz kuvvetleri buna kar§I koyam1ya • 

caklard1r. 
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geldi I HEM NALINA 
MIHIN~ 

zaman1 
Gayrimiittefik spor kuliiblerindeki ... ____ ..... ._. 

gencler de Tiirk Spor Kurumv Havactbk sevgisi 
IL-JI er cumartesi ve pazar giinii 

girmelidirler lr1J oldugu gibi dUn de, lstanbul 
goklerinde tenezziih tayyareleri 

• camtastna 
Gazetelerde ba§ma akel, mtma frak 

gec;:mi§, yan arab yan frenk byafetli 
bir adama benziyen gayrifedere sozile 
ifade edilen bir tak1m spor kuliibleri var, 
ki son zamanlarda aralannda bir de E-

minonii Halkevi tarafmdan turnuva ter· 
tib edildi. Bazan gayrifedere, bazan 
gayrimi.ittefik denilen bu kuli.ibler, Turk 
Spor Kurumuna dahil olm1yan te§ekkU!

lerdir, ki aralannda Rum , Ermeni Mu
sevi genclerden mUte§ekkil ekalliyet ku· 
liibleri de vard1r. 

Boyle gayrimiittefik kuliiblere ne Iii· 

zum var? 
Evvela, memleket spor te~kilatma da

hil olm1yan ve azasmm ekserisi Turk Ir
kmdan olan kuiUblerden bahsedelim. 
Spor te§kilatJmtzm gayesi Tiirk gencligi· 
ni saglam viicudlU ve seciyeli yeti§tirmek
tir. Gayrimiittefik kuliiblerin gayesi de 
ayni olmak laz1m geldigine gore, o halde, 
bir k1s1m genclerin, ferdiyetc;:ilik ve ku -

liibcUliik duygulanm tenmiye etmekten 
ba§ka bir§eye yaram1yan bu kiic;iik te -
§ekkiillerin Tiirk genclik camiasmdan ay
TJ kalmak istemelerinin manas1 ve fayda· 
st nedir i 

Bunlar, esasen c1hz te§ekki.illerdir ve 
memlekette gormek istedigimiz biiyiik ve 

kuvvetli spor miiesseseleri haline geleme
mi§lerdir ve gelemezler. Miittefik kuliib-

leri az<;ok baghyan disiplin kayidlerin • 
den azade ve serbest olmalan, onlara bir 
fayda temin etmemi§tir. Bilakis, bu yiiz

den 1stanbul gencliginin bir k1sm1, kendi 
ba§ma buyuruk bir halde, disiplinsiz ya

§amak imkamm bulmu§tur, ki bu, bir za· 

rard1r. 
TUrk Spor Kurumunun aldtgJ yeni §e· 

kil, devletin ve Partinin, gencligin spor 

terbiyesile s1k1 bir surette alakadar ol • 

dugunu gosteriyor. Arllk, bundan sonra, 
istanbul genclerinden ve spor merakhla

rmdan bir ktsmmm alabildigine spor ku
lUbU yapmalanna ve kontrolsuz kalma -
Ianna miisaade edilemez. 

Ekalliyet spor te§ekki.illerine gelince, 
bunlardan OsmanlJ saltanatl zamanmda

ki aynhk duygulanm ya§atmaktan ve 
belki de takviye etmekten ba§ka bir§ey 
beklenemez. Gec;en sene ba§lanan ve ma
alesef yanm kalan tayyare kupast fut • 
bol turnuvas1 mac;:lannda, dikkatli goz • 

Jerden kac;m1yan baz1 alametler, ekalli • 
yet spor ku!Ublerinin, memlekette, Ti.ir -
kiye Cumhuriyeti vatanda§lan arasmda 
viicudiinU gormek istedigimiz baghhga 

faydah olmadtgmt gosterdi. F utbol. ha • 
lis muhlis Tiirk gencligini bile kuliib 
renklerinin dogurdugu fena ve muZIT ay
rthklara dogru goti.irUrken i§in ic;ine bir 
de soy fark1 kan§mca bu spor aynhgmm, 
sonra nastl bir ~ekil alabilecegi kolayca 
anla§thr. Bereket versin ki bUyiik miitte· 
fik kulUblerle ekalliyet te§ekkiilleri ara-

lngiliz ipek~ilerinin bir 
protestosu 

Londr a 21 (A.A.) - Bi.iyiik Brit anya 
ve lrianda ipekc;iler birligi, ingiltere 
Kralmm y akmda icra edilecek tac; giy
me toreni mi.inasebetile Japonyada i-

mal cdilen ipekli ingiliz bayraklanmn 
mcmlekete ithalini protesto maksadile 
Ticaret N ezaretine bir mektu b gonder
mi~tir. 

Paris - Moskova ekspresi 
Var~ova 21 (A.A.) Polonya, 

Fransa, Belc;ika, Almanya ve Sovyet 
§imendiferleri miimessillerinin akdettikleri 
konferansta «Nord-Ekspress» admdaki 
liiks trenin gi.izergahm1 1 / 7/936 dan iti

baren Moskovaya kadar uzatmaga karar 

vermi§lerdir. 

$imdilik, bu tren haftada iic; defa i§ • 
liyecektir. 

Var§ova iizerinden Paris - Moskova 

yolculugu 43 saat ve Moskovadan Pari

se donU§ te 43 saat bir c;eyrek sUrecek -

tir. 

smdaki temaslar, c;ok mahdud kalm1~ ve 
i§ azt§maml§hr. 

YI\yhp giden Avusturya - Macar fm
paratorlugunun oliimunde, sokol de . 

nilen jimnastik ve spor te§ekkiillerinin oy
nadigJ fevkalade miihim rolii bilenler, 
yurdda~hk degil soyda§hk prensipinden 

ilham alarak kurulan spor te§ekkullerinin 
bir milletin ve devletin biinyesi ic;in, sa -
dece bir zaf ve zarar kaynagt oldugunu 
kabul ederler. 

Tiirkiye Cumhuriyeti ekalliyetlerin 

biitiin haklarma tamamile riayet eden bir 
devlettir. Cumhuriyetin gayesi, onlann 
zorla degil, sevgi ile Tiirk vatanda~t ol· 
malanm temin etmektir. !mparatorluk 

zamamndaki aynhklar, mUnaferetler ve 
husumetlerden, 15 sene bile ge<;meden, 

eser kalmami§ olmas1, bu gayenin tahak· 
kuk etmekte oldugunu gosterir. 

Biitiin hislerin tohumu c;ocuklukta, 
genclikte at1br, Ti.irk gencleri, soylan ne 
olursa olsun , yanyana c;:ab§hK<;a birbirle
rini tamr ve severler. Balkan oyunlann -
da ekalliyetlere mensub atletlerin TUrk 

taktmmm muvaffakiyeti ve ~erefi ic;in c;:a
lt&malan, ne giizel bir birlik ve yurdda§· 
hk manzarast te§kil etmi§tir. 

Bu yolda daha kuvvetle yiiriimek la
ztmdu. Spor heyecanlanmn birligi, kalb
lerin ayni zafer ~evkile c;arpmasJ veya 
ayni maglubiyet teessiirile kederlenmesi, 
sporculan da, spor seyircilerini de birbi -
rine kuvvetle baglar. Sporun bu kuvv~ti
ni uzakla~tmct degil; yakla§tmcJ bir va
stta olarak kullanmah, bi.itUn gencligi, or
duda oldugu gibi, sporda da ayni saflar
da ve ayni bayrak altmda toplamahdu. 

Maksadlan, politika degil fakat sa • 

dece spor yapmak olan Tiirk ekalliyet 
gencleri ic;in, Tiirk Spor Kurumu cami -
as1 ic;:inde c;:alt§makta spor babmmdan 

zarar dP~il; fayda vardu. Biiyiik spor 
ku!Ublenmizde c;ah§an Karaka§, ~irin · 
yan, Pulyos, HelvacJ gibi gender, bey -
nelmilel miisabakalara girmek suretile bu 

faydalan gormii§lerdir. Ekalliyet spor • 
culannm, ekalliyet spor te§ekkUileri yap· 
maktan vazgec;meleri ve Ti.irkli.ik cami
asma katthp kayna~malan, kendileri i~in 

de, memleket ic;in de daha faydah o -
lacaktu. 

Tiirk Spor Kurumunun giizide ve by
metli ba~kam General Ali Hikmet 

Ayerdemden «bilatefrik cins ve mez -
heb» biitiin gayrimiittefik spor te§ekkiil
lerine dahil gencleri TUrk Spor Kurumu 

camiasma almasmt ve tek gayeli, tek bay· 
rakh bir TUrk sporcu gencligi viicude ge
tirmesini bekliyoruz. 

Alakadarlarla temas ederek onlara 
genii! nzasile ve memnuniyetle kurdura· 
cagt bu birlik, muhterem Generalin TUrk 

sporuna yaptlgt ve yapacag1 hizmetlerin 
en biiyiiklerinden biri olacaktu. 

ABIDIN DAVER 

Yunan madenlerinin 
itletilmesi 

Atina 21 (Hususi) - ikbsad Naztrile 
bir ingil iz sermayedar grupu arasmda 
Garbi Trakyada kiikiirtlii bak1r rna -
denlerinin i~letilmesi hakkmda bir mu
kavele yapllmt§hr. 

tngiliz grupu ihrac ameliyahnm ge -
ni§letilmesi ic;in 250 bin ingiliz lirasJ 
tahsis edecektir. 

<;inko ve alaminyum ihrac1 ic;in de 
baz1 ecnebi sermayedarlarm tekliflerde 
bulunduklan haber verilmektedir. 

Antalyada bir kamyon 
devrildi 

Antalya (Hususi) - Buraya di:irt 
be§ kilometre bir mesafedeki Kepez yo • 
ku§unda Burdurdan gelen bir kamyon 
devrilmi§tir. Devrilen araba gerek Bur · 
dur belediyesi ve gerek sair kazalardaki 
makine muayenesine tabi olm1yan kac;ak 
bir haldeydi. Arabanm ic;:inde bulunan 
sekiz ki§i, §ofor de dahil olmak uzere, 
hepsi yaralanmJ§lardJr. 

Civarda c;ogalan kazalann kontrolsuz
luktan ileri geldigine §iiphe yoktur. 

, I" 
-: ~ ) 

dola~Iyordu. Bir taraftan hava postalan 
diger taraftan hava tenezzUhleri, memle: 
ket halkma yava§ yava§ havac1hk sevgi
sini a§thyor. 

Medeniyetin istikbali goklerdedir ; de
mek pek te yanh§ degildir. lnsan zekas1, 

havaya hakim oldugu giindenberi, tayya
re yeryUziinde harikah inkJ!ablar yapmi§· 
ttr. F akat daha bu i§in ba§langicmday1z; 
tayyare, diger icadlara nazaran diinkii 
c;:ocuktur; dev adtmlarile de gil de §im§ek 
hJZile ilerliyen yaman bir c;:ocuk ... Onun 
gec;:en otuz sene ic;:inde yaphklanna ba
karak gelecek otuz yd ic;:inde yapacakla
nm tahmin edersek medeniyetin istikbali 
goklerdedir; si:iziinde mubalaga olsa da 
hata olmadigml kabul ederiz. 

T ayyarenin bu ba§dondiiriicii ilerleyi
§ini, her medeni millet yakmdan takibe 
mecbur oldugu i<;indir ki memlekette ha
vacJhga aid her hareketi, her hamleyi en 
bi.iyiik alaka ve sevincle kar§Ilamak ve 
Tiirk tayyareciligini tayyare hJZile yi.i· 
riitmege c;ah~mak mecburiyetindeyiz. 

Son giinlerde, Ba§Vekilin ve baz1 Ve
killerimizin seyahatlerinde tayyareyi tre
ne tercih etmeleri ve halka ornek olma
lan, giiniin miihim vak1alan arasmda bile 
gozi.imUzden kac;mamak laztm gelen bir 
hadisedir. 

Hie; bir§ey zorla ilerlemez; ancak a§k 
ve heyecanla c;ab~Jlan sahalarda bi.iyiik 
terakkiler elde etmek kabildir. Ti.irkiyede 
sivil tayyareciligin inki~ah, halkm yiik
sek sevgisi ve heyecanile kabildir. 1§te bu 
heyecam yaratmak F~:erektir. 

Lindberg, bir uc;u~ta Amerikadan 
kalktp Parise geldi~i zaman, bi.iti.in Paris 
halb tayyare meydanmda saatlerce onu 
beklemi§ti; Amerikadan bir uc;u§ta lstan
bula gelen iki tayyareciyi ise Y e~ilkoyde, 
be~ on ki~i kar~tlamJ~tJ. Ciinkii. o zaman 
halktmJzm yiireginde tayyarecilik ale§i, 
insanlara harikah i~ler yaphran o mukad
des ate~ yanmtyordu. $imdi bu ate~ do
guyor. Ti.irk Hava Kurumunun, Ti.irkku
~unun faaliyetleri, hava postalan, tayya
re tenezzUhleri, biiyiiklerimizin tayyare 
seyahatleri bu ate~i alevlendirmektedir. 
Onun ic;in. b ir mUddettenberi ~!; Ciklerimiz
de dolasan giizel tayyareler, bize hava
ctiJk askmm birer mujdecisi gibi goriinii
yor ve seviniyoruz. 

Havacthktan soz a~Jlm1~ken bir te -
menni: Gec;en sene Turk gazetecileri AI· 
manyada binlerce kilometro uc;tular. 0 
zaman bindigimiz Luft Hanza ~irket;nm 
ii r; motor!U ve 15 kisilik muhte~em yolcu 
tayyarelerinin hepsinin isimleri vard1. Bu 
tayyareler Biiyiik Harbde vatan ug _ 
runda can veren kahraman Alman tay
yarecilerinin adlanm takmJ§lardt: Riht
hofen, Buddege, Werner Voss ve saire ... 

Her tayyarenin salonuna, ismini ta -
§JdigJ kahramamn tefne dallarile san! • 
mi§ hirer fotografisi asilmi§It. 

Ayni kadir§inasltgJ biz, nic;in yapm1 
yahm? Hava Y oil an idaresi, yeni a! • 
dtgl ve alacagt tayyarelere, Tiirkiye ic;in 
goklerde can veren §ehid kanadlann ad· 
lanm takmah, tayyarelerin ic;:ine onlann 
birer resmini koymahd1r. 

N af1a Vekilimiz Ali <;etinkaya, bu 
sat1rlan okursa, sivil hava filomuzun, 
kahramanlann adlarile benezenecegine 
hi~ §iiphe etmiyorum. 

At;tk muhabere 
Ktr~ehirde miitekaid M . KI!mcCJya: Mek

tubunuzu ald1m amma bahsett!~lnlz ga
zete parc;as1 ic;lnde olmadt~l lc;in blr ~ey 
anllyamadtm. 

Giiz doktoru S1tk1 Rifate: Bizim yazdJ
gtmtz kanunun tam metnl de~il , hulasasl
dJr. Bayrak, kanuna merbut ve aynen bas
tt~lmlz §ekllde olacakhr. Bu itlbarla. dii.. 
§iindii~iiniiz mahzur varld de~lldlr , 

Uzak,arkta 

<;an • Kay • ~ek cenublu
lara iiltimatom verdi 

• 
~anghay 21 (A.A.) - <;ankay§ek, 

cenublulara bir iiltimatom vererek Hu -
nan bir hafta ic;inde bo~altJ!madJgJ tak -
dirde kuvvete muracaat edecegini bildir
mi~tir. 

~anghay 21 (A.A.) - Uzak dogu· 
da hadisel~r artmaktadn. Hongkongda 
Cinliler kadmlarla c;:ocuklara kar§I ha§in 
muamelelerde bulunduklanndan, J apon 
konsolosu himaye tedbirleri almmasm1 is
temi§tir. 

Cenublularla §imallilerin kar§l kar§Iya 
bulunduklan ve aralarmda ate§ te teati 
edildigi bildiriliyor. 

Tienc;:inde bir <;in sahil muhaf1z kru · 
vazoriiniin bir J apon gemisini bombardt
man ettigi kaydedilmektedir. 

J apon topc;:ekerlerinin J apon sakinleri 
himaye ic;:in Kantona gittigi haberi yalan 

c;Jkanlmt~br 



KU~Uk 

HikAye Doktor 1 
$u hikayeyi kaptan Mariustan dinle

dim: 
- A§agt yukan lurk sene oluyor; fa

kat diin gibi hatmmdadtr. 0 tarihte, 
ben, day1mm Feniks isimli gemisinde 
ikinci kaptandtm. 

Bir giin Bordo limamndan demir al
dtglmtz s1rada, limanda ~ah§an kiigiik 
kaytklardan birile bir yolcu g1ka geldi. 
Elinde ufak bir bavuldan ba9ka bir 
§ey yoktu. Biz Pernanbuka gidiyorduk. 
Kendisini de oraya gi:itiirmemizi teklif 
etti. Birgok ISrarlarda bulundu, bol iic -
ret verecegini soyledi. Gemiye yolcu 
almak adetimiz degildi; yalmz yiik ta
§lyorduk. Fakat, bu adam o kadar 1s -
rar etti, oyle aslld1 ki, dayrm nihayet 
kabule mecbur oldu. 

Adam, esasen stk1c1 bir kimseye ben
zemiyordu. Kendisine, gu~erte. ii~ii~?e 
bo~ bir kamara vermi§tik. Ilk yrrm1 dort 
saat kamarasmda kapah oturdu. Yeme
gini gotiiren Migoya, basta oldu~u~u 
soylemi§, bir iki lokma ancak yemJ§tl. 

U<;:iincii giinii sabah1, kaptan beni ken 
di ·kamarasma <;:ag1rd1. i<;:eri girdigim 
zaman, onu, tela9h bir vaziyette gi:ir -
diim. 

- Gemideki yolcunun kim oldugunu 
biliyor musun? dedi, bir katil! 

- Ne miinasebet! 
- Eminim! Zabtta tarafmdan aram -

lan bir katil oldugunu kat'iyyen bili -
yorum. Bu adam Pariste doktordu ve 
bir kadlru zehirliyerek parasm1 <;:ald1. 
lsmi, kendi si:iyledigi gibi Moren degil, 
Loklan~idir. 

- Bunlan nereden ogrendiniz? 
- Gazeteden. Hareket etmeden ald1 -

gtm gazeteyi okumaga vakit b~lama . -
mi§tlm; dun ak§am okudum. Cmayetm 
tafsilatlm yanyor. Katilin kac;hgm1 ya
ztyor. Bir gemiye binip savu~tugu tah -
min ediliyormu§. Once izi bulunmu§, 
sonra kaybetmi§ler. Katilin tarifi de 
var. Bizim yolcunun ta kendisi. Vak1a 
sakahm kestirmi§, fakat gehre tarife 
tam uygun. Katilin o olduguna kahb1 -
m1 basanm... Esasen bu gece kendisini 
gordiim. 

- Gordiiniiz mii? 
- Evet. Kamarasmm bolmesinde bir 

c;atlak var, oradan gozetledim. Kap1ya 
bir perde asm19h. Fakat gene goziikii -
yordu. Ne gordiim biliyor musun? 0-
turmu§, pantalonunun kemerine mii -
cevher dikiyordu ... Hi<;: §iiphe yok, ara
mlan katil bu adam. 

- Haytr, muhakkak olamaz. Siz §lip
he ediyorsunuz; fakat bir adam1 cina -
yetle itham etmek i<;in §iiphe kafi gel
mez, delil ister. 

- Deli! isterse delil var i~te. Daha 
ba§ka deliller de bulurum... Zaten ken· 
di kendisini ele verecegine de eminim .. 
ilk ugrtyacagtmtz limanda savu§mas1 -
na goz yumup sug ortakhgt etmiyece -
gime de inanabilirsiniz ... Neyse, §imdi
lik ka<;:amaz degil mi? Nas1l olsa kama
rasmdan da dl§an gtkmtyor ... 

Fakat, yolcunun, kamaraya kaparup 
oturmak karar1 fazla siirmedi. !ki giin 
sonra, iyile§tigini soyliyerek ortaya <;:tk· 
h. Giivertede dola§tyor, bizimle konu
§Uyor, §akala§tyor, i§lerinden bahsedi -
yor, saatc;i oldugunu, Rio- do - Janeiro
da miihim bir ticarethane a<;:mak tasav
vurunda bulundugunu anlahyordu. Fa
kat ne ben, ne de daytm, ona cinayetini 
itiraf ettirmek i<;:in hislerimizi gizli tut
magt becerebilecek insanlar degildik. 
Binaenaleyh, kendisine kar§l gayritabii 
dii~iinceler besledigimizin <;:abucak far
luna vard1 ve gekingen, ihtiyath dav -
ranmaga ba§lad1. Fakat, bu bali, ken -
disinden §iiphe edildigini anhyan bir 
miicrimin endi§esi §eklinde tefsir edile
bilecegi gibi, sokulganhgm1 barid kar
§tladlglmtz ic;in kiismii§ olmas1 ihtimali 
de vard1. 

Katil doktor Loklan§i hakkmdaki ta
rifi gazetede ben de okumu~tum. Ge -
mideki yolcu Morenin aramlan cani ol
duguna, ne yalan soyliyeyim, daylm ka: 
dar emin degildim. Yolcuyu, gazetedek1 
tarife uygun bulam1yordum. 

1(.1(.1(. 

