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Ilk celse fevkalade dostane tezahiirlerle ge~ti. Biitiin devlet 
Miimessi1leri Tiirk talebini hakh buldular ve tervic; ettiler 
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« T iir kiyenin en hassas noktasz Bogaz far-
dzr ve onu korumak hakkzmzzdzr !,, 

Hariciye V ekilimizin nutk 
Rii~tii Aras tezimizi izahve miidafaa ederek «Projemizi kabul ederseniz iki 
as1rd1r harb zavysinden goriilen Bogazlar bir vifak ge~idi olacakbr.» dedi 

Fransrz Jelegesi M. Pol Bonhur, Rumen delegesi M. Titiilesho. /ngiliz delegesi Lord Stanhop, 
Rus delegesi M. Litvinof 

Cenevre ve 
tr •• n o 

D un Montrode a~Ilan konferans 
Bogazlar meselesinin memleke
timiz tarafmdan taleb olunan 

yeni §eklini kararla§tlrmaga davet olun
mu~ bulunmaktadtr. Montro konferanst 
aym yirmi be~ine kadar devam ettikten 
,;onra muteaktb celselerini temmuz iptida
lanna talik ederek <;ah§malanm muvak· 
katen tatil eyliyecektir. C::iinkii haziramn 
26 smda Cenevrede Milletler Cemiyeti 
Konseyinin ve 30 unda da Asamblesinin 
i<;timalan mukarrer bulunuyor. Montro 
konferansma i§tirak eden murahhaslardan 
baztlan ~ahsan Milletler Cemiyeti Kon
sey ve Asamblesinde de ham bulunacak 
lcimselerdir. Ondan ba§ka Montro kon
ieranst dahi dahili teskilatJ itibarile Mii
Qetler Cemiyetile alak.adar k1lmmt§ oldu
gundan Milletler Cemiyeti i<;timalan ya
r>~hrken bizim konferansm muvakkaten 
tatili bundan dolayt da zaruri idi. 

,Sekle aid i§ler bunlardan ibaret olup 
esasa gelince iki vaziyet arasmdaki ehem
miyetli fark1 tebaruz ettirmek laZJmdtr: 
Montrode sulh lehine yap1ct bir i§ goriile
cek olmasma mukabil Cenevrede yikm
tilann tesbiti ameliyesi yapilacakiJr. Se
bebi ne olursa olsun, Cenevrede gorule
cek i§in be§er tarihinde benzeri goriilme· 
llli§ yiiz kizartlcJ bir aytb te~kil ettigine 
§iiphe yoktur. Milletler Cemiyetini te~kil 
eden devletlerin boyle hicab verici bir va
ziyeti nas1) omuzhyabileceklerine basit in
sanlann kolay kolay ak11lan ermese yeri
Clir. Devletler bu vaziyeti Cemiyetin IS• 

lah1 tedbirile tevil ve telafiye t;:ah~acak
]ardJr. Hit;: olmazsa bunda samimi ve 
Jnuvaffak olmalan temenni olunur. 

!ngiltere zecri tedbirleri kald1rmaga 
hrar vermi§ ve F ransanm yeni hiikumeti 
de onun izinden yurumek neticesini pek 
tabii bulmu§tur. Milletler Cemiyeti misa
kmm ihialini icabmda bir harble de olsa 
teyid edemedikt;:e mali ve ekonomik zec
ri tedbirler gibi zaten yanmyamalak tat
bik olunan bir usulun kendi ba~ma hi<;bir 
l§e yaram1yacagml izaha ihtiyac bile yok
tur. M. Baldvin zecri tedbirlerin ilgas1 
hrarim zaruri ktlan sebeblerin izah1 SI

tasmda bu tedbirlerde tsrar etmek i<;in 
harbi gaze almak laz1m geldigini, zecri 
tedbirlerde 1srann erge<; bir harbe mun
~er olmas1 zaruri bulundugunu, halbuki 
lngilterenin gorii~une gore bugunku gun
~e hit;:bir milletin harbe ham veya ona 
taraftar olmadigmi si:iylemi~tir. Bu iddia 
tarnamen dogru olmak it;:in (tngiltere ba~
ta oldugu halde) si:izlerini ilave etmek la
ZilndJr, ki zaten M. Baldvinin :fadesinde 

YUNUS NADI 
[Arkas' Sa. 7 si.Ltun 3 to!} 

Dostane mukabeleler 
M. Titiilesko tezimizi bararetle kar~dad1 ve dedi 
ki: «Bogazlar Tiirikyenin kalbi ve Romanyan1n 
cigerleridir. Bu kalble o cigerler birbirne baghd1r.» 

H:onjerans1 a~an Hariciye Vekilimiz Konteransa riyase" 
eden M. Brits M. Motta Dr. Tevjik Rii§tii. Aras 

.. M. Pol Bonkur · Fransanm 
konferansa biitiin hiisnii 
niyetle geldi&-ini soyledi . T evfik Riistii 

' 
Montri:i 22 {Sureti Mahsusada giden 

arkada§Jmizdan, T elefonla) - Bogaz
lar meselesi hakkmdaki teklifimizi konu
§acak olan dokuz devlet murahnaslann
dan miirekkeb konferans bugun saat 
dortte burada, Montropalas otelinin bii
yiik salonunda toplandt ve i~e ba§ladl. 

Konferans lsvi<;re Hariciye N ezareti 
daire ~efi M. Motta tarafmdan at;:JidJ. 
M. Motta, butun heyetlere hiikumeti na· 
mma «ho§ geldiniz» dedikten sonra Tur
kiyenin Bogazlara dair bir teklifi oldu -
gunu ve bunun i<;in toplamldJgmi soyle
di. 

Bundan sonra Hariciye Yekilimiz Dr. 
T evfik Ru§tu Aras soz ald1, ( <;er~eve 
it;:inde dercettigimiz) nutkunu irad etti 
ve c;ok alk1~landt. 

M. Titiileskonun beyanah 

T evfik Ru§tii Arast muteak1b riyaset 
intihab1 yapiid1. Reislige Avustralyamn 
Cemiyett Akvam murahhast olup, mart
ta Londrada toplanan konseye riyaset e
den M. Brus ve ikinci reislige de Yuna
nistan delegasyonu reisi M. Politis se -
<;ildiler. Oondan sonra Romanya Harici
ye Nazm M. Titulesko kursiye geldi. 
Tiirkiye - Romanya dostlugunun ktymet 
ve ehemmiyetinden bahsederek Bogazlar 
meselesinin Turkiye i<;in hayti bir husu
siyeti haiz oldugunu, muahedelerin tadili
ne taraftar olm1yan Turk talebinin ihtiva 
ettigi inkar edilmez hak kar~tsmda makul 
hareket etmek liizumuna kani bulundu -
gunu kaydeden N am c;ok heyecanh bir 
sesle: 

«- Bogazlar meselesi Tiirkiyenin 
kalbidir; hizim cigerlerimiz de oradadtr. 
Bu kalble ciger birbirine ~ok stkt ve sa
mimi surette b~ghdtr. Birinin selamet ve 

[Arkast Sa, 7 &utun 5 tej 

Arastn izahat1 

Tiirkiye bu teklifile bir 
~ok miisaadekarhklar 

da gostermektedir 
Montro 22 (A.A.) - Anadolu 

Ajansmm sureti mahsusada giden 
muhabirinden: 

Tiirkiye D1§ 1§leri Bakam T evfik 
Ru~tii Aras, Mntro Bogazlar konfe -
§agJdaki nutku soylemi§tir: 
ransmm bugunku ku§ad celsesinde a-

«- Turk heyeti murahhasasmm 
bu celse bidayetinde Bogazlara aid 
olarak takdim eyledigi mukavelena -
me projesinin dogu§ ~eraitini sizlere 
izah eylemek uzere si:iz ahrken, bu 
flrsattan bilistifade, her §eyden evvel, 
bugunku toplantlmJZa ba§kanhk et • 
megi kabul buyuran federal mu§avir 
M. Mottaya hararetle te§ekkiir eyle • 
mek isterim. 

Yuksek §ahsiyetini uz.un zaman -
danberi tamd1gmuz 1svi<;re siyasi da
iresinin mumtaz §efi, beynelmilel si • 
yaset alanmda tebaruz etmi§ yuksek 
bir devlet adamtdJr. Hepimiz, muhak
kak surette, bizlere geni§ bir misafir
perverlik gi:istermekle kalmayip ayni 
zamanda kendisine has amdide an' a
nesinin yarathgi sukun havast ile bey
l}elmilel miizakereleri kolayla~tJran 
Isvi<;reye medyunn §ukran bulunmak
tayiz. 

Bugiinkii konferansimJzm toplan • 
mast dolayisile gosterdikleri buyuk ko

[ArkaSt Sa. 7 sii.tun 4 te] 

Bogazlar rejimi i~in teklif 
ettigimiz mukavele 

Sulh ve harb zamanlar1nda 
olacag1 · ahkam T iirkiyenin 

8ogazlar1n tabi 
• tam emn1yet 

ve miidafaasini • teJnin edecektir 
Ankara 22 (A.A.) - Hukumetimizin daveti iizerinc oralarda seyrisefaini, beynelmilel ticaret menfaatlerini, Tiir· 

bugun Montrode toplanan Bogazlar Konferansma, 24 tern- kiyenin emniycti <;erc;evesi dahilinde vikaye edecek tarzda, 
muz 1923 te Lozanda imza edilmi§ olan Bogazlann tabi tanzim eylemek arzusile mutehassis olduklan cihetle miinff'
olacagt usule dair mukavelenamenin yerine kaim olmak uze- sih Ye mulga oldugunu kabul ve beyan ettikleri 23 temmuz 
re hukumetimiz .ta~afmdan teklif edilen Bogazlar rejimi mu- l l :'23 te Lo1anda mun'akid mukavelenamenin yerine yeni 
kavelename proJeSJ §Udur: btr mukavelenamenin ikamesine karar vermi§ler ve bu hu-

Bulgaristan, Britanya fmparatorlugu, F ram a, Yunams susta her biri kendi murahhaslan olmak iizere ... murahhasla-
tan, italya, ]aponya, Romanya, Tiirkiye, U. R. S. S., ve rm isimlerini tayin eylemi~lerdir. 
Yugoslavya, Bogazlar umumi tabirile amlan C::anakkale Bo- Mii§ariinile:vhim usulune muvaftk ve muteber goriilen ~a-
gazt, Marmara denizi ve Karadeniz Bogazmdan ge•i~1 ve [Arkast sahife 7 siilun f de] 

italya bize bir 

nota verdi 

Zecri tedbirler kalk1nca 
konferansa bilfiil 
i~tirak edecek 

Montro {Hususi) - italyan huku -
neti Tiirkiye Hariciye Vekaletine gon
cerdigi bir nota ile beynelmilel vaziyetin 
irki~aftm muteaklb Bogazlar konferan -
sua i~tirak edecegini bildirmektedir. 

Cemiyeti Akvam Asamblesi zecri 
tedbirlerin kaldmlmasma karar verir ver· 
mez 1talyanm Montro konferansma i§ti
rak edecegi anla~dmaktadtr. 

Montro 22 {A.A.) - ltalyamn Bo
gazlar konferansma ~imdiye kadar i~ti -
rak etmedigi halde bir mu~ahid gi:inde • 
recegi haber almm1~tlr. Bu haber, heniiz 
teeyyiid etmemi~tir. ............................................................ 

lngilizlere gore 

Almanya Bulgar:istan1 
silahlandirlyormu~! 

Deyli Telgrcf gazetesinin Zagreb 
muhabiri l;ektigi uzun bir telgrafta di
yor ki: 

<:Bulgaristanch bulunan doktor $aht
la Bulgar hiiklmeti erkam ga)et ha -
raretli surette vedala§blar. Bulgaris -
tanla kat'i bir ar.la§ma akdeciildigine 
dair malfunat yoktur. Lakin haber aldJ
gJma gore Sof)adaki gorii§melerin ba§
hca mevzuunu B1lgaristamn .Almanya 
tarafmdan teslih ~dilmesi te§kil etmi§
tir. 

Milletler Cemi~tinin Habe§istam i
talyanm tecaviizii1den kurta~amamas1 

Avrupanin ortasnda ve cenubu§arki -
sinde bulunan di!er memleketleri kor
kuttugu gibi Bulg~ristam da tela§a dii
§iirmii§tiir. Bunur il;in Bulgaristamn 

LMcast Sa. 7 siitun 3 te] 

$air M ehTJ.d Akifin yeni aldtrdlgtmtz 
blr resmi (faztst iiqiincii sahifededir) 

I Konferans a~thrken inhbalar 

T arih bukadar salllimi bir 
kongre kaydetmemi§tir! 

Herkes ~n ve dosttu. Sanki ~etln bir mevzuu 
miizakereye degil, tasdiki mukarr:er bir hakk1n 
kabul merasimini yapmak i~in toplandm1' gibiydi 

Konleransrn diin toplandrgr Montro ,ehrinden bir goriiniif 

Montro 22 {Surcti mahsusada giden 
arkada~1mzzdan, T elefonla) - isvic,:re
nin on bin nufuslu bir kasabast olan Mon
tro bir haftad1r adeta buyuk bir inblab 
arifesindeymi~ gibi bir manzara almJ~It. 
Her yerde hummah bir faaliyet gorulu
yor, Montropalasla butun otellerde bu -
yuk hamhklar yapd1yordu. 

Bogazlar konferansi Montropalasta 
toplanacag1 i<;in buranm salonlan tadil 

edilmi~. konferans ve komisyon i<;in yer
ler haztrlamp sandalyeler konulmu~tu. 
Daha tit;: dort gundenberi otelin iizerinde 
on milletin bayragi dalgalanmaktayd1• 
Bir taraftan da fsvic;re polisi tedbir ah • 
yor, Montropalasa girebileceklere vesika
lar veriyordu. 

Tiirkiye Hariciye Yekilinin muvasala
tmdan sonra ~ehirde hareket biisbutiin 

[Arkasz Sa. 6 siitun 5 te] 
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Negiis • ger1 
Hahe,ler italyaya kars1 
ettiler, Gallalar silaha 

• Isyan 
sardd1 

Diin bu haberi Avam Kamarasrna bildiren M. Eden 
ltalyanrn vaziyete hakim olamryarak orfi idare ilan 

ettigini, ve /ngilterenin Habe§istanrn ilhakrnr 
tanrmryacagrn I da soyledi 

Londra 22 {Hususi) -Hariciye Na-1 topraklanmn % iinii askeri i§gal altma 
zm M. Eden Avam Kamarasmm bu • 
gunku toplanhsmda Habe§istan hakkm
da muhim beyanatta bulunarak, Cemiyeti 
Akvam Asamblesinin onumuzdeki hafta 
zarfmda yapacag1 toplantJda 'ingiltere -
nin Habe~istarim ilhakma dair italya ta
rafmdan verilen karan kabul etmiyecegi· 
ni resmen bddirmi§tir. 

M. Eden bu munasebetle Habe§istan 
hadiseleri hakkmda etrafh ma!Gmat ve
rerek demi~tir ki: 

«- D~ hafta evvel italya Habe§ 

alm1~h. Adisababa, Harrar gibi miihim 
§ehirlerin dahil bulundugu bu topraklar
da ya~1yan halkm ekseriyeti lmparatora 
muhalif olan Galla kabilesine mensub bu· 
lunuyordu. Uc; hafta evvel cereyan eden 
bu hadiseler yuzunden lngiltere Habe • 
~istana silah ve cepane sevkini kat'i su · 
rette yasak etmi§ti. 

Halbuki bugun vaziyet ba§tanha§a de 
gi~mi~tir. Mevsuk menabiden alman ha -
berlere gore, Galla kabilesi ltalyanlarc 

[Arkast Sa. 6 sutun 4 tel 
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I II II 
VIYANA OON.U~U 

Tarihi tefrika: 71 M. TURHAN TAN 

Bekri Mustafa Pa,a bagtrdt: «Bre El~i! kanad 
ku~ta, ktrici pen~e aslanda bulundugu gibi 
~eref dedigin nesne de gii~lii olanlarda bulunur» 
Hakikati tamamile gostermi§ olmak i

~in hemen ilave edelim ki tarihin en yiik
sek §ahsiyetlerinden biri olmak, hazineler 
ele gec;irmek hmile yaman bir i§e bel 
baglaml~ alan Kara Mustafa Pa§a Turk 
silahm1 e§siz zaferlerle yeni ba~tan §eref
lendirmek kaygusunu da giitmiiyor degil
di. 0 silahm yenilmez olduguna gerc;ek
ten kanaati vardt ve bu kanaatle kainala 

pek yiiksekten baktyordu. Ona sorulsa, 
sorulabilse Kanuni Sultan Si.ileymanm 
alamadtgt Viyanay1 devirmenin bir tarih 
borcu oldugunu soyliyecekti ve 0 borcu 
oclerken para hmma magJub oJU§UnU bd
\cj hissetmez gori.inecekti. 

Kont do Kaprara, KJZlaragasile Ba§
imrahorun Sadtrazamdan iisti.in c;tkama -
d1klanm sezmekte gecikmedi, dogmamas1 
ic;in bu kadar c;ah~ttg1 felaketin yiiz go~
termek i.izere bulundugunu anladt ve ha
kikati !mparatora bildirdi. Hamiyetli el
c;inin istanbuldan Viyanaya gonderdigi 
mektublar, raporlar, yurdseverligin oldu
gu kadar i§sezerligin de ~aheserleridir. 0, 
i~ten gelen bir tela§ ve teessurle yazd1g1 
bu mektublann birinde ilkbaharm gel -
mesile beraber mi.ithi§ bir ordunun Avus
turya topraklanna saldiracagmi, bu ya -
man afete kar§l vakit kaybetmeden mii· 
dafaa tedbirleri almmasmt soyledJkten 
sonra: «Ha~metpenah! .. Turkler bizi 
mi.ihimsemiyor, hie; mi.ihimsemiyor. Kara 
Mustafa Pa§a kendine pek gi.iveniyor>> 
diyordu. Ba§ka bir mektubunda §U ya
mk sozler vard1: « Yi.iz elim bulunsa ve 
damarlanmm her birile yazmak kabil ol
sa size hep bu sozii tekrar edecegim: 
K1bca sanlmaktan, h1ristiyanhg1 Turk
Jere kar§l miidafaadan ba§ka c;are yok
tur. Sulh iimidleri mahvoldu. Biz fela • 
ketle yi.izyi.ize geliyoruz. Ezilmemek, 
mahvolmamak ic;in onu ezmege c;ah§ma· 
hyiz.>) 

lmparatora tehlike arifesinde hangi 
kaptya ba§vurmak, hangi ele sar1lmak la
Zlm gelecegini ogreten de oydu. 1stan • 
buldan hayklrarak Romayt gi:isteriyordu. 
<<Papanm etegine sarilmiZ>> diye yah·a
nyordu. 

Birinci Leopold, gerc;ekten yurdsever 
bir diplomat olan Kont do Kaprarant•l 
biitUn ogiidlerini dinledi, asker! hazuhk
lara gef!lli vermekle beraber Romaya 
elc;iler yollad1, Papa Onbirinci !nosandan 
din namma yard1m istedi. Lutherin Um
meti olan protestanlan y11lardanberi kan 
ve ate~ ic;mde bogarak katoliklige bagh • 
hgml gosteren, yan Macaristam Sen Pi
yer kilisesine c;iftlik olarak bag1~hyan lm
paratorun bu dilegine Papanm kulak as
mamas! miimkiin degildi. 0 sebeble Ra
madan her yana vaizler ~Ikanlmt~. bey::tn
nameler dagihlmi~ ve biiti.in huistiyan a
lemi Tiirkler aleyhine mukaddes cihada 
davet olunmu~tu. 
· Fransa Krah Ondordi.inci.i Lui, Ro -
mada hamlanmak istenilen f1rtmalan 
Bab1aliye bildirmekte kusur etm1yordu. 
Fakat Kara Mustafa Pa§a ki.ic;i.ik bir te· 
Ia~ degil, bu korkunc haberlere minimini 
bir alaka dahi gostermiyordu. Hatta Pa· 
risli elc,:inin bir gi.in ciir' et gosterip: «Go· 
zi.ini.izii ac;m1z. Polonya ile Avuslurya 
birlesiyor» demesi iizerine bir sinek VI • 
Zllhs; duymu§ gibi yiiziinii ek~itmi~. «is
terse Krahmz da Casarla birle~sin. Biz 
kimseden korkmayiz» demi~ti. 

Yaziyet bu bic;ime girince ric' at ihti
mali ortadan kalkml§ oluyordu. Kara 
Mustafa Pa§a ic;in de i§i arhk h1zlan -
d1rmak gerekti. Zaten orta Macar elc;i
leri ve Kont do Kaprara son damlaya 
kadar sizdmlmi~tl, pazarhgm uzatilma
sma sebeb kalmami§II. Bundan otiirii ve -
zir, son hamleyi yapb, Ti:ikeli !mrenin 
Bab1ali tarafmdan orta Macar Krah ve 
Valisi tayin olundugunu Viyana hi.iku • 
metine bildirdi. Ayni zamanda onun el
c;ilerile 14 maddelik bir muahedename 
imzalad1. 

Muahedeye gore Tokeli Macaristan 

VILAYETTE 

Diin Vilayette bir toplanb 
yap1ld1 

Diin Vilayette Vali Muhiddin Osti.in
dagln yanmda Emniyet Miidi.irii Salih 
Kthc, Belediye tefti§ heyeti reisi T evfik 
ile Vilayet dahilindeki kaymakamlar top· 
!anarak zab1tai belediye i§lerinin Islahl 
hakkmda uzun muzakerelerde bulunmu§
lardtr. Bu mi.izakere neticesinde polisin 
Belediye i§lerini takibde daha s1kt bir me
sai sarfetmesi karar altma almmi§hr. 

V alimiz Edirneye gidece~ 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Us

tiindag yakmda Edirneye gidecek, orada 
Parti i§lerini tetkik edecektir. • 

Krah oluyordu. Cocugu olmadan oliirse 
karlSI ilonay1 Bab1ali himaye edecekti. 
Macarlarm yeni bir kral sec;meleri ic;in 
!stanbulun nzasmt tahsil etmeleri lazlm
di. Macaristan, Tiirk silahile miidafaa 
olunacakt1 ve buna mukabil her yd 1s -
tanbula kuk bin talerlik bir vergi verile
cekti. 

Orta Macar elc;ileri bu kiymetli vesi
hyi ahr almaz yurdlanna donmek iizcre 
yola c;tkmt§lardt. Kont do Kaprara iim!d
sizlik ic;inde Sad1razamm insafa gelme • 
sini ve i§i bir muahede ile b1raklp silaha 
sanlmamaya soz verme~m bekliyor
du. Kara Mustafa Pa§a onun bu iimid -
siz bekleyi~ini de bo§a <;Ikardi, bir giin 
Bab1aliye c;agird1: 

- Seni, dedi, beklettik, aylardanberi 
yurdundan ciida ya~athk. Fakat kaba
hat gene sende. Elc;i dedigin leb demeden 
leblebi denecegini anlamah. Sen i~i vur
dumduymazhga vurdun, tegafiil yoluna 
girdin. Simdi goziindeki gaflet perdesini 
yrrtmak gene bize di.i§tii. Kulagmi iyi ac;:, 
dinle!.. 

Ve Viyanaya sulh ihsan olunmak ic;in 
imparatorun mi.inaka§aSIZ kabul etmege 
mecbur oldugu §artlan sayd1: 

- (:asar her yil be~ yiiz bin florin 
vergi verecek. Sonradan yapiian Leo -
pol do Pol ve Con kalelerini y1kacak. 
Tuna iizerindeki Schutt adasm1, Morani 
kalesini Tokeli !mreye teslim edecek. Bi
zim valimiz olan Ti:ikeliyi Kral tamy1p 
sayg1 gosterecek, son on yll ic;inde Ma • 
carlardan ahmp papazlara verilen mal
Jan sahiblerine iade eyliyecek! ..• 

Kont do Kaprara sapsan kesilen yii· 
zi.inii online egerek dii§iini.iyordu. Meclis 
kalabahkh. Reisiilkiittab ve Y enic;eri A
gas! ba~ta olmak iizere biitiin orada bulu
nanlar bu di.i§i.ini.i~te Almanya !mpara • 
torunun Sad1razama kar§I boyun egi~ini 
sezerek k1sk1s gi.ili.i§iiyorlardJ. Merzifon· 
lu vezir i~te Bee; Casanna, yedi ejderha 
resmi ta~ryan Nu§irevan tacmm sahibine 
diz c;i:i.ktiirmii§tii. « Y a vergiyi verir bir sl
gmllm olursun, ya belam bulursun» di
yordul 

Kant do Kaprara uzun ve ac1kh bir 
mi.iliihazadan sonra ba§ml kaldirdi, nem
li gozlerini Saduazama c;:evirdi: 

- Hayir asaletpenah, dedi, kabul e
demem. Ha§metlu efendimin §erefi bu 
§artlar iizerinde konu§ulmaya dahi ta -
hammiil edemez. 

Kara Mustafa Pa§a, bir c;ok ekilere 
yapt1g1 gibi, belki onu da di:ivdiire sovdii
re kapt di§aTI attlracaktt. Y ahud bog a· 
zma bir ip taktmp Y edikule zindanma 
gonderecekti. F akat Y enic;eri Agas1 Bek
ri Mustafa Pa~a. ada§! olan Sadirazam· 
dan daha c;abuk celalland1 ve daha c;a
buk davrand1, korkum; bir hiddetle ye -
rinden fnlad1: 

- Bre elc;i, dedi, sen gor miisiin. Ne
rede ve kimin huzurunda bulundugunu 
goriip anlamiyor musun? Burast Sad1ra -
zam odasJ. Sen ne ziihre ile <;:asarm ~ere· 
fini dile ahrsm ?.. Kanad ku§ta, kmc1 
pen<;e aslanda bulundugu gibi §eref de • 
digin nesne de giic;lu olanlarda bulunur. 
Senin Casar Beyin ci.irmii nedir ki gi.icii 
olsun, ~erefi bulunsun. Akhm ba§ma dev
§ir de devletlu vezirin etegine di.i~, ne di
yorsa kabul et. 