~iiphe ve endi§e ic;inde bir<;:ok giinler 
gec;ti. Havalar fevkalade gii.zel gid~yor, 
seyahat biiyiik bir zevk halme gehyor
du. Buna ragmen, omriimde bunu~ ka
dar stkmh ve azab iginde ge~en btr se-

cCumhuriyet» in zabtta rom ana :86 

Yazan: Charles de Richter 

- Evvela habamm katili, sonra da 
sizin gizli aj amruz I 

Bi.iyiik §ef bir kahkaha ath: 
- Bunlann hepsi manas1z soz ve he· 

zeyan I Gevezelik I lngiltere hiik~m.eti~in 
Chevalier d'Edondanheri aruk glZh a]a· 

nl yokturl 
- T abii I Y almz, daima gizli gec;id

leri vardu I ;iu, benim geldigim ge~,;id gi· 

hi! 
Gene ktz bunlan hafif bir sesle soyle

mi~ti. Fa kat bi.iyiik ~ef, nasi] bir demir 
irade hr~lSinda bulundugunu anlamakta 

~~;ecikmedi ve birdenbire soguk, istihfaf
'~ar tavnm btrakarak: 

_ Miss Strafford, dedi, hu kabil mii-
1aka~alan bir tarafa bJTabrsak zanne ~ • 
~erim daha iyi yapanz. Konu§all11l. Dog· 

yahat yaptlg1m1 habrlamtyorum. 
Yolculugumuzun ikinci haftasmda, 

bir giin Mi<;:o hastaland1 ve yirmi di:irt 
saat zarfmda, hastahk vahimle9ti. Ha
rareti yiikseldi; bogaz1 §i§ti. Hastahgm 
ku§palazt oldugunu anhyacak kadar 
bilgim vardt ; fakat biitiin bildigim de 
bundan ibaretti. Gemide, c;ocukcagtzl 
tedavi edebilecek kimse yoktu Mi<;:o -
muz iyi bir <;:ocuktu; onu hepimiz se -
verdik; fakat bu miithi§ hastahk kar -
§lsmda ve her dakika biraz daha mu -
hakkak hale gelen oliim tehdidi kar§l
smda kollanmtzt kavu§turup bakmak
tan ba§ka bir §ey yapam1yorduk. 

0 giin ikindi iistii, hastanm ba§t ucu
na toplanml§, meyus, aciz bekle§!yor • 
duk. <;ocuk nefes alam1yor, tlkamyor, 
derece derece i:iliimiin kucagma dogru 
kay1yordu. 

Kaptan, birdenbire kolumu tuttu ve 
teessiirden lus1lm1~ bir sesle: 

- Yolcu... dedi, yolcu eger o ise, ge
mide bir doktor var demektir. 

- Evet amma, kendini ele verir mi? 
Tam bu esnada, yana dogru itildigi -

mi hissettim. Ba§1m1 ~evirdigim zaman, 
yolcunun, elinde bir kutu oldugu halde 
hastanm ba§l ucuna geldigini gordiim. 
Yiiziimiize bile bakmadan kutuyu ac;h, 
ic;inden <;:1kard1g1 parlak bir aletle, can 
c;eki§en gocugun bogazmda siiratli, sert 
ve emin bir iki hareket yaptl. F1§kuan 
kanla beraber yavrucagm nefes alma -
ga ba§lad1gm1 gordiik. 

Yolcu, i§ini bitirdi, di§lerinin arasm -
dan: 

- Zannederim kurtulmu§tur, diye 
mmldand1; sonra dogruldu, kaptanm 
yiiziine, meydan okuyan, azimli nazar· 
larla bakarak: 

- Ben doktorum, diye i.lave etti. 
Kaptan, ic;inden gelen bir hamle ile 

onu kucaklad1ktan sonra tiksinti ile ge
riye dogru itti ve kamarasma ko§tU, 
kapand1. 

Mi<;:o iyile§mi§ti; yolcu, giinlerce o -
nunla me§gul oldu. Kimse ile konu~ • 
muyor, i§in farkmda olm1yan ve ken -
disine kar§l biiyiik bir hiirmet besle -
mege ba§hyan tayfalara bile bir kelime 
soylemiyordu. 

Bu miiddet zarfmda, kaptan, kamara
sma kapanml§, birbirine ayktn hisler 
i<;:inde <;:1rp1mp duruyordu. Tasavvurla
rmt, kararlanm bana a<;:mad1g1 halde, 
vicdan azabma benzer 1shrablarla dolu 
saatler gegirdiginin farkmda idim. 

Nihayet, bir sabah karanm verdi ve 
birlikte yolcunun kamarasma gittik. 
Orada, doktorun yiiziine bakmadan, 
kendisine §U sozleri soyledi: 

- Mi:isyo Moren, zannederim, sizin 
Pernanbuka <;:tkmamz pek muvaf1k ol
mtyacak. Karakasa ugramak niyetin -
deyim; giizel bir §ehirdir, oradan ho§
lanacagmtzl tahmin ediyorum. Ne der -
siniz? 

Yolcu, sadece: 
- Nas1l emrederseniz oyle olsun, 

dedi. 

*** 
i§te, doktor Loklan§inin, o tarihte bii-

tiin diinyay1 alakadar eden cinayeti 
bi:iylece cezas1z kalml§tl. Onu Vene -
ziiellaya <;:1kard1k ve bir daha da ken· 
disinden bahsedildigini i§itmedik. Fa -
kat, gemimiz, Veneziielladan ayr1hp ta 
denize ac;lldtgt ve yeryiiziindeki cina -
yetlerden uzakla§hg1 zaman, kaptan e
lini omzuma koydu ve bana dedi ki: 

- Bu adam bir insamn hayahm son
diirdii; fakat ba§ka bir insanm haya -
hm kurtard1 ... Belki de boylece muva
zeneyi bulmu~tur ... Lakin, beni iyi din
le oglum, bundan sonra gemiye asla, 
asia yo leu almamaga ahdettim ... 

<;eviren: 
HAMDI V AROCLU 

VEFAT 
Dr. kimyager Bay Fehmi R1zamn e§i 

Bayan Akile ktsa bir hastahgt miitea -
kib dun i:ilmii§tiir. 

Cenazesi bugiin ikindi namazma ye· 
ti~mek iizere Bomontide Sagdt<;: sokak 
No. 35 hanesinden kaldmlacakhr. Ak -
raba ve seven dostlarmm muayyen va
kitte mezklir hanede bulunmalar1 rica 
olunur. 

ru olarak neler biliyorsunuz ve ne isti ~ 
yorsunuz? 

Th.!!.i:;sa Straffordun gozlerinde bir 
muvaffakiyet I~lgl parladi, sondii, masa· 
ya yakla~arak kollanm dayadl ve soze 
ba§ladi: 

- Uzun zamanlardanberi amcamm 
i~lerind:m, oynad1g1 rolden ~iipheleniyor
dum, fakat mahiyetini bilmiyordum. B1r 
gun kilise oniinden ahp eve getirdigim 
beyaz kopegin c;tkardigi hadise birden
bire gozlerimi ac;tJ. Anlad1m ki bu vak· 
ay1 yapan amcamdir. Kopegi kendisinden 
aldigim mahud dilencinin izlerine dii§· 

tiim, arkada~lanm -daima benim pe§im· 
de bulunan arkada§lanm- vasttasile ni
hayet buna muvaffak oldum. F as!lasJZ 

bir taharri ve takib bizi tenvir etti. Am· 
camm hie; te iyi seviye ve fikirde olm1 -

yan adamlarla miinasebette bul.mdugu 
meydana <;Ikh. 0 dilencinin amcamdan 
ba~kasi ohpad1gi anla~Jldi. 0 vakit .h~tt· 
ralanm1 yokladim, mazisine dair btldi.k: 
lerimi, Biiyiik Harb esnasmdaki r~l1enn~ 
mukayese ettim. Bunlar son hadisedekJ 

CUMBURlYET 

Bibliyografya 
Yirminci As1r Filozoflar1 
Kanaat Kitabevi 1936 • Fiatt 275 kurt"§ 

Hilmi Ziya Ulkenin yorulmak bilmez 
gayretile irfan kiitiibhanemiz, biiyiik 
ktt'ada 439 sahifelik resimli ve muaz · 
zam bir eser olan, Yirminci Asrr Tiirk 
Filozoflan ile zenginle§mi§ oluyor. 

Miiellif eserinin on soziinde onu nastl 
viicude getirdigini §oylece izah etmek
tedir: c: Yirminci Astr Filozoflan bugiin
kii felsefe cereyanlanm miimkiin ol · 
dugu kadar dogrudan dogruya filozof -
!arm agzmdan izaha <;:all§an bir kitab -
dtr. Bu cereyanlar hakkmda ayn ayn 
veya umumi bir tenkide girmezden on
ce onlarm tanmmt§ olmalan laztm gel
digi dii§iincesile, bilhassa felsefe sistem
lerinin anlablmasmda, objektif kalma
ya gayret ettim . ~ 

Yirminci As1r Tiirk Filozoflarmda fel
sefe cereyanlannm istikameti metafi -
zikten miisbet ilimlere, idealizmden 
materyalizme dogrudur. Engelsin kita
ba ilave edilen cidealizm ve materya -
lizm• makalesi de bu istikamete delalet 
etmektedir. 

Ayni zamanda bu kitab Hilmi Ziya -
nm fikri hayatmm bir tarih<;:esi oldugu 
i<;:in, orada strasile meyledilen ve te -
siri altmda kahnan cereyanlar goriil -
mektedir. 

Miiellif buradaki materyalizmden 
kasdedilen mananm 18 inci ve 19 uncu 
astrlarm mekanik ve statik materya -
lizmi olmadtgmi, tekamiil halindeki ta
biat gorii§iinden ibaret olan, tekamiil 
ve inktlab fikirlerine dayanan dinamik 
ve tarihi bir materyalizm oldugunu da 
aynca tasrih etmektedir. 

Kitabm ilk fastllan bugiinkii felsefe
ye umumi bir bakt§la, 19 ve 20 nci astr 
felsefe ve ilminin esash vastflarma ve 
yeni felsefe cereyanlarma hasredil -
mi§tir. 

Sonraki bahislerin umumi serlevha -
Ian da irrasyonalist felsefe, 19 uncu a
s1r idealizminin mukavemetleri, Yeni 
realizm Phenomenoligie, Matematik, 
Fizik, Biyoloji, Sosyoloji felsefesi ve 
Materyalizmdir. 

Bilmem felsefe ile me§gul olanlarm 
alakasm1 uyandtrmak i<;:in daha fazla 
tafsilat vermege liizum var m1? 

Kitabm sonunda gayet mufassal bir 
bibliyografya ile miiellifin tal~besinden 
Nacinin haztrladtgi yararll b1r endeks 
var. 

Bu son seneler ic;inde, yalmz bu saha-
da iki felsefe ytlhgt, Turk tefekkiirii 
ta;ihi, Tiirk filozoflan antolojisi, Turk 
mistisizmi tetkikine giri§ g~bi eserler 
telif eden ve M. Schalickten Ilim ve Fel
sefe adh bir eser terciime eden Hilmi 
Ziya Ulkeni kiiltiiriimiize yapti~ bu 
degerli hizmetlerinden dolay1 tebrtk e
dPlim. 

Tiitiin piyasas1 
Son bir haftanm ti.itiin piyasasmdaki 

hareketler §Oyle tesbit edilmi§tir: 
Marmara mmtakasmda §irket ve ti.ic -

carlarla lnhisarlar idaresi yeni mahsul · 
den mubayaata devam etmektedirler. 

t · k' 'I I' d Bursa, Di.izce ve zmitte e lCI er e m e 
sahlmamJ§ tiitiin kalmaml§ gibidir. Bi.i • 
tun Marmara mmtakasmda 853 ton stok 
tiitiin kalmJ§hr. Havalarm miisaid git • 
mesi mmtakanm yeni ekim vaziyetine c;?~ 
yardim etmi§tir. Tiiti.in fidanlan gaye~ IYI 
§artlar ic;inde dikilmekte ve bu vaz1yet, 
yeni mahsuliin kalite itibarile iyi olacag1 
iimidlerini kuvvetlendirmektedir. 

Ege mmtakasmda satm ahnan ti.itiin
lerin ihracah devam etmektedir. 

Samsun mmtakasmda fazla yagmur 
lardan dolayi tiitiin fidelerinin dikilme 
lerinin geciktigi bildirilmektedir. Son haf
ta ic;inde havl).larm ac;mas1 iizerine dikim 
i§lerine har~retle ba§lanmi§tlr. 

Tiitiin mubayaab bilhassa Samsun 
(Maden) mmtakasmda biiti.in haHretilc 
devam etmektedir. Mahsuliin mi.ihim 
miktan sablmi§ oldugundan koylii sat!§ 
lannm dort hafta ic;inde hararetini kay
bedecegi tahmin edilmektedir. Mal a • 
zaldikc;a fiatlar yi.ikselmektedir. 

Maden ve Derede iyi mahsuliin fiat -
!an 260 kuru§a kadar yiikselmi§tir. 

T rabzon mmtakasmda da tiitiin sa • 
t!~lan nihayete ermek i.izeredir. 

roliinii tasdik ediyordu. 
Amcamm, herkesc;e tamlan i<;timai 

mevkii ve muhiti itaricinde, ayn bir mev
cudiyet ve ~ahsiyeti vardi. Gizli bir va
zife goriiyordu. T esadiif bana bunu ke§· 
fetmek imkamm hazulad1: 

- Nasd oldu bu? 
- Amcamm, iizerinden hi<; btrakma· 

d1g1 bir ci.izdam vard1. Oldiigii gun ... 
- Hatlram beni aldatmtyorsa sizin 

ellerinizle oldi.igii giin ... 
- Tam am. Dogru. l§te o giin bu diz· 

damn esrar perdesini kaldum1~ oldum. 
Onun ic;inde dorde katlanm1~ bir kagid 
par<;asmdan ba§ka bir§ey yoktu ve bu 
kag1d parc;asmm iizerinde de yalmz bir 
numara vard1. Onu gozden kaybedecek 
kadar vaktim oldu, ve bu bana kafi gel-

di. 
- Bu; ~iiphesiz amcamzm kasasmm 

numaras1yd1? 
- Evet .. Diin gece kasay1 ac;tJm, ve 

ic;indekileri ald1m. 
- Yani? 
- Bir deli! ve ispah olmaksJZin §UP· 

Bahkesirde gaz kursu 

Bahkesir (Hususi) - Bahkesir vila -
yeti dahilindeki bih1mum ilkmekteb 
muallimleri i<;:in (Muallimler gaz kur -
su) a<;:tlmt§tlr. Tekmil muallimler bu 
kurstan gec;mektedir. On giin kurs go -
ren muallimlerin bilgileri kurstan son-

ra kurs muallimi tarafmdan yoklan -
maktadtr. Yukandaki resim; iigiincii 
gaz kursu goren ilkmekteb muallimle
rini bir arada gostermektedir. (X ) i§a
retli gaz kursu muallimi kimyager Ab
di Agabeyogludur. 

Devlet Demiryollar1 ve limanlar1 i'letme U. idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 15,000 lira olan muhtelif eb'adda 1260 metre 
silo lastik bantlarile Elevator bantlari 16/7/936 per~embe giinii sa • 
at 15,30 ta kapah zarf usulile Ankarada tdare binasmda satm ab • 
nacaktu. Bu i~e girmek istiyenlerin 1125 lirahk muva~kat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesikalart Resmi Gazetenin 7/5/936 G. ve 
3297 numa,rah niishasmda inti,ar etmif olan talimatname dairesin~ 
de almmif vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komia
yon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa~jada Teselliim ve Se•k ~efliginden dagtttlmaktadtr. (3275) 

IWW 

tlk eksiltmesi feshedilmilj olup muhammen bedeli 17423.30 lira 
olan per~in ~ivisi 6/7/936 pazartesi giinii saat ,4,30 da pazarhkla 
Ankarada tdare binasmda satm ahnacakbr. 

Bu i~je girmek istiyenlerin 1306.75 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/936 G. 3297 
No.h niishasmda intiljar etmif olan talimtanme dairesinde ahnmtt 
vesikayt hamilen ayni giin ve saatte Komisyon Reisliginde haztr bu
lunmalan lazimdir. 

Bu babdaki lj&rtname Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa • 
fada Teselliim ~efliginde goriilebilir. (3434) 

IWW 

Miktarlan, muhammen bedelleri ve eksiltme giin ve saatleri &fa • 
g1da yaz1h malzeme kapah zarf usulile Ankarada tdare binasmda 
satm ahnacaklard1r. 

Bu i~jlere girmek istiyenlerin hizalarmda gosterilen muvakkat te
minatlarile kanunun tayin ettiii vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/ 
1936 G. ve 3297 numarah niishasmda intifar etmif olan talimatna • 
me dairesinde ahnm1s vesika ve tekliflerini baskiillerle camlar, su tes· 
viye lji!jeleri ve aynalar i~in eksiltme giinii saat (14,30) a ve dina • 
mometreler i~in de keza eksiltme giinii saat (15) e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazimdir. 

~artnameler paras1z olarak Haydarp&f&da Teselliim ve Sevk ~ef
liginde ve Ankarada Malzeme Dairesinde daihblmaktadJr. (3420) 

Malzemenin ismi Muhammen Muvakkat Eksiltme giin 
bedeli teminat ve saati 

Muhtelif eb'adda ve 
miktarda camlar, su 
tesviye ~i11eleri, ay -
nalar ve cam borular 

14877lira 1115,77 lira 
20/7/1936 

Pazartesi 
Saat: 15,30 ta 

12 tane 1000 ve 6 ta
ne 250 kiloluk baskiil 5304lira 397,80 lira 

21/7/1936 
Sah 

Saat: 15,30 ta 

10 tane dinamometre 1653lira 123,97lira 
21/7/1936 

Sah 
Saat: 16 da 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 I 
Cinsi Muhammen bedeli Ilk teminat 

Lira Lira 
Kohne ve miistamel elfya 400 30 

~ehzadeba~jmda T eberriikat ambarmda mevcud sahlmak iizere 
ayrllan efyalar pazarhkla sablacakhr. Pazarhg1 25 haziran 936 per
fembe giinii saat 15 te Vak1flar Basmiidiirliigii binasmda toplanan 
Komisyonda yap1lacakhr. ~artnam;si Levaz1m kaleminde hergiin 
goriilebilir. Satilp.cak efyalar• gormek istiyenler hergiin saat 12 ye 
kadar ~e~zadeha,mda Vefa caddesindeki ambarda gorebilirler. is· 
teklilerin pazarhga i!jtirak etmek i~in yuk.anda yaz1h teminat ak~ele
rile beraber pazarhk giinii saat 15 e kadar gelmeleri. (3464) 

he ediyordum ki malum diplomasinin 
fevkinde, hic;bir tedbirden ka<;mmiyan ve 
pek <;ok s.eylere hizmet eden gizli bir 
diplomasi mevcuddur. Bunda muvaffak 
olabilmek i<;in de hic;bir tehlikeden c;ekin
miyen ve c;ok ihtiyath ~ah§an adamlara 
ihtiyacmtz vardi. 

0 adamlar ki sizin kanunlanmz hari· 
cinde yas.atJTSiniZ ve cemiyet hududlan 
haricindeki maceralannm her defasmda 

kendiniz dogrudan dogruya alakadar ve 
§eriki ciiriim olmiyarak onlan ve hayat· 
lanm himaye edersiniz. 

0 adamlar ki hi~;bir emrinizi reddet· 
mege muktedir degillerdir. <;unki.i ba§la
rmm iizerinde daimi bir tehdid kihct asib 
durur: Eski cinayetleri, genclik hatalan, 
karanbk maceralan ... V e onlan boylece 
gizli i§!~rinizde kullanir gidersiniz. 

- Oyle mi zannediyorsunuz? 
- Oyle olduguna kaniim. Amcam 

tamamile sizindi, <;iinku onun iizerinde 
hakimdiniz. 

- Yani? 
- Y ani onun karde§ini, babamt a! • 

c;akc;a bir tuzaga dii§i.irerek nasd oldiirt
tiigiinii de pekala biliyordunuz! 

Biiyiik §ef cevab vermedi; ba§ml obiir 
t~rafa dogru ~evirdi, Thaissa devam et· 
tl: 

~ Gariiyorsunuz ki, aksini soyleme
ge cesare! edemiyorsunuz, buna imkan 
yok .. ~iinki.i muktedir degilsiniz. ilk be§i 
k1r~ Iki ~ec;e cinayeti nic;in vaktinde hal
ledilme~:h biliyor musunuz? (_;iinki.i Sir 
w a! term eski cinayetine vakJftmiz ve 
zannetti~i~ ki. iki ciiriim ortagmdan kur
tulmak I<;m cmayeti o yapmi§hr. 

Biiyi.ik §ef koltuga tekrar yaslandi, 
gi:izlerini tekrar tavana dikti ve: 

- ihtimal, dedi, fakat asil bizi alaka· 

dar eden noktaya gelelim: Bizim aiam
mlz ve sizin amcamz olan zatm kasasm· 
d~ neler buldunuz? Bana onlan soyleyi
mz. 

- Birc;ok malumat, vesikalar, emir
ler, raporlar.. Son senelerin tarihini 
adamak1lh aydmlatacak evrak... 

- Buradaki gizli gec;idin esranm da 
or ada mi buldunuz? 
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·RADYO 
( Bu ak~mki program) 

iSTANBUL: 
18 opera musikisi {plakl - 19 haberler .. 

19,15 muhtelif plaklar - 20 halk musikl.sl... 
20,30 sttidyo orke.stralar1 • 21 ,30 son ha. "' 
bcrler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus ha.vadis servlsl verlle " 
cektir. 

ViYANA: 
18,05 muslki konu~masl, gramofon, ko • 

nu~ma, tiya.tro tenkidi • 19,40 ingll1zce 
ders - 20,05 habcrler, ha.va. raporu, ulusal 
yaym - 20,25 gramofon, konu§ma • 21,05 
kan§Ik yaym - 22,05 Viyana havalan, is -
tirahat esna.smda haberler - 23 ,55 kltab
lara. dair, kotfu~ma • 24,25 dans musikl.st. 

BERLiN: 
18,05 e~lenceli yaym ve salre - 19,05 gra... 

mofon - 20,20 piyano muslklsi - 20,50 gU.. 
niil'\ akisleri , ha.berler • 21,15 dans hava. • 
Ian - 23,05 havadls, hava raporu, spor ,. 
23,35 gece muslklsl - 24,05 e~lencell ya .. 
ym. 

BUDAPE:;>TE: 
18,05 ~an ve plyano konserl - 18,35 kon. 

ferans, gramofon, konferans - 20,50 opera 
orkestrasmm konseri - 22 ,20 haberler -
22,45 Qingene muslklsl - 23,45 piyano ve 
keman musiklsi • 23,35 cazband takum .. 
1,05 son haberler. 

BUKREI;l: 
18,05 k1raat, gramofon, havadls • 20,20 

konser - 21,20 eski muslkl , haberler, sp':>.t· 
22.50 orkestra konserl , dlger blr konser • 
23,50 frans1zca ve almanca haberler - 24 
habcrler, sonra konser. 

LONDRA: 
19,35 muslkl • 20,20 dans musiklsl - 21,05 

musikl ve webi yaym - 21,50 orkestra ke>n
seri ve ~an - 23,15 spor, havadls - 23,35 
dans muslkisl , havadls ~ 24,45 mtil~kat .. 
lar. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 orkestra konserl, llron,'eranslar • 

19,05 orkestra konS€r1 ve plyano - 20 ,85 ha... 
vadls - 20,40 orkestra konseri, edebiyat • 
21,20 dl!i s!ya.sas1 • 21 ,25 ~arktlar - 21,35 
komedl - 23 ,35 havadis. 

ROMA: 
17,45 konu~alar, havadis - 18,2D dans 

musiklsi - 19,05 gramofon - 19,20 yaba.ncl 
dillerde yaym, seyahat yaym1, haberler ~ 
20,55 Yunanlstan lcln yaym - 21 ,10 devlet 
yaym1, havadls - 21 ,40 oda muslklsl, se .. 
hayat yaYim - 23,05 Org konserl, konu~ .. 
rna - 23.45 dans musiklsl. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece niibetgi olan eczaneler ~unlar

dir: 
istanbul clhetindekll~r: • 
Aksarayda {~ref), Alemdarda (AU RLo 

za>, Bakirkoyde <istepan), Beyazldda {A. 
sador Vahram), Eminontinde {Be§lr Ke .. 
mal, Cevad), Fenerde (Hiisameddlnl , Ka • 
ragtimriikte {Kemall, Kiic;tikpazarda {Ne• 
cat!), Samatyada (Erofilosl, fi!ehrernininde 
(Naztm), §ehzadeba~nnda (Unlversltel. 
Beyo~lu cihetindekiler: 
Galatada {Merkezl , Haski:iyde (Yen! 

Tiirklyel, Krunmpa~ada (Turanl, Bar1yerde 
{Nurll, l;li§lide <Merkez) , T ksimde (Ma~ 
kovlc>, (Kemal Rebiill. 

Usktidar, Kad1ki:iy v~ Adalardak.ller: 
Biiytikadada {Merkez), Heybellde {Yu. 

sufl, Kad1ki:iy, Muvakklthanede {Saadet), 
Kad1ki:iy, Sogiidlii9e\)IIlede (Osman Hulil .. 
sll, Uskiidar, imrahorda (imrahor) . 

.MEVLiD 
Sofu Mehmed Pa§a hafldesl ve mernleket 

yavrularmm terbiye ve irfanma uzun za· 
manlar hizmet eden Sofu Mehmedpa§a. 
mektebi miidiir ve mtiesslsi ve istanbul 
barosu avukatlarmdan v~ istanbul Razine 
avukati Kami Naz1m Dilmamn annesi ve 
avukat Beslm t;lerifln ablast merhum Ha. 
tice Mlhrlsah l;>erlfln ruhuna lthar edilme!C 
iizere 4 temmuz 936 cumartes! giinii ogle 
namazmdan sonra saat 14 te Uskiidarda. 
Yenicamlde mevlidlhan Bay Haf1z Kemal 
ve haf1z Ferid taraflarmdan Mevlldl N.::"' 
bevi okunacaktJr. Kendisinl sevenlerin ha• 
ztr bulunmalarml dileriz. 

Mes'ud bir dogum 
Biiyiikada Yat Kultibii Miidiirii Biirha• 

nm damad1, il} Bankas1 muha.sebe servi .. 
slnden Tevfik Sirmen!n diin sabah blr J02l 
9ocu~u diinyaya gelmi§tir. Yavruya uzun 
i:imiirler dlleriz. 

HALK OPERETi 
TAKStM 
bah~esinde 

Bu ak§am 

21,45 te 

B A Y 
BAY AN 

Y azan: Mahmud Yesari. Necdet Rii§tii 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asai 

Her hafta bir operet 
Telefon: 43703 

- Oh, hayu I Onu ben pek ~,;ok evvel• 
den biliyordum! 

Amcamm, kiitiibhanesinde ni~in o ka• 
dar uzun zaman kald1gma hayret eder • 
dim. ilkonceleri orada ne yaptJgmi bilmi• 
yordum. Sonra bu gec;idin farkma var A 

d1m. Lampton House (Sir Walterin e• 

vi) Tudor devrinden kalma eski bir evdi· 
1htimal bu gec;id goriinmeden di§an ~,;Ik' 
mak ic;in yapilmJ§ olacak, diyordum. Soil 
giinlerde onu daha iyi tetkik ettim ve ni• 
hayet esranm anlad1m l 

Biiyiik §ef tekrar miitaleasm1 soyledit 
- Cok tehlikeli bir ke§if Matmazell 

Size pahahya malolabilir. Allaha ~iikiif 
muhtemel akibetlerinden siz korkmami§' 
sm1z! 

- Ni~in korkay1m~ 
- Unutuyorsunuz ki buraya bir poli' 

sin gelmesi i~in zili c;almam kafi. Siz ne 
dii§uniirsiini.iz bilmem amma, Londra za! 
b1tasi size dair ,yeni haber almak ve he)e 
sizi emin bir yere kapatmaktan pek meJll' 
nun olacaktu I 

(Arkasl varJ 

1 
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Konferan miinasebetile 

Karadeniz bogaztndan 
ge~en ilk biiyiik ordu 

Dara, 700 bin ki~ilik bir ordunun ba~1nda oldugu 
halde Anadoluyu afarak Karadeniz bog-az1na 
geldi, deniz iizerine bir koprii kurulmas1m emretti 

-2- ["') 

Karadeniz bogazrna koprii kurulup milyonluk ordunun Avrupa 
yakastna gefirilmesine iJfe bu H arb meclisi karar vermi,ti 

Mil.iddan once be§yiizi.incii ytla dog ~ halde Anadoluyu a§arak Karadeniz Bo
ruydu. Bahile diz-;oktiiren, Pencabt av- gazma geldi. Daha evvel Sisamh me§hur 
cunun i~ioe alan, Send nehrinin agzma mimar Androklesi. kalabahk bir fen he
kadar si.irdi.igii donanmalan oradan A - yetile oraya gondermi§, bi.iyi.ik ordunun 
rabistan kty!lanna yi.iriiten, Himalaya bogazdan ge.ymesi i.yin deniz iizerine hir 
daglannda siirgiin av1 yapan, Nil sahil- koprii kurulmasmJ emretmi§ti. Harb mec· 
lerine zafer kitabeleri asan Dara, tek bir lisi de bu karan tasvib etmi§ bulunuyor· 
rnillete ve tek bir devlete soz dinletemi ~ du. 
Yor, di§ g~iremiyordu. <;anakkale o - Androkles, omzuna yi.ikletilen ag1r i§i 
niinden Send nehrine, Y aksart suyun - ba§arabilmek endi§Csile uzun incelemeler 
dan Nil kenanna kadar uzayan bir i.il • yapll, §imdi Anadoluhisarmm bulundugu 
kenin magrur hi.iki.imdan i-;in bu, taham- noktayt koprii ba§I olarak se~ti. Bu nok
rniil edilmez bir§eydi ve lskitler admt ta- tada o vakit yal-;m kayadan ufak bir te
~tyan o milleti son neferine kadar ezmek pe vardt. Bizanshlarm Aretas dedikleri 
laz1m geliyordu. ve Ti.irklerin Coksu adm1 verdikleri dere 

1skitler, kanlarma yabanc1 tek bir bu tepenin et«iinde denize dokuliiyordu. 
damla hn§maml§ Tiirkler olup Yay1k- Androkles, ilkin kayayi oydu, ki.i.yi.ik bir 
tan T unaya kadar si.iriip giden toprak - otag haline koydu, sonra kopriiyii kur -
lar iizerinde bir imparatorluk kurmu§ bu- maga koyuldu. 
lunuyorlard1. Biitiin Tiirkler gibi bunlar En geni§ yerde 3000 metroluk bir a
da .k~vgacJ, sava§-;t ve ~ok cesur bir ziim- ~k gosteren Karadeniz BoiazJ, Anadolu 
re td!, 0 devirde olgunla§mt§ saytlan Yu- ve Rumelihisarlan arasmda ancak 55? 
nan san' atJ iizerinde bile miiessir olacak metro bir geni§lik ta§IT. Bu balumdan mi
derecede ince ve zarif el i§leri yaparlar- mar Androklesin kopriiyii orada kurma
dt. Hele siislii e§yada, altm ve tun~ at s1 isabetli bir hareketti. Fa kat kopri.icii -
l<~hmlan yapmakta pek ileri gitmi§lerdi. liik san' ah iki bin be§ yiiz yt~ 7v~el - hele 
Bununla beraber giivendikleri nokta, fenni alet itibarile ~ pek gen tdl. 0 ge -
klNVetti. Bir siirii yer ve gok tannst ka- rilik i~inde, saniye ba§ma 25,000 metro 
but etmi§ olduklan halde harb mabudu- mikab1 su akttan ve hakikatte denize ben· 
nu en biiyi.ik ilah tamrlard1. Ne tezgah- zer bir nehir olan Bogazda kopril kur -
larmdan ~tkan kuma§larla, ne Yunan mak kolay degildi. Bu gii~liige ragmen 
Pazarlannda kapt§ kapl§ ahnan ziynet yap! i§i ilerledi, ~iiyi.ik ~apta ~u~~lann 
ewasile ogiinmezlerdi. Onlar i~in §eref, birle§tirilmesi surettle kurulan kopru m -
herhangi bir di.i§mam yenmekti. Yurdla- hayet tamamlandt. 
tl~a sald1ran yabanCilar hakkmda ki.i~iik Dara, karadaki k~ya~a. oyulan ota ~ 
btr miisamaha gostermezler ve onlan gmdan ameliyah ve t§ b1tt~k~e~ :onra d 
~utlaka maglub etmek isterlerdi. B.ir 1s: - at u~ag1, a~~~. arabac1 gibl sllahslZ ~f~ 
ktt, ilk vurdugu dii~manm kamm 1<;erd1 ferlerle ve ag1rliklara memur hademe 1 

Ve milli smtr i~inde kesilen dii~man ka - say!SI bir milyonu . ~u.lan - o~dusunun 
fataslanndan bardaklar yaplp kullamr - Rumeli yakasma ge<;l~lm. seyretli. . 
larch. Soziin ktsast 1skitler yurdsever in - Manzara §iiphe yo~ ~1 muhte§emdt ve 
sanlardi ve yurdlan i.yin gi.ile gi.ile olme- tarih boyle bir sahneyl ,]k olarak tema~a 
gj Ve oldi.irmegi en biiyiik namus borcu ediyordu. Uzun, k!sa mmaklarm, ~e§ld 
tamrl d c;e§id k1hclann, kalkanlarm pmlttlan de-

Jar I. 'I d I 1 
f§te Dara bu cesur ve asil milleti ez - nizin k1vrak harelen e sarma§ o a§ o u-

lllelc hulyasma kap1!m1§tl. Bir ayag1m yor ve renk renk atlan~, boy boy d~eve
l-Iindistanm bogri.ine, obiir ayagmt Mmr lerin, k_allrlann velveles1 altmda Boga -
ehramlannm yiiregine ili§tirerek kurmu§ zm ?eh ad~ta ~.ukurla§IYOrdu. . 
oldugu cihangirlik abidesini ayakta tuta- Blfka~ gun su~en bu parlak ge~~§te~ 
bilrnek i.yin de lskitleri yenmesi icab edi- soma Dara da b1r cenk arab~sma bmd1, 
~ordu B k t" )" 0 abide milyonlarca kar§l yakaya ula§tl. Art1k Daranm tahh 
. . a§ a ur u • . d k' k kl 
lnsamn hiirriyeti iizerinde yiiksehp kala- adm1 aim~~ .olan. kaya a. 1 oyu , mera I 
rnazd H" ~ r bt'r !skit devleti bir goz g1b1 genden demze vurulan uzun 1. ur ve magru . ' . d k 
esir Ve maglub kavimlere ornek olup ,h- kemerll vkelAbvrl~pa ~lylll~rmda ayna§an 
tilalle d ~ b'l' d' pmlllt a a a 1g1 gozet 1yor u. r ogura 1 IT 1. . . .. . 

Dara bu idari ve siyasi zaruretlerm 1b · Bu zahmetler, bu kulfetler, demze 
ramile nihayet harekete ge<;ti, yedi y~z kopr~ ~ur.up ge-;~ek. gibi .y~an ~amle
bin ki§ilik bir ordunun ba§mda oldugu ler m~mdt?.. 1skttlerm Dara 1le biT a ~ 
1"'!!!!:::::: . . -

Cumhuriyetin tefrikas•= 40 

• 
SERSERI 

Yazan: Server Bedi 

N' e yapml§IZ biz? fc;i p1rt1 dol u minderin I k.ifi. 
iistiinde diz ~okmekten bacaklanm agn- - 0 zamana kadar k!ZmamJ§tJn. Bir~ 
rnt§, yerimden flflaml§lm ... Bu mu kaba- den parladm. Ktzla benim aramda bir 
hat) N e soylemi~im ki? Agz1m1 a<; tim a§nafi§na var sandm. 
hi-;? Bir mi.inasebetsiz laf ettim? Sen - Dogrudur. 0 ne bi~im ag1z 1d1. 
benden aynlmaya bahane aroorsun. Kan tepeme vurmu§. 

- Neden bahane anyacag1m. Co - Eh i§te, bir kan da benim tepeme 
begim seninle mi kesildi? istedigim giin vurursa goriirsiin. 
ayrlimm. Nikahh degiliz, sozlii degiliz, Sadi basamaklan htzla indi. Arkasm-
kuntrath degiliz. Bahaneye ne liizum dan gelen Suzana: 
var? - Yann gene ugnyacaksm. Sondur 

- Dogrudur amma bu soylediklerin artJk. Bir daha hlfla§mayizl dedi ve ko-
nedir? §arak yiiriidii. 

- Hakikat. Suzan da arkasmdan ko§arak sokak~ 
- Ne bi<;im hakikat tmi§ bu? Ben ta bagmyordu: 

1etti karakolda siiriindiirmek istesem bat- - Dur he! e... Sana diyeceklerim 
ka !raresi yoktur? Komisere bir telefon vard1r ... 

CUMHURtYET 5 

Miilkiye mektebi 

Dort ay sonra Ankaraya 
ta~Iniyor 

Miilkiye mektebinin imtihanlarma ba§
lanml§hr. Bu imtihanlar 10 temmuza ka
dar siirecektir. Bu y!l Miilkiyeye yeni -
den ve her seneden fazla talebe almacak
tlr. Bu talebelerin dortte u~u Maliye 
Vekaleti emrinde okuyacaklard1r. Bu su
retle maliyede ihbsas sahibi memurlarm 
artmlmas1 temin olunacakt1r. Halen 
190 talebesi olan Miilkiye mektebinin 
mevcudii oniimiizdeki senelerde 240 a 
.yikanlacakhr. 

Mekteb dort ay sonra Ankarada Ce
becide yap1lan yeni binasma ta§macak
br. Bu ytldan itibaren mektebin tahsil 
miiddeti 3 seneden 4 e ~1kanlacak ve ih
hsas s1mfl, ikinci seneden ba§hyarak ay
nlacaktu. 

Bogazda mehtab safas1 
Memleketimizin tarunrru§ san'atkarla

rmdan bir ikisinin te~ebbtisile ge~en se
ne Bogazda bir mehtab safas1 tertib e
dilmi§ti. i.i~ yiiz sandahn i§tirak ettigi 
bu eglence Bogaz halkmm hahrasmda 
gi.izel bir gece olarak kalml§h. Bu sene 
de ayni san'atkarlarm bu gece §enlikle
rini her kamed aym on dordiinde yap -
mak istediklerini haber alan $irketi 
Hayriye, istanbuldan ve Bogazm diger 
iskelelerinden mehtab safasma i§tirak 
etmek istiyen zevk ehlini ta§rmak i<;in 
bir vapur tahsis edecektir. 

Beykoz gencliginin de ehemmiyet 
verdigi bu eglence, istanbul festivalle
rinin bir ba§langiCI olacaktrr. 

h§veri§leri yoktu, hi~bir 1skit ordusu 
muhte em hiikiimdann topraklanna gir -
mi§ degildi. Bu itibarla yap1lan yuriiyii§, 
sil.ihlanmts bir haks1zhgm masum hak -
lara taarr~z etmesinden ibaret say!labi
lirdi. Halbuki o masum haklar, kudretli 
ellerde ya§lyordu ve iskitleri yenmek, 
Bogazt ges:mek kolay olamazdt. 

Dara bu hakikati biraz ge<;, fakat pek 
ac1 surette anlad1. iskitler, milyonluk or
duyu k1pudamaz hale koymak i~in geri 
~ekilmi§ler ve Darayi yolsuz daglar, e • 
kinsiz tarlalar, kayahk bogazlar arasm
da si.iriiklenir bir vaziyete sokmu§lardt. 
Giinlerce yiiriiyen ordu bir t.utam ot ve 
bir yudwn su bulamlfordu. lskitler her
§eyi yaknu§lar ve kuyulan agulamt§lardl. 
Dara, bu dayamlmaz yolculuga bir miid
det dayandt, Dinyestere kadar gitti. Fa
kat umumi a~hll: ba§gosterince donmek 
zorunda kald1. 

-5imdi hiicum mast iskitlerindi ve on -
lar, ciddi bir sebeb yokken yurdlarma gi
ren miistevli orduyu yaman bir surette 
cezalandmyorlardt. Dara bir arahk blof 
yapmak istedi, lskitlerle miizakereye 
giri§mek te§ebbiisiinde bulundu. Yigit 
Tiirkler, onun yi.iksekten atlp tutan elc;i
lerine bir ku§, bir fare, bir kurbaga, be§ 
ok vermi§ler ve «krahmza cevabimlz bu 
dur» demi§lerdi. Dara, bu garib cevabm 
nas1l bir mana ta§!d!gmi anlamak i~in si
hirbazlara miiracaat etti ve iskitierin: 
«Siz ku§ olup bulutlarda ~mazsamz, fa
re olup deliklere s1gmmazsamz, kurbaga 
olup bataklarda sanmazsamz oklanmlz
la oJmekten kurtuJamaZSJniZ» demek IS " 
tediklerini ogrendi. Hadiseler de bu si:i
ziin dogrulugunu ispat ettigi, biiyi.ik or
du boyuna baskma ugray1p dograndtgt 
kin Dara, hulyalanna veda etmek zo -
runda kald1 ve dortte ii~ii eriyen ordu -
sunu ardma taktp yurduna dondii. 

Anadoluhisarmdan kar§I yakaya do~
ru kurulan kopriiniin yerinde §imdi ko
piikler kayna§lyor. Daranm tahb deni -
len kaya kovugu Anadoluhisannm temel 
ta§1d1r ve o ha§metli ge~i~i hatJrlatacak 
ortada kii<;iik bir iz yok. F akat Bogazm 
sulanm dinliyen duygulu kulaklar i<;in o 
mavi terenniim arasmda - zafer hulya -
;ile oliim u~urwnuna yuvarlanan - mil -
yonluk ordunun gafil sesini duymak ge
ne miimkiindiir! · . · 

M. TURHAN TAN 

[1] Birlncl makale dtinkii niishamtzda 
t;Iknu/itll'. 

Sadi ad1mlanm biisbiitiin hizla§hrarak 
uzakla§ti. Suzan, arkasmdan, ona kar~1 
hi.y duymadtgt kadar §iddetli bir arzu ile 
bak1yordu ve kendi kendine sordu: «Sev~ 
dalanmi§Im aceb ?» 

Sadi ertesi giin gene Pasajdaki maga
zada bekliyordu. Goziinii kap1ya -;evirdi
gi anlardan birinde, Sabahatin, yanmda 
ufaktefek bir kadmla i.yeriye girdigini 
gordii. Onlara dogru birka<; ad1m atmca, 
goze goriinmiyen bir agacm kiitiigiine 
<;arpm1~ gibi geriye dogru st<;rad!. Onla
nn tarafma dogru bir kere daha bi.itiin 
dikkatile bakhktan sonra hemen yiizgeri 
donmii§ ve magazamn i~indeki mii§terile
re ~arparak olanca h1zile ko§maga ba§la· 
ml§h. 

Arka kap1dan T epeba~l caddesine <;t~ 
kmca derin bir nefes aldt ve hemen bir 
kahveye girdi. Boyle ka<;t§ma sebeb Sa
bahatin yanmdaki kadmd1. Bu kadm, 
Sadinin ecnazede elli lirasm1 ~aldigt 
mahluktu! 

Serseri derin bir nefes daha aldt ve 
kendi ken dine: «Olur §CY degil be I de-

#22 ---- ---

Kayseri ~ Nigde arastnda 
i§liyen tenezziih trenleri 
Pazar giinleri Kayseriden Nigde ve Bora kalkan 

trenler ~ok biiyiik bir ragbet goriiyor 

Kayserilileri te~yi eden Nigdeliler 

Kayseri (Hususi) - Her sene ol -
dugu gibi, bu yil da Kayseri hletme Mii
fetti§ligi Kayseriden Nigdeye ve Bora 
bir tenezziih treni tertib etmi§tir. Bu tren 
pazar giinleri sabahm saat 7,55 inde 
Kayseriden hareket ediyor. Treni doldu· 
ran kalabaltktan belli ki tenezziih treni · 
nin tertibinde Devlet demiryollan c;:ol 
isabet etmi§tir. Kayseri ile Nigde aras1 
trenle ii<; saatlik bir mesafe oldugu hal
de geli~ gidi§ yalmz bir liradu. Bu u ~ 

cuzlukdur ki, biiti.in halkt hat boyunda
ki mesirelere ve kazalara dokiiyor, te -
nezzi.ih treni saat on birde Nigdey~ va · 
nyor. Nigdenin mesiresi Bordur, Bora 
gidecek Nigdeliler de 1stasyonu ukhm 
t1khm doldurmu§. Kayseriden binenler, 
b1r vilayet merkezini tepeleyip te bu vi
layetin kii~iik bir kazas1 bulunan Bora 
gitmenin, kom§uluk itibarile muvaf!k o -
lamtyacagmi dii§iinmek gibi bir nezaht 
icab1 ve belki de kom§u vilayet merkezl
ni gormek merakile olsa gerek, hep bu -
rada iniyorlar. Biz de bu iki dii~iinii~e 
ittibaen Nigdede indik. Halbuki (Ce~ti 
Borun pazan, siir e§egini Nigdeye) diye 
me§hur olan ata soziine uyarak, Borun 
p&zanm dagtthktan sonra Nigdeye gel-
meliydik. Fa kat kom uluk hakkm1 go -
zetmek kibarhg1 bizi dahi burada inmege 
mechur etti. 