Kont do Kapraranm biraz daha nero· 
lenen gozleri bir lahza Y enic;eri Agast -

mn yiiziine dikildi ve dudaklarmdan bir 

son nefes aczile tek bir kelime di:iki.ildi.i: 

- Hay1r!. 

Bekrl Mustafa Pa§a bu inad iizerine 

biraz daha kopi.irdii: 

- Oyleyse, dedi, Ylkll, git. Efendin 

i<;in kara baglan, yasa gir. Biz Bec;e dog

ru yola c;iloyoruz. Efendinin tahtm1 ba~I

na gec;irecegiz, tacm1 ahp Tokeli lmre

ye giydirecegiz. 
[Arkast varl 

$EHIR ISLER/ 

Sebze halinde kavun karpuz 
salonu 

Belediye sebze halinde, bu sene Ana· 
doludan gelecek kavun karpuz ic;in bir 
salon hamlarnl§tlr. Adanadan gelen ilk 
parti karpuz bu salonda c;ar§amba giinii 
satilacaktJT. Kavun karpuzun tonundan, 
40 kuru§ resim almacaktu. 

Belediye bi.it«;esi 
Belediyenin 936 senesi bi.itc;esi heniiz 

t&sdik edilmediginden mi.ihim baz1 Bele
diye i~leri de gecikmektedir. Butc;e dah.a 

fazla geciktigi takdirde muvakkat bJr 

biit~e yap1lacakhr. 

CUMHURiYET 23 Haziran 1936 

( $ehlr ve Memleket Haberleri J Siyasi icmal 
Somada yapdan 

biiyiik k1r eglencesi 

Yagmur, on bin ki~inin 
bulundugu eglencenin 

tad1n1 ka~trdt 
Soma (Hususi) - Buradan be§ kilo

metro uzakta iki, iic; bin doniimliik bli -
yiikc;e bir c;:am ormam vard1r. Bu or -
mam Ovec;li koyiinde oturanlarm kur -
duklan herkesc;e malumdur. 

Koylii baz1 hurafelere inanarak or -
mandan bir kuru dal bile kesmemekte 
ve hatta otlatmak ic;in hayvamm bile 
oralara yana§hrmamaktadir. Bu yi.iz -
den orman tahribden kurtulmu§ ve ge
li§ip ;~imdiki vaziyetini almr§hr. 

<;ok eski zamanlardanberi may1s ay1 
ic;inde bir gUn Soma, K1rkagac; ve sair 
kazalardaki balk buraya toplamr ve 
Hidirellez giinii ya§arlar ve ic;eriye ku
rulan kazinomsu yerlere hayli para bi
rakirlar. $imdiye kadar bu paradan or
mamn yeti§tiricisi Ovec;li koyiindekiler 
istifade ederlerdi. Fakat bu varidat 
membama K1rkagac;: Belediyesi de goz 
koymu§ olacak ki zavalb kiiyli.ilerle bu 
Belediye arasmda bir c;eki§me oldu ve 
orman K1rkagaca intikal ett.i. 

<;am ormammn bayramt bu sene de 
yaprld1 ve Devlet Demiryollan her y1l 
gibi izmirden tenezziih katan tahrik 
etmedigi ic;in evvelki scnclere nisebtle 
Halk azd1. Fakat saylSl gene on bine ya
kmdi. Bilhassa K1rkagac; ve Somanm 
yan halk1 bir gUn evvelden giderek c;a
dirlanm kurmu~lar ve tencerelerini de 
bir kii§ede kaynatmaga ba§lami~lardt. 

Yiizlerce gramofonun §arkrlanna da
vul zurnalarm da seslerini ilave eder -
seniz aiirultiinlin ne dereceyi buldugu-o 

nu tahmin edersiniz. 
<;am altmda belini ay1ya c;igneten bir 

y1l bel agns1 c;ekmezmi§ siizli burada 
revacdad1r. Bu gurliltii patlrdt arasmda 
k1hg1 k1yafeti. diizglin birc;ok kimsele -
rin de yiizi.ikoyun yere yatarak strtla -
rma ay1y1 <;Ikartlp gezdirdikleri giirii -
liiyordu. 

Herkes ogle yemegini yeyip yer yer 
kurulan c;adtrlarda birbirlerini ziyare
te ba§lad1gt esnada dolu ile kan§Ik milt
hi§ bir yagmur ba§lad1 ve eglencenin 
blitiin zevki kac;mi§ oldu. Herkes c;adir
lara, oturdugu seccadenin altma ban -
narak otobiislerin kendilerini ta§Imalarl 
ic;in sua bekledi ve bu yiizden geceya -
risma kadar devaml adet alan bu bay -
ram iigleden sonra saat ikide nihayet 
buldu. 

Ovec;li kiiyiine aid olan bu c;am or · 
mamm Ktrkagac; Belediyesinin hudu · 
du ic_;:ine sokanlar, ckiiyli.i buraya baka
miyor, bu i§i Belediye ba§arabilir~ de
dikleri halde orman §imdi eskisinden 
daha bak1ms1z bir haldedir. 

Buraya iyi bakacagtm diyen Belediye 
hic;:bir ~cy yapmami§hr. Y1llarca evvel 
kurulmu~ kahve'1in yamna halkm boy
le sagnakh bir 2amanda sigmmasi ic;in 
tertibat yapmak §iiyle dursun, bol su
dan istifade edip iki 9ic;ek dikerek par
ka benzer bir toprak tesviyesi bile ya -
p1lmam1§tlr. Bu ihmalin ise seneden se
neye c;am merakhlanm azaltacagt §lip
hesizdir. 

MOTEFERRIK 

Ni.ifus Umum Mudi.iri.i gitti 
Afi~aj ve soy adr i§lerini tetkik i~in 

~ehrimize gelmi§ olan D1hiliye Vekaleti 
Ni.ifus hleri Umum Mi.idi.iri.i ve Mahalli 
idareler miidi.ir vekili Faik Ankaraya 
donmi.istiir. 
Yeni . bayrak tal!matnamesi 

Deniz Ticaret miidiirl.igii yeni bay • 
rak talimatnamesini bi.itiin deniz vasttala
nna teblig ederek bayraklann tesbit edi
len evsala gore haznlanmasm1 ve gemile
re ~imdm sonra talimatnameye mugayir 
bayrak asllmamasmi lamim etmi~tir. 

o(j ayhk eua fiatlarl 
ende~si 

Ticarel Odas1 bu s!nenin ilk iic; ayma 
aid toptan e§ya fiatlii'I endeksini ne§ret
mi§tir. Bu endekse go·e toptan e§ya fiat
Ian bu senenin ilk ayna nazaran i.ic;i.incii 
ay son una kadar bira: yiikselmi§tir. Fa • 
kat buna ragmen toptm e§yamn umumi 
endeksi 935 senesi vaBtisine nazaran di.i
§i.iktiir. 

Maliye V ekil. Ankaraya 
don au 

Evvelki gun ~ehrinize gelen Maliye 
V ekili F uad Agrah bU'rada bir gi.in 
kald1ktan ~onra Ankaaya donmi.i~tiir. 

SOS"i£TELERDE 
M. Brosers gitti 

Elektrik, T ramvay 'e Tiinel §irket -
lerinin i§letmelerine aid ~uhtelif mese • 
leleri tetkik etmek i.izen lstanbula gel -
mi~ olan, bu ~irketlerin idare meclisleri 
azasmdan M. Brosens lriiksele avdet 
etmi§tir. 

T erziler cemiyeti \ntihabab 
Ticaret Odas1 tarafmd~ gori.ilen lii

zum iizerine intihablan us,Je aykm bu
lundugundan feshedilen T niler Cemi -
yeti sec;imi cuma giinii tekrr edilecektir. 

Manisada bulunan 

tarihi eserler 
Tiirk tarihini aydtnla
tacak kadar ktymetlidir 
Manisa (Hususi) - Pek yakm zaman

lara kadar ancak Yunan, Roma, Selc;uk 
eserlerini ihtiva ettigi zannedilen Ma -
nisamn, bugiin, c;ok eski ve zengin bir 
TUrk medeniyetini i<;inde ya;~atmi§ e
hemmiyetli bir ~ehir oldugu anla§Il -
mt§hr. 

ilbay1mmn kuvvetli giirli§ ve degerli 
alakalarile Manisa c;ok zengin ve em _ 
salsiz bir miizeye kavu§maktadir. ;lim
diye kadar bu hususa laz1m olan ehem
miyetin verilmemesi yiizi.inden ~urada 
burada ahlmakta ve harabiye ugratll -
makta olan tarihi eserler, muntazam ve 
esash bir mcsai program1 ic;inde topla
mlmaktadlr. Koca Mimar Sinanm eseri 
alan ve memleket miizesi ittihaz edilen 
Muradiye medresesinde, k1smen res -
torize i§leri yaprlan bu eserlerden ba -
zllarmm Miladdan evvel c;ok eski devir
lere aid olup pek zengin bir mahiyet 
arzettikleri miitehass1slan tarafmdan 
kat'iyetle soylenmektedir. 

Diger taraftan Halkevi de, kendi fa
liyet ~er~evesi .i~inde, halka, tarihi eser
!erin k1ymetlerini belirtmek, bunlar1 
tahribden kurtarmak ve onlara kaq1 
sevgi uyand1rmak i9in konferanslar ver
dirmekte, tarihi inceleme gezileri tertib 
etmektedir. Gec;en pazar giinii 60 tan 
fazla Halkevi iiyesinin i~tirakile yapt -
!an gezi c;ok faydah olmu~. tarihi bil • 
gilerimizi yepyeni bir yola sokan em -
salsiz eserler gorlilmli~tiir. 

Bilhassa §imdiye kadar Pazar diye a
mlan, halbuki yamnda bulunan Eti hi
yeroglifilc yaz1h kitabeden (Eti ana be
reket ilavesi) oldugu anla§tlan Akpmar 
mevkiindeki kabartma heykel c;ok ilgi 
uyandirmt§hr. 

Bu kabartma heykel 11 metro uzun • 
lugunda, 8 metro geni§liginde olup, ka
ya oyularak yapllmt~tlr. Elleri meme -
lerinin iizerine kavu§mU§, oturmakta a
lan bir ilaheyi giistermektedir. Tam ba§ 
hizasmda be~ metro solda mustatil bir 
~ekilde, kayaya kabartma olarak i§len • 
mi§ Eti hiyeroglifile yaz1h kitabe mev
cuddur. Bu emsalsiz eser ba§h ba§ma 
Manisamn tarihi vec;hesini degi§tirecek 
bir mahiyettedir. 

Eti anamn iki kilometre §arkmda ve 
ayni Sipil dagmm eteklerinde kaya il -
zerine oyulmu§ Firik karakolu denen 
bir askeri niibet mahalli vard1r. 

Bu mahal ~evresinde iitedenberi kiip, 
mezarlar, eski toprak kaplar bulunmak
ta idi. Bu kere yolun kenannda iki klip 
daha meydana ~lkmr§hr. Ag1zlan kmk, 
ic;leri toprakla dolmu§ olan bu kiiplerin 
pek yakm bir ihtimalle Etilere aid ol • 
dugu dii§iiniilebilir. Gene bu civarda 
kayaya oyulmu§ geni§ merdivenlerle <;I

kllan ·ic;ic;e iki ta§ oda mevcuddur. Mer· 
divenler de, oda da ta§ oyularak yekpare 
bir §ekilde yapilmi~hr. 

Manisa kafilesi Turgudlu Halkevinin 
k1rk1 a~ktn i.iyesile birle§ilerek Sancak
h Bozkoy eteklerinde bulunan hiiyuk -
lere gidildi. Buras1 Manisaya 27 kilo -
metro uzakhkta ve hie; Hi§ilmemi§ ba • 
kir bir tarih hazinesidir. Birbirlerine 50 
ila 400 metro uzakhkta ori on bir hii -
ylik mevcuddur. Bunlarda~ yalmz bir 
tanesi 30 y1l evvel mec;hul eller tara • 
fmdan ai','Ilml§, hiiyugiin merkezine dog· 
ru cenub istikametinden uzanan ve iki
§er metro ara ile iic;: hucreyi ihtiva eden 
dehliz ve hiicreler bozularak ta~lan ko· 
yiin minaresinde kullamlm1§hr. 0 va
kit as1l mezan te§kil eden merkezdeki 
biiyiik hi.icre ac;Ilmaml§ ve zamanla a
c;llan delik kapanm1~tlr. Aradan 30 sene 
gec;tikten sonra hava tesiratile astl me -
zarm bulundugu mahalle bakan yanm 
metro geni§liginde bir methal ac;tlm1§ • 
hr. 

Buradan mezarm ic;ine girilmektedir. 
Mezar c;ok §ayani dikkattir. Yandan 
fazla k1sm1 toprakla dolmu§ bir halde • 
dir. San mermerden murabba ~eklinde 
yapilmi§hr. Bilhassa kubbe yepyeni bir 
tarz1 giistermektedir. Bir buc;uk metro 
uzunlugunda 70 santim geni§liginde ta~
larla harc;:s1z olarak ve kademe kademe 
birbirini kateden istikametlerde mu • 
rabbalar te§kil edilerek konmu~ ve bu 
suretle gayet muntazam bir kubbe or • 
taya c;rkml§hr. Ta§larm ic; taraflan yon
tularak i~lenmi§, baric; klSimlari tabii 
halde b1rak1lmt§br. 

Oyle ki, mezarm iizerindeki toprak 
kaldmhrsa gozlere yekpare bir ta§ yi
gmmdan ba§ka bir §ey gozlikmiyecektir. 
Gezi kafilesi arasmda bulunan miihen • 
disler §imdiye kadar boyle bir kubbe 
giirmediklerini ve bu kubbenin c;ok ince 
hesablar neticesinde yapJlabilecegini 
siiylemi§lerdir. Henliz 3500 y1l evveline 
aid alan bu emsalsiz eserin degeri hak -
kmda hayretlere dii§memek kabil de -
gildir. 

Bu hiiyiiklerin dag1mk olarak serpili 
bulunan mmtakadan takriben bir ki -
lometro §imalde 10 diiniimliik bir sa -
hay1 kaphyan kiip ve kahn tugladan 
lahidlerle dolu bir mezarhk ta mev -
cuddur. 

Biitiin bu eserlerden Manisanm, do
layisile garbi Anadolunun tarihi duru -
mu yepyeni bir yola girmi§tir. Yakm 
bir zamanda degerli miitehass1slarm in
celemeleri bizi eski Tiirk medeniyeti -
nin parlak cserlerile kar§tla;~tlracakhr. 

Bir giinde ii~ 

feci kaza oldu 

iki ~ocuk tramvay, bir 
~ocuk ta otomobil 

albnda kaldt 
Dun §ehrimizde 3 tramvay ve otomo

bil kazas1 olmu§tur. ikisi c;ocuk olmak 
iizere 3 ki§i yaralanml§hr. 

Kad1k'oyden Fenerbahc;eye giden 
vatman Hliseynin idaresindeki 26 nu -
marah tramvay, Kalam1~ durak yerine 
geldigi s1rada cadde iizerinde oyna -
makta olan Gavsi admda dart ya§la -
nnda bir c;ocugun topu tramvay yolu
nun iistiine gitmi§tir. ¢ocuk, topu al -
mak iizere birdenbire yola c;1kmca 
tramvayla kar§ila§mi§, ve tramvaym al
tma dli§mii§ti.ir. <;ocuk dart metro ka
dar siiriiklendikten sonra tramvay dur
durulmu§tur. 

Agtr surette yaralanan c;ocuk NUmu
ne hastanesine kald1nlmi§tlr. 

*** Kuruc;e~mede oturan komiir amele -
sinden Dursunun dart ya~mdaki oglu 
Kadir, Kuruc;e§me Neft Sendikat gaz 
deposu iiniinde caddenin bir tarafmdan 
diger yamna gec;mek isterken vatman 
HUsnliniin idaresindeki 235 numarah 
tramvaym c;arpmasma maruz kalmi§, 
birc;ok yerlerinden yaralanmt§hr. Ya • 
rah c;ocuk kanlar ic;inde hastaneye kal
dmlmr~tlr. 

*** $ofiir Vartamn idaresindeki 2579 nu-
marah otomobil, Moda caddesinden ge
c;erken Anastasiya admda bir kadma 
c;arparak yaralamt§tir. 

Yarah Niimune hastanasine kaldlrll
mt~, ~ofiir yakalanmt§tlr. 

Devletlerin cografi 
mevkiine gore emniyet 
~ ecrl tedbirlerin kaldmlmasi le
~ hinde fngiltere kabinesinin ver• 

digi karardan sonra Fransa ka· 
binesi de ayni yolda karar verdi. Gerc;i 
bu kararlarla zecri tedbirler §imdiden 
kaldmlmi§ olmuyor. Milletler Cemiyeti 
biiyiik meclisinin de buna karar vermesi 
laz1md1r. Fakat bu mi.iessesenin te§ebbiis 
ve kararlarmda §imdiye kadar yalmz ln
giltere ile F ransanm onayak olduklarma 
gore zecri tedbirlerin kaldmlmasma Ce
nevrede dahi karar verilecegi beklenebilir. 

!talyaya kar§I zecri tedbirlerin kulla • 
mlmasmdan harbin oniini.i almak ve ba§• 
ladrktan sonra durdurmak gibi beklenilen 
faidelerin husule gelmemesi ve bilhassa 
hic;bir devletin bu ugurda harbe giri§megi 
gi:izi.ine aldumamasmdan dolayt askeri 
tedbirlere mi.iracaale imkan bulunmamasi 
yalmz mevcud zecrl tedbirlerin kaldml • 
mas1 degil, Milletler Cemiyeti misakmm 
on al tmc1 maddesinin ihtiva ettigi biitiin 
umuml zecrl tedbirlerin tay ve ilgast me
selesini ortaya <;ikarmi§hr. 

!ngiltere, bir defa tecriibesi hezimet 
ve iflasla neticelenen bir §eyin ileride bir 
daha tecriibe edilmesine kat'iyyen taraf· 
tar degildir. <;iinkii ikinci defa tecriibe· 
sinde birincisinde goriilen tehlikelerin da
ha biiyiigiine tesadiif olunacagma emin 
bulunuyor. Mesela Almanyaya kar§t as
keri tedbirler ~oyle dursun, hatta !talyaya 
kar§J tatbik olunan ikhsadi ve mali ted· 
birlerin bile Berlin hi.ikumeti tarahndan 
sebebi barb say1lacagi §iiphesizdir. (:iin
kii Almanyanm mali ve ikhsadi vaziyeti 
bunlara uzun miiddet gayrimi.iteaddi 
(pasif) surette mukavemet ve tahammi.il 
gostermesine asia miisaid degildir. AI .. 

KOLTOR /,SLER/ manya bu tedbirlere derhal harble mu • 
kabelede bulunacaktir. 

Ekalliyet mekteblerindeki 
imtihanlar bitti 

Ekalliyet ve ecnebi mekteblerinin im • 
tihanlan bitmi~tir. Bu sene imtihanlarm 
hemen hepsinde resml liseler muallimleri 
miimeyyiz olarak bulunmu§lard!r. Bu 
mekteblerdeki tiirkc;e tedrisatm gittikc;e 
yoluna girdigi ve bazt muallimlerin bun
da <;ok muvaffak olduklan goriilmii§tiir. 

Eski§ehir meb'usu !sternal Zihni bil -
hassa Rum azhgr mekteblerinin imtihan
lannda bulunmu§ ve bu ~ocuklarm tiirk
c;eyi ogrenmek hususundaki c;ah~malarile 
yakmdan alakadar olmu§tur. ,.. 

<;ah§kan bir muallim 
Bu sene H1rkai§erifte 19 uncu mekteb 

son s1mf muallimi Hikmetin idaresinde 
bulunan 56 talebeden be~ altiSI miistesna 
olmak iizere digerleri, muallimlerinin ca
nml feda edercesine c;ah§hrmasJ neticesi 
olarak ,ehadetname almaga muvaffak 
olmu~lardir. Kendisini tebrik ve takdir 
ederiz. 

Bunun ic;in il).giltere Habe~ mesele • 
sinde tatbik kabiliyeti goriilmiyen Mil • 
Idler Cemiyeti misakmm ahkammdan 
ba§hca zecri tedbirlere aid maddenin 
ilga suretile 1slah edilmesini §iddetle il· 
tizam ediyor. Zezri tedbirlerin kaldml • 
mas1 ile cihan§i.i~ul mii§terek emniyet e· 
sast dahi bozulmu§ oluyor. Bunun yerine 
lngiltere devletlerin cografi mevkilerine 
gore mevzii mii§terek emniyet usuli.inlin 
vaz,'mt istjyor, 

Bu mevzii emniyet 
kii~i.ik bif, ornek sayilmaktad1r. Ki.ic;Uk 
ltilafa Macaristanla Avusturyamn da 
dahil oldugu farzedilecek olsa ingiltere
nin istedigi mevzii mi.i§terek emniyet man· 
zumelerinden biri kurulmu§ olacakhr. 
lngilterenin tasavvuruna gore diinyamn 
ve A vrupamn her hangi bir yerinde te
caviiz vuku bulup sulh bozulacak olursa 
o yerin dahil bulundugu mevzi ve rom • 
takada bulunan ve aralarmda mevzii 
mi.i§terek emniyet anla~mast yapan dev• 

DENIZ ISLER/ letler ;l.skeri tedbirlere vannc1ya kadar 
her ti.irlii zecrl tedbirleri mi.itecavize kar• 
s1 tatbik etmelidirler. Milletler Cemiyeti 
bu mevzii emniyetin tatbikine sur! bir ne· 
zarette bulunmakla iktifa etmelidir. 

Limani basbran sis 
Dun sabah !imam kesif bir sis kapla

ml~tl. Bu yi.izden Kopri.i ac;Jlamami~ • .5ir
ket vapurlanmn ilk postalan muntazam 
yapllamami§hr. Bogazi~i vapurlan ilk 
seferlerini ancak bir buc;uk saatlik bir te -
ahhurla yapabilmi~lerdir. Akay ve Halic 
vapurlarmm seferlerinde de intizams1z -
hklar olmu~tur. 

Boyle manzumeler kuruldugu zaman 
ingiltere kendisinin nas1l bir manzumeye 
girecegini dahi gizlememektedir. !ngil • 
terenin Avrupanm §imali garbisinde Al
manya, Fransa, Bel~ika ve Holanda 
arasmda mevzil bir emniyet anla§masJ ya• 

Sis saat sekizden sonra azalmi§, 
buc;ukta tamamen c;ekilmi§tir. 

Akaym yaz tarifesi 

sekiz pthp kendisinin de buna girmesine taraf
tar bulunuyor. !talyaya kar§l konulan 
zecri tedbirlerin kaldmlmasma Fransa ve 
Sovyet Rusya taraftar olmakla beraber 
!ngilterenin mevzii emniyet ta~avv~~una 
muhaliftirler. Bunlar gene c1han§umul 
umumi mii~terek emniyet usulii esasmm 
muhafaza edilmesini istiyorlar. 

Akay ldaresinin yaz tarifesi temmu -
zun birinde ba~hyacakhr. ldare, yeni ta· 
rife ile bilhassa Anadolu yakas1 ve A
dalara yeni postalar ilave etmi~tir. 

Maa§lanm alamiYan 
tayfalar 

Kmhrmak, Z~nguldak ve Galata va
purlannda ~ah§an tayfalar diin toplu bir 
halde Liman reisligine mi.iracaat ederek 
vapur sahiblerinin maa~lanm vermedigin
den ~ikayette bulunmu§lard1r. 

Otuz ki§i kadar olan bu tayfalar para
lanm alamadJklan i<;in i§lerini buakma • 
ga mecbur kaldlklanm soylemektedirler. 
Mi.irettebatm iddiasma bak1hrsa her biri
nin gemi sahiblerinden 80-1 00 lira ala
caklan vard1r. Bunlar mahkemeye mi.i • 
racaatle hirer alacak davasi a~acaklar -
dn. 

Liman reisligi de hadiseyi tahkike ba§
larnJ§hr. 

Y alovaya ragbeti arbrmak . . 
l~In •• 

A kay idaresi Y alovaya ve Y alova 
yolile Bursaya gidecekler ic;in baz1 ko • 
layhklar gostermege karar vermi§tir. Bu 
karara gore, Kopri.i - Y alova arasmda 
gidip gelme biletler bundan sonra 48 saat 
muteber say1lacakhr. Y olculann bera -
berlerinde gotiirecekleri bavul, sepet gibi 
e$yadan da ~imden sonra iicret ahnmJya
caktrr. Bundan ba~ka Y alova ile Bursa 
arasmda i~liyen otobiislerin fiah da yiiz 
kuru~tan 75 kuru§a indirilmi§tir .. 

Bu suretle Y alova kazasmm Istanbul
Bursa yolu i.izerinde bir transit merkezi 
haline gelmesine yah~IIacakhr. 