Nigde 1200 raktmh ve tath meyi!li bir 
Sift i.izerinde bugiin on be§ bin kad"'r nii
fuslu bir vilayet merkezidir. -5ehrin etra
fmt saran geni§ ve uzun ye§illiklerin u -

zaktan nekadar dilber bir goriinii~ii var
sa, bu ye§illik ortasmda ~1plak ve kill 
rengi topraktan yaptlmt~ evlerile, igricik 
biigriici.ik dar sokaklarile 9ehrin de o ka
dar donuk ve insam ~ekmiyen bir gorii
nii§ii var!. Buras1, merkezi Anadoluda 
iri ve ktpktzll elmasile me~hurdur. Fa -
kat Nigdenin sokaklannda, caddelerinde 
elma agac1 gormedim. Elma bah.yeleri, 
hep §ehrin i.istiindeki mtta ve (Kayaar
di) denilen mevkideymi§. Belediye, so -
kaklan akasyalarla siisliyecegine her so
kagt, hatta her evi elma agaclarile oney
di, samyorum ki daha isabet etmi§ olur 
du. Nigdeye yeni gelen bir adam, bu 
noksanhk onli.nde hayret ediyor. ~;men
difer yolu iizerinde ve gelip gec;:en her ~ 
kesin gozii oni.inde, duvara asih ~irin bir 
lcvha gibi, §U mta dayanml§ olan Nig -
denin d1§1 kadar, i~inin de yemye~il bir 
hale getirilmi§ olmamas1 §ehircilik bak -
mmdan bir noksanhktJr. 

Nigdede hafta tatili kanunu Si.itiin 
§iddetile tatbik eclilmektedir. <;iinkii b
kantalardan ba§ka a~1k bir tek diikkan 
yoktur. Kibrit ve sigara anyan arkada~
lar, bu ihtiyaclanm ancak bir bildik va· 
sttasile ve diikkan a.ytirmak suretile te -
min edebildiler. Kanunun tatbikt husu· 
sunda Nigdenin gosterdigi hassasiyet §a
yam takdirdir. Fa kat pazar giinleri §eh
ri gezmek i.izere haricden gelecek f .1b3.n· 

di, amma da aynas1z tesadiif ha 1.. N e
reden <;Iktt bu kan? .. Sabaha tin arkada§l 
m1 imi§?.. T uh! .. Bak hele sen ... Y a dal
gmhga gelip te kac;masaydun?.. Cordii 
mii acaba beni?.. Demek paras! -;alman 
k1z bu imi§ ... Sen tesadiife bak 1.. Y a Sa
bahatin yamnda kar§tla§saydlk ne olacak
tl? Gene talih varml§ be ... » 

Hemen kahveden ~1ktt ve eve ko§tU. 
Bu tesadiifiin verdigi halecam biraz da 
Suzana nakletmek istiyordu. Ermeni ktzl 
onun biraz tela§h ve yalmz geldigini gO
riince: 

- Hayrola, ne var ki L dedi. 
Sadi meseleyi anlabnca Suzan bir 

kahkaha sahvererek bag1rd1: 
- F ena m1? dedi, birincisinde .yanta

YI <;alan sen oldugun gibi ikincisinde de 
elli liray1 ~alan sensin l 

ctlann zaruri ihtiyaclanm defedecck bu 
gibi diikkanlardan birka~mm olsun ac•k 
bulundurulmasml belecliyenin temin e~ -
mesi laztm. Sonra, Nigdenin tarih baki
mmdan ~ok degerli ve c;ok k1ymetli e~ki 
eserleri ve eski yaptlan var. Bunlar h"'k
kmda etiid yapmak istiyen baZI arkad;w 
lar, tammad1g1 bu rr"~itte kendisine :ek 
b1r rehber bulamadJ. igdenin kiiltiir ha
yatmda, i<;timai terbiyesinin inki§afmda 
miihim roller oynamas1 laztm gelen ma -
halli Halkevi, pazar gunleri gelecP.k o -
Ian yabanctlara §ehirlerini daha iyi t'\ -
mtmak ve gezdirmek i<;in komitclerini 
memur etmi§ olsalar, Nigdeliler hem mi· 
safirperverliklerini gosterip §ehirlerinin ve 
§ehirdeki te§ekki.illerin eserlerini, faau -
yetlerini herkese tan1hp ilan etmi~ olur -
lar, hem de gidenler avarelikten kurtulup 
yedi saatlik bu kalt§tan hakkile istifade 
etmi§ bulunurlar. 

Bu, Nigde Halkevi ba§kanile idare 
heyetinin i.izerinde durmas1 laz1m gelen 
b1r meseledir. 

Nigdenin en biiyi.ik bir noksaru ve bir 
derdi vard1r ki arhk halledilmesi zamam 
c;:oktan gelip g~i§tir!:. Elektrik 
i~i .. Evet, Nigdede el' an elektrik yok+ur. 
Kazalarmdan olan Aksarayda, sudan is-
tihsal ve istifade edilmek suretile bu te -
s1sat mevcud bulundugu halde, merkezi 
vilayet bulunan Nigdenin bu mi.ihim ih
tiyacdan mahrum kah§t hakikaten act bir
§eydir. On he§ bin niifuslu koca bir ~eh · 
rin ana caddelerindeki - say1s1 nih~yet 
be§i onu g~miyen • liikiis l.imbalarile 
tenvir edilemiyecegini takdir etmek !a -
Zim .. Bir §ehrin imar yolundaki inki§3.fi
nt h1zlandlr<In amillerin ba§mda elektrik 
gelir. Onsuz terakki olam1yor, olamaz 
da .. Bilhassa vilayet merkezi olan Nig -
dede bu ihtiyac kendini her vakit ve iki 
misli olarak hissettirmektedir. 

Biitiin Nigde halktmn hakh bir §ikaye
tini burada yazmaktan kendimi alam1ya· 
cag1m. Devlet Demiryollan her y1l Kay
seriden Nigdeye boyle tenezziih trenleri 
tertib ediyor ve birc;:ok Kayserililer gelip 
Nigdeyi, Boru ve yo! iizerindeki birc;:ok 
yerleri gori.iyor ve gezip egleniyorlar. 
F akat Nigdeliler i<;in de, Nigdeden Kay
seriye, neden tenezziih trenleri tertib edi
lemiyor bilmiyorum. Nigdeliler bundan 
<;ok §ikayet~i 1 .. 

!stanyondaki ~u kalabahkta, bunu an
latan bir haleti ruhiye hissettim. Burada 
birc;ok eglenti ve tenezziih yerleri bulun
dugu halde halkm istasyonu nklun tikhm 
doldurmas1 sebebini; tenezziih trenile ge
lenleri kat§llamak, gidenleri de ugurla ~ 
mak degil, hep bu seyahate imrenmekten 
ileri gel en aCI bir histe aramahd1r. Y aztk 
Nigdelilere, dordiincii i§letme miifetti§li
ginin; halkm bu derdini nazan dikkate 
alacagm1 ~ok iimid ederiz. 

SAHJR 0ZEL 

- Fakat benim i~ime §iipheler dii§ii -
yor. 

N e ~iiphesi? 
Bu kilt polis gondermi~ olmasm? 

- Polis nereden duyar? 
- Bilmem ki ... Bu Sabahat agzmdan 

kac;trmt§hr, polisin kulagma gitml§hT, 
bir§ey olmu§tur... Pirelendim ben. 

- Oyleyse ~1k1p gidelim. 
- Hayu! Hem belki beni orada bu-

lamaymca dosdogru buraya gelirler. Sen 
Sabahate benim basta oldugumu, fakat 
Hindlinin kendilerini kabul edebilecegini 
soylersin. Ben hemen hamlanay1m. 

- Celirler mi acaba? 
- Siipheli. Sabahat bensiz bu eve 

gelemiyeceklerini soyliiyordu. Fa kat o -
lur ki beni burada bulmak iimidile ... 

Soziini.i bitiremedi. Kapt ~ahmyordu. 

saatler 
~ i.inkii Cumhuriyette ~Eski 
1!::::::0 Turk saatleri>> ba§hkh bir ya-

ZI vardt, yakmda a-;1lacak bir 
saat sergisi miinasebetile eski devirlerde 
Tiirkiye i-;in yap1lrn!§ saatlerden bahse
diyordu. 

Bu yaz1 bana kaybolmu§ k1ymetli sa
allen hahrlatt1. Bunlann say1st diizine ~ 
leri ge~erse de ben ilk lahzada hatJrh -
yabildigim birka~ tanesini anlatacagtm: 
1541 de biiyiik bir Turk ordusu Budin
de bulunurken Viyanadan gelen Nikola 
do Salm ve Sigismonmd do her ber§tayn 
adh iki el~inin getirdikleri armaganlar 
arasmda bir de biiyiik asma saat vard1. 
Cer~ekten nefis bir smaat eseri olan bu 
~aat yalmz vakti ve giinleri degil, yi!d!z
lann da hareketlerini gosteriyordu, on iki 
adam tarafmdan ta§tmyordu. Saatin kul
lamlmasl uzun temrinlere ihtiyac goster
diginden Viyana saray1 bir saatf¥iyi de 
Tiirk karargahma gondermegi ihmal et
memi§ti. Bu saat §imdi yoktur, nereye a
§mldtgl da belli degildir. 

Her i§in llkmnda gitmesini seven ve 
vakitlerini mutlaka ayarh bulundurmak 
istiyen dedelerimiz, siyasi miizakerelere 
bile saat bahsini kan§hnyorlardl. Nite -
kim 1547 de Saduazam Riistem Pa§a, 
Avusturya elc;isi Malvezi ile bir muka
\·ele imzalarken usta bir saat~inin !stan
hula gonderilmesini de sulh §artlan ara
sma sokmu§ ve bu saat~iye, el~iler dere
cesinde saygt gosterilecegini taahhiid et
mi§ti. Ne yaz1k ki Viyanadan gelen us
tanm yaptlg1 ve tamir ettigi saatlerden 
bugi.in bir tanesi dahi ortada bulunmu -
yor. 

1559 da Alber do Vis adh bir el~inin 
T opkap1 sarayma sundugu bir kule yiik
lenmi§ fil resmini gosterir asma saat te 
kaybolmu§tur. 1567 de Erlo ba piskopo
su Antuan V erahnitosle !stiryah Kris ~ 
tof Tofenbahm el~i s1fatile sarayda hu -
zura kabul olunduklan saada hiink.ara 
verdikleri birbirinden giizel ii~ saat te o 
gaibler silsilesine dahildir 1565 te Baron 
Preynerin getirdigi on iki g\imii~ saati de 
bu seriye katmak ]azJmd!T. Her birisinde 
ba§ka bir smaat inceligi goze ~arpan bu 
bir diizine saatin yar!Sl duvar, yarJSl da 
masa ic;indi. 

F akat benim bybo!u~lartna en ~ok 
yand1g1m saatler 1591 de Bohemyal! el
~i Fredrik her Gevi~in getirdigi alb tane 
asma saattir. Bunlann ii~ tanesinde her 
saat ba§t f¥am ~aldtlc-;a bir talum §ekiller 
ve suretler peyda oluyordu. Birisindeki 
mi.iteharrik tablo, ffilzrak atarak dovii§en, 
~arpl§an bir kiime ath silah§oru gosteri -
yordu. lkincisindeki canh levha, bir Tiirk 
Sipahi ta.rahndan kovalanan ve nihayet 
yakal!lnan bir kurdu tecessiim ettiriyor -
du. Oc;:ilnciisiinde gozleri, agz1 ve kulak~ 
Ian ayn ayn oymyan iriboy bir adam 
vard1. 

Bunlar, bu kaybolup giden smaat e
serleri benim geli§igiizel hatlrhyabildi ~ 
gim §eylerdir ve bunlarm gaibler serisin-
de yiizde be§ nisbetinde bile yer tutm1 -
yacagl bellidir. lnsamn §U veya bu ve • 

sile ile elden -;1kan hazineleri hahrlaym
ca derin bir ic sikml:lsma dii§memesi ka
bil degil. Onun i-;indir ki T opkaptdaki 
Hazine mi.izesi biraz yetimdir. Zira orada 
te§hir ol unan elmaslarm, incilerin, saat -
lerin devedekulak sozile tarife la}'lk bir 
yagma arbgt oldugu apa-;1k sezilip durur. 
Sarayhlar, harvurup harman savurarak 
ya§amakla kalmad1lar, · hazineleri etek 
etek a§ITdilar da. Bize kalan bir avuc ar
tlk ! ... 

M. TURHAN TAN 

<;ermik kazasmda 
baymdJr hk i§leri 

<;ermik (Hususi) - Cok es~i bir 
kaza merkezi olan kasabaffilzda son za -
manlara kadar hic;bir belediye faaliyeti 
yokken riysete eczao Hakk1 Demirag 
getirildikten sonra baymdtrhk c;:ahl!malan 
ba§lami§ttr. 

Evvela kasabanm §imalindeki Hey -
kel dagmdan ve k1rk metroluk bir irtifa~ 

dan oldukc;:a giizel bir su demir borulara 
ahnml§tlr. Bu i§in kii§ad resmi yakmda 
yapilacaktlr. 

Kasabanrn methalinde olup manzar -
y1 ilk baki§ta bozan kabristan da tama~ 
men kaldmlmt§ ve buradan 20 metro 
geni§liginde bir bulvann yap!Sina ba§

lamlmi§tlr. 

- lri amma bu ktz elli liray1 degil, 
beni anyor. Kendimi nas1! haber veririm? 

- Bir elli lirasm1 daha almz, akh 
ba~ma gelir. Seni Hindli k1yafetinde ne
reden tamyacak) 

Sadi hemen Suzana bir i§aret ~ekerek u
zakla~!t ve koridorda rasladtgl Madam 
Afroya da baz1 talimat verdikten sonra 
acele hamlanmtya ba§ladt. 

Bir tiinel i-;indeymi~ hissini veren ~r~ 

§lmn iist ktsffil da kaldmlarak orada 
ticaret edenler temiz havaya kavu§turul
mu§lardtr. 

Biitiin bu i ler senevi altJ bin lirahk 
biitc;esi olan Belediyemizin c;:ah§kan reisi 
sayesinde yaptlabilmi§lerdir. Sadi ba~mt ka§lyarak dii§iindii: [Arkas% var] 
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Galatasaray - Be~ikta~I 
diin 2- 1 magliib etti 

LBa$ tarat1 1 tnct sahttedc l 
.mdiiz K1hc, Ha§im, Biilend. 
Be§ikta§: Sadri - T aci, F aruk - Hii -

seyin, Rifat, F uad - Hayati, ;;ere£, Rc
fet, Hiisnii, Hayati. 

Oyun Galatasaraym hiicumile ba§la -
d1. Daha ilk dakikalarda Galatasaray, 
biiyiik bir say1 fmatl ka~Jrd1. Hiiseynir 
hiicum hattmda gosterdigi muvaffakiyet· 
ten istifade eden .;leref te kale yakmla -
nnda yiizde yiiz bir gol ka~1rdi. Galata
saray hiicum hath fazla pasla§Iyor, Iii -
zumsuz yap1lan bu paslardan ~ok zarar 
goriiyordu. 

Galatasaray miidafaas1 i~in ba§hba -
~ma bir tehlike olan Hiiseynin bir hiicu -
mu kornerle kesildi. Sagdan atllan kor -
neri Avni giizel bir atlh§la kurtard1. Ga
latasaraym tazyikleri biiyiidiikc;e oyun 
Be§ikta§ kalesine dogru sJki§Ik bir vaziyet 
al1yor, hiicum hattmda N ecdetin dur -
gun oyunu bir netice vermiyordu. 

Biilendden Necdete, Necdetten, Dan
yale giden top, Danyalin Jskasile biiyiik 
bir saymm kac;masma sebeb oldu. 

Galatasaray muavin hattmm her ya
kaladJgi topu liizumsuz yere havalan -
d1rmast hiicumlarm muntazam yapllma
sma mani oluyordu. Be§ikta§m soldan bir 
hi.icumu ;lerefin yava§ hareketi yiiziin -
den neticesiz kald1. 

Galatasaraym soldan bir hiicumunu 
kale i:iniinde topu geri vurarak Giindiiz 
kac;trdl. 

;lerefle, Hiiseynin beraber yaphklan 
giizel bir hiicum Galatasaray miidafaasi 
oniinde bozuldu. 

Danyalin kale ortalanna dogru gi:in -
derdigi glizel bir pas korner oldu. 

Danyal ve N ecdetin giizel bir hiicu· 
mu kale yakmlannda avut oldu. Dan -
yal ve Necdetin sag taraftan iistiiste yap
tiklan birka~ hiicum da bir netice verme
di. Biilendin c;ektigi korneri Lutfi topu 
dl§att vurmak suretile kac;nd1. 

Kadrinin c;ektigi frikik kornerle niha
yetlendi. Biilendin ~ektigi korner mii§ku
latla kurtanld1. 

Son dakikada Hiiseynin giizel bir pa
sml sagic; kalenin ~ok yakmmdan dl§an 
a ttl. 

ilk devre siftr stftra nihayetlendi. 
lkinci devre 

lkinci devre Be§ikta§m hiicumile ba§· 
!adJ. Galatasaray Necdet vasJtasile teh
likeli bir hiicum yaptl, Sadri kurtard1. 
Hiiseynin bir hiicumu da korner oldu, 
bunu da A vni kurtard1. 

Galatasaraya c;ekilen favulii Hiisnii 
giizel bir kafa ile kaleye att1, Avni giic;-
1 iikle kurtard1. 

Galatasaray Be§ikta§ kalesi oniinde 
oynamaga ba§lad1. Ha§imin giizel bir §U· 
tii dt§an gitti. Galatasaray gene hiicum
da, Biilend tska ge~ti, topu kale yakmm· 
da yakahyan Giindi.iz K1hc on ikinci da
kikada ilk golii yaph. 

Galatasaray hiicum iistiine hiicum ya .. 
p1yor. Necdete favul oldu. Kadrinin c;ek
tigi frikiki Giindiiz K1hc miikemmel bir 
kafa vuru§ile on dordiincii dakikada i -
kinci defa Be§ikta§ kalesine soktu. Bii -
lend, Giindiiz, Necdet arasmda yapilan 
bir hiicum Ha§imin ayagile bozuldu. 

Danyalin giizel bir hiicumu mii§kiilat
la durduruldu. Biilendin giizel bir pasm1 
Giindiiz kale ic;inden yukan atmak sure
tile kac;nd1. 

Danyalin giizel bir hiicumu korner ol· 
du. Biiyiik bir gayretle kurtanld1. Be · 
~ikta§m bir hiicumu hatah §ekilde kesil
di. Lutfi kurtard1. Be§ikta~ hi.icuma gec;
ti. Lutfi topu uzaklara gonderdi. Necdet 
tek ba§ma yaptlg1 hiicumu netice alama
dan bozdu. Be§ikta§ hiicumda. Kadri fa
vul yaptJ. Top di§an atJld1. Ha~imin gii · 
zel bir pasmt Biilend miikemmel bir §Ut 
c;ekerek kaleye gonderdi. Sadri giic;liik
le kurtard1. Be§ikta§ hiicuma gec;ti. Hii
seynin giizel bir §iitiinii Avni hie; beklen
medik bir yerden fevkalade bir §ekilde 
kurtard1. Galatasaraym bir hiicumu kor
nerle neticelendi. Be§ikta§m hiicumum1 
A vni kurtardt. 

Onsekiz c;izgisi · iizerinde top Lutfinin 
eline c;arph. Hiiseynin §Utii Avninin elle
rinde kald1. Be§ikta§ hiicum yap1yor. Sa-

Befiktafldar, Galatasaray kalesi oniinde 
lim 1ska gec;ti. Hiiseyin harukulade bir 
§i..itii otuz be§inci dakikada gol oldu. Be
§ikta§ hi..icum yap1yor. De; Be§ikta§hmr. 
birden ati!masJ Avniyi sakatlad1. Gala • 
tasaray hiicumda, Necdetin giizel bir §U· 
tiimi Sadri giic;liikle kurtard1. Be§ikta§a 
favul oldu. Re§adm §iitiini.i Gi.indiiz ka · 
fa ile kalenin iistiinden dt§an attt. Nee -
detin miikemmel bir §iitii kalenin di§m· 
dan gitti. 

lki taraf ta biiyiik gayret sarfediyor. 
Galatasaray aleyhine c;ekilen korneri Sa
lim kurtard1. 

ray 9.41.3, Mevris Kurtulu~. ibrahim 
Galatasaray. 

11 0 metro maniah - Hirosuylas 
Kurtulu~ 17, Ali Sabri Galatasaray, Fa· 
ik ( diskalifye), 

Giille - Kangelidis Pera 11.93, E
tem Galatasaray 11.72, ;lakalak Kur -
tulu§. 

Yi.iksek - Pulat Galatasaray 1.865 
(yeni rokor), Yavru Galatasaray, No -
bar Pera. 

Cirid - Orhan Galatasaray 43.66 
Oyun 2-1 Galatasaraym 

nihayetlendi. 

galibiyetile Merkuris Pera, Rpahilas Pera. 

Galatasaray, bu suretle Be§ikta§l yen
mekle istanbul ikinciligini kazanmJ~ttr. 

Vefa 4, Siileymaniye 1 
Vefa ile Siileymaniye arasmda oyna • 

nan bu mac;1 V efahlar hire kar~t dortle 
kazanc4lar. 

Galib Vefa tak1m1: Muvahhid- Va-
hid, Saim - Mustafa, Siileyman, Yah -
ya - Necib, Muhte§em, Gazi, Mustafa, 
Adnan. Siyah beyazhlar da: N uri -
Ruhi, Necdet, Receb, Biihran, Selim -
Rauf. Muzaffer, Dani§, Ali, Raif §ek -
Iinde idiler. 