!ngilterenin tasavvuru kabul edilecek 
olsa F ransanm Sovyet Rusyasl ve <;ekos• 
lovakya ile yaptlgt ittifaklardan aynl '4 

mas1 ve Almanyanm muhtemel tec~vU ~ 
zi.ine kar§I yalmz lngiltere ile iki kiic;iilt 

devlete bel baglamasi laz1m geliyor. F a• 

kat !ngiliz efkan umumiyesi bilhassa !tal• 

yaya kar§I umumi mi.i§terek emniyetin tat• 

bik edilmesi iflas ettikten sonra Avrupa• 

da yalmz ingilterenin deniz ve hava ve 

asker! emniyetile dogrudan dogruya ala• 

kadar devletlerle taahhi.idde bulunmasmi 

istediginden bu devlet bir daha umum 

Avrupaya §&mil mii§terek emniyet tasav• 

vuruna hic;bir zaman yakla§mlyacaktir. 

Muharrem Feyzi Togay 

NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abo~~ f T~~iye ~~D;~ 
•era1t1 ·~·o ~ 

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

t:/00 Kr. 
1450 
800 

yoktW' 



23 Haziran 1936 

SON 1-fABERLEJ< ••• 
TE'LI:FON TELGJlA ~ ve TELSiZLE 

Pariste 
aleyhine 

h iik·ii met 
tezahiirat 

-------
«Kahrolsun Y ahudiler, kahrolsun Blum, 
ya,asJn Kral!» diye bag1ranlar oldu. Sag 

ve sol parti mensublar1 ~arp1•b 
Paris 22 (A.A.) - !ntransigeant ga • 

zetesi tarafmdan, askeri m1z1kalar fes -
tivali tertib edilmi§tir. 

Mizikalar, Concordc meydamndan 
!nvalidesc gitmi§ler ve orada bir kon
ser vermi§lerdir. 

Binlerce ki§i cFransa, Frans1zlarm -
du. diye bagirmi§lardir. Bir~ok kim -
seler, tevkif edilmi§tir. invalidesde bin
lerce ki§i bulunuyordu. Birc;ok de -
likanhlan hamil olan dart taksi otomo
bili !nvalidesden ge~mi§ ve i~indekiler 
cFransa, Fransizlarmd1r. Kahrolsun 
Sovyetler, Kahrolsun Yahudiler. diye 
bagirm1§lardir. Dart ki§i yollarma git
mek ic;in verilen emre itaat etmedik • 
lerinden dolay1 tevkif edilmi§lerdir. 

Bunlardan biri: cKahrolsun Blum, 
ya§aSm Kral. diye bagirmi§br. 

Biraz sonra zab1ta. §iddetle miidaha
lede bulunarak on be§ ki§iyi tevkif et
mi§tir. Bu csnada yi.izlerce ki§i c Ya§a • 
sm Larocque. diye bag1nyordu. 

Action Franc;aise gazetesile Humanite 
gazetesinin bayileri arasmda Vaugi -
rard mahallesinde birc;ok hadiseler ol
lnU§ ve Ate§hac;la Halkc;tlar cephesi 
mensublan arasmda arbedeler «;Ikmi§-

tlr.Polis nihayet si.iktinu iade etmi~tir. 
$anzelizede bir hadiae 

Paris 22 (A.A.) - Diin ak§am $an -
zelizede Mec;hul askerin mezar1 yak1 -
mnda da bir hadise olmu§tur. 

Feshedilmi§ milll te§kilata mensub 
bulunan bir tak1m gender c Ya§aSm al
bay Laroque• diye bag1rm1§lar ve tic; 
renkli bayraklan dalgaland1rmi~lard1r. 

Bu delikanhlardan baz!lan, gece vak
ti gi.iri.iltii c;1karmak tahmetile polis 
merkezine gatiiriilmii~lerse de biraz 
sonra serbest birakilmi§lardtr. 

Grev tamamen bitti 
Paris 22 (A.A.) - Dahiliye Nazm -

mn hakemligi sayesinde bi.iyiik rna -
gazalann direktarlerile mi.istahdemle -
rinin delegeleri arasmda bir itilaf ha -
s1l olmu§ oldugundan grev, sana er -
mi§tir. Biiyiik magazalar, agleden son
ra tahliye cdilmi§tir. 26 bin ki§i bugiin 
tekrar i§e ba§hyacaktlr. 

Marsilya 22 (A.A.) - Otuz binden 
fazla amele, sabah gazetelerinin ve bu 
meyanda Petit Marseillais gazetesinin 
davetine icabet ederek bu sabah tek • 
rar i§e ba§lami§lardJr. 
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Fransa bir yaz1y1 

protesto etti-

ihtilal ~1kbgtna dair 
havadis yalanm1' 

Paris 22 (A.A.) - Hi.ikfunet, bir teb
lig ne§rederek diin Londra gazetele -
rinden birinde inti§ar eden ve Fransa 
ile Belc;ikanm bir ihtilal tehdidi altm
da bulundugunu iddia eden yedi sahi -
felik makalesini ~iddetle protesto et • 
mi§tir. 

Bu iddialan cadi hirer yalan• diye 
tavsif eden tebligde §i:iyle deniliyor: 

Bu ~bi havadiselerin dost bir mem
leket gazeteleri tarafmdan ne redilme
si teessiife §ayandrr. 

Fransada kat'iyyen isyan olm~I§hr. 
Pariste son giinlerde vuku bulan hic;bir 
arbedede kanh bir vak'a pkmamt§trr. 
Fransa hi.ikfuneti, ingiliz gazetesinin 
ne§riyatm1 ingiliz efkar1 umumiyesi • 
nin takbih edeeegine emindir. 

Bir tecriibe balonu 

Sokaga dii.erek 
kazalara sebeb 

baz1 
oldu 

Versay 22 (A.A.) - Pilot Pierre 
J aequet tarafmdan sevkedilmekte olan 
bir yuvarlak balon, be~ yiiz metro yiik • 
seklikten Sannois iizerinden uc;mu~tur. 

Balon, ftrhnaya yakalanarak iki bin 
metro irtifaa c;tkmi§ ve sonra bir hava 
bo§luguna girerek siiratle yere inmi§ ve 
Sannoisde bir caddenin tam ortasma dii
§erek bir~ok damlan ve baz1 telgraf ve 
telefon hatlanm tahrib etmi§tir. 

Pilot sag ve salimdir. 

italya • Almanya ticaret 
muahedesi imzalan1yor 

Roma 22 (A.A.) - Resmi mehafil, 
ltalya ile Almanya arasmda k1sa ve f~
kat dostane birkac;: toplanttdan sonra bJT 
ticaret muahedenamesi akdedilmi~ oldu • 
gunu beyan etmektedir. Bu muahedena· 
tne, oniimiizdeki <;ar~amba gi.inii imza e
dilecektir. 

lngiltereye mahsul 
ihracat1m1z 

izmir 22 (T elefonla) - iktJsad Ve
kaleti mii§avirlerinden Halil i~e Lon~ra 
tiearet ata§emiz buraya g':l.d1ler. T uc
carlarla temasta bulundu. ~Jziim, meu, 
palamut iizerine Tiirkiye • lngiltere k!e
ring i~leri gorii§iildii. Buradan Man1sa 
\'e aydma gideceklerdir. 

Yunan Krahnm seyahati 
esnasmda bir kaza oldu 

Atina 22 (Hususi) - Kral, yamn~a 
8 k'l Metaksas oldugu halde dun 

a§ve 1 lk 't . 
Selanikten otomobille K1 1§a gt m1~ ve 
kasabamn Bulgar istilasm~an kurtu • 
lu§U ylldiini.imii miinasebetJle yap!lan 
lllerasimde baZir bulunduktan sonra 
Selanige avdct etmi§tir. . . 

Avdette irinde bir polisle Ba§vekilm 
.. 'k' k' · bulunan bir tnuhaf1zlarmdan 1 1 1§1 . 

otornobil devrilmi~ ve i~indekiler ya -
talanm1§tJr. 

M. Bulow oldii 
Berlin 22 (A.A.) - Hariciye Mus· 

te§an M. Bernard von Bulow, diin sabah 

Zatiirreeden o!mii~tiir. 

Bulgar fOforleri 

grev yaptdar 

Diin Sofyada otomo· 
biller i,Ieyemedi 

Sofya 22 (Hususi muhabirimizden)
Bulgaristandaki biitiin §Oforler bugiin 
grev ilan ettiler. Sofyada ii<; bin, vilayet
lerde de be§ bin §ofor i§ini btrakmi§hr. 

~oforlerin istedikleri ~unlardtr: Sof -
yada umumi bir §oforler kongresi toplan· 
mast, yi.iksek otomobil vergisinin ve ben

zinden alman oktruva resminin azalul • 
masJ, Bulgaristandaki otomobil te~kila • 
tmm koydugu inhisann ilgasJ. 

Bugiin burada hususi ve taksi otomo • 
billerinin hie; biri i§lememi§tir. Y almz 
hiikumete aid otomobiller i§liyebilmi§tir. 
Grevei §oforler, <;ah§mak te§ebbiisiinde 
bulunan otombobillerin lastiklerini pat • 
latmaktadirlar. 

Harb borclar1 

Lehistan mahsulle 
odemek istiyor 

Var§ova 22 (A.A.) - Maliye Ne
zaretmm Lehistanm Amerikaya olan 
harb borclannm iki senelik taksitini ode
mek imkanlanm ara§ttrmakta oldugu 
soylenmektedir. Bununla beraber Leh 
hiikumeti, bu taksitleri altm veya dolar 
olarak tediye etmek iktidarmda olmadi • 
gmdan bu tediyah arazi mahsullerile ay· 
nen tediye etmek tasavvurunda bulun • 
maktad1r. 

Ba,vekilimiz ,ehrimize 
gelecek 

Ankara 22 (Telefonla) - Ba§vekil 
lsmet lni:iniiniin bugi.inlerde 1stanbula ha
reketi muhtemeldir. BaFekilin, Bogazlar 
konferansmm hitamma kadar lstanbulda 
kalacag1 soyleniyor. Bu arada hmit ka
gid barikastnm kii§ad resmini de yapa • 
cagl soylenmektedir. 

Kudiis Arablar1 bir bakime
vine ate§ verdiler 

Kudiis 22 (A.A.) - Arab ahali, 
Y ahudi c;oc.uklan bak1mevine ate~ ver -
mege te&ebbiis etmi~lerdir. Askerler, yan· 
gmt sondi.irmege ve bu suretle yiizlerce 
c;ocugu muhakkak bir oliimden kurtarma· 
ga mnvaffak olmu&lard1r, 

Rusyada steak dalgas1 
ve feyezanlar 

Moskova 22 (A.A.) - Steak dal • 
gas1 yiiziinden otuz kadar adam! giine§ 
<;arpml$ oldugu haber verilmektedir. 

Diger taraftan Azerbayeanda feye -
zanlara sebebiyet vermi§ olan baz1 nehir· 
ler, yataklanna girmi§ olduklanndan a
hali harab olmu~ olan kasabalanna don
mii~ler ve ~imdi her tiirlii zararh hay -
vanlardan kurtulmu~ olan mmtakalarda 
~ift<;iJ ii>e ba~lam1&lard1r. 

PARiS BORSASI 
Paris 22 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 75.90, Nevyork 15,15,50, Ber

lin 611, Briiksel 256,37, Madrid 207,25, 
Amsterdam 1027,75, Roma 119,70, Liz -
bon 68,75, Cenevre 493, bak1r 40,10, ka
lay 182,15 altm 138,09, giimii~ 19,5/8 

CUMHURIYET 

Hidiseler arastnda 

Akife hasretimiz 
Akilin fiiri, i~inde bir giinef hula

lair lafryan prrlanta krnntun gibi 
ancak ii1tiinde bir kuyumcu parmagr• 
nrn oynryabilecegi ince bir 1an'at ifi 
degil, kayadan yontulmutj, dimdih ve 
koakoca bir abide hacmile :amana 
ve meaaleye meydan ohuyan aapa -
sag lam bir heykeltralj eseridir. Y a • 
rrnki neaillerin ~anakkalede ve Sa • 
karyada bir abide arryan gozleri, bu 
topragrn altmda kelensiz yatanlarrn 
bir tek teaellisi olarak onun fiirini go· 
recektir. Mehmed Akil1iz Bogazlar 
miidalaasrnrn ve lstihlal Harbinin 
deltam bir vak'aniivisin kaleminden 
~rkan alelade ve kupkuru bir zabrt 
varaka11 halinde kalacakh. 0 tarih • 
lerde biitiin Tiirk fairlerinin ne ile 
ugratjtrklarrnr 1oracak olan yarrna, 
Tiirk edebiyatr namma Mehmed A • 
kilten ba,ka hangisi cevab verebile • 
cektir? 

Biz, vatanrndan bir lahza ciida 
diitjmemek i~in canrnr ve cananrnr le
da etmege hazrr oldugunu bildigimiz 
bu inaanrn on bir senelik ayr!l1grndan 
dogan hasretimizi kendi1ine laytl~ bir 
derecede ilade edememif olmakla da 
ayraca me•'uliiz. Bu ~asret, ~stanbula 
geldiginin ilk giinlerrnde, Mrthat Ce
mal gibi onu yalnrz brrakm1yan bir • 
ka~ vefah adamrn gozlerinde, biiyii~ 
foirine karljt vatamn biitiin ~ev!fi•im 
teluil etmek gibi agrr ve u~vr brr va· 
zife yiiklenerek, daracrk brr haltane 
oda•lntn duvarlart araat~d.a kalmr?, 
mahpu• bakrtjlarile kendlllne arzedr-

lebildi. .. b' 
Z Yok bazan biitun rr mem· ararr , '[ 

leheti birka~ adamm vela•r temar 
eder. 

PEYAMJ SAFA 

• • • Layipztgin • • a tis I 

Ayan, ,ehri Almanyaya 
ilhak edecekmi•! 

Dantzig 22 (A.A.) - Danzig ayan 
meclisi reisi M. Graser, umumi bir lop -
lantlda §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Danzigdeki vaziyet, yakmda o 
kadar iyile~ecek ki kimsenin muhtelif 
kazai mereilerle niza vesilesi bulmasma 
imkan kalm1yacakt1r.» 

Bu beyanat hakkmda mi.italealar yi.i • 
riiten Kurjer Warszawski gazetesi, bu 
beyanatln ayan mecli inin serbest §eh· 
rin statiisiinii ihlal ederek onu Alman· 
yaya raptetmek tasavvurlanm beslemek
te oldugunu i~rab etmekte bulundugunu 
yazmaktad1r. 

Laypzig Alman kruvazoriiniin bugiin· 
lerde limana gelmesi beklenilmektedir. 

Valiler bugiin Ankarada 
toplaniyorlar 

Ankara 22 (T elefonla) - Parti Ge
ne! Sekreteri tarafmdan Parti i§leri hak· 
kmda gorli§iilmek ve kendilerine direktif 
verilmek iizere c;agmlan V aliler buraya 
gelmi§tir. Valiler, bugiin Dahiliye Miis· 
te§armm riyasetinde toplanarak vilayet -
lerini alakadar eden i§ler etrafmda gorli§
tnii§ler, sonra Parti merkezine gelerek 
~i.ikrii Kayayt ziyaret etmi§lerdir. 

Valiler yann saat 15 te Parti merke
zinde toplanacaklardir. T oplanh ak§ama 
kadar devam edecektir. Bu toplanttdan 
sonra Dahiliye Vekili lzmire hareket e· 
decektir. 

lzmirdeki toplantJda bulunaeak Va • 
liler de telgrafla c;agmld1gmdan c;ar§am· 
ba giinkii toplanhda valilerin heJ?si ~ura
da bulunacakhr. ;;ukrii Kaya lzm1rden 
T rakyaya hareket edecektir. 

Japonyan1n miithi, 
ha va program1! 

Tokyo 22 (A.A.) - Harbiye Na
zm gelecek kabine topla~tls~na t~~an~
ciligin miithi~ bir tarzda mki§aft 1c;m biT 
proje vcrecektir. Bu projeye gore, be§ 
sene ic;inde J apon hava filosu diinyamn 
en kuvvetlisi olacaktJr. 

Yunan kadmlarma intihab 
hakk1 

Atina 22 (Hususi) - Kanunu esasi 
tadilatm1 tetkik etmekte bulunan eneii -
men Yunan kadmlanna intihab hakk1 
veren bir madde hamlam1~hr. 

Almanya haz~rlaniyor, 
ayda 200 top yap1yor 

Bir iki sene i~inde 300 f1rkabk, 3000 tankh ve 
6000 tayyareli korkunc bir ordu viicude getirecektir 
---- -----------

General Der Flieger bir Alman krt'aarm tellif ediyor 
Me§hur ingiliz askeri miitehass1s1 Ge-~ F rans1zlar dahi F ransamn Alman! ann 

neral T emferley ahiren Parisi ziyaret et· muhtemel tecaviiziine kar§l mukavemeti ~ 
mi§ ve buradan gazetesine a§agtdaki ya- nin anahtan olarak Belc;ikayl ve ikinei 
z1y1 yazmt§tJr: derecede de Holandayt saymaktadtrlar. 

«Burada Fransanm en biiyiik askeri Ren mmtakasmm Alman ordusu tara-
§eflerile gorii~tiim. F ranstz generalleri, en fmdan tekrar i~gali iizerine F ransanm 
ziyade Alman teslihatmm hie;: durmak - miidafaas1 ve !ngilterenin emniyeti me • 
stzm artmasmdan melhuz tehlikeler iize- selelerinin vaziyeti esash surette degi§mi§· 
rinde ve garbi A vrupamn iki biiyiik de - lir. E vvelce F ranstz ve Bel<;ika ordula -
mokrat memleketi arasmda tam tesaniid nmn oniinde bir harb vukuunda seri ta· 
husulii liizumu hakkmda konu~uyorlar. arruza milsaid gayriaskeri geni§ sahalar 
Paristeki temas ve miilakatlardan hasJI vard1. Simdi ise Alman ordusu F ransa 
ettigim inttbalara gore Franstz ordusunun ve Belc;:ika hududlanna kadar dayanmt§ 
kendisine tam bir emniyet ve itimadJ var· bulunuyor. 
diT. Ayni ;;;amanda Frans1z ordusu her Almanlann, Franstzlar tarafmdan<<At· 
tiirlii ihtimallerc kar~1 iyi hawlanmt~ bu- taque brusque» tabir edilen baskm §ek
lunuyor. FranSJZlar ~ark hududlarmdaki Iinde taarruz yapmalan imkam tekrar 
yeni tahkimattan son derecede memnun- k~ndisini gostermi~ _hul~n~yor. ~imd! va
durlar. T ahkimat ~imdi tamamile bitmi§- ztyet bah usus Bek1ka t~m pek tehhke -
· lidir. Almanya, Belc;ikaya kar§I kullan • ur. 

Almanya ile bir harb vukuunda Fran- mak iizere lie;: mhh ftrka hamlamt§tlr. 
stz ordusunun bu miistahkem hatta ay • Dordiinciisiinii de te§kil etmektedir. 
!area mukavemet edecegini F ranstz ge· Alman ordusunun heyeti umumiyesi 
neralleri timid ediyorlar, fakat Almanla- pek siiratle arhyor. M. Hitler Alman 
nn bu hatta cepheden hiicum edeeekle - ordusunun hazari mevcudunu 36 f1rka 

olarak kararla•hrmt§tl. Asker! F rans1z rine ihtimal vermiyorlar. • 
mehafilinin aldtgt malumata gore 36 fu· 

F rans1z generallerinin tahminine gore kamn te§kilah bu senenin sonunda ikmal 
Almanlar bu miistahkem hath §imalden edilmi§ bulunacakhr. 
yani Belc;ika ve Holandadan c;evirmek Birkac; sene i~inde Almanyanm 300 
istiyeceklerdir. F ranstzlar, yeni bir harb firkayJ ve 3,000 tank ile 6,000 tayya • 
vukuunda Alman ordusunun Holanday1 reyi seferber bir hale koyabileeegi AI • 
c;ignemekten !;ekinmiyeeegi kanaatinde man askeri mehafilinde ac;tk olarak soy-
bulunuyorlar. Bundan FransJZlan dii lenmektedir. 

$iindiiren birc;ok meseleler doguyor. Bel- 1917 senesinde Almanyanm seferi 
c;ika dahi miistahkem bir hat in~asma ha· kuvveti 248 hrka idi. 
mlanmakta ise de heniiz tahkimat nata
mamdJr. Franstz generallerine gore bir 
barb vukuunda Franstzlann ve harbe i§" 
rirak ettikleri takdirde lngilizlerin Meuse 
(Moz) nehrinin yukan tarafmda Liyej 
ve N amur civarmda Belc;ika ordusunun 
tutunmasma yardtm etmeleri icab edi • 
yor. 

Yeni tehlike 
Alman ordusu Holandanm cenubu 

&arkisinden c;evirme hareketi yaphgi za· 

man Bekika ordusu memleketin hem $i

mal hem de §ark hududlanm miidafaaya 

kafi gelmiyecektir. Kiic;iik F elemenk or

dum ise Almanlann F elemenk arazisin

den gec;mesine asia milmaneat edemiye • 
cektir. 

ingiliz sevkulcey§inin anahtan mazide 

Holanda idi. Hava kuvvetlerinin ehem· 

miyeti artmas1 iizerine bu anahtann dege

ri biisbiitiin tebariiz etmi§tir. Belc;:ika sa· 

hillerinde Almo1nlarm kuracaklan hava 

limanlart, !ngiltereyi havadan Almanya· 
nm merhametine btrakaeakhr. 

Frans1z generallerinin istihbaratma go· 
re Almanya ic;:in 300 f1rka c;Ikarmak yal
mz miihimmat ve e~leha meselesine bag· 
hdtr. Almanyada biitiin sanayi ~imdi 
harb zamanmdaki halini almt§tlr. Her 
c;apta olmak i.izere ayda 200 top imal e
dilmektedir. 

Orta ve agtr tanklarm imali dahi fev
kalade ilerlemektedir. F rans1z general -
lerine gore Ren mmtakasmda Almanlar 
§imdiden beton tahkimat viieude getir • 

mi&ler ve ag1r toplar koymu§larchr. 

Bugi.in biitiin Franstz milletinin na • 

zan dikkati Almanyadaki muazzam as • 

keri eihazm tekrar kurulmasma <;evril • 

mi§ bulunuyor. Almanyanm hamhg1 

miidafaa ihtiyaemm fevkinde goriilmek

tedir. FranS!Zlar, bu gidi~le Almanyanm 

biitiin Avrupaya askeri noktadan hakim 

olacagmt zannediyorlar. F rans1z ordu

su, istikbalden korkm1yor. Lakin yalmz 

kald1g1 ve fngiltere ile !talyadan miiza

heret gormedigi takdirde Almanya il:: 

harb vukuunu c;aresiz addediyor. 

Akademide bugiin resim sergisi a~1hyor 

Gi.izel San'atlar Akademisi resim sergisi bugiin 2 bugukta ac;1lacakhr. Res
mimiz diin baz1 tablolarm asih§Im ve c;inilerden yap1lma bir Atatiirk portre
sini gastermektedir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

ingiltereye acryorum! 
rf==\\ iinyanm dortte birini elinde tu• 
lb:::U tan, . 

Kurdugu fmparatorlugun ufuk· 
larmda gi.ine§ asia batmtyan, 

MlSlr harie olarak 515 milyon insana 
hiikmeden, 

Diinyamn en kuvvetli donanmasma sa
hib olan, 

Biitiin sevkulcey§i noktalan ele ge9r· 
mek suretile cihan denizlerine hakim bu
lunan, 

T arihte, bi.itiin biiyiik devletleri ve 
bi.iyiik cihangirleri masile yere seren ln
giltereye aetyorum dogrusu ... 

Ciinkii, nihayet 42 milyon niifuslu fa
§ist italyanm iradesine bir daha boyun 
igiyor ve Milletler Cemiyetinde onayak • 
olarak koydurdugu zecri tedbirleri kal
d1rmak ic;in, herkesten evvd kararlar ve
nyor. 

Halbuki, dokuz ay evvel, bi.itiin diin
ya samyordu ki fngiltere, italyanm kar
~tsma dikilerek Habe§istam koruyacak, 
Milletler Cen::tiyetinin prestijini koruya
eak, fngiliz Imparatorlugunun deniz ve 
kara yollanm koruyaeaktu. 

Herkes zannediyordu ki 5 15 milyon· 
luk !ngiltere ile miistemlekelerile beraber 
45 milyonluk ltalyamn iradeleri birbirile 
c;:arpt$mea, geriliyecek olan arkasmda 50 
millet ve hemen hemen biitiin diinya d
kan umumiyesi bulunan lngiltere degil; 
ftalyadtr. 

F akat hakikatte hie; te oyle olmad1. 
fngiltere, hergiin bir ad1m daha ·geri ata
rak hemen hemen hareket noktasma ge
lip dayandJ. Di.inyayt pe§ine tak1p zecri 
tedbirleri koyduran fngiltere, §imdi zec
ri tedbirleri kaldtrmamn yolunu anyor. 
Buna tiirkc;ede tiikiirdiigiinii yalamak 
derler. 

!ngiltereye tiiki.irdiigiinii yalatan harb 
korkusudur. Baktmz Ba~vekil M. Bal
dvin, zeeri tedbirlerin devan11m istemek 
harb demektir, diyor. 

lngiliz siyasetinin ftalyan siyasast kar
§tsmda ugradtgt hezimetin biitiin sebebi, 
i§te ingilterenin bu harb korkusudur. fn
giltere, daha Habe§ meselesinin ba§lnda, 
yalmz donanmasmt Akdenize gonder
mekle !talyayl korkutaeagm1 zannetmi§ti. 
ltalya, lngiliz drednotlanndan korkma
dt, yahud korktu da be.lli etmedi; ok yay
dan r;1km1~ oldugu icin, fngiltere Siivey i 
kaparsa harbederim; dedi. 1ngiltere Sii-
vey§i kapatamad1 ve harbden korktugu
nu gosterdi. Boylece 1ngilterenin zay1f 
taraft meydana c;:tkmt§tJ. 0 muazzam im
paratorluk harbden korkuyordu. 

T1pk1 dovii§ten korkan iriyan bir a
damla Hindhorozu gibi dovii§ken bir va
ziyet takman bir gene c;:oeugun ag1z dala
$1 edi§lerindeki vaziyet hadis oldu. 1ri
yan adamm yiireksizligi meydana c;tkmca 
gene c;:ocugun ciir'et ve cesareti nas1l ar~ 
tarsa, !talya da fngilterenin harbden 
korktugunun farkma vanr varmaz lngil
terenin her te§ebbiisiine kar 1, 

- Harbederim ha I 
tehdidini basttrdt. Bugiin, fngiltereye, 
zecri tedbirlerin devam1 demek harb de
mek olacagm1 kabul ettirmi§ olan !talya, 
yann da belki Habe§istamn ilhaklm tam
mamanm da, harb demek olacagm1 soy
liyecek ve ingiltere o zaman, geriye dog
ru en son ad1m1m da atarak bu i§te tam 
ve kamil bir hezimete ugnyacakhr. 

!ngiliz politikas1, meselenin ba§lapgl· 
cmda harbden korktugunu gostermek su
retile bu siyasi he:zlmete ugramt§ ve fngi
liz niifuz ve satveti bilhassa, Afrikada ve 
~arkta c;ok agu bir darbe yemi§, arbk, 
fngiltereye bel baglanamtyacagt kanaati 
kuvvetle yer etmi§tir. 

~imdi, o magrur, o muhte§em, o zen
gin, o cihugir lngilterenin haline, gelin 
de aeunayml 

~vki Behmen gitti 
Bir miiddettenberi misafir bulunan 

dost Yugoslav Namlanndan ~evki Beh· 
men diin c;ar§1Yl gezerek bazt miibayaatta 
bulunmu§ ve ak§am ekspresle Belgrada 
hareket etmi§tir. Muhterem misafirimiz 
garda t~yi edilmi§tir. 

Tramvaylarda a~dacak 
pencereler 

Istanbul Sthhiye Miidurliigiiniin talebi 
iizerine T ramvay §irketine, seyir halinde 
bulunan tramvaylarda on kapile sol ta
raf pencerelerinin kapah, arka kaptlarla 
sag taraf peneerelerinin a~tk bulundu -
rulmas1 bildirilmi§tir. 

-···~ 
Bir ~akmak i~in 40 lira 

ceza verecek 
Kiic;iikpazarda oturan ~erifenin evin

de yaptlan ara§ltrmada ka«ak bir c;akmak 
bulundugu i<;in suc;lu Adliyeye verilmi§· 
tir. ~erifenin di.in Sultanahmed ikinci 
sulh ceza mahkemesinde duru§masJ ya • 
p1lmi§; kuk lira par acezasma mahkum 
edilmi tir 



KU~Uk 

HI kAye Bir giizellik reko~ 
Mahmud Yesari 

Zekiye, giizel k1zdrr. Fakat sadece 
giizel demek, neyi anlatabilir ki... 
<;iinkii, ~ok giizel, gi.izel, orta giizel, 
gilzelcc! den tutturun, ka§I gozii giizel, 
boyu posu gi.izel, eli ayag1 gi.izel, baki§I 
giilii§ii gi.izele kadar boy boy, bicrim bi
~im, t;e§id ~e§id giizeller, ve giizellik -
ler vardrr. 

Zekiye, aynada, kendisini gilzel bu -
lur. Fakat ona, annesinin gozile baka -
cak olursamz, gi.izeller gi.izelinden da -
ha giizeldir. 

Baz1 anlayi~sizlar, Zekiyeyi pek gi.i -
zcl bulmadiklarm1 sezdirecek hailer 
takmrr, hatta ac;Ik a~Ik soyliyecek ka -
dar sayglSlzhi'lJ ileri gotiiriirler. Zekiye, 
bir kadm icrin, orta say1lacak bir boy
dadir. Eger biraz bogazma sabretse; 
ipince, slilun gibi bir ktz oluvermek e -
lindedir. Fakat 9elimsizligi de sporcu
luga yakt§hramadigi i<;in, viicudiiniln 
kahn yap1smdan memnundur. Biiyiik 
burnu, clmacik kemikleri ~1k1k yanak -
lanm ve boncuk gozlerini golgelendir
digi icrin, ne yanaklarmm geni§ligi, yay
vanhgi, ne de gozlerinin boncuklugu, 
kusur gibi durmaz, yiizilne bamba~ka 
bir halavet verir. Zekiyenin annesi, 
bilhassa klZlmn gi.izelligindeki bu hu -
susiyeti begenir. 

Zckiye, gi.izelligile oviinen bir kiz 
degildir, bilakis al~ak goniillildiir; her
kesi, ve her~eyi begenmek ister. Lakin 
hem gi.izel, hem de ak1lh ve anlayi§h 
oldugu it;in, en gi.izel ve kusursuz sa -
mlan ~eylerde bile, kiic;iik potlar, nok
sanlar goziinden kac;maz. Ancak o, iyi 
yiireklidir, kaba ve igneli tenkidlerde, 
tarizlerde bulunmaz; kuvvetli insanla
rm miisamahasile ac1r: 

- Yaztk! Boyu, biraz daha k1sa olsa 
imi§! 

- Gozlcri de giizel, sac;lan da gi.izel 
amma, rcnkler, birbirini tutmuyor! 

- Di~lerinde bir bozukluk var gali -
ba; gi.ilii§lerindcki sogukluk, acayiblik 
ondan olmah! 

- Giyinmesini bilmiyor degil, dik -
tirdigi terzi zevksiz! 

- Biraz giilmesini ,konu§masml bil
se! 

Bu, ve buna benzer biltiin tenkidle -
rinde, i§aretlerinde, o, hakhdtr. <;iinki.i, 
boy pos, ka§ goz, viicud, yi.iz giizelligi 
ona vergidir; giilmek, konU§mak, ona 
vergidir; giyinmek, siislenmek, ona ver
gidlr. Ve herkes, onun gibi kusursuz 
gi.izel olam1yacagt ic;in, boyle ic;ten aCI
narak soylenen tenkidlere, ~aresiz, bo
yan igmelidirler. 

Bir ·· n, onun da bulundugu bir ah-
bab evinde, bir kadmm gi.izelligi ko -
nu~uluyordu: 

- Kusursuz giizel, dogrusu! 
- Yiiziiniin tath pcmbeligi, sa~lar1 -

nm rengile nekadar uyuyor! 
- Giydigini de yakl~tmyor! 
- Giizel... Hakikatcn giizel! 
Zekiye, hi~ sesini ~tkarmtyordu; o -

na: 
- Sen de tamyacaksm! dediler. 
Fakat Zekiye, gi.izelli~i konm;ulan ka

dmt isminden tammtyordu. Ev sahibi: 
- Durun, dedi. Bende bir fotograf1 

var; size gostereyim. Muhakkak tamya
caksmiZ! 

Odadakiler, hep bir a~zdan ilave et
tiler: 

- Muhakkak tamyacakstmz! Vapur
da, tramvayda, herhalde gormii sliniiz
diir. <;ok gilzel, camm... Gaze c;;arpmt
yacak gibi degil ... 

Ev sahibi, gi.izelligi dillerde dola§an 
kadmm fotografm1 bulup c;tkarml§tl, 

Zekiyeye gosterdi. 
Zekiye, resmi aldt, dikkatle bakti: 
- Ha, evet, tamyorum! dedi. 
Fazla biqcy soylcmcdi. Yalmz, etra

fmdakileri, goz ucile siizdii, zeki goz -
leri, onlarm zavalhhklarma actyan giz
Ii bir yam§la parlaytvermi§ti. Fakat iyi 
yilrekliligi, gene o, giizelligi konu§ulan 
kadmm imdadma yeti§ivermi§ti. Zekl -
ye, fotograf1, ev sahibine geri verirken, 
milsamahah bir giiliimseyi§le ba§mi ig
mi§ti; sesi, candan bir actyt§la titriyor
du: 

- Hayrr! Bu kadar c;;irkin degil! 

*** Zekiye, kendini, me§hur sinema ytl -
dtzlarmdan Lilyan Harveye benzeti -
yordu. Yalmz bu, biraz kart§tk~a bir 
mescle idi. Annesi de, klztm Lilyan 
Harveye c;;ok benzetiyordu; Zekiyenin 
Lilyan Harveyden daha ahmh, daha se
vimli oldugu muhakkakti; lakin anne, 
Lilyan Harvey hesabma, bu kadar far
ka goz yummak fedakarhgmda buluna
biliyordu. 

Zekiye de, Lilyan Harveye kar§I, 
- belki de merhametle kari§tktlr, ora -
sm1 Allah bilir! - bir sempati duydugu 
ic;in, itiraz eder goriinmilyordu! Ve bu
nun da Lilyan Harvey hesabma, degeri 
ol~iilmez bir muvaffakiyet oldugu mu
hakkakh! 

Bir gun, annesi, elinde bir mecmua 
ile, soluk soluga, ktzmm yanma ko§tu: 

- Bak, Zekiye ... Yeni parhyan bir 
ytldtz!.. 

Onlar, sinema ylld1zlarma kendileri
ni, hayallerini oyle kaphrml~lardt ki bu 
cyeni parhyan ylldiZ• In gokyiiziinde 
yeni ke§folunmu§ bir ytldtz olabilece -
gini hayallerine stgdrramad1klarmdan 
ve milyonda yanm bir ihtimalle bile 
boyle bir§ey aktllanndan g~medilfin -
den, cycni parhyan ytldtz• m bir sine
rna yildlZl olacai'lJna, Zekiye derhal 
hilkmetti. 

Annesinin vcrdigi mecmuayt ald1, 
merakla bakti. Bu, ba§ma geni§ kenarh 
bir haSir §apka gecrirmi§, mayyolu bir 
gene ktz resmiydi. Ktzm, uzun kivnk 
kirpikli tath ela gozleri, c;ekme bir bur
nu, toplu bir c;enesi vard1. Bi~imli du • 
daklan ,taze bir konca gibiydi. Yeni 
ylldtzm ince belli, ceylan yavrusunu 
andtran vucudii, bir harika idi. 

Zekiye, gozlerini ktsmt§, o hi~ yaml
mtyan §a§mtyan ve daima goren, anh
yan dikkatile baktyordu. 

Annesi, klzma sokulmu§tu; tath bir 
sesle sordu: 

- Nasd, sana benzemiyor mu? 
Zekiye, gozlerini ktrpl§trr<h: 
- Nc dcdin? Anlamadtm! 
Annesi, bir aynadaki akse bakar gi -

bi, bir resme, bir de Zekiyeye baktyor
du: 

- Bu yeni y1ldiz, sana, c;;ok benziyor, 
Zekiye! 

Zekiye, bir adtm gerilemi§ti: 
- Bana m1 benziyor? 
Annesl, ba§ml salladt: 
- Evet ... 
Gene ktz, gozlerini ac;;arak annesine 

dik dik bakh: 
- Bana benziyor, demek? 
Anne, kanaatinde ayak direyordu: 
- Hem, ~ok benziyor! 
Zekiye, mccmuay1 elinden atti ve 

zulme, gadre u~ramt§ ma~dur, mazlum 
ve bedbaht insanlann ac1kh, ic;ten §i -
kayetile, ajtlar gibi haykudi: 

- Anne! Ben, bu kadar \;irkin mi -
yim? 

MAHMUD YESARI 

Ankara Viliyetinden: 
1 - Viliiyet ~ift~ilerine dag1hlmak iizere 100 aded 6 ve 150 aded 

3 numara pullugun 6/7/936 pa~artesi giinii saat 15 te a~tk eksilt -
mesi yaptlacaktu. 

2 - ~artnamesi Ankara ve istanbul Ziraat Direktorliiklerinde 

eoriilebilir. 
3 - Pulluklarm tutan 4100 lirad1r. 
4 - lsetklilerin pulluklarm % 7,5 tutar1 olan banka mektubul ve· 

ya Hususi Muhasebe Direktor1iigii veznesine yatmlmlf makbuz ve 
teklif mektublarile birlikte eksiltme gunu saat on dortte Viliyet 
Daimi Enciimenine gelme1eri. «1412» (3448) 

«Cumhuriyet» in zabzta romanr :81 

Yazan: Charles de Richter 

- Bu beni konu§maktan ve ogrendik
lerimi fa~etmekten ahkoyabilir mi? 

- Sonra bir kaza olabilir; hem de o 
kadar c;abuk olabilir ki I Basit bir kaza! 
Mesela P ariste sizin gibi c;ok §eyler bilen 
birisi vard1. Bir alqam iskarpininin bag
lanm c;ozmegi unuttular. Ertesi giin ne 
oldu biliyor musunuz? Adami bogulmu§ 
olarak buldular! Kendi kendini ve iskar
l')inin baglarile bogmu§IU l 

Thaissa Strafford giildii: 
- Fakat bunun sebebi kolayhkla izah 

dilebilirl 
- Y a! Mesela size gore nastl? 
- <;iinkii onun dostlan, kag1dlanm 

nin bir mahalle koymamt~lardii 
Btiyiik ~ef bir kahkaha ftrlath, ellerini 

ugu§turdu, neredeyse gene k.tzi alkitll -
yacakh! 

- Hakikaten sizden boyle bir cevab 
almagt bekliyordum Miss Strafford I 
N eyse; zannediyorum lei bana bunlar1 
si:iylemek i'tin gelmediniz ? .. 

- Zanmmz c;ok dogru. Size bir tek
lifim var. 

- Nedir? 
- Amcamm va:2:ifesini ben almak is-

tiyorum. 
Btitiin sogukkanhhgma ragmen biiyiik 

~ef irkildi ve: 
- Ne dediniz? diye bag1rd1. 
Thaissa Strafford tekrarlad1: 
- Amcamm yerine gec;mek i tiyorum. 

Bir ajaam1z1 kaybettiniz. Onun vazifesi 
ic;in kendimi teklif ediyorum. 

Sef yerinden kalkt1, ciddi bir eda ile: 
- Bir defa daha tekrar ediyorum 

Miss Strafford: Siz bir hapisane ka'tkt
msmtz. Blitiin polis kuvvetleri sizi anyor 
ve buradan c;1karken ... 

- Evet, eger beni herkesin 'ttkhgi 
kap1dan c;1kanrsamz dediginiz gibi ola -
calc. Lakin hi't iiphe yok beni oradan 
~brm1yaeaksmiz. Benim Londradan ha-

CUMHUR:IYET 23 Haziran 1936 

Her Pazartesi, <;ar~amba ve Cuma gUnleri saat 15 iii 17 ye kadar 
Bibliyografya BALEY DERSLERi · ~ADYO 

Tiirk ~ocugu ya,amabdJr Madam PO LiN SANEL taraf1ndan 
Ahmed ihsan BaSlmevi 1936 - Fiati Derahane adreal: c Bu ak!;amki program) 

80 kuru§ Kordova aparbmam No. 11 ISTANBUL: 
Daire tramvay iatasyonu 

Doktor Besim tlmer Akabnm cTiirk 18 muhtelif plaklar - 19 haberler - 19,15 
~ocugu ya§amahdtr. adh bu eserinin Beyo§lu hafif orkestra eserleri - 20 Bayan Babik • 

yan (soprano), piyano, LQ.!1ensk1 - 20,30 
kabmdaki ckii~iik \;Ocuklara bak1m ve stiidyo orkestralan - 21,30 son haberler. 
sosyal yardtm. ciimlesi eserin mevzu - a~ H 0 LAN T s E BAN K ·lJ' N I N. v. Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
unun hulasas1 gibidir. ~ ,~ gazetelere mahsus havadl.s servisi verile • 

Yurdumuzda niifusun artmas1 hem .~ ESHAM ve TAHVILAT SATINALINMASI ve SATILMASI cektir. viYANA: 
degum ~okluguna, hem de oliim azbg1- ~ HUSUSUNDA BOTON EMiRLERI 18,25 opera havalan ve ~;~arktla.r _ 18,45 
na baghdtr. Bizde dogum tabiidir. <;o- VERINE GETIRiR ve KOLA YLA~TIRIR plyano konseri, konu§ma, franstzca ders, 
cuk oliimii fazlahg1 kar§lSIDda ise bu i- • • felsefi haberler - 20,30 gramofon yaytnl -
§in bir memleket i§i oldugu tamamile BUTUN ECNEBI ESHAM ve TAHVILATI iLE 21,os musiki- 21,40 biiyiik konser- 2S,os 

anla~llml§ ve dogan c;ocuklan ya§at - KUPONLARINI SON DERECE ELVERI$LI haberler, hava raporu, viyolonsel konse • 
mak, onlan saglam ve gi.irbilz olarak RAYIC u" ZERI.NDEN ri- 23,55 konu~malar- 24,25 Viyana mu • sikisi - 1,25 gramofonla cazband havalar:L, 
yeti§tirmek maksadile <;ocuk Esirgeme PE$iN PARA ILE SATINALIR. BERLiN: 
kurumlarile Sthhat ve lc;timai Muave- 17,35 e~lenceli yaytn - 18,35 kon~a • 
net Vekaletine bagh, isimleri burada 19,05 musiki • 19,35 memleket yaytm, 1,~1 .. 

tekrar edilemiyecek kadar crok, k1ymet- 1· stanbul U .. ni·versJ·tes1• Arttirma ve Ek- lerin konseri - 20,35 ingilizce ders. giiniin 
1i miiesseseler viicude getirilmi§tir. akisleri, haberler - 21,15 Kolonyadan na .. 

kil - 23,05 hava raporu, havadl.s, spor .. 
Hatta bu son zamanlarda c;:ocuklarm •1 p J K • 23,35 Hamburgdan naklen e~lenceli muslld 

£ikri terbiyeleri de dii§iiniilmege ba§ - Sl tme ve azar 1k om1syonundan: ve halk havalan. 
lanmt§ ve Divanyolunda ~ocuk Esirge- BUKREI;I: 
me kurumu tarafmdan bir de c<;ocuk 1, Muhammen 18,05 k1raat, gramofon, havadis • 19,20 
kiltubhanesi• a"tlmt«br. Cinsi f' M'kt . bedeli Teminatt Saatl' gramofon, konferans - 20.20 plyano konse-

., ., 1 art ri, kitablara dair - 20,55 §an konseri, kon. 
Gayesi niifusun artmas1 maddeten ve Lira terans - 21,35 senfonik konser, haberler • 

manen kuvvetlenmesi olan butiln bu Kok komiirii 1562 Ton 18.50 2168 ~. 15 22,50 konserln devam1, gece konseri - 23,50 
gayretlerin, sarfedilen biitiln bu emek- franstzca ve almanca haberler, haberler • 
lerin miismir olabilmesi ise c;ocuga na- Maden » 865 >> 17.- 1103 L. 15.30 2~,05 gece konserinln devam1. 
s1l baktlacagmt bilmek, etrafmdakilerin Odun 1191 Ceki 2.40 215 L. 16 LONDRA: 

1 0 • 1 f k"1 1 ' ' · k d 'k 1 18,20 c;ocuklarm zamam, havadl.s • 19,35 
ve onun her turlii ihtiyacm1 sezmek ve - mversite merkezi e a u te ert l~ln yu ar1 a m1 tar art, mu - eglenceli muslki - 20,50 dans musiklsl • 
bu ihtiyaclan zamamnda tatmin et - hammen bedellerile ilk teminat ve eksiltme saatleri hizala • 21,35 orkestra konseri - 22,35 e~lenceli mu· 
mekle kabildir. Bu da ancak bu ihtiyac- rmda yazih mahrukat Oniversite Rektorliigiinde 6/ 71936 pa· sikl - 23,15 spor, havadis - 23,35 dans mu. 
lara yolile mukabele edilirse olur. Bu slkisl, havadis - 24,~5 masal. 
sahada umulan parlak neticeler de bu zartesi giinii iha1e edilmek iizere kapah zarf usulile ekailtmiye PARiS [P. T. T.J: 
suretle elde edilir. konulmuttur. 18,35 konu§ma, orkestra konserl - 19,3:> 

1 k d 1 'k havadis, orkestra konseri - 21,05 konu., • 
Bu sebebledir ki mevcudlan bu ki - 2 lsteklilerin 2490 aay1 I anun a yaz1 1 ves1 alarla tek1if mek- rna, dinleyicllerin ko§esl • 21,35 musikill 

tabda gosterilen sosyal kurumlarm da- tublarml ihale giinii saat 14 te Rektorliige makbuz mukabilin~ yaym: Pariste bir karnaval - 23,35 hava-
ha ~ogalmas1, yurdun her tarafma ya- de vermitt o1malart liztmdlr. dis. 
yllma-s1 ba§hca iilkiimiiz olmahd1r. k I f ROMA: 

Ayni zamanda c;ocuk ana ve babala- 3 ~artname • Tevzi listesi • mu ave e ormiilii hergiin Rektor - 17,35 gramofon, kon~ma, havadls - 18,10 

b k . b d·v· 'b' lu"kte goriilebilir. (3248) gramofon ve saire - 19,05 eglenceli must -
rmm ekseriyeti u 1ta m ver 1g1 g1 1 kl, yabanct dillerde yaym _ 20,05 Yunanis-
c;ok faydah umumi malumatla miiceh -~ - I tan ic;in yaym, seyahat haberlerl _ 20,2S 
hez olmalarmt temin etmek ic;:in de bu istanbul Belediyesi iJanlarJ eglenceli musikl, frans1zca haberler, hava-
tarz kitablarm aynca propagandas1 ya- •••••••••••••••••••••••••••••• .. • d!~ konu~ma - 21.40 komedl 
p1lmahdtr. Biitiin c;;ocuk ana ve baba - • 
Ian herhalde boyle bir kitab okumu~ Otobiis Sahiblerine llan 
olmahd1rlar. 

Y avrulartmtz 
Ekspres Bas1mevi 1936 • Fiati 

yazth de!}it 
K1Zilay1 her bay1rh i§in ba§mda gor

mege ab§tk oldugumuzdan bOyle bir 
eser bast1rm1~ olmasm1 pek tabii bulu
ruz ve bu 67 sahifelik ve iki renkli re
simlerle suslil ~ok temiz ve gi.izel ba
Silmt§ eseri cyanmn erkek ve kadm -
lan olacak bugiinkii yavrulanmtzm 
annelerine hararetle tavsiye ederiz. 

Kitabda yaz1 ve resimler birbirlerine 
giizelce mezcedilmi§ bir \;Ocugun dogu
§Undan iki ya~ma kadar olan hayatl 
zarfmda gosterilmesi laZim gelen bii -
ti.in itinalar resimli ktsa ve faydall rna~ 
lfunat halinde stralanm1~, verilecek gt
damn zamam, cinsi tasrih edilmi§, ~o
cugun sthhatine yarayamtyacak her 
tiirli.i §eyler hirer birer gosterilmi§, 
giine§in hayat veren ziyasmdan c;;ocuk
larm nastl istifade edebilecekleri mii • 
teaddid renkli giizel bir tablo ile can -
landmlmt~ velhastl saymakla bitmiye -
cek bir~ok teferruat en ince noktalara 
kadar miikemmelen izah edilmi§. 

Kitabm nerede ve nasll tedarik edi -
lebileceginin de ilanm1 temenni ede -
riz. 

Turk Dil Kurumunun aaltfa 
~rkardrir kitablar 

istanbul 22 (A.A.) - Tiirk Dil Ku -
rumu Gene! Sekreterliginden: 

Turk Dil Kurumu tarafmdan bastl -
nlan §U kitablar, yanlarmda yaZih fi -
atlarla sah§a c;tkanlml§tir: 

1 - El'idrak ha~iyesindeki tiirkc;;e 
sozler: Kastamonu saylav1 Veled tzbu
dagm toplamas1d1r. Fiah 50 kuru§tur. 

2 - Turkc;:e mani elyaztlan: Manicha
icanm birinci kismimn Fuad Kose Raif 
elile dilimize ~evrilmesidir. Eserin kli
§eleri de Uygur harflerile kitaba bag -
lanm1~tlr. Fiat! 60 kuru§tur. 

3 - Turk Foneti~i: Profesor Berges
trasserin istanbul konu§ma dilinin fo
netiiti hakkmda yazd1g1 bir etildiln 
doktor $iikru Akkaya elile dilimize 
c;;evrilmesidir. Fiab 20 kuru§tur. 

Bi.itun bu kitablar, kurumun yeni ve 
eski bi.itun yaymlan gibi sab§ merke
zimiz olan 1stanbulda Ankara cadde -
sinde TUrk Kitabcth~ Limited §irke -
tinde sattlmaktadir. 

reketini temin edeceltsiniz, beni her zaman 
ic;in himayenize alacakstnlz. Bu bilhassa 
laztm. Ben vazifeye ba§lamakta '<ole 't&· 
buk olacagtm, nerede bulundugumu hie; 
kimse bilemiyecek. 

Biiyiik ~ef soguk bir sesle sazU kesti: 

- Bu bir delilik! 
Thaissa Strafford yerinden kalkl!: 
- byle olsun l 0 halde gizli evrak ve 

onlardaki esrar bu ak~am if§a edilecek l 
- Gazetelere mi gondereceksiniz? 

Merak etmeyin; onlar evrak1 derhal bize 
yollarlar! 

- Siz de merak etmeyin, evrak1 ga· 
zetelere degil, F rans1z, Amerikan, ltal
yan sefaretlerine gonderecegim. Evrak 
onlarm '<ok isine yanyacakhr, sanmm! 