Birinci devre ortalarda oynanuken ya
Vali yava§ Vefahlann hakimiyeti altma 
girdi. Otuzuncu dakikada Muhte~em bi
rinci golii kaydetti. Oc; dort dakika son· 
ra da V efa sol ic;i go! adedini ikiye iblag 
etti ve birinci devre bu §ekilde nihayet -
lendi. 

lkinci devrede gene Vefahlar hakim 
oynamakta idiler. Nitekim Gazi vasJtasi
le iic;iinci.i golii de yapt!lar. Bundan sonra 
Si.ileymaniyeliler gayrete geldiler. Dstiis
te tehlikeli hiicumlar yaphlarsa da gerek 
orta akmctlannm beceriksizlikleri, gerekse 
Vefa kalecisinin giizel kurtan§lan yiiziin
den bir tiirlii gol atamadtlar. Nihayet 
33 iincii dakikada Si.ileymaniyeden Mu -
zaffer de Siyah beyazhlara bir say1 ka
zandJrdi. Mac;m sonlarma dogru V efah
lar dordiinci.i gollerini de atttlar. Bu mac;
ta bu suretle nihayetlendi. 

Galatasaray gene tak1m1 
§ampiyon oldu 

F enerbah<;e kuliibiiniin tertib ettigi 
gene tak1mlar &ampiyonasmda Galata -
saray Hasnun Galib taktmt biitiin ma<;· 
larda galib gelmi , yalmz 1stanbulspora 
yenilmi~ ve 22 puvanla &ampiyon olmu§· 
tur. 

Atletizm miisabakalari 
Diin Taksim stadmda Galatasaray, 

Kurtulu~ ve Beyoglu spor kuliibleri ara
smda atletizm miisabakalan yapilmi§hr. 
Bu miisabakalarda iki Tiirkiye rokoru 
kmlmJ~tJr. 

I 00 metro - Haluk Galatasaray 
11.9, Corciyadis Kurtulu§, Orhan Ga
latasaray. 

200 metro - Miinci Galatasaray 
24.4, Zinyadis Kurtulu§, Gareis Pera. 

400 metro - Mi.inci Galatasaray 
54.4, Faik Galatasaray, Merkuris Pera. 

800 metro - Ibrahim Galatasaray 
2.9.4, Fethi Galatasaray, Yekta Gala
tasaray. 

155 metro - Teoharidis Galatasaray 
4.26.5, Duc;an Beyogluspor. 

3000 metro - Teoharidis Galatasa· 

Uzun - Asmanidis Kurtulu§ 6.25, 
Pulat Galatasaray 6.23, Saris Pera 618. 

De; ad1m - Saris Pera 12.64, Zer -
des Kurtulu~, Apel Kurtulu§. 

Smkla atlama - Vizaraplas Kurtu
lu~ 3.1 0, F argalis Per a, Karalimis Kur
tulu§. 

Disk - }alarya Pera 35.72, Yavru 
Galatasaray, Etem Galatasaray. 

Miisabakalann sonunda yapdan tas -
fiyeye gore Galatasaray tak1m1 78 pu • 
vanla birinci, Kurtulu§ 30 puvanla ikinci, 
Beyogluspor da 29 say1 ile iic;iincii ol -
mu~lardiT. 

Heybelide yap1lan yiizme 
yari§lari 

Denizcilik F ederasyonunun hazuladigJ 
deneme yi.izmeleri, diin, Heybeliada pla
jmda yeni in§a edilen yiizme havuzunda 
biiyiik bir kalabal1k huzurunda yap1l -
mJ&ttr. 

Yiizmelere, antrenor Aleksandr Fe
ye! vi nezaret ve hakemlik etmi~tir. 

Alman neticeler ~unlardtr: 

200 metro serbest yiizmede Galatasa • 
raydan Halil 2,31 dakika ile birinci gel
mi~ ve eski Tiirkiye rokorunu kumi§hr. 
Eski rokor 2,35 dakika idi. 

Yiiz metro serbest yiizmede Galata • 
saraydan Or han 1,7 ,2 ile birinci gelmi§· 
tir. 

200 metro kurbalama yan§ta da eski 
rokor kmlmJ§tlr. Bu yart~m birincisi 
3, 11,5 dakika ile Karamiirselden Yu • 
suftur. 

400 metro serbest yiizme Galatasa -
raydan Halil yeniden eski rokoru kua -
rak 5,35 dakika ile birinci gelmi~tir. Es
ki ri:ikor 5,44 idi. 

1 00 metro mtiistii yan&ta Karamiir -
selden Yusuf 1,29; 500 metro serbest 
yan§ta 7,45 dakika ile 1smail birinci gel
mWerdir. 

Bundan sonra genclere mahsus ya -
Tl$lar yaptlmJ~hr. 

I 00 metro gender yan~mda Galata -
saraydan Mustafa 1,20 dakika ile, 50 
metroda ayni gene 0,34,6 ile birinci, 
1 00 metro kurbalama yan$mda Vehab 
1,47 ile birinci gelmi~lerdir. 

4X200 bayrak yan§mt San'an, Fuad, 
Orhan ve Halilden miirekkeb A taktm1 
11,2,4 ile kazanmJ§tir. Ali, Yusuf, Ra-
uf ve lsmailden miirekkeb B taktml da 
12,8, 1 dakika ile ikinci olmu$tur. 

Bu yan§lardan sonra sutopu miisaba
kalan yap!lm!§hr. 

Karagiimriik stadmda 
Eminonii Halkevi tarafmdan tertib e

dilen gayrifedereler ~ampiyonasJ ma(fla
nna diin devam edilmi§tir. ilk oyun Boz
kurd ve Aksaray tak1mlan arasmda ce
reyan etmi~ ve 3-1 Bozkurd galibken o
yun yanda kalmt~tir. 

ikinci oyun Altmhilal ve Kiic;iikpazar 
tak1mlan arasmda oynanmt~ ve c;ok kuv
vetli bir kadro ile ortaya c;1kan Altmhilal 
2-1 galib gelmi§tir. 

~meling Almanyaya 
doniiyor 

Nevyork 21 (A.A.) - Boks ~am -
piyonu Schmeling bu aym 25 inde «Hin
d{'nburg» balonile Amerikadan aynla -
cagmt bildirmi§tir. Boksor, oniimiizdf'ki 
eylul ay1 ic;inde Braddock ile yapmas1 
muhtemel olan mac; i(fin antrenman yap
mak iizere pek yakmda Amerikaya do -

IStJO metr11 ko1udan bir salhp . necegini ilave etmi§tir. 

Y azhk §Ik, pratik elbiseler 

Solda: Beyaz zemm uzerine mavi desenli ketenden etek 
ceket. Bluzu koyu mavi parlak iplikten. Beyaz §apka deniz 
mavisi bir vuvalet. Beyaz eldivenler ve kapag1 mavi c;izgili 
beyaz c;anta. Beyaz ketenle mavi deri kan§Jk spor iskarpini. 

Sagda: Elbise, yaka ve kol roverleri natiirel ketenden,l elbisenin kuma§mdan bir (,;in beresi, beyaz keten eldiven· 
ceketi ve elbisenin yaka tezyinatl keten ve ipek kan~tmla- ler, biiyiik deri c;anta c;ok iyi gider. 
rak koyu kma kahve rengi, parlak nar kirmiZJSI, ye~il, bej Birinci elbiseyi sayfiye yerleri, ikinci elbiseyi giindtz 
ve beyaz renklerde viicude getirilmi§ bir kiyafet. Bununla gezintileri i~in giymek mi.inasib olur. 
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S1hhat - Tuva 

Sac baktmi 
'" 

BaZJ!anm1z yiiz tuvaletine, elbisenin 
zarafetine azami ehemmiyeti veriyorlar 
da, birc;ok hayati meseleleri ihmal edi
yorlar. Bu siitunlarda sac; baktmt hakkm
da stk s1k yazi!ar yazm1~ olmakhgtmtza 
ragmen degil pek uzak olanlar, hatta en 
yakmlanmJZdakiler, arkada§lar, dostlar 
arasmda bile sac; i§ine layiki vec;hile dik
kat etmiyenlere tesadiif ediyoruz. Halbu
ki §apkalarm, boyalann, ve kuvafor diik
kanlannda binbir hupalanmaya maruz 
kalan sac;larm yi.iz ve vi.icudi.in diger u
zuvlanndan ziyade ihtimam gosterilmege 
ihtiyaclan vardtr. 

Sac;lar bilhassa her§eyden evvel s1k 
stk taranmaya ve ftrc;alanmaya muhtac
dular. Bin;oklan sac;lanm kuvaforlere 
tanzim ettirdikten sonra her§eye olmu§ 

\ 
bitmi§ nazarile bakarak onlara el bile 
dokundurmuyorlar ve tekrar kuvafore gi
dinciye kadar sadanna ne tarak, ne de 
fm;a vuruyorlar. Sonra da onlann gitgi
de sertleqtiklerini, parlakhklanm, giizel
liklerini kaybetmekte olduklanm gorerek 
hayrete di.isiiyorlar. Bunda §a§acak ne 
var? Haricden gel en toz toprak ve vii
cud den c;1kan ifrazatla kirlendigi halde 
tarak ve fuc;a ile hergiin temizlenmiyen 
sadardan daha fazla mukavemet bekle
nebilir mi? 

Sac;lanmzm daima giizelligini, yumu
~akhgml, parlakhgm1 muhafaza etmek is
terseniz s1k s1k taraymtz, hrc;alaymiz. Bu 
suretle havas1zltktan bogulmakta olan 
onlan havalandirmJ& ve ayni zamanda 
temizlemi§ olursunuz. 

Bunun ic;in k11lan gayet ince bir ftr<;a 
ahmz. Sa<;lanmzt kiic;iik ki.ic;iik klS!mlara 
ay1rarak bunlan bir elinizle tutunuz! 
Sonra fir(fayt birka<; defa bir yanmdan, 
birka(f defa da i:ibiir yanmdan ge<;iriniz. 
F akat bu ameliyede flrc;anm dibden ni-

.. . .._, . . 
ucu guze Iginin 

Hergiin be~ on dakikabk beden terbiyesile 
endaminiZin tenasiibiinii muhaf aza edebilirsiniz 

I - Genis nefes alma hareketi: Ayaklannm a<;arak 
ayakta durun~z. Gogsi.iniizii ileri dogru <;~kararak kollan
mzt havaya kaldmmz. Geni~ nefes ahmz ve nefesinizi bo
§altuken dizleri biikerek, ellere yanla ileri arasmda bir ya
nm claire c;izdiriniz. Sonra tekrar ayni vaziyete avdet ede
rek nefes ahmz. Bu hareketi I 0 - 20 de fa tekrar ediniz! 

2 - Omuz ve kalc;alann yuvarlakhgmt, karmn dt§an 
~1kmamasm1 temin edecek hareket: Y ere oturunuz. Ayak
lanmz birbirinden apk olarak uzattlmi§ bulundugu halde 
elleri ve gogsii yukan kaldmmz. Sonra belden yukan kts
mmJZI ileri vererek her bir elinizle bir ayagm!ZI dizlerinizi 
biikmeden tutunuz! Bu hareketi I 0 - 20 defa tekrar edi
niz! 

3 - Viicudde miivazeneyi temin etmek ve gogsii, kann 
adalelerini kuvvetlendirmek hareketi: Dizinizin birini yere 
koyarak, digerini dikerek durunuz. Vii.cudiiniizii.n belden 
yukan kmmm o suretle ileriye dogru vererek egiliniz ki 
dikili duran diziniz o taraftaki omuzunuza temas eder gibi 
olsun. Sonra viicudiiniiziin belden yukan bsm1m geriye 
vererek miivazeneyi temine ~ah§mJz. Bu hareketi I 0 de fa 
bir diziniz, 10 defa da diger diziniz iizerinde yapmtz! 

4 - !p atlama: ;limdi yazd1r: Bahc;ede, balkonda bu 
harekeli pek giizel yapabilirsiniz. Evvela ipin her c;evrili
§inde bir defa, yava§ yava§ ah§tiktan sonra iki defa oldu
gunuz yerde durarak atlamaya c;ah~m1z. Bu hareket gogsii 
geni~letir, kan deveramm diizeltir. S1hhatinizi korur. F akal 
ifrata vard1rmaymiz. <_::iinkii kalbi yormak ve ayak taban
lanm diizle§tirmek tehlikesi vard1r. 

hayete ve nihayetten dibe kadar gitme
sini ve gelmesini temin eylemege dikkat 
ediniz. Hususile kulak arkalarmdaki ve 
ensenin iizerindeki klS!mlan yukanya 
dogru fu~alamay1 ihmal etmeyiniz. Bi
raz sertc;e bastJrmaktan korkmaym1z. 
Bunun sac;m altmdaki derilere kat'iyyen 
zaran dokunmaz. Bilakis c;ok faydasJ 
vardu. 

Bunu, hergi.in yapamazsamz, hie; ol
mazsa haftada birka~ kere tekrar edi
mz. 

Sac;lar i~in taranma ve fir(falanma ka
dar faydah ikinci bir ameliye de sa<;lann 
altmdaki derilere masaj yap!lmasJdJr. 
Bu masaj sa<;:J yagh olanlar ic;in on be§ 
giinde bir, kuru Salfhlar ic;in ayda bir defa 
tekrar edilmelidir. Bu masajlar ic;in en 
ziyade katranh ve zeytinyagh ~ampuvan
lar kullamlmabdu. Sa(flan giizelce ve 
muntazaman y1kamak ta elzemdir. La -
kin haftada birden fazla Ytkamak mum
dir ve ic;inde potas, arabsabunu bulunan 
§ampuvanlan kullanmaymJZ. ic;inde bu
lundugumuz yaz mevsiminde sac;lan faz
la klVlrtmak ta iyi degildir. Bizim gibi 
onlann da giizel havalardan istifadele
rini temin ediniz. Basit ve dag1mkc;a sa<; 
tuvaletlerini tercih ediniz! 

H ADIY E ICLAL 

,.Ev kad1n1 

Y ag lekeleri 
Biitiin yag lekeleri, hatta otomobil yag· 

Ian, araba tekerleklerine konulan koyu 
yaglar iistiiniize siiriiliip te !eke yapt1g1 
zaman arttk o elbiseden haytr kalmadt· 
gma hiikmetmeyiniz. Bu gibi lekeler te
miz ve beyaz bezden yapacagmtz kuv • 
vetli bir tampon iizerine bol miktarda 
eter dokiiliip iyice ovaland1ktan ve sa • 
bunlu su ile hafifc;e y1kand1ktan sonra 
miikemmel (fikarlar. Hic;bir iz btrakma
dan temizlenirler. 

Gtctrhh iskarpinler 
iskarpin ve potinlerin gJcullsmJ gider• 

mek ic;in tabanlanm yirmi dart saat ke· 
tenyag1 ic;inde b1rakmahd1r. 0 miiddet 
esnasmda ki:isele bu yag1 ic;er 1skarpin 
ve potinlerin bu suretle sade gJcirhlan 
gitmi§ olmaz, onlar suya ve kara kar§l 
dayamkh ve su gec;mez bir hale de ge· 
hrler. Yalmz bu vaziyetteki ayakbbla· 
r1 tabii ilk defa evde degil, sokakta giy
mek laz1mdu. Y oksa her taraf1 !eke ya .. 
parlar. 

r 

J 
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-Giine~ tutulurken Bile--Boga~~r Konferan~ Be~ senelik plinin ~e~te 
cikte yap1lan tetkikat Sl bugun toplamyor ikisi tahakkuk etm1~br 

9 devlet aras1nda biiyiik 

~~CYmhuriyetW, 
11=11 ©1 0 k ~ lYI ~ lYI lfl) lYI 

Belediyenin nazar1 dikkatine 
Sirkecide kumiisyoncu K. Aydm 1mza 

slle aldiglmlZ mektubda deniliyor ki: cSir. 

Oniversite heyetile beraber Bilecige giden 
Prof. Freundlich, ~ayan1 dikkat izahat veriyor 

Londrada Osmanb Bankasm1n umumi toplan- kecidekl araba vapuru iskelesinin civarm
dakl umumi hala sicaklarm fazlala§masl 

tlslnda reis miihim bir nutuk soyledi ile etrafa tahammUl edllmez kokular neli-
[Ba~taratt I tnc1 sahttede] retmege ba~laml!itlr. 

bir samimiyet var 

Romanya, Sovyetler Birligi ve Yugos - [Ba~tara/l 1 tnct sahttede] 1 kendi endi.istrisine mecburi mii§teri yapan $ehrln orta yerindeki bu bi<;lmsiz halin 
[Ba~taratz 1 tnc1 sahttede] 

kii. diger ki.isuflarda ba§!mdan tiirli.i turlu 
vak' alar ge~ti. ilk ki.isufu 1914 y1hnda 
Kmmda seyretmek istedim. F akat Umu
rni Harb ba§laymca, Alman oldugumuz 
ic;in Ruslar elimizdeki aletleri ald1lar ve 
gi.ine§ tutuldugu vakit ellerimiz bagb bir 
halde kald1. Sisli camlarla bakakald1k. 
Halbuki maksad1m1Z Ayn§tayn nazariye
sini ispat etmekti. 

Harb esnasmda bir yere gidemedik. 
1922 de tam kiisuf Bahrimuhiti Hindi
nin ve Cavanm cenubundan gori.ilecekti. 
Dort Alman, bir Holandah ve bir I ngi
liz bir heyeti seferiye halinde Cava ada
smtn cenubunda Noel adile maruf kiic;i.ik 
bir adaya gittik. Burada ahali yoktu. 
Sadece bir miifreze asker vardt. Bu ada 
bir Noel giini.inde ke§fedildigi ic;in bu 
isim verilmi§ti. Ada ba§tanba§a s1k or
manlarla kapah ve rutubetli bir yerdi. 

Gi.ine§ tutulmaga ba§laymca birden • 
bire hararet 26 derece birden di.i§tii ve 
be§ on dakika sonra sagnak halinde rni.it
hi§ bir yagmur ba§lad!. Bu, yagmur de
gil, tufand1. Be§ dakika sonra sular yan 
belimize kadar c;:Ikml§ll. Kiisufun sebeb 
oldugu bu hadise esnasmda azkalsm bo
guluyorduk. Kendimizi yiiksek bir tepeye 
dar att1k. T abii bu kiisufta da bir§ey ya
pamadtk. 

1926 da tam kiisuf Somatranm cenu
bundan goriilecekti. 1lk defa olarak 9 
metro uzunlugunda bir teleskop yap -
hrd1k. 15 Lon agHhgmdaki aJetJerimiz an
cak iki vagona s1g1yordu. Bu seyahatte 
de dort Alman ve bir Holandah bulunu
yordu. T eleskoplan yerle§tirmek l~lll 
beton istinadgahlar yapmak ve biitiin 
yiikleri tepelere ~1karmak ~ok gii~ oldu. 
Bunu ancak iic; ayda ba§arabildik. Bura
da hamalhkla profesorliigii kolkola yi.i • 
ri.itrnek !aZJm geliyordu. Biitiin bu zah • 
metlerden sonra tam kiisuf dakikasmda 
ne olsa begenirsiniz?.. Hava ~ok gii?:el 
iken kahn bir bu!ut tabakas1 ki.isufun te· 
sirile geldi, oniimiize serildi. D~ ay ge -
ce, giindiiz ~abalad1ktan sonra bu mu -
vaffakiyetsizlik adeta bizi 15 ya§ ihti • 
yarlattl. 

ilk defa 1929 yilmda Somatrada buna I I b' I k ortadan kaldm.lmasm1 degerli Beledlye 
ff k ld avya. on alh milyon ni.ifus u gene Ir mem e et yer Almanyadir. Buna mukabil, Fransa Relslmlzden rica eder!m.,. 

muva a o urn.» · d k I · · d d ltalya a mu ave eyi 1mza e en ev- vard1r. Tiirkiyede terakki eserleri mii - ve 1ngiltere ile yap1lan ticaret gitgide a- k 
P f ·· h · · · · b 1 Bir oyliiniin "ikayeti 

ro esor, mu arnnmmn, unu nasi letler arasmdad1r ve konferansa davet - teaddid ve a§ikard1r: Yagmur f1kdamn· zalmaktad1r. Halbuki, gerek di.iyunu u- -r 
ispat ettigv i hakkmdaki sualine cevaben: ]'d' F k h' 1 k f ·1k h h d Kiitahyanm Ftrafi§ nahiyesl EylnU kc 