BUyuk ~ef sigarasmdan birka't nefes 
daha c;ekti. Gene tavana bakarak dii~ii
niiyor, bir ~eyler tasarladtgl anla§lhyordu. 
F akat Thaissanm bir hareketi onu dii§iin
celerinden ay1rmaga icbar etti. Gene ktz 
ayaga kalktp k.ap1ya dogru bir ad1m at
h: 

- Lutfen zili ~ahp bir polis c;agua-

$ehir dahilinde itliyen ve 15/6/936 tarihinden itibaren muaye • 
nei fenniyelerine batlanan otobiislerin gerek fenni noksanlarl ve 
gerekse talimatnameye ayku• olmalari dolayiSile muayeneden haric 
buak1lanlara her hangi bir sebeb ve bahane ile muayenei fenniyeye 
girmemit olanlarm 23 ve 25 haziran 1936 tarihlerine tesadiif eden 
sah ve pertembe giinlt;ri t~kmil noksanlan bitmit olarak talimatna· 
meye uygun bir surette Ayasofya meydamndaki muayene heyetine 
nihai muayeneye getirilmeleri ve aksi takdirde bir gfina mazeret 
kabul edilmiyerek miiddeti miirurunda muayenei fenniyeden ge -
~irilmemit veyahud noksanlart tesbit edilmit olanlarm da ruhsat· 
namelerinin eeri ahnarak ~ahtmaktan menedilecekleri iliin o1uur. 

cB.» (3496) 

.... 
Senelik 

muhammen Muvakkat 
kiran teminatt • 

Y enibah~ede Mimarsinan mahallesinde ve aoka • 
gmda 57 • 61 numarah bostan 937 may111 soDuna 
kadar. 50 

240 
3,75 

36 Yeni Halde ardiyesiz yaz1hane No. 53 iki sene. 
Eyiib Giimiitauyu mahallesinde 170 metre ~urab-
bal arsa 937 mayi&Jsonuna kadar. 12 0,90 

Yukar1da semti, aenelik muhammen kirast ve kira miiddetleri ya
Zih olan mahaller ayr1 ayrt kiraya verilmek iizere a~1k artbrm1ya ko
nulmuf ihale giiniinde giren bulunmamtf o1dugundan artbrma 26 ha
ziran 936 cuma giiniine uzablmlthr. ~artnameleri Levaz1m Miidiirlii
gunde goriiliir. lstekli olanlar hizalarmda rosterilen muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber yukar1da yaz1h giinde aaat on 
bette Daimi Enciimende bulunmahdu. «B.» (3498) 

Orhangazi Malmiidiirliigiinden: 
Ge~mit seneler senelik iltizam bedeli bin lira o1an lznik golii ve 

miittemilib derelerin 1 haziran 936 dan 31 may11 940 tarihine ka • 
dar dort senelik riisumu saydiye ve avlanmak hakk1 arttumaya ko -
nulmuf olup istekli olanlarm 25 haziran 936 pertembe giinii saat 
16 da Orhangazi Maliye Dairesinde bulunacak olan Komisyona mii· 
racaatleri ilin olunur. (3213) 

Bal1kesir ~arb ayiigindan: 
Atatiirk Parkmda yapdacak 9220' lira ketif bedelli kazinonun ek· 

siltme miiddeti on giin uzablm•tbr. 
lhale 1/7/936 giinlemedne rashyan ~ar,amba giinii saat 16 da 

Bahkesir Be1ediyesi Siirel Kuru1unda yaptlacakbr. 
lsteklilerin Bahkesir Belediyesine miiracaat etmeleri ilin olunur. 

('3483) 
- -

rak beni tevkif ettirir misiniz ~ ~ dedi. Bo--
~una kaybedilecek vaktim yok! 

,Sef siiratle karar verdi: 
- Miss Strafford, bana oyle geliyor 

ki biraz daha yerinize oturabilirsiniz. Si
zinle daha konu§aeaklanmlz var. 

Gene ktz giildii ve koltuga ekrar otur
du. Sefin son ci.imlesinden manalar c;tka· 
rarak: 

- Ne soyliyeeeginizi biliyorum, dedi, 
lakin onu sizin agztmzdan du) 1ak iste • 
nm. 

BUyiik ~ef onu uzun uzun siizdii. SOz
lerinin ciddiyetini olc;erek §ekil vermege 
gayret ettigi anla§Ibyordu. 

Miss Strafford, dedi, bana teklif ettigi
niz ~eyi adamak1lh hesabladm1z m1 ~ De
ruhde edeceginiz vazifenin nas1l bir vazi
fe olduRunu ve neler yapmak laz1m gel -
digini dii~Undiiniiz mii ~ 

Gene kiZ!n yiizii de ciddile~ti: 
- Evet, diye eevab verdi. Oiin, size 

bOyle cevab veremezdim. Fa kat bi.itiin 
gece dii~iindiim. N asd bir i$ alacagtml 
!;Ok iyi bi!iyorum. Bu teklifimi de sebebi-

m 1yi tayin ederek yap1yorum: Cemiyet 
beni istemiyor ve gogsi.inden ahyor, de
gil mi} Ala. 0 hal de ben de ondan ay
nlaeagtm ve bir kenarda ya,Iyacaglm. 

Uzun zamanlar $U bo~ ve manas1z ke
limelere inanarak ya§adim: ~ere f. vazife, 
fazilet ... Bugiin arhk bunlann hi~ birine 
inanm1yorum ve isyan ediyorum.. N e o
lursa olsun, ne ~ekilde olursa olsun, bir
$eyler yapmak hmile yamyorum. Hi~bir 
mani oniinde igilmiyecegim. c;ekilmiyece
gim. Diinya maeeraperestlerden ho§lan
maz, nefret edenni~. Olsun. Ben bir ma
ceraperest olacag1m. F ena yollardan bu 
i~e doki.ilmu§ bir maceraperest.. <;iinki.i 
iyi yollar ona kapand1, menedildi. Arhk 
o donlip arkasma bakmaga d& muktedir 
degildir, eski hayat bitti. Yalvannm size; 

beni kabul ediniz I» 

Thaissa son kelimeleri oyle bir sesle 
soy)emi~ti ki, kaJbi adeta bir ZtrhJa kaplJ 
olan biiyiik ~ef bile miiteessir oldu, heye
eanlandt. Titrek bir sesle cevab verdi: 

- Miss Thaissa, bu derecelere gele-

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;l olan eczaneler §unlar

dlr: 
istanbul c!hetindekiler: 
Aksarayda <Sarlml, Alemdarda (Esad), 

Baktrkoyde (Hila.IJ, Beyaztdda. <~mm, E
minoniinde <Mehmed Kaztml, Fenerde (Vi. 
tall), Karagiimriikte (M. Fuad), Kti!(iikpa
zarda (Yorgi), Samatyada (Teofilos), l;jeh
remlninde (A. Hamdil, !?ehzadeba~mda. 
<Hamdil. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (H!dayetl, Haskoyde (Halkl, 

Kas1mp~ada (Merkez), Sar1yerde (Asa·f), 
~l~llde (Necdet Ekreml, Taksimde !Kan • 
ZU!tl, (Karakin Kiirkc;iyan), {Giine§). 

Uskiidar, Kadikoy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada ceinas!) Hey lide (Ta ,. 

na§l, Kadikiiy, esk ' ca es n (Bil
~iik), Kad1koy, Yeldet;irmenlnde (Uc;ler), 
Usktidar, Sellm1yede (Sel!mlye). 

Mev lid 
Atletizm Federasyonu reisi Vildan 

A!iirin gecrenlerde vefat eden babaSl 
HaflZ A§irin ruhu i~in bugi.in ogleden 
sonra Beyaztd camisinde mevlid oku • 
nacakhr. 

TAKSiM BAH~ESi 
Tamamen yeni bir program 

Pek yakmda: me§hur 

(THE TOMMIES) 
King of exentric, comedy and 
his Charming saxophon Lady. 
Bevnelmilel eglenceli numaralar. 

KARAMBA 
Her all p.m bah~e musameresinden 
sonra biitiin Istanbul halk1n1n top

landtql ~1k, nezih eilence yeri. 

HALK OPERETi 
TAKStM. 

bah~esinde 

Bu ak~am 

21,45 te 

B A Y 
BAY AN 

Yazan: Mahmud Yesari. Needet Ri:i§lU 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 

Pek yakmda yeni operet 
RAHMET EFENDI 

Telefon: 43703 

bilmek 1c;m kimbilir nekadar Ishrab ~ek
tiniz, kimbilir nekadar kalbiniz kaoadtl 

Gene kllln elini ellerine ald1. Lakin 
Thaissa elini 'tekerek birdenbire ayaga 
kalkh. Hissetti ki kendini tutmazsa goz 
ya$lanm tutam1yacak .. 

- CevabmlZJ bekliyorum, diye soy .. 
lendi. 

Biiyiilc ~ef derhal cevab vennedi. 
Pencereye dogru gitti, goklere bakh, son• 
ra tekrar geri donerek koltuga oturdu: 

- Mutab1k1z Miss Thaissa, dedi. Bu 
dakikadan itibllren te~kilal!mtza dahilsi· 
mz. 

Gene k1z hafif~e ba§ml igdi ve mml1 
dandt: 

- T e§ekkii~ ederim ... 

Heyecanh sahne c;abuk gec;mi§ti. Tha
issa kendini toparlad1. Sanki bu tehlikeli 
te~ebbiise giren. bu kadar uzun miicade· 
leyi ge'tiren o degilmi§ gibi, sakindi. 

Biiyiik §ef agu agtr soze ba~ladt:: 
(Arkast var] 



23 Haziran 1938 

MUna etlle 

<;anakkalede 
ge~ 1~ti? 

tlk yapllan koprii yikihnca Serhas asi suyu cezalandir· 
d1 ve yeni bir koprii yaphrlp bogaz1 ge~ti. Arkaa1nda 

5,283,220 kiti vard1! 

3 • ) -

Serhastn ~anakkaleyi gefi'i 

CUMHURIYE1 

Makine adamlar da 
adam oldul r! 

insanlar1n hav ss1 ham
sesine t mamen sahib 

bir hale geldiler 
Yirminci as1r insanlanna, gec;en aslr

larm esirleri kadar itaatle hizmet go -
ren makine adamlar ill minde gitgide 
pek btiyiik terakkiler mi.i§ahede edil -
mcktedir. 

Almanlar ve Amcrik hlal', t yyarc 
lcri sevk vc idare eden makine adam -
lar yaprnl§lardtr. Son deniz manevra • 
larmda, ingilizler ,makine adamlar ta
rafmdan idarc cdilen tayyareler vas1 -
tasile 35,000 tonluk Rodney z1rhhsnu 
• tabii bilkuvve - bahrm1~lardn'. 

Amerikah mlihcndislcrin imal ettik
leri makine adamlar, elektrikli kulak
lar vas1tasile scs i~itmekte ve canh bir 
insan gibi 9agmld1g1 vakit yammza. 
gclmcktc, ncfcs almakta ve lakirdl soy
lcmektcdir. Bunlann i~indc, en korkun
cu, hakiki ki:ipektcn hie; fark1 olm1yan 
\;Clik kopcktir. Yamna yakla 11d1~1 za
man var kuvvetile havhyan vc ilzcri -
nize hiicum cdip sivri di§1erini baldm
mza gcc;irecek gibi harekctlcr yapan bu 
makine kopek hakiki bir kopektcn kat 
kat korkunc ve tehlikelidir. <;iinkil e -
linden kurtulmaga imkan yoktur. 

lnonii kamp a~ 
Temmuzda faaliyete ge~ecek olan kampta tahsil 

goren g nclere temin edilen muafiyetler 

ir zamanlar bizde de yerli ya
ZJctlanmtz kadar ohret Ve rag
bet kazanan bir F rans1z muhar

riri vard1, adt Pol do Koktu. Memleke
tinde unutulmu§ken bizim diyanm1zda 
sevile, !evile ve bol bol okunuyordu. Bu 
muharririn ne kadar ho~a gittigini anla
mak i~in - an'at bak1mmdan kendisine 
kat kat faik olan - biiyi.ik iistad Hiiseyin 
Rahminin bile ondan tercumeler yaptlgt
m oylemek kafi gelir. 

hte bu adamm olduk<;a gi.ildi.irucU bir 
e!erini rahmetli Ahmed Mithat dilimize 
r;:evirmi ve bilmem ne miina betle 
«Kamere A~1k» admt vererek ne retmi • 
ti. Mi.itercimle sansiiri.in yaphklan bir 

lnonii kamprnda )lelken u~uplart i~in hazrrlaklar si.irii tahribata ragmen halk romam be • 
Hava ihtiyat zabiti yeti tirmek m k -I Yiiksek ehliyetnamesi oldugu halde gendi. Babtali caddesine ise bu e.er yii

sadile Tiirkku§u tarafmdan inoniinde · C bri.ivesini almaga muvaffak olamtyan zi.ind n yeni bir ~aka mevzuu yay1!d1. 
temmuz ba§mda ar;:tlacak olan C kamp1· Ti.irkku~u azas1 piyade sJmfma nakledi- Gene ve ihtiyar yaztctlar rttk • miina
nm hamhklan bitmek i.izeredir. Halen, leceklerdir. sebetli miina. eb tsiz • biribirl rine ha
merkezden oraya gonderilen memurlar Halen faal aza olarak Turkku4u ~u- vaya a•tk, paraya a~tk, uykuya a~tk, 
kampln .eksiklerini tamamlamakla me§ - belerinde c;ah~anlardan, lnonii kampm· arabaya • tk, palavraya a~Jk ibi adlar 
guldi.irler. Bu kampa i§tirak edecek lise daki talim devmindt'n evvel, askerlik tak!Vorlardt. 

Tabir caizse medeniyetin de deniz -
ler gibi medleri, cezirleri vard1r, deni -
lebilir. Bir devletin diger bir devlete 
degil de bir k1t'anm ba§ka bir k1t'a ii -
zerine c;ulland1{;1 hissini veren bi.iyiik 
harbler ,i§te o medlerden ve cezirler -
den hirer ornektir. Medeniyetin be§igi 
alan orta Asyadan kiirenin her yamna 
dagllan, yayllan olgunluk l§Jgl zarnan 
gec;tikc;c bir tak1m iilkelerde ve bir k1-
s1m milletlerin ilinde pek kuvvetli bir 
ziya halini ald1. Ki:ikii orta Asyaya bag
h tohumlardan bliytik filizler serpilip 
yeti§ti ve bu tekamiil hadisesinde orta
ya §ark ve garb medeniyeti denilen iki 
ayn cihan <;Ikh. Tohum birdi, ba§aklar 
ba§ka idi ve iki medeniyet birbirine 
kar§t i.isti.inliik iddia ediyordu. i§te ilk 
c;aglarda Asyanm zaman zaman Avru -
paya yiiklenmesi, Avrupanm da - me -
selii !skenderi kllavuz yaparak - Asya 
i.izcrindc tahakkiime kalk1§mas1 bu id

c;arplkla§hjian, dubalardan bir k1smm1 
ac;1klara atan yaman bir f1rtmayd1. La
kin Serhas, insanlar gibi biitiin tabii 
unsurlann da kendine sayg1 gosterme
sini istediginden kiistah f1rhnay1 ve o
na uyan denizi affedemedi, hatta riiz
garlara soz gegiremiyen fen adamlanm 

Makine adamlarm en §ayam dikkat 
olanlan •elcktrikli goz, vasltasile ha -
reket edenleridir. Tclevizyon miitehas
SlSlarmm uzaktan resim nakletmek i -
§inde kullandlk1an bu gi:iz, .. ~akir::e a -
damm yanma yakla§am gorur gormez 

mezunlanna, Oniversite ve yiiksek tahsil hizmetlerini ifaya c;agmlanlann altt ay 0 mada ben de heniiz mekt be gidi
miidavimi genclere, baZJ muafiyetler ve - tecilleri istenilmi $e de, buna kanunef! yordum. Hemen her gi.in •a burnu 1y. 
rilmesi, ger;:enlerde Btiyi.ik Millet Mec • imkan gori.ilememi•tir. Bu gibilerin bi - r1k, a kul VI trttk olarak mektebe ge
li5ince kabul edilmi~tir. fhtiyat si.ibay ve rincite~rin celbine kadar alan miiddct len hir arb.da untz vardt. Ona da debi
askeri memurlar kanununun 14 Unci.i zarfmda yeti~tirilmelerine c;alt~tlacak - yat hoc mtr. r hmetli lsmail Saf Bey 
maddesinde yaptlan tadilata gore, yi.ik - ttr. «k;~7aya ;htb> admt Ycrmi•ti. 
sek mekt~blerle yi.iksek deniz ticaret mck- Ti.irk Hava Kurumu, yukartki e aslar er~; ktcn (' tb Ye gerc; kt n niikt dan 
tebi ve Oniversite mezunlarmdan askeri dairesinde, !noni.i kampma i~tirak edccek ol n 1 'Tlliil Safa bu ad1 biitiin hir sm1f 
yi.iksek ehliyetnamesi .. olanlar ve lise ve Tiirkku•u i.iyelerine bir tamim gonder • t11lebe i oniinde arkada 1mt1a takarken 
muadili mezunlarile Universite ve yi.ik • mi~tir. Bu tamimde ~i:iyle deniliyor: h c l•k ' 7ife ini de ihmal tm di ve 
sek mekteb rni.idavimlerinden yiiksek yel- I - T emmuz ba~mcla fnonii ka tn - hize o zarif ta lel:atile kazanm ne oldu _ 
ken U\;U§U gorerek c brovesini alaniar pmda bulunacakstntz. Runa gore ~im- " l!I'IU o::.retti. Bu i.inki.i llihi hatmmdadn. 
ktt'ada ve sefainde talim gormezler, dog- diden hamltgmtzJ yapmtz. Aziz ~ ir ku.a 1 tarif eden fars<;a bir 
rudan dogruya mekteb, sefain ve mlies- 2- Yo! masrafmtz, kampta yirip i<;- ktt'a okumu~ ve onu ~u bi<;.;mde terciime 
seselerde altt ay tah!il goriirler, Sonra za· meniz Ti.irk Hava Kurumu ti\raf•ndan I etrni~ti: 

dia yiiziindendir. 

2400 )'11 once Asya medeniyetini tem
sil etmek ni:ibeti iranlllarda idi, garb 
medeniyeti ise Yunanhhkta temessiil 
ediyordu. !kisi de orla Asyadan alto • 
m1~ niiveden i.ireme olan bu iki mede • 
niyet, hayat ve cemiyet kanunlarmm 
zorilc n ihayet mi.icadele vaziyetine gec;
ti. Asya, Avrupaya yiiklendi. Fakat si
lahlarm iistiinde fikirler vc iradeler de 
di:iVU§tiigii ic;in harb c;ok c;etin ve c;ok 
siirekli oldu, medii ve cezirli bir bogu§
ma yiiz gosterdi. 

Asya mcdcniyetini garb medeniye -
tine bakim kllmak dilegini m1zraklarm 
ve k1hclarm ucuna tak1p yiiriiten Da -
ranm oglu Serhash. Babasmdan miras 
kalan bir hmc;la bu i~i mutlaka ba~ar-

, ~ ' 
mak istiyordu. Bir Iran ordusunun Yu-
nan topraklarmda maglub olmas1 da- o 
emele ayn bir kuvvet vermi§ti ve bii -
tiin Asyay1 heyecana dii§iirmii§tii. 

Serhas temsil ettigi §ark medeniye -
tinin §anile, ha§metile mi.itenasib ted -
birler alarak, haztrhklar yaparak ha -
rekete gcc;tigi gun Asya tek bir goz gi
bi garbe bak1yordu ve biiti.in garb de 
tek bir gi:iniil gibi ayni heyecanm lSh
rabml duyuyordu. Kudretli hi.ikiimdar 
i tc bCiyle bir dururnda biiyiik ordusile 
Abydos iini.inc gcldi. Abydos, §imdiki 
Bigada vc Nara limam yakmmda bir 
kiic;lik ka~abad1r. Mitolojide Hero ile 
Leandrm trajik rnua§lkalarile yer al • 
m1~hr. Bu kasaba i:intinde <;anakkale 
Bogazmm darhg1 1:300 rnetrodur. Ba -
basmm Bos[oru koprii kurarak ge<;ti -
gini unutmJYan Serhas, karalara oldugu 
kadar dcni~lcre de hakim oldugunu 
diismanlarma hissettirmek ve §eref yo
lu~da babasmdan geri kalmamak i<;in 
bu yolu gcmilerle a)madJ, bir ki:iprii 
kurulmasina emir verdi. Bu emir ye -
rine getirilcbilirse yirmi )'11 kadar on
ce Bosforun scyrcttigi kopruden daha 
biiyi.ik bir smaat eseri <;anakkalc Bo -
gazma tcma~a ettirilmi~ olacakti. 

$ahineyahm iradesi tabiatile muhte -
rem tutuldu ve hemen i~e giri§ildi. Ay
ni zamanda baska bir fen heyeti Ato~ 
[~imdiki Agrib~z] dagmt yararak han 
donanmasm1 kolayhkla Seliinik ktyi -
lanna ula hracak bir kanal kazmaga 
memur edilcrek yola c;Jkanlmi~h. <;a -
nakkale Bogazmda kurulacak ki:iprii -
nun iki misli uzunlukta bulunacag1 tah
rnin olunan kanahn acilmasJ i~in Trak
Yamn, Makedonyamn' buti.in gene kol
lan sefcrber edilmi!jti ve f1rtmalara 
giigiis gcre gere vazife go.r~ek i.izere 
Ato§ eteklerine gonderilmi~ti. 

Kiipriiniin kurulma .. i§ind~ c;ah§an~ar 
F'inlkeli ve M1s1rh muhend1sler, mt -
lllarlar ve ustalard1. Bu fen ehli adam
lar da Bosfor ki:ipriisiinii yapan mimar 
Androkles gibi geni§ dubalan s1rala -
lllak suretile istenilen yolu yaprnaga 
c;ah§lyorlardL Fakat bir ~ tali?.sizli~, ~
c;lhna ti:ireninin yapllacag1 gun kopru
Yii Yerinden oynatb, merasime riyaset 
etrnege hazlrlanan ~ahin§ahi de c;ileden 
c;1karru. Ki:ipriiyii yerinden oynatlp 

[*] !lk yaZllar 20, 21 haziran tarihli 
saYllarmuzdadlr. 

da sw;lu bulmaktan geri kalamad1. 
$ahane olmaktan c;ok daha ba§ka bir

§ey olan bu korkunc hiddetin neticeleri 
tarih bak1mmdan ibretli sahnelerdir: 
Binbir giigliikle galebe edilerek kuru
Ian kiipriiniin harab olmasmdan gaza
ba dii§en $ahin§ah ilkin iirkiitiicii bir 
siikiinetle klyiya indi, elini denize dog
ru uzath, g6klere duyurmak ister gibi 
giir bir sesle ve §U suretle ktzgmhgml 
hayk1rd1: · 

- Ac1 su! i§te efendin seni cezalan -
dmyor. <;iinkii sen ona saygis1zhk gos
terdin. Fakat sen istesen de, istemcsen 
de Serhas gene iizerinden gcc;ecek. Yal
mz sen kurbanstz kalacaksm, bundan 
sonra kimseden sayg1 gormiyeceksin. 
Anladm m1 yalanc1 su? 

V e emir verdi, <;anakkale sularma 
ii~ yiiz degnek vurdurdu, . bir kiirek 
mahkumu oldugunun remzi olmak i.i -
zere de Bogazm tam ortasma bir c;ift 
bukag1 attirdi, arkasmdan miihendisle
ri, mimarlan huzuruna getirttirerek bi· 
rer hirer kestirdi, cesedlerini denize 
giimdiirttii ve yeni bir fen heyetine ye
ni bir koprii kurmak vazifesini yiiklet
ti. 

Ato§ kanah biterken ki:iprii de ta -
mamlanml§ bulunuyordu. Serhas, k1 -
y1ya kurulu altm tahh iizerinden bu 
pek saglam smaat eserini zevklc vc or
dusunun gec;i§ini de gururla tema§a et
ti. Tarihc;i Jierodot bu ordunun bir mil
yon yedi yiiz bini piyade, seksen bini 
siivari ve list taraf1 araba cenkcisi, de
veli muharib ve saire olmak iizere tam 
be~ milyon iki yiiz sckscn lie; bin iki 
yiiz yirmi ki§ilik bir yeklin ta§Id1gm1 
yazar!. .. 

Malcine adamlar, bir giin hlzmctcl 
i~ini de goreceklcr 

dcrhal harckctc gclir vc gizli bir bu;ak 
vas1tas!le, kendisinc dogru uzanan eli 

dcrhal kcscr . Bu nevi makineli adam • 
lar, mcsel kuyumcu diikkanlarmda 
kullamlmak iizere c;ok biiyiik bir ra~ • 
bete mazhar -.Imaktad1rlar. 

Hulasa, makinc adamlar, insanlann 
havass1 hamscsine tamamcn sahib bir 
hale gclmi§lcrdir. Gori.iyorlar, i~itiyor

lar, laklrdt soyliiyorlar, icabmda ken -
dilerini silahla miidafaa edcbihyorlar. 
Yakm bir atide evlerdc makine hizmet
c;ilerin ,c;all§tlgmi ve hizmctc;i dcrdinin 
ortadan ka1ktigml ~rmcmiz, hatta is
tikbal harblerindc makine insanlardan 
ordularm ~arpl§hgma §ahid olmam1z 
ihtimali pck kuvvetlidir. 

ADLIYEDE 

Diiello teklifi bir tehdiddir 
Serhas muhteeyem arabasma binerek Bir hadiseden dolayl avukat Hasan 

ki:ipriiyu gec;mek iizere hareket eder - F ehminin; avukat !smail Miinirle avukat 
ken aghyordu. Eni§tesi, magrur hii -
kiimdarm gozya§I dokmesine hayret ct- F uad Sedad1 diielloya davet ettigi yaZli-
ti ve a yak operek sebebini sorunca ~u m1~sa da Baro reisi Hasan Hayri; Baro
cevabl ald1: nun boyle bir§eyden malumatl olmadtgml 

- Bu on binlerce insandan yiiz sene soylcmi~ti. Bu hususta Mi.iddeiumumilik 
sonra yeryiiziinde tek bir ki§i kalmtya- nezdinde yaphibm1z temasta da; diiello
cagmJ dli§iintiyorum da be§er hayah - nun memleketimizde kanunen memnu ol
nm k1sallgma aghyorum!.. duguna gore boyle bir davetin tehdid ma-

Serhas hakhydL <;unkii bugiin <;a- hiyetinde oldugu; §ayed bir mi.iracaat 
nakkaleden ge9en ordunun hikayesini b 1 1 · 

vaki olursa takibat yaptlacagl ; diri ml§· okurkcn biz de: •Ol saltanahn yeller e-
ser ~imdi yerindc. demekten geri ka - tir. 
lam1yoruz!.. 15 bin ampul ~almi§ 

M. TURHAN TAN 

SACLIK ISLER/ 

Y eniden hasta nakli 
otomobili almacak 

l!tanbul s1hhiye mi.idi.irli.igi.i, mevcud 
ha!ta nakil arabalanmn ihtiyaca kafi gel
medigini gorerek yeniden iki otomobil 
almmi\!lnt kararla§hrmJ§ ve keyfiyeti Ve
kelete bildirmi~tir. 

V ekalet yakmda bu arabalarm temini 
i<.:in icab eden t..; \sisah gonderecektir. .......... _._ 
'ficaret Odasmda yapdacak 

yeni te,kilat 
Ticaret Odasmda yaptlacak olan yem 

te~kilat hamhklanna ba,lanmt~IIr. Oda 
tetkikat ve istihbarat §Ubesi miidiirii Hak
ki Nezihi yeni te§kil edilecek sanayi ~u
besi ic;in hamltklar yapmak i.izere vazi -
fesinden aynlmJ§hr. T etkikat ~ubesi mii
di.irli.igi.ine Oda ne~riyat ~ubesi mi.idi.irii 
Galib Bahtiyar vekalei edecektir. Y eni 
te§kilat Hakk1 Nezihinin sanayi ve Ga· 
lib Bahtiyann da ticaret §Ube!i miidtirii 
olacagt anla§IImaktadtr. 

Esnaf §ubesi i§lerine de ba§murak1b 
Nihad bakmaktad1r. Esnaf tubesi miidii
ril Mehmed Ali istifa edecegi strada Oda 
tdare heyeti tarafmdan istifaya davet e
dilmi§tir. 

Mmr bandtrah bir vapurdan elektrik 
el lambalanna mahsus on be~ bin lane 
ampuli.i c;almakla su~lu Hamid yakalana· 
rak Adliyeye gonderilmi§ti. Suc;lunun 
di.in Sultanahmed birinci wlh ceza mah
kemesinde duru~masJ yaptlarak iki ay 
ve c;:altnd1ktan sonra bu ampulleri sakla
makla suc;:lu Kastmla arkada~l !smailin 
de iic;:er gun hapislerine karar verilmi~tir. ................. 
Bir Rumen gazetesinin fena 

bir yaz111 
Biikre§le ne§redilmekte olan Oniversel 

gazete!inde Anadoluyu gezen bir tiic • 
cann ifadesine atfen Romanyadan ana 
vatana gelen karde§lerimiz hakkmda bir 
yazt <;tkmJ§ttr. Bu yaz1, Romanyada tiirk
c;e olarak inti~ar eden Y tldmm gazetesi 
tarafmdan pek hakh olarak ~iddetle 
tenkid edilmi~tir. Cuya bu ti.iccar Ela • 
ziz taraflannda yerle~tirilen muhacirlerin 
sefalet ic;:inde kaldtklanm ve oradaki ik • 
limle i.insiyet edemediklerini soyliyerek 
Romanyadaki Ti.irkleri ana vatana hie-

ret etmemege te~vik etmekte ve icab e

derse dinlerini bile degi§tirerek Roman

yada kalmalanm tavsiye etmekte imi§. 

Alakadarlann bu r;:irkin yalan hakkm

da tahkikatta bulunarak efkan umumt

ye) i ten vir etmelerini dileriz. 

bit vekilligi ile al11 ay hizmet eoerler. temin edilecektir. - Kaza, bir afl'ttir. !nsanlardan bi-
Boylece askeri hizmetleri 12 aydan iba- 3 - Kampa harek t d rken u e~ - rini tn:-hkum cdince be parma ymdan 
ret olur. yayt almaltstmz: Ufak bir br~~ ya tt"'· ik ' ini k••rh·n•n•n 11o:dcrine kovarak onu 

c brovesi ahp ta mekteb, !efain ve mii· battaniye veya bir ortii; yat~k car•aft; korle~tirir, iki r rma vile mahkumun ku
esseselerde 6 ay tahsil gorenlerden ikti - ali.iminvom iki vern k kah1 ve iki t~5: b I11Har•n• trbr \'e ~on n~rma!5ile agllm 
dar ve ehliyetleri tasdik kllmanlar, ihtiye.t ~lk, catal, btc;:ak; silinP.cek: herke~in hu . ort";p «$U~! .» rh. Pu duwmda kaza
yarsi.ibay nasbedilirler ve s1mflan taktm susl ihtivaclanna gore yanl~nna alacak zede o1acak adaM gormcz. duymaz ve 
kamutanltgtnda, (k1t'a!1 bulunmtyanlar lan ufaktefek. h ;,r,.,., 7, r.,,t adr1•r olan cu t•ra yuvar-
sJmf ve mesleklerine aid i~lerde) hava ih- 4 - Sec;ilf'cek kamp iiveleri hambk. l [ap•r! 
tiyat yarsi.ibaylan hava mektebinde altt lanm en ge<; 28 ha1.ir11nda bitirmi olma hmail s~r~~ B ~v bu t!' ~ rthten sonra 
ay daha hizmet goriirler. Bu miiddeti hdtrlar. "'ii\•r,.k bi.,im rk ,t •a dbnmii e 

1
la -

muvaffakiyetle bitirenler, muvazzaf yar- Hava ihtiyat zabiti y ti ~tirmek iirer ve ey Jn, j~ ti: 
siibaylar hakkmdaki ~era it dniresinde a"Ilan C kampma ilk girecek gendete - F kat en ev k zoy11 • •k c;o u · ! 
astegmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet ve hmptn idare ve tedri~ heyetlerine a7. - Ru m hl;•irnlar i in e 1->ir go iilliiye ben· 
gi:istermiyenler i.ir;: ay daha i!tihdam olu- ml muvaffnkiyetler dilr.ri1.. 7iyor•u'l. Cn1iiniin b ylanma •ne., kulak
narak yeti~tirilir ve Iiyakat gosterenler lnonii k.a.mptna j .. t "'""u h:l n I nn•n t•k<~nmasma, a- ZID!n ortiilmesine 
astegmenlikle, gostermiyenler yarsiibay 25 gene gidec h: c::oriiJ·:,or ki haret •ok. Kcndin gi.ilerek, 
hkla terhis olunurlar. i~t'verek \'e }' lvararak kilzaya ko~u ·or-

Millet Meclisinin verdig bu muafiyet - .c;iehrimizdeki Tiirkku~u m ktrbil'tdf' 28 sun!.. 
Jerden istifade etmek istiyen Tiirkku~u haziranda dersler kesilecektir. Halen Ra
azasJ, bu sene fni:iniinde ar;:1lan C kam· mi ile ali~ mektebi ara~mdeki Mh da ta

limlere devam edilmektedir. Mektebe d"pma gideceklerdir. 
Ti.irkku§U azahgma kayidli olan ve vam eden gender pl~ni:irle st~ramalar yap-

A. B brovelerini almt~ bulunan lise ve maga ba§lamt§lardti'. 
muadili mekteb mezunlan kendi mekteb Ankaradan Tiirkku§u mektebine gelen 
kamplanm bitirdikten sonra C kampma bir emirde lnoniinde a~1lacak olan yiibek 
istJrak edeceklerdir. yelken uc;u§u kampma f~tanbuldan 25 ki-
. Tiirkku§u i.iyesi alan yiiksek mekteb §inin gonderilmesi istenmi tir. 

talebesi, hava s1mfma aynlmak sureti1e, Di.in Hava Kurumunda tayyareci Sav
kamplanm Tiirkku§unun yiik!ek ur;:u§ nmin ba§kaniigmda toplanan muallimler 
kampmda yapacaklardir. Bunlardan C beyeti talebeler arasmdan kampa ~tkabile
kampma i§tirak edecek olanlan, Mtlli cek olanlardan 25 gene ayumt,ttr. Bunla
Mi.idafaa Vekaleti hava smlfma naklc- rm ic;inde k1z olarak yalmz muallim N a-
decektir. ciye vardu. 

Tam ehliyetnamesi olan, fakat yiiksek fnonu kampma i~tirak edecek olan pla-
tahsile devam etmiyen lise ve muadili norcii talebenin hemen hep~i Oniversite ve 
mekteb mezunlan da yi.iksek ehliyetna _ lise talebesidir ve bunlann miihim bir kts
melerini C kampma i~tirak etmek surettle mJ halen asker) kamplarda bulunmaktad1r. 
oradan alabileceklcrdir. Bunlan da han Tlirkku~u mektebinde den programlan 
stmfma Milll Mi.idafaa Vekaleti aytra - da degi§tirilmi§tir. Ucru~ talimleri sabah -
cakhr. Ian rlizgar!JZ havada ba§lamakta ve fa -

Yi.iksek tahsil talebesile lise ve muadili. silalarla ogleye kadar si.irmektedir. 
mezunlarmdan tam ehliyetnamesi olanlar Bundan bir mi.iddet evvel Sovyet Ru!
i~in, C kampt 20 temmuzdan 30 eylule yada Kokdebel ~ehrindeki Sovyet yi.iksek 
kadar devam edecektir. C kampmda, bu tayyare mektebine tayyarecilik tahsiline 
gibiler i<;in havac1hk derslerile berabe1, gitmi~ olan genclerimizin yedisi haziran 
yi.iksek ehliyetnamenin piyadelige aid sonunda Sovyet Rusyadan donecekler -
ktstmlan da okutulacakllr. dir. 

Bak1rkoyde bakdan ~ocuklar 

Bakukoy ikinci mektehde himaye he· 
yeti tarafmdan yoksul r;:ocuklara ders yl
h ba§mdanberi her giin miikemmel ye -
mekl.e beraber elbise ve ders levazJml ve
rilmi§tir. 

Bu \;ocuklar, 
bir muayeneden 

ders y1h sonunda sthhi 
gec;irilerek tatilde teda-

viye ihtiyact olanlar aynlmJ§ ve bu yol
da bak1mlanna devam edilmesine ve kiil
tUr direktorliigiiniin KIZI!toprakta kura -
cag1 talebe kampma da himaye heyeti ta
rafmdan dart r;:ocuk gonderilmesine ka -
rar verilmi~tir. Resmimiz ~ocuklan mu· 
allimlerile bir arada gostermektedir. 

*** 
Kadtkoyiine i liyen Akay vapurlannm 

Kopriiye yana~1~lanm ~oyle bir lahza 
sevredenler, f;tanbul halkmdan yiizde 
,ek·eninin k'lt:ava a tk oldugunu anla -
makt"' ~iidiik c;ekmiyeceklerdir. Aman 
Allahim, one tela~hr, one attlt ~ ltr? San
h rerk"~ Kopriide haykmlacak bir rnlij
de getirivor, yahud herkeste i.ic;: saniye 
once karaya <;Tkmak i<;in hayat) bir lZ· 
tm•r var! .. 

ln~an, denir.e di.i mek tehlikesini go
ze alarak isk~Jeye sH;ramakta yan$a gi
ri~ef! bu vurdda~lan gordiik~;e kazalann 
ncdcn ~:k s1k vukua geldigini actya act· 
ya anltyor ve Acero ~airi tarafmdan ta
~av •nr ,.,lunan be~ narmakh afetin en 
zivrcle t~t11nhuld dola~hgma inanmak 
lzt·~~ mda kahyor. 

Kahvehanelerde koca bir gi.inii ve ya
nm ~ecevi esnem kle gec;irenler vapur
dan j~kPJeve ctkrnak ic;in topu topu U~ 
dakika b"kle~t'ler ne olur ki ~ ... 

M. TURHAN TAN 

ONIVERSITEDE 

Kampa giden talebeye veri
lecek yard1m tahaiaah 

Her sene Pendikte kurulan askeri 
kampa giren Onivmite talebelerinden 
vakit ve hali iyi olmtyanlara Oniversite 
tarafmdan yard1m edilmektedir. F akat 
bu y1l birinci devre kampt bitmek iizere 
bulundugu halde Maarif Vekaletinin 
vermekte oldugu tahsisat heni.iz gelmemi§· 
tir. Oniversite idaresi, Maarif Vekile • 
tine mi.iracaat ederek tahsi!atm biran ev
vel gonderilmesini istemi§tir. 

Alakadar makamlar, bundan sonra 
kampa ~tkacak clan talebelerin askeri 
biit~eden aynlacak tahsisatla iate edil • 
meleri laZiln geldigi fikrindedirler. Maa
mafih bu sene vakit ge~mit oldugundan 
kampa giren talebeler ir;:in evvelce aynl
mtt olan tahsisatm acele olarak gonderil
mesi beklenmektedir. 

POLISTE 
B1R AMELE DENIZDE BOCiUL • 

DU - Biiyiikdere tugla fabrikas1 ame
lesinden Nuri dlin denize girmi§ ve sa
hilden 30 metro kadar ac;Ild1ktan sonra 
birdenbire c;1rpmmaga ba§lami§hr. Nu
ri bir miiddet <;1rpmd1ktan sonra deni
ze dalml§ ve bir daha gorlinmemi~tir. 
Yaptlan ara§hrmada Nurinin cesedi bu
lunaJT' -
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Alman giire§ tak1m1 
yann §ehrimize geliyor 

Finlandiyahlardan sonra Almanlarla yapdacak 
rna~, hakiki ktymetimizi ortaya koyacak 

Y arm fehrimize gelecek olan Alman giire~ takzmz 
Yukarut.a sagda 66 kilo, solda 55 kilo, orta da '19 kilo, a~agzda sag dan itibaren ag11, 

72, 87, 61 kiloda 

Cure§ F ederasyonunun Olimpiyadlara 
haz1rhk programma dahil olan son temas1 
aym 25 inde Almanlarla yap!lacaktir. 
Finlandiyahlarla yap1lan musabakalar -
dan sonra gure§c;:ilerimizin hakiki form
lanm tesbit ic;in Cure§ F ederasyonu Al
manyanm say1h tak1mlanndan Dort
mund ekipini davet etmi§tir. 

Almanlarla yapilacak olan bu musa
bakalarm ba§hca faydas1 gure§c;ilerimizin 
Finlandiyahlarla olan temastan elde et
tikleri tecrubenin nelerden ibaret oldu -
gunu anlamaktu. 

Finlandiyahlar kar§Jsmda iyi derece a
lan ve bilhassa son miisabakalarda Fin
landiyahlarm oyunlanm tatbika muvaf
fak olan gure§c;:ilerimizin, bu sistem giire§i 
Almanlara tatbik edip edemiyecekleri 
tetkike ~ayan bir mevzudur. 

Kuvvetli, sert ve c;:ok siiratli giire§en 
Almanlara kar§l tak!munlzm alacag1 ne
tice herhalde Berlin Olimpiyadmdaki 
derecemize bir miyar olacakhr. Alman 
gure§ tak1m1 c;:ar§amba sabah1 ~ehrimizde 
olacakhr. ilk miisabaka per§embe ak§a• 
rn1 T aksim stadyomunda yap1lacaktu. 
ikinci miisabaka cuma ak§aml, uc;:uncu 
miisabaka da 29 haziran pazartesi ak • 
'ffil yapilacakhr. 

Umumi Merkez reisi 
kuliibleri geziyor 

Turk Spor Kurumu Umumi Reisi Ge
neral Ali Hikmet §ehrimizdeki spor ku
liiblerini gezecektir. Umumi Reis, Mm
taka reisile beraber bugiin istanbul tara
fmdaki kulubleri ziyaret edecek ve ak -
§amiizeri Galatasaray kuliibune gidecek
tir. 

Bir hafta sonra Ankaraya gidecek o
lan Umumi Reis Karadeniz mmtakalarm1 
da dola§arak S1vas, Kayseri yolile yapa
cagJ tetkikleri bitirip Ankaraya donecek
tir. 

Eskrim tak1m1 Pe§teye 
gidiyor 

gii.re~en pehlivanlar 

istanbul Futbol Ajanhg1 
istifa eden istanbul F utbol A jam Ke

mal Rifatin yerine eski Galatasarayhlar
dan Sadi Karsan veya Ulvi Ziyanm 
getirilmesi mevzuu bahsolmaktad1r. 

Boksorler tekrar tecriibe 
edilecek 

Boks ekipinin Berlin Olimpiyadma 
goturiilmesi ic;:in yeniden bir tak1m te§eb
biisler yapilml§, boksorlerimizin Olimpi
yada gidebilmeleri ic;:in yeniden birkac;: 
imtihana tabi tutulmalanna karar veril
mi~tir. lyi hamlanmi§ bir boks takn~I bir 
kac; musabaka yapmak iizere on giine 
kadar Yugoslavya veya Merkezi Avru
paya gotiiriilecektir. 

Y ap1lan miisabakalar iimid verici bir 
netice verirse boks ekipi de Olimpiyada 
goturiilecektir. 

Kurek yar1§lar1 geri kald1 
Galatasaray su sporlar1 §Ubesi tara -

fmdan tertib edilip 27. haziranda yapila
cagl ilan edilen kiirek yan§lan Alman 
gure§ ve Macar futbol mac;:lan dolay1sile 
4 temmuza bJrakilml§hr. 

Galatasarayh Adnan 
antrenor oldu 

Galatasaray kulubu birinci tak1m o -
yunculanndan Adnan, vaki olan davet 
iizerine Edirne mmtakasmm antrenorlii -
giinii yapmak iizere Edirneye gidecektir. 

Be§ikta§h Hiisnii hakkmda 
bir tavzih 

CUMHUR1YET 23 Haziran 1936 

<;ukurovablara 

fifa dag1tan 

bir miiessese 

Adana Memleket basta· 
nesi hay1rb i~ler goriiyor 

Adana (Hususi) - K1rk y1l once 
buraya vali olarak gelen Bahri Pa§anm 
brakhgi baymd1rhk eserleri arasmda bu
giinkii Memleket hastanesini de saymak 
lazimd1r. Y akm zamana, yani Cumhuri
yet devrine kadar bir s1tma yatag1 halin
de olan Adananm, bilhassa yaz mevsim
lerinde diger vilayetlerden ~ab~maga ge
len vatanda~lar ic;in nas1l korkunc bir 
hastahk memba1 oldugu du§iiniiliirse 
Memleket hastanesinin tesisinde giidiilen 
hayirkiir dii§iince daha iyi anla~Ihr. 

Biiyiik okaliptiis ve akasya agaclannm 
bol golgeleri arasma gomi.ilmu§ olan has
tane, 11 paviyondan ibarettir. Bilhassa 
verem paviyonunun bulundugu yere bu 
y1l 200 den fazla «<am agaCI dikilmek su
retile hastalarm daha temiz ve rec;ineli 
t;am havas1 almalan imkam hazulan -
mJ§tlr. 

Hastanenin polikilinik k1smmda bak1 -
ian basta adedi giinde vasati 60 1 gee;: -
mektedir. Bu kJSim dahiliye, hariciye, 
kulak bogaz ve entaniye olarak dort §U· 
beden terekkub etmektedir. Trahom mii
cadele te§kilatile, s1tma miicadele te§ki
latmm da hususi paviyonlan bulunan 
Memleket hastanesine son aylar ic;inde 
itimad ve ragbet artmJ§tlr. 0 derecede 
ki, bir kJSim hastalara, ertesi giin miira
caat etmesi ic;:in fi§ vermek liizumu has1l 
olmu~tur. Biitiin yataklar hemen daima 
doludur. 

Hastane, gec;:en yi!, e§i kom§u vila -
yetlerde bulunm1yacak derecede mukem
mel bir rontgen tesisatl yaptlrml§hr. On 
bin liraya yakm masrafla meydana ge
len bu cihazm tam faaliyete gec;mesi i~in 
miitehass1s beklenmektedir. 

Memleket hastanemizde her ay ortala
ma hesabla 30-40 buyiik ameliyat ya -
p1lmakta ve hastalann hayatJ kurtanl • 
maktad1r. Bu yil yeniden yaptmlacak o -
Ian 50 yatakh dahiliye paviyonunda mo
derin laboratuar tesisati da bulunacak -
tlr. Y eni aletlerle tec;hizi takarriir eden 
bu laboratuarda bilhassa kalb hastahk
larmm te§hisine yanyan Electrocardiog· 
ram ve Metabolisme basal aleti de bu
lunacak!ir. Bu aletlerden bir k1smi §im
diden getirtilmi§ bulunmaktad1r. 

Kulak, bogaz, burun servisinin faali
yetinin geni§letilmesi ic;in bir kiSim aletler 
gelmi§, bir k1smmm da Avrupaya sipari-
§i verilmi§tir. . 

Memleket hastanesi biitun bu vesa1t 
ve tec;hizatile bugiin muntazam bir §e • 
kilde i§lemekte ve kadrosunu te§kil eden 
doktor arkada§lar da buyiik bir vifak ve 
tesanud ic;inde gec;mi§i unutturacak §e • 
kilde c;:ah§maktadular. 

Bu arkada§lann ayni miitekabil sevgi 
ve sayg1 ile bu saghk miiessesesinde fay
dah olmakta devam etmelerini dileme -
mek elden gelmez. 

Magazas1n1 i~~ilere 
terkeden patron! 

Parisin adedi be-
§i ge~miyen be§ bu
yiik moda diktator
lerinden biri olan 
Matmazel Gabrielle 
Chanel (bizde bu 
firma, levantalarile 
tamnml§tlr) sahibi 
bulundugu Moda 
miiessesesini istedik -
leri gibi kullanmak 
lizere i§c;ilere terket-
mi§tir. Melle. Chanel 

Matmazel Cha -

Negiis geri 

~g1r1byor 

I Konferans a~thrken inttbalar 

[Ba~ tarafl 1 fncl sahljedeJ 
kar§l ayaklanarak her tarafta italyanla
ra kar§l tecaviiz ve miidafaaya gec;mi~tir. 
Bugiin Kahireye gelen Habe~ kuman -
dam Ras Makonnen bu haberleri te -
yid ederek, Gallalar namma lmparatoru 
Habe§istana davet edecegini soylemi~tir. 

T arih bukadar saiDimi bi 
kongre kaydetmemi§tir! 

Diger taraftan Cibutiden gelen haber
lere gore 1talyanlar Habe~istanm dahi
linde de henuz vaziyete hakim degildir
ler. Hatta Adisababada bile hergiin si -
lah patlamaktad1r. !talyan motorlii kol
lanna kar~l ise her tarafta taarruzlar ya
pilmaktadir. Bu hadiseler yiizunden Ma
re~al Graziani orfi idare ilan etmi~ bu -
lunmaktad1r.» 

Hariciye N azmmn bu beyanatl parla
mento mehafilinde oldugu gibi siyasi me
hafilde de derin bir tesir husule getirmi§
tir. 

Habe~istanda cereyan ettigi bildirilen 
hadiseler neticesinde ltalyanm Cemiyeti 
Akvamda c;:ok mii~kul bir vaziyette ka
lacagl ve zecri tedbirler meselesinin de 
yeni bir §ekil iktisab edecegi muhtemel 
addedilmektedir. 

Y abancz bir zabitin beyanalt 
Londra 22 (Hususi) - Habe§ ordu

sunda c;ah§ml§ olan yabanc1 bir zabit 
bugiin MISir gazetelerine §U beyanatta 
bulunmu~tur: 

«- Garbi Habe§istanda, Gore mm -
takasmda henuz muntazam bir Habc§ 
hiikumeti mevcuddur. Bu hiikumet ltal
yanlara saldumak iizere biiyiik hamhk
lar yapmakta ve yagmur mevsimini bek
lemektedir.» 

M. Musolininin bir nutku 
Roma 22 (Hususi) - «Bersaglier

li» lerin yiizuncii yJidoniimu munasebe
tile V enedik saraymm balkonundan bir 
nutuk soyliyen M. Musolini §oyle demi§
tir: 

«- Yiiz sene ic;inde talih size sevimli 
c;ehresini gostermi~ ve bu yiiz y1lm do • 
niimiini.i yalmz sizlere medyun oldugu -
muz bir zaferin ferdasmda kutlulamak 
musaadekarhgmda bulunmu§tur. 

ikiyuziincii y1ldoniimuni.izi.in daha ~e • 
refli olmasml ister misiniz? 

<<Bersaglierli» ler «evet» diye muka
bele etmi§lerdir. 

ltalyan mehafili tekzib ediyor 
Roma 22 (A.A.) - Salahiyetlar 

mehafil, Habe~istanda c;ete muharebele
rinin devam etmekte olduguna clair olan 
haberleri tekzib etmektedir. 