1 1r. a at I<; o mazsa on eransm 1 dan zarar goren za ire mi.istesna, asa mumiye, gerek son imtiyaz mubayaalan yiinden Musa oglu Nebi Altan imzaslle al-
«- Gi.ine~in etrafmda korona deni - safhasma i§tirak etmiyecektir. 1talyanm, §ayam memnuniyettir. 1931 denberi mii· dolaylsile, Turkiyte, mali taahhi.idlerinin dlglmiz mektubda deniliyor kl: «Her koy

len bir havayi nesimi tabakasi vardu ki, zecri tedbirler kalkdlktan sonra i§tirak e- temadiyen geriliyen meva§ide de bir ar· biiyiik bir klsmtm bu iki devlet tebaalan- de oldu~u glbl koyiimiize de, kom~ulara 
bu. gu"ne•l'n etrafmda iki mil yon kilo- d v. I k d d d'l k d' G k k k d yalvanp para toplamak suretile b!r telefon , eceg1 umu rna ta IT. t1m kay e I me te 1r. ere topra na i:idemek vaziyetinde bulunma ta 1r. kurarak bunu jandarma ve merkez kara. 
metro rnesafeye kadar adeta yanan bir Hahrlardadlr ki, 1923 mukavelesi mahsullerinin, ierek ehli hayvanatm sa- Nisbeten klsa bir miiddet zarfmda, koluna ba~lad1k. Geyenlerde rnuhtanm1z 
alev gibidir. Gune§e yakm bir c;:ok sey - Bogazlardan ban§ zarnamnda oldugu b§l, heyeti umumiye itibarile kolay ve tehlikeler umumun gi:iziine pek bariz ala- §ehre gitmi~tl. Vazifeten bir §eY sormak 
yare ve sabiteler vard1r. Biz, normal za- gibi harb zamamnda da ticaret ve harb istifadeli olmakta devam ediyor. Y eni rak ~arpml§ ve milli dovizin s1yaneti ic;:in ~~a~o~~~~li:~l~~~ld~~~ ~~:t~zC:r~~~a~o~~ 
rnanda teleskopla bu Ylldlziann yerlerini gernilerinin gec;:rnesi serbest oldugunu i - klering siyaseti, ekseriya, fiatlan, cihan vuku bulan biitiin ihtimamlara ragmen. muhtarla konu§amadik. Bu kadar zora gl
tayin ettik. Fa kat ki.isuf esnasmda bu y1l- lan etmekte ve bu da mezkiir vesikada piyasalannm fevkine c;1karmak gibi ne- ticari muvazene fazlasmm, salahiyettar rerek yaptlj:timiz telefon siis lyin rnldir?~ 
d1zlara bir daha bakarak gi:irdi.ik ki y1l - gi:isterilen bolge ve adalann askerlikten ticeler vermi§tir. Bu vaziyet nekadar sun'i makamlar tarafmdan ahiren 1935 senes1 Adliye Vekaletinin nazart 
d1zlar eski yerlerinde degil, daha uzak tecridini intac etrnekte ve bu suretle Ti.ir- olursa olsun, ihracat bir sene ic;inde, 92 ic;:in be~ rnilyon Tiirk liras1 olarak tahmin dikkatine 
rnesafededir. Bundan da anlad1k ki; 0 kiyeye bir nevi si.iel tahdidat empoze et- mil yon Tiirk lirasmdan 96 mil yon Tiirk edilen harid tediyeler muvazenesinde bir Ceyhanm Mercimek koyiinden Hac1 Sii-
y1Jd1zlar bize ziyalanm gonderebilmek mekte idi. Bu tahdidat muahedeyi irnza Iirasma yiikselmekten hali kalrnaml§tlr. ac;lgm oniine ge~mege kafi gelmedigi an- leyman o~lu Ismail, s. All, izzet Polact im
irin aiine~in korona denilen.o mmtakasm- etmi~ olan devletler mernleketlerine ila - Bu miiddet zarfmda ..• ithalat ancak 87 Ia 1[m1•tu. Merkez Bankasl, altm mev· zalarile aldi~lmlZ mektubda deniliyor ki: 
"' <> - 1 b' d A ·k d ' cKoyiimiizde yedl ay i\;inde ev basmak, e§. 
dan gec;irmeleri laz1md1r. l§te o ziya ar veten IT e men a miimessilin en mi.i- den 89 a <;Ikml§hr. Oyle ki, ticari muva- cudii iizerinden avanslar almak suretile ya ~lmak, mal ve hayvan kaldiimak gibl 
giine~ mmtakasmdan gec;:erken, gi.ine&in rekkeb beynelmiiel bir komisyon tarafm- zene, 1934 senesinden 2 rnilyon lira fazla ve kar§lhk yi.izdesinin gayet ci.iz'i mik - sek!z vukuat olmU§tur. Koyiimiiz yiiz sek-
cazibesile kmhp bize yakmmi& gibi go- dan kontrol edilmektedir. olmak iizere 7 milyon Tiirk liras1 bir faz· tarda tenzili pahasma. bunu muvakkaten sen evlidlr. Bek\;lsl, muhtan, ihtlyar he -

d 
yeti vard1r ve vulruattan blr ka~mm fail. 

riiniiyorlar. Demek ki. ziya dahi mad e Ti.irkiye bugiin bu kayidden usul ve lahkla kapanml§tlr. r akat, bu §a yam kar§lhyabilmi§tir. F akat, daha kuvveth Jeri yakalarunl§tlr. Fakat adaletin pen~e -
gibi cazibeye tabidir. hte bu meselenin mi.isalemet yolile kurtulmak istiyor. memnuniyet vaziyetin kaydi ihtiyatla kar- c;areier tatbik1 zarureti vard1, bunun neti- sine tesl!m edlleceklerine, l;ahnan mallarm 
hulasas1 budur. Eger o giin ke~fettigimiz Bogv azlarm tekrar teslihi hakkmdaki •1lanmasmm muvaf1k olacagm1 biraz son- cesinde de, geren nisan aymdaki F ransiZ· bedelleri odetllmek suretile meseleler art-

• "' bas ed!lml~t!r. 
aleti bugi.in Ti.irkiyeye getirebilseydirn bu taleb herhalde kabul edilecektir. Zira ra izah edecegim. Ti.irk anla~mas1 vukua gelmi~tir. Bundan ciir'et alan failler SUl; i~lemekte 
hie; §iiphesiz bir c;:ok daha yeni ~eyler go- alakadarlar arasmda kar~1hkh bir sami- Demiryollarr laaliyeti Tiirk - Fransrz anla~maBtmn devam etmekte ve blzim §ik§.yetler sukfttla 
recektim. Hususl tertibah haiz olan bu milik ve itimad havasl hiiki.im si.irmekte- Diger bir salah emaresi de §udur: mes'ud neticeleri mukabele gormektedlr. 
teleskob di.inyada bir tanedir ve halen dir 1934-1935 biit~e tahsilab 190 milyon Bu anla•ma mucibince, Tiirkiyenin Bu hususta aid oldugu ma.kam.larm d1k. 

1 k d · · d' B ·k • kat nazarlanm \(ekmenizl selamet! umu • 
Almanyada Potsdamda bu unma ta 1r. Tiirk liras1?1. miite~aVIz lr. ~ rnl t~r, yeni bir muvazene viicude getirmek Uze- m!ye namma yalvarmz.:o 

Bilecikte elde edilen neticeler Zecri tedbirler ni~in bii.t<;e tahmmme msbetle 6 m•lyon hra re muhtac oldugu be§ sene zarfmda, ha- Bir gayrimiibadilin tikayeti 
Be§inci defa olarak seyrettigim kii - ? fazla oldugu gibi, varidat ta, masarife rice kar&I alan muhtelif borclan ancak Isminln ne~r!nl !stemiyen blr gayrimii • 

suf hadiselerinin en parlak ve berrakl kaldinbyor • nisbetle 7 milyon lira bir fazlahk gaster- % 50 nisbetinde odenecek, diger % 50 si badllden aldiglmiZ blr mektubda denili • 

T b [Ba6taratt 1 tnct saht/erie] mektedir. S1vas - Erzururn dahili istik • Tu"rk j1'rasl olarak kiirni.ir ve rni.iteaddid yor ki; cGiridln Hanya miibad!llerinde -
iirk sernalarmda seyrettigirn u sonun- 1 1 hd'd t • 

birlikte siiel zecri tedbir er e te 1 et - razmdan iki tran§i, birisi senenin bidaye- madenlerin mubayaasma tahsis edilecek nirn. Mahan Takdiri Klymet Komisyonu • 
cu kiisuf oldu. Bu sefer aletlerimiz az b d d.. .. v h • nun kanuna uygun olm1yarak verdlgi ka • 

I kl b b H · U M"d'' mege ve hatta ica m a ovu§mege a.- tinde 2 rnilyon, digeri senenin sonunda 4 bu mallar, eski mukaveleler ahkam1 mu- rar ii7,erine hakk1mdan mahrum ka!1nca o rna a era er anta mum u ur- b d k b 
d b z1r bulunmalan ica e er, yo sa u SIS- buruk milyon lira olmak iizere sahlml§· c1'b1'nce sah1'b olduklar1 istihkaklann tes- ~frrayl Devlete miiracaat ettlm ve Tiirk1-l iigii bize Bilecigin tiil airesini les it "' 

tern asia i§liyemez» demi§tir. hr. SIVas - Erzurum demiryolunda faa- v1'yes1· 1'r1'n alacakl1lar hesabma Fransada yenln bu en yiikllek mahkemesi karan boz. 
etmek vazifesini vermi§ti. Elimizdeki te- d • ,. du 
I «Diinyamn her yerin e vazlyet liyet rok ilerilerni§tir. lrmakla Eregliyi sahlacakhr. · eskopla bunu da pek gi.izel yaptlk. Ar- dd " Bozma kararma istinaden Maliye Ve • 
kada§lffi doktor Gleissberg giine§i aynen bir y1l evvelkinden berba rr» birle§tirecek olan komi.ir hath Filyosa Borclu memleketlerin ancak ticari kaletlne miiracaat ettim. cevaben evrak1-
bir satha aksettirdi. Profesor Weber Londra 21 (A.A.) - Esseksde ken- kadar i~letmeye ac;1lmt§ ve Erg ani made- mal teslimi suretile borclanm tesviye ede- rrun 30/ 3/ 936 tarihinde kom!sy~:ma havale 

k · d1' I'nt1'hab dairesinde bir nutuk soyliyen nine i•liyecek alan baku yolu da Diyar- b1'ldikleri ve aiacakh memleketlerin, bore- edlldl~lni bildlrdigi halde bundan sonra ronornetro tuttu. Diger do~entlerim1z • hll;b!r ses ve sada l;Ikrnad1. 1926 senesin _ 
Dr. Okyay, Ntizhet, Pi§mi§ ve Nakl M. <;urc;il «Memleketimizin bilhassa ha- bekire varm1~hr. !ulara ka~1 hududlanm kapad1klan tak· denber! hakklmm pe§lnden ko~up blr l<Ok 
T opuz da tarn 200 ol~me yaph]ar. Bu riel politikada muhtac;: oldugu §ey muay- Endiistriyel terakki dirde tediyabn tamamen kesilmesi tehh- masraflara katlamyorum. Qok rnagdur blr 

Yen bl·r 1'st!lamettir. Bu olmad1k<;a naz1r- Nihayet, endi.istriyel sahada, ayni ya- kesine rnaruz kald!klan, pek rok defa vazlyettey1m. Al~kadar makarnlartn dik • yaphgumz ol~melerin vasatisini alar:.tk k " kat nazar!ar1m r;ekerek i§lm!n blran evvel 
Bilecikte tam kiisuf amm tesbit etmi§ 0 _ !arm biitiin mesaisi hem en hem en im an- ratiCJ faaliyet vard1r. Kayseri pamuk fab- tecriibe edilmi§ bir vak1ad1r. F ransa hii- hallettirilmeslni rica ederim.:o 
JacagJz . • Bu hesablar ancak iki ayda 0 _ sJZhkla kar§Ila§lr» demi§tir. rikas1 16 eyifiide ac;:1Im1§tlr. Senevl rna- kumeti, hududianm, Ti.irk madenierinin Dahiliye Vekaletinin 
Iur. Grenwic; tul dairesinden gune§in Bundan sonra M. Curc;:il «Habe~is • mulat, daha ~imdiden 5 milyon kilo tah- munzam ithalatma ac;1k tutmag1 kabul nazarl dikkatine 
hangl. anda tutulacagvl rnaluAm oldugvun _ tam kendi haline terkettiginden dolay1 min edilmektedir. Birkac;: ay evvel Kec;i- etmek suretile, hamillere ve Ti.irkiyenm · Ldlnclk nahiyes!ne bagll Qoroden koyiin-
dan, Bilecigin de tam ve sahih kiisuf am hiikurneti ay1pladlgl halde, ayni zaman- borluda bir ki.iki.irt tasfiyehanesi ~ah§ - diger alacakhlanna bir hizmet ifa etmt§ den ism!nin mahfuz kalmasm1 lstiyen bir 
tesbit edilirse, hatastz bir tul dairesi eHe da, Avusturya bir taarruza ugnyacak 0 - maga ba§laml~hr. Bu fabrika, dahili is- olup, bu hizmetten dolay1, bugunki.i ~era- kariimizden aldiglmiZ mektubda deni.liyor 
edilmi~ bulunacak ve bu da Apadolu h:t- !ursa kendisine yardJm edilmiyeceginden tihlakin heyeti umurniyesini derhal temin it dahilinde, kendisine kar~l medyun bu- ki: cHiikumetimiz koy ltanununu tatbik e-

~ d M L d c 'f d ·n· d b'l k . o·v f I k . I 1 derken te~k11At !~In !aZim olacak defter, Fakat meramm elinden bir §CY kurtul- ritalannm dogru ve hatas1z yapiimasJ - bahse en» · oy L odrcCun 1 a esl 1 e e I ece hr. lger tara tan, mem e etm unu mak ikhza eder. evrak, dosya ve salre parasr diye koyli.l • 

maz. 1929 ytlmda Somatra adasmm §i- na hizrnet etmi§ olacaktlr.::i) cerhe c;ah§IDl§ ve «M. oi orcun man- cam ve ~i~e ihtiyacmm hie;: olmazsa yarlSl· Mliessesenize gelince, onun, mevzuu- den 20 lira ahnd1 ve bundan baska tah-
malinden tam ki.isuf goriilecekti. Ayni hgl, i~te budur» demi§tir. m Pa§abah~ede ac;1lan cam fabrikasJ te- bahs anla~rnamn tanziminde faa! bir hisse riratlar maklne lle yazilacak der{lldl, yiiz 

masraflan yaparak, ayni zahmetleri ~e - Soma muallimlerinin yurd Hatib, sozlerine §oyle nihayet ver • min edecektir. Bunlardan ba§ka, Zon - almasmm, vazifesi ikt1zas1 oldugunu du- ~~.~~n~ato~~::~~g~lrta~~~:e;~~;~~~~· se~~ 
ke k S k d 'ttik B , • • mi•tir: «Avrupada, Asyada, §!!nali Af- guldaktaki somikok fabrikastm ve ziraatri •iindiik ve ezciimle, diiyunu umumiye ge,.t!"'i halde ortada. ne evrak, ne dos"a, re gene omatraya a ar g1 . u geztnbst • v ' v " ' 
sefer §ansimlz yard•m etti ve yammda rikada, her yerde vaziyet bir y1l iin - bir memieketin smaile§mesi bak1mmdan konseyile birlikte, F rans1z - Ti.irk ticaret defter ve ne de daktilo makinesl vard1r. 

1 Soma (Hususi) - Y1llardanberi fa· cekinden berbaddu. Bu bir sene ic;:inde, daha normal bir misal olarak ispartadaki §irketinin tesisine rnuessis siftile i§tirak .sundan bir sene evvel de vilayet, kay 
gotiirdi.igiim yeni ve biiyiik bir alet e all'yette bulunan Mualll·mler Birligv i 1k _ k d d k k ... ttbleri maa~?mln otuz llraYI gec;emiyece-
Ayn§taynin relativite nazariyesini astro- Almanya silahlanma ta evam e er en gi.ilyag1 fabrikas1m zikretmekligim Ia - ettik. Bu miiessese, Frans1z resmt maka- gin! emretti~i halde blzim kA.tlb hB.IA. kirk 

ff k Id tlsad Sand1gmda toplanan para ile, So· liberal demokrat devletler fevkalade bir z1md1r. Hulasa, be• senelik plan, bu se- matmdan aiman mii.saadeieri kullanarak lira alrnaktadlr. nomi esasiarile isbata muva a o urn. k v • 
A • d' 'k' rna muallimleri, yurd gezisine ~ 1 maga zaaf devresi gec;:irmi~lerdir.» nenin ba~mda, be~te iki nisbetinde tahak- ve kendisi i~in en ufak bir temettii bile Biitiin bunlarm iistiine koylii telefonlar1 

k Yn§tayn, rnadde ile ener]i lye I I aybn karar verm•'§lerdir. A 'k b k ld d b kl . k T k' f d 1933 !dare eden bir fen memurlle bir hat l;avu. 
uvvetin rnevcud olmadlgml, ikisinin ir merr a am argoyu a " r kuk etmi& bulunuyordu. e emiyere iir lye tara In an • ~una rna~ yetl~tlrme~e ~ah~maktadlr. 

tek men§eden geldigini, zira kainatta Be§ bin kiiornetroya yakm bir mesafe Va§ington 21 (A.A.) - M. Ruz - Harici ticaret giifliikleri 1934 ve 1935 seneierinde yap1lan ta - Buhran seneler1nde hiik11metimize verece-
ayn 1·k1· kuvvet olsaydl diinyamn ahengi tutacak olan bu seyahat 1 0 temmuzda velt Habe~istana ve italyaya kar§l am • Maamafih, bunlan golgelendiren bir ahhiidlerin yerine getirilmesi ic;in zaruri ~lmlz verg!lerl guc;halle odiyebild!iUmlz bu 

k ld 1 k I kl b k zamanda yukanda saydrgimiz fiizull mas. 
bozulacagvlnl 1'dd1'a ederek ziya denilen ba§byacak ve iki ay kadar siirecektir. Bu bargoyu a ITIDI§tir. iki nokta vard1r: Bunlar, ba§bca, ticari o an ar§ll ar a iyesinin, umumun - •, raflar bellm!zl \;Ok biikmektedlr.:o 
enerjinin de maddenin evsa&m haiz bu- kadar uzun mesafeli bir seyahate Tiir - Amerikada ~kabul edilen cereyanlarm inhiraflan ve bunlara bagh menfaatine en uygun §ekilde transferine .. 
] 1 · alan nakil gii~liikleridir. c;ab acaktn. • • •• 
undugunu iddia ediyordu. kiyede ilk defa Soma muallim en te - kanunlar Hie;: §ii.phe yoktur ki, birc;:ok Balkan Bu te§ebbiis. imtiyazlanmlZin tecdidi GUNUN BULMACASJ 

Ziyan1n hak1'katen madde gibi oldu - §ebbii.s etmi§ bulunmaktad1rlar. va~1·ngton 21 (A.A.) - Denizcilik te- .11 I . . ld v ·b· T" k' · · 'h' d b · T k h kA ·1 · .. m1 et en ic;:m o ugu g1 1, ur 1ye 1<;m tan m en en iir i.i umeb e tests et-
-:;unu I'spat 1·,.1·n h1',. olmazsa ziyanm da Gidi• ve geli• Devlet Demiryollanmn cimi muavenet kanunu diin senatoda k k I I · b'lh AI · T k h k "' ,. "' ' ' de, ta as rnu ave e en ve 1 assa - tigim1z ve iir i.i fimeti tarafmdan bir 
cazibe kuvvetl'ne dayanarn1yarak mese - tenzilath halk biletlerinden istifade su - kabul edilmi~?tir. '] kd d'l k I I b" .. k .. d v k l Va§ington 21 (A.A.) _ Serrato, yeni manya 1 e a e 1 en mu ave e er, utun c;o asanm gor i.igi.imiiz mii emme mi.i-
la giine§ tarafmdan bir madde imi§ gibi retile yap1lacak, yalmz Havza ile Sam· vergi kanununu kat'i olarak kabul et • harici ticaretin vec;:hesini bozmaga miista- nasebetlerin idamesini temin edecektir. 
cezkdildigini ispat etmek lazlmd!. hte sun arasmdaki mesafe otobi.isle katedile- mi§tir. Yeni vergilerin hasilati 800 mil- iddir. Ortada mii~ahede ~dilen §ey, ancak Tiirkiyedeki faaliyetimizin, ge~en se
bunun ispatini ben i.izerirne ald1m. Ve cektir. yon dolar tutacakhr. nakil imkam mevcud oim1yan nakidlerle ne size bildirdigim kalkmmas1 1935 te de 
........................................................................................................................................................................................ tediye yapan memleketlere dogru kanali- devam etmi!itir, ve buhrandan evvelki ta-

Ba,vekiJimizin aiJesi tayyare ile bir gezinti yapt1 

Ba,vekil lsmet lnoniiniin refikalarx ve !;Ocuk • 
lart evvelki giin Ankara iizerinde tayyare ile bir 
gezinti y~pmi,Iardxr. Ba,vekilimiz de, refikalarl 
Ve ~ocuklal\1 tayyare ile gezerlerken tayyare sefer
leri, yolcu adedi ve saire hakkxnda maliimat al • 
!llt,lardtr. 

Yukartki res imler: Ba~vekilin minimini ktzl 

tlzeri babasxna tayyare hakkmda intxbatm anla • 
brken, Batvekilin ailesi erkanm1 tayyare istasyo
nunda, Ba~vekilin refikalanm tayyare gezintisin • 
den sonra memnun bir ~ehre ile tayyareden iner
ken gostermektedir. 

ze edilmi§ bir miibadele rejimi; bilhassa, rihe aid alacaklar iizerinden maalesef a· 
Ti.irk ihracahm, yi.izde k1rk nisbetinde a- mortismanlar yapmak &ecburiyeti has1l 
§arak tamamen kavnyan ve bloke edil- olmasayd1, daha §ayam memnuniyet ne· 
mi~ marklar vas1tasile. sat1c1 memleketi, ticeler elde edilecekti.» 

F enerytlmaz kuliibiiniin 
kongresi 

F enery1lmazm y1lhk kongresi di.in ku
liib merkezinde bi.iyiik bir ekseriyetle ya
pllmt~hr. <;ah§ma raporundan sonra ida
re heyeti se<;ildi. Ba~kanbga askeri mi.i -
tekaidlerden Mehmed Said Biilgin, as
ba&kanhga Hasan Siinmez, Sekreterlige 
F ahri Gultekin, ba§kaptanhga T alat Oz
I§Ik, sayl§manhga F erid Emekli, yurd 
miidiirli.igi.ine Murad Laz, el<;ilige Tah· 
sin Ozsoz. Dyeliklere: Liitfi, Hamza, 
Nadir, Abdurrahrnan, Pertev, Sinan, 

Muzaffer Taka. Hesab miifetti§liklerine 

Si.ileyman Doper, Kemal. Hasan, temsil 

koluna ba~kan Mi.icahid ilgaz, Mehmed 

Esrner, Refik Gultekin sec;ildiler. Y eni 

idare hevetine muvaffakiyetler dileriz. 

Bisiklet miisabakalari 
T. S. K. lstanbul Bi:ilgesi Bisiklet 

Ajanbgmdan: 

I - 28; 6/1936 pazar giini.i saat 

7,30 da ikinci s1mf bisikletc;:iler ic;:in 57 
kilometroluk bir yan§ tertib edilmi&iil. 

2 - Y an§ yolu Mecidiyekoyii ile ls
tinye - Biiyiikdere - T arabya - Mecidi

yekoyii - Hactosman tepesi - Mecidiye• 

koyi.idiir. 

3 - Y an§~llann sa at 7,30 dan evvel 

yan§ yerinde bulunmalan laztmdtr. 