!~gal edilmi§ olan mmtakalarda sii -
kun hiikiim siirmektedir. 

Bununla beraber ayni mehafil, resmi 
tebliglerin, ftalyan tayyarelerinin biitiin 
memleketi kontrol etmi~ olmalanna rag
men Habe~istanm tamamile fethedilmi§ 
oldugunu iddia etmemi~ bulundugunu ha
brlatmakta ve i~galin yava~ yava§ ikmal 
edilecegini ilave eylemektedir. 

Amerikamn kararz 
Nevyork 22 (Hususi) - Amerikan 

hukfimeti Habe~istana ve italyaya silal: 
ve cephane gonderilmesini yasak eden 
karan lagve karar verim~tir. Resmi A -
merikan mehafilinde silah ambargosunu 
kaldirmakla beraber Amerikanm Habe
~istamn ltalyaya ilhak karanm tamml
yacagmi temin etmektedirler. --. .•. ._.....__ 
T abiiyetimize kabul edilen 

beyaz Ruslar 
Bir\rok beyaz Ruslann Heyeti Vekile 

kararile Turk tabiiyetine kabul edil -
diklerini yazml~tik. Halen §ehrimizde 
l015 bcyaz Rus ailesi vard1r. Hi.ikumet 
bunlardan 986 ailenin tabiiyetimize ka
bulune karar vermi~tir. 

Tabiiyetimize kabul edilmiyenler pek 
azd1r. Bunlar da ba§ka yerlere gide -
reklerdir. Hiikumetimizin gosterdigi 
bu insani histen mutehassis olan beyaz 
Ruslar bir teblig ne§rederek Tii.rkiye 
Cumhuriyetine kaq1 minnettarhklanm 
izhar ctmektedirler. 

bir mevzu 
hakk1 

Herkes ,en ve dosttu. Sanki ~etin 
miizakereye degil, tasdiki mukarrer bir 
kabul merasimini yapmak i~in toplandm1~ gibiyd 

lBa~ taratt 1 tnct sahttede I 
arttl. Dunyanm her tarafmdan akm eden 
gazeteciler bu umumi med ve cezrin ha
raretini artnyorlardi. 

Diin Dr. T evfik Rii§tii Arasla Fran
SIZ, 1ngiliz heyetleri arasmda muhtelif te
maslar olmu§, bunlan diger devlet dele
gasyonlannm muvasalah, istikbali takib 
etmi~ti. 

Heyetler 
lngiliz heyetine Lord Stanhop, Fran

slz heyetine M. Pol Bonkur, Rus heye
tine M. Litvinof riyaset ediyordu. M. 
Titulesko Rumen, M. Politis Yunan, 
Paris bi.iyiik el~iai, M. Saito ]apon, M. 
Subotic;: Yugoslav, M. Nikolayef Bulgar 
delegasyonuna ba§kanbk etmekte, her 
heyetin refakatinde mi.iteaddid mu§avir
ler bulunmaktaydi. F rans1z heyetinde 
ikinci murahhas olarak Fransanm Anka
ra biiyiik elc;isi M. Ponso, Rus heyetinde 
ikinci murahhas olarak ta Soveytlerin 
Paris buyuk elc;isi M. Potemkin vard1. 

M. Titiilesko ile M. Litvinof ta bu 
sabah Montroye geldiler. Bu suretle bi.i
tun heyetler tamamlanrni§ bulunuyordu. 
Turk delegasyonuna dahil olan Londra 
buyiik elc;:imiz Ali F ethi de bu sa bah gel
mi~ti. 

Bugiin ~ehir dipdiri bir faaliyetle u -
yanrni§tl. Montropalasa ve muhtelif o
tellere dagilml§ olan diplomatlar, mii§a· 
virler gazeteciler miitemadi faaliyetlerile 
daha erkenden, biiyuk hadiselere has 
?!r fevkaladelik havas1 yaratmi§lardi. 
Ogle yemeginden sonra heyetler Mon
tropalas salonlarmda toplanmaga ba§la
di. 

Nihayet saat dortte konferans salo -
nunda herkes yerini ald1. 

Bu beynelmilel toplantmm muhim bir 
hususiyeti gozden kac;m1yordu: Herkes 
§en ve ne§'e)i; nikbin bir ruhi halet ha -
Z1Thg1 ic;inde salona giriyordu. Zorlu bir 
~eki§meye degil; miiddeasmda redde -
dilmez bir hak ta§Iyan davamn kabul 
merasimini yapmak ic;in tasarlanml§ dost-

lar ic;:timama gelindigi inhba1 ilk saniye 
insamn yuzi.ine giiliiyordu. £minim 
kap1dan giren herkes bu kanaati ta§IYO 
du. Denilebilir ki tarihi siyasi bu kada 
samimi bir konferans1 amlar doldura 
hayatmda tek bir defa daha kaydetme 
mi§tir! 

M. Mottanm centilmence sozlerinde 
ve Hariciye Yekilimizin ~ok veciz izah· 
larmdan sonra Avrupanm nadir diplo 
matlarmdan biri olan M. Tituleskoy 
dinledik. Giizide Rumen Nazm Tiir 
davasm1 miidafaada dostluk hududlarm· 
dan da ilerilere ta§an bir ic;: yakmhg1 il 
konu§tu. Hulasa etmek laz1m gelirse he 
men butiin heyet reisleri de ayni sami 
miyetle soz soy lediler. 

M. Pol Bonkur: «Biiti.in kalbimle te 
menni ederim ki Tiirkiye hakh olan istek 
lerine eri§mekle bahtiyar olsun !» derken 
nekadar s1cak, nekadar dost!u? 

Biiyuk dostumuz Rusyamn miimessili 
Litvinof Y olda§ konferansa, Sovyetlerin, 
dostlugumuzu destekliyen yeni kararla • 
rile gelmi§ti. Miittefikimiz Yugoslavya ve 
Yunanistan, kom§umuz Bulgaristan; de· 
legelerinm agzile Turk tezinin miidafili
gini yap!ilar. Onlan dinlerken Tiirkiye 
Cumhuriyetinin cihanda, Avrupada, ve 
Balkanlarda ihraz ettigi parlak mevkii 
Ye siyasi krediyi bir daha tecelli etmi§ 
gordiik. 

Nutuklar bittikten sonra celsenin hu • 
sus! kismi ba§larni§ oluyordu. Sekiz mil
letin yiizleri bulan mumessili bir arada 
dostc;:a oturup konu§tular. ~ampanyalar 
ic;ildi, §en sohbetler edildi. Sinema almd1. 
(:ok nuktedan bir diplomat olan Roman· 
ya Hariciye N azm M. Titiilesko bu mii
nasebetle de zarif bir espri yap h. Tam 
filme ahmrken franSIZca detroits (Bo -
gazlar) .:troit (dar) sozlerinden kelime 
oyunu yaparak: 

«- Bugiin Bogazlar gibi dar ve c;:etin 
bir mevzuu konu§uyoruz amma ben ken
dimi o eni§ ve era bu uyorum >> de· 
mi~tir. 

. 
Buz iizerinde kayma ~amp1yonu ne hale girdi 

Su iki resimdeki gene k1zm ayni §ah- ler takm1~lar, yuzi.ini.i daha fazla beyaz· 
siyet olduguna yiizlerce §ahid getirseniz latmi§lar, sac;:m1 daha ziyade sarartm1~ • 
belki giic;: inamrlar. F akat kat'iyetle emin- lar, dudaklanm k1pkml yapmi§lar, di§• 
olun ki bunlarm ikisi de diinya buz ii£e- lerini de iizerlerinden boyaml§lardJr. 
rinde kayma §ampiyonu isvec;:li Sonja hte ekseri sinema artistlerinin hakiki 
Heniedir. Holivuddaki Century - Fox c;ehresile, boyanml§ yiizii arasmda bu de
sin em a §irketile be§ senelik bir kuntrat rece fark vard1r. Fa kat hic;birinin eski re
akdederek filim c;:evirmek uzere oraya simlerini yeni resimlerile birlikte ne~ret • 
giden Soniayi i§te Amerikahlar bu hale tirmek i~lerine gelmiyor ki onlarm as!l 
koymu~lar, yani gozlerine takma kirpik- yiizlerini de Sonjanmki gibi gorebilelim. 

Olimpiyad hamhk kampmda bulu -
nan milli eskrim tak1m1 haziran sonunda 
12 ki§ilik bir kafile halinde Pe§teye gide
cektir. 

Be~ikta§m k1ymetli ve emektar miida
fii Hiisnu, pazar giinkii Galatasaray -
Be~ikta§ mac;mda sag ic;: oynami~ ve can· 
h. gayretli, guzel oyunile herkesin naza
n dikkatini ve takdirini celbetmi§tir. Bu 
mac;:m tafsilatmJ veren yaz1m1zda yaz1k 
ki Hiisniinun ismi tertib ve tashih yanh§l 
olarak iki yer miistesna hep Hiiseyin 
c;Jkmi~hr. Bu hatay1 tashih vesilesile 
Hiisnuniin muhacim olarak gosterdigi 
yiiksek varhg1 aynca takdirle kaydet -
megi de bir vazife bildik. 

Paris • Bordo bisiklet 
miisabaka11 

nel yalmz diikkanlanm biitiin mefru§al 
ve muhteviyatile terketmekle iktifa etme
mekte, miiessesenin §ohretini kaybetme -
mesi ve i§c;:ilere yarar bir halde kalmas1 
icin Moda i~lerinin ba§mda hic;bir iicret 
~ukabili olmakslZln c;:ah§magl da teklif 
etmektedir. 

........... Yii~; ....... Olkii ....... Li~;I~ri~ ...... bi'ti;;~·· .. ·g~~~~~~i;i; ....... 
Macaristanm dort eskrim kuliibile 

muhtelif ma<;lar yapacak olan eskrimci
lerimiz, iimid verici muvaffakiyet goster
dikleri takdirde Berlin Olimpiyadma gi
deceklerdir. Eskrimciler Macaristanda i§ 
adamlan kuliibii, Macaristan atletik, 
Oniversite atletik ve Budape§te kuliible
rile miisabaka yapacaklard1r. Macar mil
li eskrim tak1m1 bu dort kuliibden te§ek
kiil edecegi ic;in sporcularun1zm Pe§tede 
vapacaklan bu miisabakalara biiyiik bir 
·hemmiyet verilmektedir. 

Eskrimcilerimizi Pe§tede Kral beden 
:rbiyesi eskrim hocas1 miralay Ladislas 
lerti ile askeri §ef Alfred Geller c;ah§ -
racakhr. 
Umumi Merkez toplamyor 
Tiirk Spor Kurumu umumi merkezi 

Jlimpiyad i~leri ve kamp haZJThklan do
layJsile son bir toplantl yapacakhr. B~ 
miinasebetle Ankarada bulunan umum1 
katib Nizameddin Ku§anla Atletizm Fe
derasyonu reisi Vildan A§Ir bu sabah §eh-
rimize geleceklerdir. '• 

1 a 

Paris 22 (A.A.) - Parisle Bordo 
arasmdaki 586 kilometroluk bisiklet ya
TI§IDI Pol ,Soh 12 saat, 53 dakikada ka
tederek kazanml§hr. 

Eregli komiir §irketinin 
mubayaas1 

Ankara 22 (A.A.) -Eregli komiir 
§irketinin Devletc;:e mubayaasl ic;:in !kh
sad Vekaletinde bugiin ikinc;i umumi top
lanh yap1lml§hr. Devam edecek miiza • 
kerata esas olmak iizere iki tarafc;:a sec;:i
lecek iki§er miihendisin halen mevcud 
tesisah bugiinkii k1ymetlerine nazaran 
mahallinde ve mii§erek bir komisyon ha
linde tesbit etmeleri kararla§tmlml§hr. 
Bu mesaiye takriben 15 temmuzda ba§la
nacaktir. Salahiyetli mehafilden ogrenil
digine gore bu §irketin anla§ma netice -
sinde devlete intikalinden sonra da kad
rosuna t;ahsanlar i§lerinde ahkonulacak • 
hr. lki tarafm mutabakah takdirinde mu
bayaa i§i kat'! olarak oniimuzdeki te§rini
evvel aymda bitirilecektir. 

Matmazel Chane! kendisile konu§anla
ra i§c;:ilerin biitiin taleblerini, §imdiki ik
tJsadi buhran kar§!Smda yerine getirmek 
imkam olmadTgmdan bu teklifi yapmag1 
daha muvafik buldugunu soylemi§tir. 

Feci kazalar 
Paris 22 (A.A.) - Bu sabah saat 

birde Paris - Cherbourg ekspresi, Per -
ney civarmda yoldan gec;:mekte olan bir 
uzun arabaya c;:arpml§, yedi ki§i olmii§. 
19 ki§i yaralanffil§hr. 

Sevilla 22 (A.A.) - Bir madende 
infilak vuku bulmu§tur. 12 olii, dort ya
rah vard1r. 

Biikre§te hadiseler 
Bi.ikre§ 22 (A.A.) - T alebeler de

mokrat gazeteleri boykot etmi§lerdir. So
kaklarda talebelerle murettibler arasmda 
c;:arpl§malar vuku bulmu§, bir murettib 
oJmu§ ve ii<; talebe aglr Surette yaraJan -
ml§hr. Bir polis mufetti§i de kolundan ya
ralanmi§tlr. 

Mezun gencl.er hocalarile bir arada 
Dort be§ senedir istanbul Maarif hayatmda dnkilab li· ve gender muallimlerile bir arada ve c;ok samimi bir hava 

seleri» ismi altmda faydah tedris rolu oymyan muessese bu ic;inde yemek yemi§lerdir. T alebeler tarafmdan tertib edilen 
y1l yeni bir muv~!fak.iyetle temayuz etmi§tir. Oil ink1labm- oyunlar seyredilmi§, monologlar dinlenmi§, bu suretle lise 
dan sonra ad1 <<Yuce ~lkii» ye tahavviil eden bu lise 1935- hayatmm son ak§ami derin bir sevinc ve muhabbet tezahi.irii 
1936 y1h lise mezumyet imtihanmda 36 gene mezun ver- is:inde get;irilmi§tir. 
mi§tir. Miiesseseyi, k1ymetli muallimlerini ve gencleri tebrik 

Bitirme giinii ak§affiJ mekteblerinde bir toplanh yap1lm1 ~ ederiz. 
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Bogazlar rejimi i~in teklif Cenevre ve . .... . . k I MontrO arasmda 
e t t I g I m I z m u a v e e LBCL$makaleden devam] 

bu cihet boyle miindemic de say!labilir. 
Nitekim bu vaziyet hadiselerin cereyanma 
da aynen ve tamamen bu suretle uygun 
dii§mektedir. Eger hakikat bu ise Habe§ 
meselesinin gec;irdigi safhalarda Milletler 
Cemiyetini malfun olan yollara siiriikle
mi§ olmak hususunda lngilterenin gene 
bir mes' uliyeti hissesi bulundugunu ac;1k 
soylemek laz!mdlr. 

[Ba§tarab 1 tnct saht!ede] 

lahiyetnamelerini ibrazdan sonra a§agJ· 
daki hiikiimleri kararla§tlrmJ§lard!r: 

Madde: 1 
Bundan boyle ticaret ve harb gemileri· 

nin Bogazlardan ge<;i~i ve oralarda &ey
riiseferi i§bu mukavelename hiikiimleri 
dairesinde tanzim edilecektir. 

K1s1m: I 
H astane gemileri, 

yatlar ve balrkflr gemi • 
leri de dahil olduiu 
halde ticaret gemileri. 

Madde: 2 
Sulh zamamnda, sancak ve yiik ne o

Iursa olsun, hastane gemileri, yatlar ve 
bahkc;1 gemileri de dahil oldugu halde, 
ticaret gemileri, s1hhiye, kJ!avuzluk. fe • 
ner, romorkor, ve saire gibi ifa edil:n 
hizmetlere taalluk edenler mahfuz kal • 
mak iizere, hi<;bir guna muamele, resim 
veya miikellefiyete tabi olmaks1zm gece 
giindi.iz tam bir seyrisefain ve gec;i§ 3er· 
bestisinden istifade edeceklerdir. 

Yukar1da bahsolunan hizmetlere mii -
teallik riisumun cibayetini teshil ic;in, 
Bogazlardan gec;en ticaret gemileri Tiir
kiye hiikumeti tarafmdan gosterilen mev· 
kilere isimlerini, tabiiyetlerini, tonajlan
nl ve gidecekleri yeri bildireceklerdir. 

Madde: 3 
Ha.rb zamamnda Tiirkiye bitaraf kal

dlgl takdirde, evvelki maddede zikredi • 
len hastane gemileri, yatlar, ve bahk • 
c;1 gemileri de dahil oldugu halde ticaret 
gemileri ayni §artlar dahilinde, Bogaz -
lardan serbest gec;i§ten istifade edecek • 
lerdir. 

Bununla beraber §UrasJ mukarrerdir 
ki bu gec;i§ serbestisi, Milletler Cemiye • 
ti azas1 s1fatile Tiirkiye ic;in misaktan 
mi.itevellid taahhi.idlerle mukayyed ola
caktJr. 

Madde: 4 
Harb zamanmda, Tiirkiye muharib 

oldugu takdirde, hic;bir suretle dii§mana 
yard1mda bulunmamalan §artile, bitaraf 
ticaret gemilerine gec;i~ serbestisi tanma • 
caktn. 

. Bogazlardan gec;i~. taleb iizerine, Tiir
kiye tarafmdan gosterilecek yoldan gi.in
.diiz vukubulacakt1r. 

Maddez 5 
Hastane gemileri, yatlar ve ballk<;l g~

mileri de dahil oldugu halde Bogazlara 
girecek ticaret gemileri. beynelmilel sJh
hi ahkam c;erc;evesi dahilinde ve bu hu -
austa Ti.irkiye tarafmdan ittihaz olunmu~ 
mukarrerata tevfikan s1hhi kontrola tabi 
olacaklard1r. 

Bununla beraber bu kontrol giiniin her 
saatinde ve bu gemilerin seyriiseferinde 
bir taahhuru mucib olmJYacak surette 
icra edilecektir. 

faininin hacmi mecmuu 28,000 tonu te· 
cavi.iz edemiyecektir. 

D. B. f1kralannda derpi§ edilen bahri 
ciiziitamm te§ekkiilii ba§ka tarzda olabi
lir. Ancak Bogazlardan gec;i~ ve Kara· 
denize giri§ ic;in musarrah olan azami 
tonajlarm bu yiizden hic;bir tadilata ug-
ramamas1 §arttlr. 

E - Karadenize sahildar olm1yan 
devletlere mensub olup bu denize git • 
mek iizere Bogazlardan gec;mi§ olan harb 
gemileri azami on be§ giinliik bir miiddet 
zarfmda mezkur denizi terketmege mec
bur tutulacaktn. 

F - Bogazlardan ge~en harb gemile
ri, hamil bulunabilecekleri havai meraki
bi, hi~bir suretle, istimal edemiyecekler
dir. 

G - Bogazlardan transit halinde ge· 
c;en harb sefineleri hasarat veya anzai 
bahriye ahvali miistesna olmak §artile, 
hic;bir halde gec;i~lerini yapmak ic;in Ia • 
Zlm olan zamandan fazla bir miiddet 
Bogazlarda tevakkuf edemiyeceklerdir. 

Harb sefinelerinin erzak alma ve ta• 
mirleri bahri bitarafhga dair 1907 tarih
li 13 iincii Lahaye mukavelesi ahkamma 
tabi olacakhr. 

H - f§bu maddenin A. B, D, F, G 
flkralannda mi.inderic hiikiimler kezalik 
Karadenize sahildar devletlere mensub 
olup Akdenize azimet etmekte olan hal'b 
gemileri hakkmda da tatbik olunacakhr. 

Bununla beraber boylece Akdenize 
gonderilmi~ olan sefain mecmuu B. f1k· 
rasmda derpi§ edilen kuvvet haddine aid 
miirur nizamahna ve A. f1krasmm ikinci 
alineasmda zikrolunan i§aretlere aid hi.i
kiimlere riayet etmek §artile Karadenize 
donebilecektir. 

~uras1 mukarrerdir ki Karadenize sa· 
hildar devletlerden biri, tonaj1 Bogazlar
dan gec;i§ ic;in kabul olunan azami had • 
den yi.iksek ve 25 bin tona kadar varan, 
mevcud filosuna mensub bir harb gemi
sini Bogazlardan gec;irmek isterse bu ge• 
c;i§ a§agldaki §artlara muallak olacakhr: 

Tiirkiyenin miisaadei evveliyesi alma
calc ve gemi, gec;i~i tekbMma yapacaktlr. 

Madde: 1 
Harb zamanmda, Tiirkiye bitaraf kal

dlgl takdirde, harb sefineleri ve muavin 
gemiler evvellci maddede musarrah olan 
§artlar daircsindc Bogazlardan serbcsf 
gec;i~ten istifade edeceklerdir. 

Bogazlarda bir glina zaptii musadere· 
Ye tevessiil etmek, muayene hakk1 istimal 
eylemek veya diger herhangi bir hasma
ne harekette bulunmak muhariblerin harb 
sefinelerine memnu olacakhr. 

Bununla beraber §urasJ mukarrerdir 
ki bu maddenin birinci alineasmda mez -
kur gec;i§ serbestisi, Milletler Cemiyeti 
azas1 sifatile Tiirkiye ic;in pakttan mi.ite
vellid taahhiidlerle mukayyed olacaktn. 

Madcle: 8 
l1s1m: 2 Harb zamamnda, Tiirkiye muharib 

Harb gemileri ve mu- oldugu takdirde, harb sefineleri ve mua-

avin gemiler. vi.~ ~emilerin gec;me~i •. 6 na maddedeki 
M del • 6 hukumler nazan Jbbara alm1myarak, 

a e • Tiirkiyenin miisaadei mahsusasma mual· 
Sulh zamanmda denizalb gemileri lakhr. 

lniistesna, harb gemileri ve muavin gemi
ler, sancak ne olursa olsun, hi(fbir guna 
resim veya miikellefiyete tabi tutulmak • 
s1zm ve a§ag1daki §artlar dahilinde giin· 
diiz ge<;i§ serbestisine ·§uras1 mukarrerdir 
ki bu gec;i~ serbestisi, yukanda zikrolu -
nan yabanc1 gemiler tarafmdan yap1la • 
cak nezaket ziyaretleri haline miinham • 
du- malik olacaklardu. 

A - Harb sefinelerile muavin gemi
lerin gec;i~i ic;in, bunlann, gidecegi yer, 
isim, nev'i ve adedi tasrih edilmek §artile 
ve diplomasi tarikile bir ay evvelinden 
;I'i.irkiyeye malumat verilecektir. 

Bu ihbarla kasdolunan ci.iziitamm ge· 
~i§i esnasmda siivari, tevakkufa mecbur 
olmaksizm. kumandas1 altmda bulunan 
sefainin hakiki te~ekkiilii ile buna miite
allik mi.itemmim maliimah <;anakkale v~ 
Karadeniz Bogazlar1 methalinde bir i§a· 
ret istasyonuna teblig edecektir. 

B - Karadenize sahildar olm1yan her 
devlet hacim mecmuu 14,000 tonilatoyu 
ve bir kruvazor ile iki torpitodan mihek-
keb bir bahri ciiziitaml tecaviiz etmemek 
iizere harb sefinelerini i§bu muahedede • 
ki §artlar dahilinde Bogazlardan gec;i • 
rebileceklerdir. 

Ayni zamanda bu 14 bin ton, Bogaz
bulunabilecek olan ecnebi harb ge
ic<in kabul olunan azami tonaj1 gos-

Bununla beraber, Tiirk filosu Marma-
iissiibahrisinden gaybubet etmi~ veya 

0,000 tonu mi.itecaviz gemilerinden bi
muvakkaten faaliyetten ~ekilmi~ bulu

yukanda zikredilen ecnebi ciizii • 
Bogazlardan ancak iki defada ge-

. Bu takdirde tayed ciizu-
u•"o"""I~:J Ulli • 

gemilerinden birinin hacmi ciiziitam 
hacminin n1fsma faikse mezkur 

gec;i~i yalmz ba§ma yapmaga mec

olacakbr. 
C - Karadenizde, bu denize sahil

olmlyan devletlere mensub harb se -

Mac/de: 9 
Ti.irkiye kendisinin harb tehdidine rna· 

ruz bulundugunu hissettigi takdirde, Mil
letler Cemiyetini muktezasmm ifas1 ic;in 
haberdar ve mumzi devletleri malumat
tar ederek i§bu mukavelenamenin 8 inci 
maddedeki hiikiimlerini tatbik etmek hak
kmJ haizdir. 

Madde: 10 
lc;inde veba, kolera, san humma, lekeli 

humma ve t1zamlk vukuatJ zuhur eden 
ve yahud yedi giindenberi zuhur etmi§ 
olan harb gemileri ve keza bula§Ik bir 
!imam be§ kere 24 saatten daha az bir 
zamandanberi terketmi§ bulunan gemiler 
Bogazlan karantine altmda gec;mege ve 
Bogazlann bula~tmlma!ma hic;bir mahal 
bnakmamak i~in iktiza eden vaki tedbir
leri gemi vesaitile almaga mecbur ola • 
caklard1r. 

Krs1m: 3 
Sivil va aalreri hava 

gemileri. 
Maclcle: 11 

Sivil ve askeri hava gemileri Bogazla
nn iistiinde ur;amazlar. Bunlarm Akde
n~zle Karadeniz arasmda ge<;i,leri Tiir
klyede havai seyriisefere aid nizamata 
tevfihn ve kendilerine gasterilecek bir 
voldan temin edilecektir. 