Sinobda yol faaliyeti 
Sinob (Hususi) - 1936 yllmm hususi 

idare biit~esini tanzim eden Umurni 
Meclis iic; senelik bir yol program1 ka
bul etmi§ ve ~ah§malara haziranm ba
§tnda ba~?lanmt§br. 

Soldan saga: 
1 - G€~en giin tutulan §eY, parlakhk. 

2 • Utanmaktan emir, bak1r kablar bunun. 
la temlzlemp parlatll!I. 3 - Uykuda gorut"t"l 
~ey, bir §eyi bulrnaya c;ah§ma. 4 - Lu eda
tmm tersi, bir ~eyi dilile temizleme. 5 
Fotograf. 6 • Arabca csu:o, aymm ki!im sak. 

Bu i!?ler is:in 25 bin miikellef amele Jandl~l yer, i~inde bulundugumuz mev~tm. 
haZirlanmi§ ve yedi silindir makinesile 7 - Farenin dii§mam, ili§ik. 8 - Eski Yu
kafi miktarda kamyon in§aat mahalleri- nanlstanda ya~am1~ Tiirklerln reisleri, ~7.11 

mekten emir. 9 • Bir §eyi slyahla:;;tumn. 
ne gonderilmi§tir. 10 - Meydan, iran dilinde c: ekmek~. 

Vilayetin bu Yil en fazla Sinob - A- Yukaiidan a§a~Iya: 
yanClk, Sinob - Samsun, Boyabad, Ve - 1 _ Kiblr. nazik de~. 2 - Qama:;;m s1 -
zirkoprii ve Boyabad - Osmanc1k yolla- cak Uetle diizeltmek. 3 - cNey, musiki ale 
rma ehemmiyet verecegi anla§llmak - tinin kabaca okunu:;;u, flkaraya ver!lcn 
tadlr. Osmanclk ve Vezirkopriiye dogru §ey. 4 • Budala, k1sa zaman. 5 • Frans1zca 

cdost, , erkek. 6 - Kalmaktan emir, goz 
uzanan yollarm bu y1l toprak tesviye - atl~. 7 _ Ziyan, Fransada bir §ehir. s 
leri tamamen bitirilmi§ olacak, Sinob • Mahkemenin kararm~ bildlren k§.lttd , dog
Ayanc1k, Sinob - Bafra yollarmm da ru olnuyan soz. 9 - Eskl elb!selerin del!gi
ta§ do§enmesi ve silindiraj i§lerine de - nl de§iglnl tarnlr etrnek, arabca c:su,. 10 -
vam edilecektir. Onunla yiiriiriiz, vakit. 

Yunan Krah Selanikte Evvelki bulmacamn halledilmif ~ekl 

Selanik 21 (Hususi) - Ahalinin bii • 
yiik ve heyecanh tezahiirleri arasmda 
§ehre giren Kral ve maiyeti biiyiik cad
delerden ge~erek dogru mitropolidlik 
kilisesine giderek ayinde bulunmu§tUr. 
Kral buradan sonra ii«iincii kolordu, 
me«hul asker abidesine ve miiteveffa 
Kral Birinci J orjun heykeline c;elenkler 
koymu§tur. 

Kral, saat be§te hiikfunet dairesinde 
konsoloslan kabul etmi§, sonra sivil ve 
askeri: erkanla muhtelif mezheb reis -
lerile ve bir«ok te§ekkiillerin miimes -
sillerile gorii§mii~tiir. 

1 6 , o ti 7 I:S !I 1n 

IIMIOINitiRTollll i 1YiT 
2 EiCfEI•IEILI•ILIEIY 
3 RIAIFI•INIOIM!giRIO 
4 AIKiilSI8IMIAI•TiinD 
5 KI•I~IUISI8ILIAIFI• 
a •l•I•ILIAIKI t INI•IR 
1 ~IAIMIAIR·I•IKI•TNTA 
8 AIDIAIKI.IKIAIGitiF 
9 KIAINI•IKIA NIAIDI 

to AlMl..liL I•lK El~lft' 
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ADEMi iKTiDAR BASURA ~ARE 

FORTESTiN HEDENSA 
ile derhal ge~er. Erken ihtiyarhyan -
lara, yorgun viicudlere dinc;lik verir. 

du. Ameliyatstz memeleri kurutur. 
Kam, agiiYJ keser. Me§hur ila~hr. 

Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumili2inden: 

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

2 - lhale 30/6/936 sah giinii saat dokuzda Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiligi dairesinde icra k1hnacaktu. 

3 - Talibler teklifnamelerini o gune kadar Komisyon riyasetine 

vermi~ bulunacaklardtr. 
4 - Ekmek yerli unundan has olacak ve talibler bedeli muhamme

nenin yuzde yedi buc;uk kurUfU olan 2099 lira 52 kuru' temi -
nab muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komisyona ve· 
receklerdir. 

5 - Fazla izahat almak ve 'artnameyi gormek istiyenlerin Konya 
Cezaevi Direktorlugiine miiracaatleri ilan olunur. (3367) 

DBRMOJBN 
Dcrisi kuru, ~atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibeden sonra ba~lm bir ilae< veye: 

krem kullanmalarma imkan kalmaz. <;iinkii DERMOJEN yalmz krem degil tam 
manasile cildin devas1d.Ir. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, ~atlaklar, sivil· 
celer, ustura yaralan, yamklarda birebirdir. Mikroblardan, soguktan, giine~ten 
cildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

Kapal1 Zarf Usulile 
EKSiL TME iLANI 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Zafranbolu civarmda Karabukte kurulacak demir fabri
kalarma aid aehir insaah temelleri vahidi fiat esasile ve temel -

' ' 
Jerden yukar1 klSlmlar toptan gotiiru suretile eksiltmiye ~tka · 
rdmt~hr. Tahmin edilen intaat bedeli 469,372,41 liradJr. 

2 - Bu i'e aid eksiltme evrak1 'unlardu: 
A) Eksiltme tartnamesi 
B) Mukavele projeai 
C) F enni fartname 
D) Fiat cetveli, ke1,1if hulasalan 
E) Hususi •artname 
F) Projeler. 

tstiyenlt:t"in bu evrak1 25,00 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankast bi"'asmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliigiinden a
labilirler. 
3- Eksilb.ue 8/7/936 c;ar~amba gunu saat 16 da Ankara Zi

raat Bankas1 h'inasmda Siimer Bank Merkezindeki Komisyon -
da yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakb.r. 
5 - lsteklileriu 22.524,90 lira muvakkat teminat vermesi la

ztmdtr. Bundan batka eksiltmiye girecekler ihale guniinden 3 
giin evveline kadar l!ankaya bu iti ba,arabQeceklerini ispat ede 
cek evrak1 gostererek bir ehliyet vesikas1 alacaklar ve bu ehli · 
yet vesikastm teklif mektublarma leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm nihayet ihale sa
atinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm k!lnuni ,ekilde 
kapablmtf bulunmas1 fartbr. 

Pazarl1k ilan1 

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

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

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

2 - Tesisat etyasmm ketif bedeli 49.988 lira 16 kuruflur 
3 - Bu ille aid evrak !funlardtr: 

a - Mobilya plinian 
b - Ke,if defteri 
c - lmar edilecek mefru~atm listesi 
d - Mobilya plan listesi 
e - Umumi, fenni ~artname 
f - Umumi, fenni sartname lahikas1 

' -
g - Eksiltme 'artnamesi 
h - Mukavelename projesi. 

lstekliler bu evrak1 2 lira SO kuru' kartiligmda Bakanhk Yiiksek 
tlgretim Gene! Direktijrliigunden alabilirler. 

4 - Pazarhk 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi gunu saat 
onda Ankarada Kultur Bakanhgt Yiiksek tlgretim Gene! Direktor -
liigii dairesinde toplanacak Arthrma ve Eksiltme Komisyonunda o · 
lacaktu. 

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

desine uygun 3750 lirahk muvakkat teminat vermeleri. 
b - Ticaret Odasma kayidli bulunmalart. 
c - lsteklilerin mibolya fabrikast sahibi olmak ve asgari, ka -

bulii katisi yaptlmtf «10,000» lirahk mobilyayi fabrikasmda yaph · 
gma dair, idarelerinden almtt oldugu vesikalara istinaden Baym · 
dtrhk Bakanhgma eksiltme giiniinden en son sekiz gun evvel mii · 
racaatle fenni ehliyet vesikast almalar1 laztmdtr. 

6 - lsteklilerin dordiincii maddede yazth tarihte pazarhga i'ti
rak etmek uzere istenilen evrakla hirlikte Arthrma, Eksiltme ve iha
le KMIIItyonuna mftraeaat etmeleri liztmdtr. «1336» (3274) 

~ARPINTIYA TERi KOKUYU 

NEVROL HiDROL 
birebirdir. Biitiin smtr nobetlerine, 

teessiirle baytlanlara hayat verir. 
derhal keser. Viicuda zarar vermcz. 
Her eczanede bulunur. 40 kuru!)tur. 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Cibalide eski Gulcami yeni Kuc;ukmustafapa,a mahallesinin eski 

Fener yeni Abdulezelpa'a caddesinde deniz kenarmda u~ katta alb 
oda hirer salon iki hala bodrum katmda mutfak ve komurlukleri ar
kasmda denize kadar uzayan biiyukc;e bir bah~esi bulunan e!ki 210, 
212 yeni 166 numarah kargir evin tamamt paras1 pe,in ve s1rf nakid 
verilmek 'artile iic; bin be~ yuz lira uzerinden ac;tk arthrma usulile 
sahlacakhr. isteklilerin 29/6/936 pazartesi gunu saat on iki buc;uk
ta yuzde yedi buc;uk pey akc;elerile muracaatleri. «R.» (3289) 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sart,m, kumral her tene tevafuk 
eden giizellik kremleridir. Sthhi usullerle 

hazulandtgmdan cildi besler ve bozmaz. (;il, Leke, Sivilce 
ve Buru,ukluklan kamilen giderir. 

4 sekilde takdim edilir: 
' 

1 - Krem Balsamin yagh gece i~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yagstz giindiiz ic;in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin actbadem gece ic;in 
4 - Krem Balsamin actbadem giindiiz i!tin. 

Kibar mahfillerin takdirle kulland•klart yegane s1hhi kremleridir 
MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~asmt alb kuru,Iuk 

post a pulile bize gonderiniz. Y azacagm1z adresinize dort ,ekil 
Krem Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESI, Beyoglu · istanbul 

Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii 
~ .................................. ... 
K1ymeti Teminab 

muhammenesi muvakkatesi 

Lira K. 
220 52 

67 10 

283 60 

721 16 

Lira K. 
16 54 

5 04 

21 27 

24 54 
54 09 

No.st 
6 

4,50/1 

82 

84 
300,302,6,8 

Dosya 
1170 Oskudarda ihsaniye M. 

de (;i~ekc;i So. da evin 
tam ami. 

1482 Oskiidarda Durbali M. 
de T ekke So. da bah~e
li ah~ab evin tamam1. 

125 Oskudarda Selamiali 
M. de Karakolhane So. 
da bah~eli evin tamamt. 

125 )} )) )} 
178 Kadtkoyunde Osman • 

aga M. de Sogudluc;e' • 
me So. da tramvay yolu 
uzerinde maadukkan 
ahtab hane ile Kuyu So. 
da 6, 8 say1h arsalarm 
V akfa aid hissesile his
aedarma aid hisselerin 
tamam1. 

Yukar1da mevkilerile cinsleri ve kiymetleri yazth mahliil yerler 
sattlmak iizere ac;1k artbrmtya ~Ikariimttbr. thaleleri 3/7/936 cu -
ma giinii saat 15 te Kadtkoy Vaktflar Miidurlugiinde yaptlacaktn. 
isteklilerin muracaatleri. (3405) 

Ae< karmna bi.r kahve ka§1g1 almd1kta 
KABIZLIGI DEfEDER 

HA YRET ETME! 
TECRiiBE ET! 

N 0 R i 
NORi'nin yeni model 1,6,3 ob -

jektifli makine ve seri filimleri 
gelmi~tir. 

NORi ucuz, §lk, glizel ve mi.i _ 
kemmel bir fotograf makinesidir. 
Dlinyada hi~bir fotograf makine _ 
si az zamanda bu kadar fazla sa • 
hlmam1~tlr. Kendi filimleri daima 
mevcud oldugu gibi bir metro si -
nema filmini de kullanabilir. Her 
fotograf magazasmda bulunnr. 
6,9 ve 41/2,6 Rodenstock objektifli 
Foto makineleri ve her tlirlii seh
pa ve tlrtlr makinelerimiz gelmi§· 
tir. Deposu: Bah~ekap1 R1dvan 
han (10) No. Telefon 23949 

E. Hasan ticarethanesi 

I Dr. Mehmed Osman Saka I 
Yemeklerden birer saat sonra ahmr

sa HAZIMSIZLI(a, mide ek§ilik ve 
yanmalartm giderir. AgiZdaki tatstzhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo-~ 
su, Ycnipostane arkas1 A§i.r Ef. Sok. 
No. 47. 

Gogiis ve dahili hastahklar 
miitehasstsl 

Cenevre tlntversltestnden mezun. 
Cenevre Ttb Fakii.ltest ve halk 

sanatoryomu sabtk aststant 

Belediye karf)smda Sinanaga 
daireleri. Ogleden sonra dO..tten I 
itibaren hastalanm kabul eder. 

Telefon: 23565 

Gebzede Biiyiik Pehlivan Giirefileri 
28 Haziran 936 pazar " ·· G b d C h · H lk P · · . . . gunu e ze e um urtyet a arhst tarafmdan 

tddtah pehhvan g-iire~leri yaptmlacakhr. Gidip g-elme i~in Istanbul ve 
Anadolu tarafmdan on iki tren v"rdtr. 

lkramiyeler 

I Ba~a Ba~alh Biiviik orta Kiidik orta Oeste 
Lira Lira ,. 

1 ..... s.o ........ 3
•
0 
.......... io.i.ra .......... ~~;·r.a1 ........ ~io;ir~a .. .J 

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambala) ve komprimelerln 

uzerinde halisligin timsali 

olan ffi markasm1 araymrz. 

22 Haziran 1936 

-·~----·--1 inhisarlar Umum . Miidiirliigiinden 

1 - idaremizin Polathanede yapllracag1 17854 lira 10 kurUf ke,if 
bedelli idare binasi kapah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Eksiltme evrak1 90 kuru~ mukabilinde lstanbulda lnhisarlar 
in~aat 'ubesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 6/7/936 pazartesi gunii saat 11 de lstanbulda Kaba
ta~ta lnhisarlar Levaztm ~ubesi binasJndaki Ahm ve Salim 
Komisyonunda yapilacakbr. 

4 - Muvakkat teminat 1339.06 liradtr. 
5 - lstekliler ihaleden en az iicr gun evvel lnhisarlar lntaat ,ube • 

sine gelerek en az bu buyuklukte bir binay1 muvaffakiyetle 
yapmt~ olduklarm1 ve diplomah mimar veya miihendis bu • 
lunduklarmt gosterir vesaik ibrazile ehliyet vesikasi aldtktan 
sonra eksiltme evrakmt istiyebilirler. 

6 Kapah zar{lar ihale gunu saat tam ona kadar ismi ge~en Ko-
misyon Reisligine makbuz mukabilinde y~rilmit olmahdu. 

(3332) -1 - idaremizin Gonende yaptuacag1 15572 lira u e i 
' delli idare hinasJ kapah zarf usulile eksiltmiye konulm~ftur. 

2 - Eksiltme P.Vrakt 78 kurus mukabilinde lstanbulda lnhisarlar 
intaat ~ubesinden ahnabilir. 

3 Eksiltme 4/7/936 cumartesi giinii saat 1! de istanbulda Ka • 
bata~ta lnhisarlar Levaztm ~ubesindeki Ahm ve Salim Ko • 
misyonunda yaptlacakbr. 

4 - Muvakkat teminat 1167.94 liradu. 
5 - istekliler ihaleden en az U!; giin evvel lnhisarlar lntaat tube • 

sine gelerek en az bu buyiiklukte bir binay1 muvaffakiyetle 
yapmtt olduklanm ve diplomah mimar veya miihendis bulun
duklarmi gosterir vesaik ibrazile ehliyet vesikas1 aldtktan 
sonra eksiltme evrakmt istiyebilirler. 

6 Kapah zarflar ihale gunii saat tam ona kadar ismi ge!ren Ko-
misyon Reisligine makbuz mukabilinde verilmit olmahdtr. 

(3333) -1 - idaremizin Milasta yaphracagt 16262 lira 80 kuruf ke,if be • 
delli ldare binast kapah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Eksiltme evrakt 82 kuru~ mukabilinde lstanbulda lnhisarlar 
tn,aat ~ubesinden almabilir. 

3 - Eksiltme 7/7/936 sah gunu saat 11 de lstanbulda Kabatasta 
lnhisarlar Levaztm ~ubesi binasmdaki Ahm ve Sabm Ko~is
yonunda yaptlacakllr. 

4 Muvakkat teminat 1219.71 liradtr. 
5 istekliler ihaleden en az 3 gun evvel inhisarlar intaat tubesine 

gelerek en az bu buyiiklukte bir binay1 muvaffakiyetle yapm1~ 
olduklanm ve diplomah mimar veya muhendis bulunduklart
m gosterir vesaik ibrazile ehliyet vesikast aldtktan sonra ek • 
siltme evrakm1 istiyebilirler. 

6 Kapah zarflar ihale gunii saat tam ona kadar ismi ge~en Ko-
misyon Reisligine makbuz mukabilinde verilmi' olmahdtr. 

(3334) 

• 
TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

3 iincii ke~ide 11 T emmuz 936 dad1r 

Biiviik ikramive 5 0. 0 0 0 lirad1r 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» lirahk bir mukafat vardu ... 

ist. Posta T. T. Ba~miidiirliigiinden: 
Posta nakil vasttalartmtz ic;in ahnacak 10 ton benzin ac;1k eksilt -

miye konulmu~tur. Eksiltme 29 haziran 936 pazartesi gunii saat 15 
te Galatasarayda istanbul Posta T elgraf Ba~mudiirlugu Ahm Sa tim 
Komisyonunda yapilacaktu. Muhammen bedeli 3,000 lira, muvak
kat teminati 225 liradtr. 

lsteklilerin ~artnameyi gormek ve muvakkat teminatlanm eksih:
me giinunden evvel yahrmak iizere her gun Ba,miidiirliik Y azt t,leri 
llalemine miiracaatleri- (3291) 
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ila,..larlniZI Bah-re SAJ iH NECATi den a~m~~ r~~e~el.eriniz biiyiik bir dik- FOSFATI•N NECATI• Cokktvmetli hir bebek g1das1d1r. Bununla ~es 
y kapldB ..Ill kat, c1ddx b1r xsbkametle haz1rlamr. lenen ya vrular tombul ve kuvvetli ne~'eli olu• 

,yatmazden avvel PERLODENT dt~ 

macununu kullanmak suretile agtztntzt 

ytkamayt kendimze bir vazife biliniz. 

PERLOOENT ktyas kabul etmez bir 

muzaddt taaffilndilr. · -·-.A'~ v-e ~~. ~.t.~·d-1 .... ~ c:t~ .iU,.'~ 
~ at~ tJt: ~~ o4... ~Ali)"'~ kl.l~ ......_;~4 

A 
5 

Doktor .. 

RIZA UNVER 
Dos)um ve kadln hastal1klar1 

miiteh&SSISI 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nakletmi~tb 

T elefon : 22683 

istanbul Harici Askeril 
KIT AA Tl iLA.NLARI 

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

2 - Kabul fartlar1 AS. Lise 
ve orta mektebler talimahnda 

I I yazdtdlr. Bu talimat askeri mek-
Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlar1 teblerde ve askerlik ,ubelerinde 

-~~-~·••~~ii!!!~~~•lllllii~I!B-•~~IIIII••••••••IIII• goriilebilir. 

T k ~ I s I k E I A k 3 - lsteklilerin a,agtda yaz1h a SIt e a ti 1 m a hususlarl da goz oniinde butun -
durmalar1 laz1mdir. 

Esas No.s1 Mevkii ve nev'i 

94 
100 

Heybeliadada Yah sokaimda 2 No.h kazino. 
Biiyiikadada Nizamda, Nizamderesi sokagmda 19 
numarah i~inde kuyu ve eski alit ve edevah miitle· 

mil 4928 metre murabhat arsa. 

103 Biiyiikadada Nizamda, Nizam sokagmda eski 25, 
yeni 7 numarah 1076 metre murabba1 arsa. 

106 Biiyiikadada Nizamda, Nizamderesinde 5 numarah 
1573,50 metre murahba1 arsa. 

303 Heybeliadada Turyolunda 1, 2, 3 No.h 5398 metre 
murabbat tarla. 

304 Heybeliadada Turyolunda 8 No.h 15905 metre 
murabbat tarla. 

305 Heybeliadada Turyolunda 6 No.h 39.77 metre mu· 
rabbat tarla. 

558 Biiyiikadada Nizamda Yii.cetepede 2 numarah 
2031,25 metre murabba1 bah~e. 

559 Biiyiikadada Nizamda, Nizam sokagmda 172 ada, 
7 parsel numarah 2762 metre murabba1 tarla. 

560 Biiyiikadada Nizamda, Nizam sokagmda 159 ada, 
4 parsel numarah 866 metre murabba1 araa. 

563 Biiyiikadada Nizamda Cumatepede 1 ada, 184 par• 
sel numarah 5600 metre murabba1 tarla. 

Depozito 
Lira 

1000 

200 

172 

80 

240 

'400 

160 

41 

90 

50 

336 
641 Biiyiikadada Nizamda, Nizameddin sokagmda 3 • 1 

kapi, 156 ada, 2 parsel No.h bah~eli ah,ab kotk• 800 
Mevkileri yukartda yaz1h emlak bedellerinin birinci taksiti pefin 

'\>e geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi miisavi kliimda ve fU 
suretle: 

Tamamlart faizsiz sekiz miisavi taksitte odenmek tartile ve a~tk 
artbrma ile satilmak iizere arthrmtya konulmuttur. thaleleri 26 ha· 
ziran 1936 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat onda tubemizde ya· 
Pllacakttr. 

fsteklilerin tayin olunan giin ve saalte ,ubemize miiracaatleri. 
«373» (3288) 

Nordloit Seyahat Acentasi 
HANS WALTER FEUS1''EL 

Diinyan1n her taraf1na 

TREN-VAPUR-UCAK 
BiLETLERi 

A-Biitiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da ba~Jar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii -
sabaka imtihant da 15 agustosla 
21 agustos arasmda yapihr. 

B - Mekteblerin bulunduklar1 
yerler haricindeki mevkilerde o -
turan isteklilerin l 0 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklarJ yerlerin As • 
kerlik ,ubelerine miiracaat et • 
mif olmalarJ laz1mdJr. 

C - Kabul l}artlarml ta,Iyan 
istekliler evrakm1 tamamlattmp 
Askerlik I}Ubeleri vas1tasile 
mektebe gondermeleri ve mek· 
teblerden davet vaki olmadan 
hi~bir istekli mektebe gitmeme· 
lidir. 

D - Miisabaka imtihanma 
girmek ifiin davet edilen istek • 
lilerin imtihan yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza • 
namaymca geri donmek i~in ya· 
pacaklarl masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun i~in de ri· 
dif ve doniil} masrafm1 beraber 
gotiirmesi laztmdir. 

E - lstekli mektebe kabul e
dilmedigi takdirde hi~bir hak id· 
dia ~demez ve hir sene terki tah
sili olanlar da mektebe almmaz
lar. 
4- Mektebler leyll ve mec • 

canidir. Talebenin ia,esinden 
ba,ka giydirilmesi, te~hizah ve 
kitablart mektebe aid oldugu gi
bi ayrtca heray bir miktar maat 
ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden· 
ler miisabaka imtihanma girerek 
kazand1klari takdirde miihendis 
ve fen memuru yetilitirilmek ii • 
zere A vrupaya tahsile gonderi • 
Iir. <<~'8» (3244) 

111G-ai•alltall:i.Riilil1hiiltlii1mMic•a•d•d•es•i•N•o•,•4•5•K•e•f•e•li•h•ii•selliiy•in•·•h•a•nn. IIT•elllellfolinii·i. . .i44.ii8i.4ii8i.l Dr. A • K A TIEL 
Fen memuru aran1yor 

l ekirdag Vila yeti iskan 
Miidiirliigiinden: 

Tekiri:lag Vilayetinin iskan kai:lrosuna Fen mektebi mezunu ve ya
hud ehliyeti fenniyesi Naf1a Veki.Ietince tasdikli olmak f&rtile yiiz 
elli lira iicretli altJ fen memuru almacakhr. · . 

Talib olanlarm istidalarile birlikte &f&itda yaz1lt ve1ikaarm aatl 
:v-eya tasdikli suretlerini Tekirdag Vilayetine gondermeleri. (3406) 

Vesikalar: 
A - Niifus, hiiviyet ciizdani. 
B- Diploma. 
C - T erciimeihal. 
Q - lki fotograf. 

( A. KUTiEL) 

Karakoy, Top~ular eaddesi No. 33 

Kiiltiir Bakanhg,.ndan: 
1 - Orta okullarda Franstzca, Almanca ve lngilizce muallim mu· 

avini olmak istiyenler i~in bu sene imtihan a~Ilacakhr. 
2 - lmtihanlar 1 eylul 936 sah giinii istanbul Oniversitesinde bat· 

hyacakhr. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklarm: 
A - Tiirk olmalar1, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla yatta olmamalart. 
C - Hiisniihal erbabmdan olduklart, cinayet ve ciinha nev'inden 

mahkumiyetleri olmadigi hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. «~alen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesna olup mensuh olduk
lan claire amirinin verecegi vesika kafidir, » 

D - Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmiye mani viicud ar1za· 
larmdan salim olduklarinJ ispat eder tasdikli hekim raporu ih
raz etmeleri. 

E - En az lise ve 4, 5, 6 smxfh ogretmen okulu mezunu veya bun • 
larm muadili tahsil gormiit olmalan. 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki dera aenesi 
muallimlik etmif bulunmalar1 lB.ztmdtr. 

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

5 - Yukartdaki fartlart haiz olan namzetler bir istida ile Veka -
· Jete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bagla -

nacaktu. 
A - Niifus tezkeresinin astl veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid fehadetname veya vesikalarmm asd 

veyahud suretleri. 
C - Hiisniihal mazbatasJ. 
D - Mahalli Maarif idaresinden niimuneaine tevfikan tasdikli ath

hat raporu • 
E - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotografh fit. 
F - Alb aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflar1. 

Bu vesikalann en son 1/8/936 tarihine kadar Vekalete gon • 
derilmif olmas1 lazimdu. Bu tarihten sonra Vekalete gelmif olan 
veya evrak1 miiabitesi noksan gonderilmit istidalar hakkmda mua-
n1ele yapiimJyacaktir. Keyfiyet ilan olunur. «1215» (3074) 

I istanbul Belediyesi ilanlar1 I 
Floryada 

Kiral1k 
Diikkan Kira 

No. muhammeni 
Teminah 
muvakkate 

Y eni Y ap1lan 
Diikkanlar: 

25 160 12 Florya ~ar,Ism-~ 
dakidiikkan 

24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
80 

120 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

120 
80 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
190 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

9 
6 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 

14,25 

,. ,. 
» 
» 
» 
)) 

» ,. 
» 
» 
» 
lt 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» , 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» » 
iistiinde iki 

odasile 

I 
~ 
I 

Berber, tiitiincii, 
kundura boyaeJal, 
tuhafiyeci gibi es· 
nafa verileeektir 

3iit~ii, muhallehiei 
ferbet~i, aimit~i, 
pasta, kundura bo
vactst gibi esnafa 

mahsus 

Bakkal, mezeci, 
ah~t, manav 1i• 

bi eanafa 
mahsus 

Yukartda eemti, muhammen kira bedellerile teminat ak~eleri ya
zth diikki.n)afdan 1 • 9 numaraya kadar olanlar hakkal, simit~i, ah
~~ ve manavhk, tp ila 16 numaraya kadar olanlar siit~ii, muhalle • 
bici, 'erhet~i, simit~i, pastac1 ve kundura boyacm ve 17 ~ 25 nu • 
maraya kadar ohmlarm da berber, tiitiincii, kundura boyacisl, tu • 
hafiyeci gibi esnaf itlerinde kullamlmak iizere ayr1 ayn a~1k arttir
miya konulmuflur. ~artnameleri Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. 
isteklilerin arthrmtya girmeden evvel diikkanlari ne i' i!rin kulla -
nacaklartni Emlak ~ubesine bildireceklerdir. tsteklilerin hizala -
nnda gosterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile hera • 
her 30 haziran 936 sah giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulun . 
mahd1rlar. «B.» (3249) 

f/JNtN 

Teslim tarihinden itibaren birincikanun 936 sonuna kadar de • 
vam edecek miiddet i~in 200 lira kira bedeli tahmin edilen Florya
da dosyas1nda 11\evcud kroksinde 13 numara ile gosterilen kazino 
(hah!renin de arthrmasma girebilmek iizere) a~1k arthrm1ya ko -
nulmuttur. ~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Arthrmt • 
ya ittirak edecekler buras1m da ne i' i~in kullanacaklarmi arttir • 
mtya girmeden evvel Emlak ~ubesine miiracaatle bildireceklerdir. 
fsteklilerin 15 lirabk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bir· 
likte 30/6/936 aah giinii aaat 15 te Daimi Endimende bulunmah • 
dular. 

Teslim tarihinden itibaren birincikanun 936 sonuna kadar devam 
edecek mUddet i~in 100 lira kira bedeli tahmin edilen Florya ~ar -
flStndaki bah~e 8 ila 18 numarah diikkanlar kirac1lan aras10da a~1k 
artbrmtya konulmlll~tur: $artnameai Levaz1m MiidiirlUgiinde gorii • 
liir. lsteklilerin arthrmadan evvel Emlak $ubesi Miidiriyetine mii • 
racaat etmelidirler. Artllrmtya girmek istiyenler 750 kurutluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 30/6/936 sah gii
nii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdular. «.B.Jt (3253) 

En ho~ meyva usarelerile hazir
!anmi~hr. Hazmi kolayla§tlnr. ln
kibaZI izale eder. Karu temizliye

rek vi.icude tazelik ve canhllk 
bah§eder. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • istanbul 

Serlnllk 
ve Rahya 

verlr. Haznu 
Kofayla$tmr. VI· 

tamlnc:e zengll'\dlr. 

171KLITLC~Dfll ~KINIRJZ 

Kasunpa§a Niifus memurlugundan: 
~i§lide Hacunansur sokagmda 51 nu

marah hanede oturan Kosti k1z1 Eleni 
ihtida ederek arzusu ve~hile Enel tes• 
miye edildigi ilan olunur. 

MGtenaslp bir.'Erfdam 
ol}, ltouutl Ko•oolo•l (Oelnt) •• K•·· 

"'narlel"l vDc:udu ••kmali:11z1n hnaaObll 
tomh• odo•. Sovlmll~lnt holtl gtlmtk· 
ll&lrt vOoutu yurnut•t•r Yl lncaltlr. 

ll'ly1tl1r: Kemerlero 8 11.-ldan. 
KOPIII., (Oalna) autytnla barabtr 

215 ll•tdtn ltlbt•tn. 

8atr, yerl ~·'"'"' 1 

ISTANBUL, 
TOnal "'')'dan• o. h.1. 

·Ma~anm•z• z:lyaret ad !nlz ~•ya 
12 f'l o.lu torlfomlzl latoylnlz, 
Flyttl1r1m11dt bGyGk tonzlllt. 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye miitehassJsJ 

Pazardan ba~ka ~nlerde ogleden 
&onra saat (2¥2 tan 6 ya) kadar !stan
bulda Divanyolunda (104) numarah 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e.. 
der. Sall, cumartesi ~nleri saball 
c9 lh • 12~ saatleri hakiki fikaraya mah
sustur. Herkesin haline ~ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Ku~hk telefon: 21044. 

Kirahk veya sabhk 
D E P 0 

Galatada Karaoglan soka
gmda lOX 10:::::.:100 metre mu
rabhamda. ve SO metre tram
vaya yakm kargir bina kirahk 
veya sabhkhr. Bu bina depo 
veya fabrika i~in elveri~lidir. 
ldaremizde (M. 20) miiracaat 

C:ii:iz Hekimi 

Dr. SUKRU ERTAN 
Cagaloglt!! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 

Tel. 22566 
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Kii~iikler, ·Biiyiikler! 

:11111 IIIII I II 11111111 Ill Ill ttl tt I II Itt Ill IIIII I II I till I II Ill Ill I I I I I I I I I II II I I I I I I I I I I I I Itt I I I I I I I II I I I lt1 ... 

Y a§amak i~in di§li, hatta hem giizel, hem 
saglam di§li olmak lazrmdrr! 

GUnde iki defa dit;lerinizi R A D Y 0 L I N le 
far.;alayanaz. Muvaffakiyet kat'idir. 

,,II 11111111111111 IIIII 11111111111111111 Ill 11111111 tltltttllllllllll IIIII III Ill 11111111111111111 Ill till 111,: 

Samsun ~arbaybgtndan: 
1 - Belediyemize aid elektrik ve su fabrikalar1nxn bir senelik ihti

yaci olan 380 ton mazut f&rtnamesi dairesinde ve kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmuftur. 

2 - ltbu mazutun tahmin edilen bedeli 32300 lirad1r. 
3 - lhale 2/7/936 giinlemecine rasthyan pertembe giinii saat on • 

da Belediye Enciimeninde yap1lacakhr. 
4 - ~artname bedelsiz olarak Belediye Y az1 ltleri Kaleminden te· 

darik edilebilir. 
5 - fstekliler teklif mektublarm1 ve 2422 lira 50 kuru,Iuk muvak • 

kat teminatlarm1 2490 say1h kanunun 32 nci maddesindeki sa
Fa·bal dairesinde, ayni giinde, muayyen saatten bir saat evve • 
line kadar makbuz mukabilinde Belediye Reisligine teslim et· 
mif bulunacaklardu. Posta ile gonderilen mektublar1n nihayet 
3 iincii maddede yaz1h saate kadar gelmit olmas1 ve d1f zarf • 
larm miihiir mumu ile iyice kapanmif olmast laz1mdu. Posta · 
da olan gecikmeler kabul edilemez. 

6 - lhale 2490 say1h artllrma, eksiltme ve ihaleler hakkmdaki ka
nuna goredir. 

7 - .$artname ornekleri Istanbul ve Ankara Belediyelerine gonde • 
rilmi,tir. lstiyenler oradan tedarik edebilirler. (3178) 

Her yerde 

Ooktorlar taraftndan 

tavsiye 

olunmaktadu~. 

END " Fruit Salt••, 
"Set de Fruft" '' 
"M•J•• Tuzu" hll· 
Rlelorl labrlka mar. 
kaoo olarak tesell 
edllllllfllr. 

Kirpiklerinizin §U resimde goruldu~u 
gibi giizel olmasm1 isterseniz, yalmz Fa
rukinin (C1C!) rimelini kullammz. Ba§
ka hi!;bir rime! gi:izlere, kirpiklere bu 
cazibeyi, bu letafeti veremez. 

Farukinin, dudak ve ya:nak alhklarr 
da dunyanm en me§hur rujlarmdan iis 
tundiir. 

Farukinin (CiCi) krem ve pudralan 
dahi son zamanlarda sagma sapan ilan
larla alemi kandtrm1ya c;ah§anlarm 
krem ve pudralarmdan c;ok ala oldugu-

nu bir kere tecrube edenler tasdik ederler. 
Deposu: Sultanhamam FARUK! GtlZEL KOKULAR MAGAZASI. 

T ASFJYE DOLA YIStLE 

Mecburi Sah§ 
Resmen tasfiyuine karar verilmesi hasebile bilciimle emvali tcariye

sinin sablmast takarriir eden Galatata me,hur 

ELBiSE MAGAZASINDA mevcud elbiselerin sab~1 
20 Hazirandan itibaren 5 Temmuz 936 ak§amma kadar 

15 giin mi.iddetle temdid edilmh;tir. 
Bu miiddet zarfmda biitun mallarm sablarak tasfiyenin neticelendiril· 

mell MECBURi olup aahf muddetinin tekrar temdidine lMKAN OLMA
DIGJ'NDAN bu huattan iatifade etmek istiyenlarin hergiin sabah saat 8 

den akfam 19 a kadar :nag-azaya miiracaat eylemel~ri ilan olunur. 

Hali Taafiyede EKSELSYOR '<. Ptakas j. Her~kovi~i 
ve ~ki. Kollektif ~irketi TASFiYE MEMURLARI. 
Avukat I. AGAH AKK.AN, H. SULEYMAN 

,._. fENNi SONNET<;; --~~~~~~ - 8-aJa.Cb ve 8Cl§muh4rrtrt -Yu.~o• Nadi 

EMiN FiDAN 1 Umumt nefrlvatt fdar.s o!den l'IU1 /flm 

Mil.dilrfl: Hikm•t Miinif 
Bqiku., Erip apoorbm&ni 

Tel4. 1<..'-i- lUll~. ew 40671 
JfatbGncllL\: 11e Ne~rifllll Ttlrk Anontm 

IITklt' • I.UZnbvl 

CUMBL'RIYET 22 Haziran 1936 

.-•TiFOBiL -· f 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmarnak i~in a/tizdan alman tifo 
haplanchr. Hir; rahatstzhk vermez. 

HASAN 
• 

A 
•Herkes al:lbilir. Kutusu 55 Kr. » T ra§ Makinast 

» T ra§ B1~ag1 
» Tra§ Sabunu 
~ Tra§ Kremi 
~ T ra§ Pudrasi 
~ Tra§ Kolonyas1 
~ T ra§ F Ir~alari 

Miitercim aran1yor 
Almancadan tlirkc;eye ve tlirkc;eden 
almancaya terclimeye bihakkm va
kif, almanca stenografi ve daktilo 
bilen ve frans!Zca lisanma mlikem • 
melen a~ina bir mlitercim acele aran
maktadu. Taliblerin (Mlitercim 
I 20) rumuzile Istanbul I 76 numa
rah osta kutusu adresine tahriren 

mliracaatleri. 
HASAN DEPOSU: 1ST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Lapseki Sarbayhgtndan: 
' 

1 - Elektrik ve un degirmeninin lfr senelik ihtiyaci i~in heher ki
losunun sekiz kurutlan 1700 lira bedeli muhammenle Neft Sandikat 
veya Sitandart mahndan mazut. 

2 - Beher kilosu on sekiz kuruftan 200 lira bedeli muhammenli 
gene ayni maldan makine yag1 Uray1m1zdaki tartnamesi ve~hile 
25/6/936 per,embe giinii saat 16 da kapah zarf usulile ihale edile -
cektir.lttirak i~in 142lira 50 kurut muvakkat teminat makbuzile 2490 
sayd1 kanunun tarifall daireiinde hazirlanmif teklif o gun azami sa· 
at on hete kadar Uray Enciimen Batkanhgma verilmesi laz1mdu. 

(3355) 

Ankara Viliyetinden: 
1 - Vilayet !rift~ilerine dag1hlmak iizere satm ahnacak 210 ta· 

ne sap arabaamm 6/7/936 pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf usu • 
lile eksiltmesi yap1lacaktu. 

2 - Arabalarm tutar1 14,700 lirad1r. 
3 - ~artnamesi Ankara, Istanbul, Eskitehir ve Bursa Ziraat Di

rektorliiklerinde goriilebilir. 
4 - isteklilerin arabalar1n % 7,5 tutar1 olan banka mektubu veya 

Hususi Muhasebe Direktorliigii veznesine yatmlmif makbuz ve tek ~ 
lif mektublarile birlikte eksiltme giinii saat 14 te Vili.yet Daimi En
ciimenine gelmeleri. «1411» (3449) 

T iirkiye Ziraat Bankastndan: 
Bugday te,kilab!lda ~ahttmlmak ve miisabaka imtihanlarmda 

gosterecegi muvaffakiyet derecesine gore 70 . 100 liraya kadar 
ayhk verilmek iizere 10 memur ahnacakbr. Miisabaka imtihan
larma girebilmek i~in en afagi Lise, Ticaret Lisesi, Galatasaray 
Ticaret k1sm1 mezunu veya mali bir miiessesede veya bankada 
en az ii~ sene ~ahtmif bulunmasJ ve yafl 20 den a9ag1 ve otuzdan 
yukar1 olmamas1 tartbr. Miisabaka imtihan1 30 haziran 936 ta • 
rihine musadif sah giinii saat 15 te Ankara, Istanbul ve lzmirde 
yapilacakllr. · 

lmtihan program1 ve diger ferait Ankara, Istanbul ve lzmir 
Ziraat Bankalarmdan ogrenilebilir. Talibler istenilen vesika • 
larla birlikte 25 haziran 1936 aktamma kadar bu Bankalara 
miiracaat etmif olmahdular. (3386) 

Ankara Sehri imar 
Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: Ankara mezarhk duvar1 kapak 
latlan olup ketif bedeli 21,075 lira 31 kuru9tur. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak fUnlardu: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia itleri feraiti umumiyesi 
D - Hususi tartname 
E - Ketif cetveli 
F- Proje 

lstiyenler ~u 9artnameleri ve evrak1 bilabedel Ankara lmar Mii • 
diirliigiinden alacaklardu. 

3 - Eksiltme 10 temmuz 936 cum a giinii saat on albda Anka • 
ra lmar Miidiirliigiinde yapilacakllr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapiiacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1581 lira muvak . 

kat teminat vermesi, bundan batka atagidaki vesikalar1 haiz ol 
Ek 'I K . - up s1 tme om1syonuna gostermesi lazimdir. 

Eksiltmiye en az bir par~ada 5000 lirahk temiz duvar ve tat iti 
yapmlf olduguna dair vesikas1 olanlar girebilirler. 

. 6 - Teklif. mektublar1 yukar1da ii~iincii maddede yaz1h saatten 
b_Ir saat ev~ehne kadar Ankara lmar Miidiirlugiine getirilerek Ek 
s1ltme Komtsyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecekt' p 
t •t " d '} k Ir. OS· a I e gon er1 ece mektublarm nihayet ii,.iincii madded 1 k d · 3" e yaz1 1 sa· 
ate a ar ge!mlf olmas1 ve d1f zarfm miihiir mumile iyice kapahl . 
mit olmas1 lazimd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

«1425» .(~447) 

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

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

2 - Eksiltme ve ihale kapah zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat bet yiiz liradu. 
4 - lsteklilere tartname ve mukavele miisveddesi parasiz olarali 

gonderilir. 

5 - Talib olanlarm bu demiri Kiliste teslim etmek tartile fiat 
teklif etmeleri laz1mdir. 

6 - thale 1/7/936 ~artamha giinii saat 15 te Belediye Enciime· 
ni huzurunda yapilacakllr. 

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

KUM ARA DE_SJEKTiR 
is Bankas1n1n Kumbaralarmi almakla, • 
yaln1z para biriktirmi~ olmaz, ayni zamanda: 

Talihinizi de denemi' 
olursunuz! 

i, Bankas1 asgari 25 lira mevduati 
bulunan biitiin kumbara sahiblerine 

senede 7 de fa kur' a ~ekerek 

,00 amUkafa 
veriyor. MUkifallar1n 10,000 liras1 her sene I nisan 
ve I lefrinievvel larihlarinda kur'a 9ekilerek 
verilmektedir. Bu iki kefidanin her birinde 5,000 

lira, fU fekilde tevzi adilmektedir: 

Birinciye 1000 lira 
• 
Ikinciye 250 )) 
1 0 ki~iye 1 00 yiizer liradan 1000 )) 

20 )) 50elliser 
' 

» 1000 )) 

175 )) 10onar » 1750 )) 

Cern an 207 ki~iye 5000 

iki$er bin lirahklar • • 
Diger be~ ke,idenin her birinde yalniZ 

bir ki~iye iki bin lira veriliyor. Bu ke~ideler 
her sene ~ubat, Haziran, Temmuz, Eylul 
ve Birincikanun aylar1nm ilk giinleri ya • 
pdmaktad1r. 