{ISim: 4 
Maclcle: 12 

hbu muhvelename ahkim1, bu mu -
kavele ile tasrih ve tayin edilen mmta -
kalar iizerinde Turkiyenin hakimiyetine 
hale! iras edecek §ekilde tevsi ve tefsir 
edilemez. 

K1s1m: 5 
Madcle: U 

24 temmuz 1923 te Lozanda 1mza 

Ba§ka tafsilat! bir tarafa buakarak 
yalmz Laval - Hor plammn suya dii§ii· 
riilmesinde ingilterede goriilen kuvvetli 
cereyan gozoniine ahmr ve o zaman da 
M. Baldvinin Ba§vekil bulundugu dii§ii· 
niiliirse cihan efkan umumiyesini hatalar 
ic;inde yiizdiiren bu hareketlerden sonra 
§imdi soldan geri edi§in konservator hii
kiimeti ic;in ne bir §eref, ne de bir fazilet 
te§kil etmiyecegi kolayca teslim olunur. 

Milletler Cemiyeti te§kilatmm Jslahl 
bizce ortadaki utandmc1 vaziyeti atlat
mak ic;in tasavvur olunan bir paravana
dan ba§ka bir§ey degildir. lngilterede te· 
zahiir eden baz1 fikirlere gore bu 1slahta 
sulhun yer yer muhafazas1 kiilfeti onun 
bozulacag1 yerlerde dogrudan dogruya 
alakadar devletlere tevecciih edecekmi§. 
Bu vaziyetin bu suretle tasrih edilmesi 
belki £ndah olabilir. F akat mevcud pak
tm i§leri bu yolda gormege mani olmadl
gml da biz tasrih edelim bari. 1talyan· 
Habe§ macerasmda Cemiyetin vard1g1 
c;1kmaz, paktm noksanmdan ileri gelmi§ 
degildir, belki alakadar devletlerden 
kimisinin vazifelerini ifa edecek kabiliyet· 
te olmamalarmdan, kimisinin ise esasen 
bu vazifeleri yapmak istememelerinden 
ileri gelmi§tir. 

Bu defaki miizakerelerde de goriilece· 
gi iizere Cemiyetin Jslah1 ic;in paktta ta· 
dilat icrasmdan ziyade Cemiyete dahil 
azalann sulh hesabma her tiirlii fedakar· 
hg1 yapmaga haZIT ve kadir olmalanndan 
ba§ka yap1lacak hie; bir§ey yoktur. Mil
letler manen ve maddeten buna haz1r m1· 
dular, haz1r olacaklar m1 ~ I§te mesele 
buradad1r. 

Unutulmamak laz1mdlr ki Milletler 
Cemiyeti vazifesini ifaya muktedir bir 
milletleraras1 te~ekkiilii olabilmek Ic;m 
biitiin hayatlnda bir kere harb yapmaga 
ve kudretini filiyatile ispat etmege mec· 
burdur. Ak!i takdirde cemiyet nazari bir 
mahiyette kalmaktan kurtulamaz. hte 
Cenevre ic;in boyle. . 

Montroye gelince orada goriilecek i~ 
bir milletin hayati emniyet ve selametine 
taalluk eden me~ru ve hatta zaruri bir 
miidafaa ihtiyacmm tatmininden ibaret· 
tir. Bizim bu ihtiyacimlZID nekadar mu
hik ve zaruri oldugunu anlamak ic;in Ce
nevre vaziyetinin biraz yukanda izah o
lunan aciz ve karl~lk vaziyetini gozoniin
de bulundurmak kafidir. 

YUNUS NADI 

ingilizlere gore 
[Ba,taratz 1 tnct saht/ede] 

derhal silahlanrnaSl liizumu §irndi Sof
yada herkesin agzmda dola§Iyor. 

Bulgari&tamn yakm zamana kadar 
Almanyada bloke edilrni§ 1,500,000 in -
giliz lirahk matlubu vard1. ~imdi bu 
hesab tasfiye edilmi§tir. Nasll tasfiye 
edildigi resmi mehafil tarafmdan kas
den miiphem ve muzlim gosterilmek -
tedir. Her§eyden evvel Almanya Bul
garistamn !talyaya olan 180,000 !ngiliz 
lirahk borcunu tesviye etmi§tir. Zan • 
nedildigine gore Almanya, Bulgari.sta
na 750,000 !ngiliz lirallk barb maize • 
mesi vermi§tir.• 

•••• 
Amerikada Reiaicumhur 

intihab1 miicadeleai 
Nevyork 22 (A.A.) - <;ok tanmml§ 

bir ~ok Amerikan ricali demokrat parti
si azalanna bir beyanname ne§rederek 
gelecek cumhurreisi intihabatmda Ruz • 
vel tin bir tarafa btrak1larak yerine Y ef
fersonun namzed gosterilmesit1i is~mi~
lerdir. 

Sah giinii Filadelfiyaea toplanacak o-
lan demokrat kongresinde bu talebin na
zan itibara almacag1 zannedilmiyor. Ge
ne Ruzvelt intihabat miicadele reisligine 
sec;ilecektir. 

edilen Bogazlann tabi olacagl usule da· 
ir mukavelename hiikiimlerini fesih ve 
ilga eden ve onlann yerine kaim olan 
i§bu mukavelename tasdik edilecek ve 
tasdiknameler miimkiin oldugu kadar ~a
buk P ariste F ransa cumhutiyeti ar§ivle
rine tevdi kihnacaktlr. 

Bu mukavelename lffiZaSI tarihinde 

meriyete girecektir. 

Bu mukavelename 15 sene miiddetle 

cari olacaktlr. 

Tiirkiye ve i§bu mukavelenamenin di

ger akidleri, Tiirkiyenin muvafakatile 
ve akid taraflara, ii(f ay evvelinden haber 

vermek ~artile, imza tarihinden itibaren 

gec;ecek her bef senelik devrenin hita • 

mmda, i§bu mukavelenamede faydah 

gorecekleri her guna tadilatl teklif etmek 

hakklm haiz olacaklard1r. 

Tevfik Riistii 
' 

Aras1n izahati 
LBa§ tarat& 1 tnct saht/ede] 

layhklardan dolay1 V aud kantonunu ve 
Montro komiiniinii de selamlamay1 ve 
bunlara te§ekkiir eylemegi de kendime bir 
vazife bilirim. 

Tiirkiye Cumhuriyeti hiikumeti, ken • 
disinin davetine icabet buyurdugunuzdan 
dolay1 sizlere te§ekkiir eder. Hiiku • 
metlerinizin gostermi§ olduklan anlayl§ 
zihniyeti, Montro konferansmm toplana· 
bilmesini miimkiin kilmi§tlr. 
Yeni teklifi icab ettiren degi{liklik 

Haddi zatmda Tiirkiyenin kendi 
hakb hakimiyetini tebariiz ettiren rejimi 
,;izinle birlikte tanzim eylemek iizere vii
cude getirmi§ oldugumuz mukavelename 
projesini sizler..: takdim ederken, 1923 
mukavelenamesinin hikmeti viicudiinii 
kaybeyledigini ve bunun bizzat esasm1 
degi§tiren §erait neticesinde tatbik edil • 
mez bir hale geldigini mii§ahede ettikten 
sonra, Bogazlar reJimmm tanziminde 
beynelmilel bir i§ birligi vi.icude getirmek 
istedik. Bu reiimin tanziminde, cografi 
te§ekkiilii dolay1sile hususi bir vaziyette 
bulunan Karadeniz klyllarile olan diinya 
ticareti menfaa tlerini kabil oldugu kadar 
en geni§ bir surette bilhassa nazan dik • 
ka tte tu ttuk. 

Gosterdigimiz hiisniiniyet 
Baylar, Proiemizde ticari seyrisefaine 

tam bir serbesti vermek istedik ve bu 
maksadla, harb halinde ve Tiirkiye 
harbde iken dahi bitaraf ticaret gemileri 
ic;in serbest miiruru muhafaza eylemek is
temekle, hatta milli miidafaa menfaat • 
lerini bir miktar ihmale kadar vard1k. 

F akat bundan sonra halledilmek iize
re, sureti hususiyede Tiirkiyenin emniye
tini ve fazla olarak Karadenize sahil 
memleketlerin emniyetini alakadar eden 
bu mmtakadan harb gemilerinin ne tarz
da ~ec;ecekleri kahyordu. 
Mii,terek emniyet aciz kalanca ... 

Tiirkiye, Bogazlann gayriaskeri bir 
hale ifragm1, bugiin mevcud §eraitten ta
mamen ayn §erait dahilinde kabul eyle -
mi§tir. Lozan mukavelenamesinin 18 inci 
maddesinde nazan dikkate alman mmta
kavi garanti ile takviye ettirilmi~ kollek • 
tif emniyet, hakikatte Bogazlar rejiminin 
biitiin biinyesinin mesnedi idi. Halbuki, 
bugiin, bu mesnedin kendisine muhavvel 
vazifeyi ifadan aciz bulundugu tebeyyi.in 
eylemi§tir. Bu takdirde, bu emniyetlerle 
mukayyed bulunan ve gayritam bir tarz
da mukayyed olan gayriaskerilik, arhk 
devam ettirilemez. <;iinkii boyle bir va
ziyet, her devletin kendi arazisini miida
faa etmek hususundaki en basit hakkile 
tezad halindedir. Daha vanlmam!§ olan 
fakat herkes tarafmdan vanlmak istenen 
ideal ic;in, beynelmilel kollektivitenin, di
gerlerinin emniyetine hurmet eden fakat 
hususi vaziyetleri her zaman yard1mclbk 
icabatma tevafuk etmiyen azalanna da • 
yanmaga ihtiyac1 vard1r. Her memleket 
kollektif emniyete, asgari bir kuvvetle 
istirak mecburiyetindedir. 
Bogazlarz korumak hakkamtzclar 

Ti.irkiyenin en hassa noktas1 Bogaz • 
lard1r. Bunu korumak Tiirlciyenin hakkl
dir, nitekim herkesin vazifesi de, Ti.irki
yeden kollektfi emniyet sahasmda i~ bir
ligini ancak bu hakka hiirmet ve hatta 
muzaheret ederek beklemektir. 

T eklilimizle fedakartr.k bile 
yapayoruz 

Gayriaskerilik kay1dlanmn kaldmlma
Sinl icab ettiren emniyet esbabmm, man
tiki surette Turk topraklanmn emniyeti
ni gayriaskerilik kadar tehlikeye koyabi
lecek mahiyette hakiki sabih istihkamlar 
te§kil eden harb gemilerinin gec;mesmm 
men'ini de icab ettirmesi laz1m gelmekte 
idi. Halbuki Tiirkyenin, projesinde ka • 
bul ettigi, bu basit sureti hal degildir. 
Tiirkiye, hatta barb gemilerine de, Mar
mara ve Karadeniz havzalan emniyetinin 
elzem mecburiyetleri c;erc;evesi ic;inde, 
gec;i§ serbestisini temin eylemek istemi§· 
tir. 

Sizlere, ticari seyrisefainin tam serbes· 
tisini nazan dikkate alan ve harb seyri
sefainine Ti.irkiyenin, Marmara ic; denizi
nin ve hususi vaziyeti bulunan Karadeni
zin umumi ve hususi emniyet ihtiyaclarile 
mukayyed surette serbesti temin eden bir 
nizam teklif ediyoruz. 

Kamali.t Tiirkiyenin i, birligi 
arzusu 

Kamalist Tiirkiyenin giittiigii siyase -
tin, realist planda bir sulh ve salah siya
seti telakki edilmesi ic;in kafi derecede 
biirhanlar vermi§ oldugundan em1mm. 
Projemiz, mi.itehalli oldugumuz aamimi 
i§ birligi arzusunu bir kere daha ispat e
decektir. Bu yeni mukavelename ic;in, 
sizlerden anlay1~ zihniyeti taleb ederiz. 
/jlogazla harb vesilesi degil, mlh 

unsuru olacak! 
Projemizi kabul etmelde, nerede ise 

iki amdanberi harb ve netayici zaviye • 
sinden goriilen bu Bogazlan bir vifak 
gec;idi ve medeni milletler arasmda bir 
sulh liatb vash haline getireceksiniz ve 
bu milletler muhakkak bundan dolay1 
sizlere medyunu §iikran olacaklard!r.» 

7 

Bogazlar Konferans1 diin 
Montrode a~1ld1 
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emniyeti otekinin de selamet ve emniyeti 
demektir.>> dedi. 

Dost memleket Nazmnm bu sozleri 
konferans iizerinde c;ok derin tesirler bJ
raktJ, uzun uzun alki~land1. 

Diger delegelerin sozleri 
M. Titiileskodan sonra Biiyiik Britan

yan \l.eyeti reisi Lord Stanhof siiz ald1. 
T erki teslihat ic;in sarfedilen gayretler 
bo~a c;Ikt1ktan sonra hadis olan beynel • 
mile! siyasi vaziyeti te§rih ederek bu ~e
rait ic;inde Tiirkiyenin talebini tabii bul
mak ve umumi emniyeti ihlal eden tek 
tarafh hareketlere mukabil Tiirkiyenin 
teqebl::i.isiindeki hiisniiniyeti takdir etmek 
icab ettigini bildirdi. Lord, lngilterenin 
teklifimize muvafakatini pe§inen tasrih 
eder goriiniiyordu. 

Soz Frans1z heyetinindi. Delegasyon 
reisi, sab1k Ba§vekillerden M. Pol Bon· 
kur Turkiyenin umumi sulh nizanum te
sis ve idamede gosterdigi hulus ve sarfet
tigi mesaiyi bilhassa tebariiz ettirdi. Dos
tane miinasebetleri boZJ!llamak hususun
daki titizliRimizden takdirle bahsetti ve 
dedi ki: 

((- F ransa bu meselenin hal line bii -
tiin uzla§ma zihniyetile gelmi~tir. Biitiin 
kalbimle temenni ederim ki sulhperver 
Ti.irkiye hakb isteklerine mazhar olarak 
mes'ud olsun !» 

Sovyet Rusya Hariciye Komiesri M. 
Litvinof ta Tiirkiyenin ban§c;l siyasetini 
sitayi§lerle kaydederek soze ba~ladJ. 
Rusyamn Bogazlar meselesindeki talebi
mizi tam bir hi.isnuniyetle telak ki ettigini 
bildirdi. 

]apon murahhas1 M. Saito da konfe
ransa hiikiimetinin anla~ma zihniyetile 
gelmi~ti. Onu dost Yugoslavya, Yuna· 
nistan ve Bulgaristan delegelerinin nutuk
lan takib etti. Dost ve kom~u memleket
ler davamlZI c;ok samimi kar~Ilami~lardl. 
Tiirkiyenin hakkmm tasdik1 laz1m geldi
gini ve bunda hiikumetlerinin Tiirk hii
kumeti kadar samimi dii~iincelerle mii -
cehhez oldugunu soyliiyorlardl. 

Celse bittikten sonra azalara bir c;ay 
ziyafeti verildi ve bu hususi seans c;ok dos
tane bir hava ic;inde ge<;ti. 0 kadar ki 
toplantl Tiirkiye lehine muazzam bir 
sempati tezahi.irii halini ald!. 

Bugiin komisyonlar se,ilecek 
Montro 22 (Sureti mahsusada giden 

arkada§lmJZdan telefonla) - Bogazlar 
konferanst yarm biri hukuki, digeri bah
ri, i.ic;iinciisii de hava i§lerile me§gul ol -
mak iizere 3 mi.itehasmlar komisyonu se
<;ecektir. Bu komisyonlar Cemiyeti Ak. 
vam asamblesinin toplandigl gi.inlerde c;a
h§arak Bogazlar rejimine dair yeni re -
jim projesini miizakere edecek ve asamble 
ic;timam1 miiteak1b umumi toplanh yapl
larak kat'i karar verilecektir. 

Trakyada ~ocuk Azad 
Obalar1 a~dd1 

Velime~e kiiyiinde dikilen AtatiUk ol.i8tu 

<;orlu (Hususi) - Umumi Miifetti§lik 
te§kilatmm kuruldugu ve bilhassa Ge
neral Kaz1m Dirigin idareyi ele ald1g1 
giindenberi Trakyada ehemmiyetli ve 
faydah bir~ok hareketler ve i§l.er bir -
birini takib etmektedir. 

Gaz.etelerin ne~riyatt 
Paris 22 (A.A.) - Montro konie 

ransmm bugiin yap!lacak ac;Jh§mdan 
bahseden Ecko de Paris diyor ki: 

«Moskova, Ankara, Biikre§, Atina 
ve Belgrad hiikumetleri anla~ml§lardu. 
Tiirkiyenin Bogazlar hakkmdaki meta • 
libah bilkuvve kabul edilmi§ demektir. 
Bu i§te F ransanm faa! bir rolii yoktur. 
Binaenaleyh Tiirkiye tekrar Karadeniz 
kap1larmm bekc;isi olmaktadJr.» 

Populaire gazetesi de bu miinasebetle 
Pol Bonkurun Montrode Rii§tii Aras ve 
Titiilesko ve Litvinof ile Akdeniz mese
leleri, kar§Ihkh yard1m ve bundan tevel
liid edecek muhtemel neticeler hakkmda 
uzun uzad1ya gorii§ecektir. Bu meyanda 
Mi!letler Cemiyeti paktmm Jslahi i§i de 
gorii~iilecektir.» demektedir. 

Paris 22 (A.A.) - Pertinax, Echo 
dl' Paris gazetesinde diyor ki: 

Eski vakitlerde Lozan muahedename· 
si gibi bir muahedenamenin yeniden goz
den gec;irilmesine kalki§Iiml§ olsayd1 harb 
t;tkardl. F akat §imdi Moskova, Ankara, 
Biikre§ ve Atina birlikte hareket etmekte 
olduklarmdan Tiirkiyenin Bogazlar me
selesinde tatmin edilmesi §iiphesizdir. 

Londra 22 (A.A.) - Gazeteler, 
Tiirkiyenin Bogazlann yeniden askerile§
tirilmesi ic;in vaki olan miiracaatin di.i • 
riistliigiinii sen a etmektedir. 

Bununla beraber Bogazlann hususi 
muhabirlerinin gondermi§ olduklan tel -
graflarda Montro konferansmm Afrika 
ihtilafmm ferdasmda Akdenizdeki bey • 
nelmilel vaziyetin heyeti umumiyesinin 
!etkiki ic;in bir vesile te§kil edecegi sure
tindeki ~ayialara biiyi.ik bir ehemmiyet 
verilmekt~dir. 

T empsin ba~makalesi 
Temps gazetesi de Bogazlar konfe

ransl dolay1sile yazd1g1 ba~makalede ez
ciimle ~unu diyor: 

«Bogazlar, §arki Akdenizde Tiirki
yenin emniyeti ve mi.inakalat bak1 • 
mmda.n hayati ehemmiyeti haizdir. Tiir
kiye saglam surette te~kilatlandmlmi§, 
menfaat ve haklanm kendi kuvvet ve va
Sitalarile miidafaaya kadir oldugunu is
bat etmi~ bir devlettir. 

Gene Tiirkiye, di.inya ve Avrupa sul
hunun muhafazasma da azmetmi§ oldu
gunu filen gostermi tir. 

Bu ebebden. Lozan muahedesinin Bo
gazlara koymu oldugu takyidatm art1k 
yeri ve li.izumu kalmami~hr.» 

Y unan Ba,vekilinin beyanata 
Atina 22 (Hususi) - Ba§vekil Me

taksas, Selanik gazetelerine verdigi be • 
yanatta Bogazlann tahkimi meselesinin 
miizakeresi e!nasmda Bulgar murahhas
lanmn Akdenize inmek meselesini ac;a
caklarma inanmadJgmt, esasen bu ~ekilde 
bir meselenin de mevcud bulunmad1gim 
sovlemi~tir. 

, Istanbul Borsast kapant~ 
fiatleri 22 - 6 - 1936 

----------------.,-----PARALAR 
Ali$ 

1 Ster!!n 1W. 
1 Oolar 123, 

20 FranslZ Fr. 11\3, 
20 Ltret 190. 
20 Belcika Fr. !!0. 
20 Orahml ~ 120L. 20 i.svlcre Fr. 
20 Leva 22. 

1 Florin ~2· 
20 Cek kronu 90. 

1 Avusturva Sl 22. 
1 Peceta a. 
1 Mark 28. 
1 Zlotl 20 . 
1 Pen~rii 22. 

20 Leva 1& 
20 Dinar 48. 

1 Yen 32. 
20 tsvec kronu SL 
1 TUrk altm1 975. 
1 Banknot Os. B 2~11. 

Londra 
Nev Yok 
Pari.<; 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Prag 
Vtvana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Belsrrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

<;EKLER 
A~ll1' 

630 25 
0. iU56 

12'06 
10.1360 

4.71·2;) 
:!4.79 

2.4450 
63.1· "2 

1.1715 
19.16-lo 
4.1937 
{.3025 
l.tl750 
4.1937 
4.302;) 

107.685 
55.0::.25 
2,6890 

:14.9:.!« 
3.071~ 

ESHAM 

Sat~ 
6~7. 
126. 
166 
196. 
b4. 
23.50 

BLO. 
25. 
b4. 
90. 
24. 
16. 
so. 
22 
2i 
16. 
52. 
34. 
33. 

976. 
~45 

Kapam~ 
631.;)() 

0. 792;) 
12,0-l 
10.1175 
4.6958 

84.6495 
2.442:l 

63.( "36 
1.1 il3 

19.1325 
4.11:!61 
fl. 12;) 
1.96 . 

u 67 
4.2955 

107,5065 
34.995 
2.6!!45 

24.96.)7 
3.07t0 

Zay1f, bakuns1z ~ocuklar i~in bu se -
ne Trakyamn on be§ yerinde (Azad 
obas1) ar;1hm~hr. <;orlunun baghk ve 
bahc;elik en biiyiik koylerinden biri o
lan Velime§e ki:iyiinde a~1lan cDirik A
zad obas1> da bunlardan biridir. Obaya 
aynlan c;ocuklar hiikumet doktoru tara
fmdan koy koy gezilerek en c;ok bak1l1 

maga muhtac; olanlarmdan sec;ilmi§tir. 
Dirik Azad obasmm ~ocuk mevcudii 
35 tir. iki muallim, iki hademe ve bir 
ah~1 vardlr. 

1 I Ac;lli$ 
<;ocuklar, muallimlerinin nezareti a - Anadolu lim. o/q 24..b0 

tmda muayyen saatlerde agaclar altmda so pe§ln I 
Kap~ 

24,00 

oynamakta, hamaklarda sallanarak gii- :. % 100 41 
le oymya eglenmektedirler. Oba 2,5 ay Asian c;imento UlO 

41 
1.80 

devam edecek ve hiikumet doktoru ta- t s T t K R A z L A R 
rafmdan saghklan s1k s1k kontrol edi- 1--,--~;;...;;;..;..;.;..,.-~-~=---

lecektir. 
<;orlunun biitiin koylerinde hirer 

Cumhuriyet meydam ve abidesi yaptl • 
ml§ ve bu a'Qidelere Biiyiik Onder Ata
tiirkiin birer biistii konulmU§tur. Veli
me§e koyiinde bu aym on be§inde Di -
rik Azad obasile Cumhuriyet abidesi • 
nin a~lli§ toreni yap1lm1§hr. 

AI; II~ 
Turk borcu I pe~ll 21.10 

> > I 
:l1.('7.) 

:t 'JI pe~ln 
19,75 

> 19.75 
> > II vadeli 

19.80 :. :. III vade! 

TAHVtLAT 
Anadolu I oe. 

' 
,. ltfiimesslll 51.iJO 

Kapanii 
:!UO 
21.0::!5 
19.7:1 
19.70 

19.80 
95. 

51.50 
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bulunan eve ba~ 
ve di~ agr1s1 

• g1rmez 

Onun gibi yapmayrn, ba
§fnlZ ve di§iniz agrzmaga 
ba§ladz mz hemen bir ka~e 

I I 

I I 
abntz; b~r ~eyiniz 

kalmaz 

Kapal1 Zarf 
EKSiLTME 

SU ER 

Usulile 
iLANI 
BANK 

Umum Miidiirliigiinden: 
1 - lzmit Kag1d ve Karton fabrikasi sahasmda yap1lacak revir 

ve eski kagtd amban infaab vahidi fiat esasile ve kapah 
zarf usulile eksiltmiye ~Ikanlmi~hr. Tahmin olunan intaat 
bedeli {20,780) lirad1r. 

2 - Bu ite aid eksiltme evrak1 fUnlardir: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - F enni fartname, 
D - Vahidi fiat ve kefif hulasas1, 
E - Hususi ve s1hhi tesisat f&rtnameai, 
F - Planlar. 
fstiyenler bu avrak1 bir lira mukahilinde Siimer Bank Is
tanbul ,ubesinden ve Ankarada Siimer Bank Muamelat 
Miidiirliigiinden satm alabilirler. 
Eksiltme 10 temmuz 1936 cuma giinii saat 16 da Istanbul . 
da Galatada, Bankalar caddesinde Siimer Bank Subesin -
de icrlJ. edilecektir. · 

lstekJilerin (1558,50) lira muvakkat teminat vermeleri la
ZJmdtr. Bundan ba~ka, eksiltmiye girecekler ilan olunan 
intaat cesametinde intaat yapmif olduklartm teklif mek -
tublarma leffedecekleri vesaikle ispat edeceklerdir. 
Teklif mektublart, yukartda yaz1h giin ve saatten bir saat 
evvelin.e kadar Siimer Bank Istanbul ~ubesi Miidiirliigiine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmit bulunmahd1r. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihale saatin • 
den bir saat evveline kadar gelmis ve zarfm kanuni sekil-
de kapablm•t bulunmas1 lazimdtr: ' 

1- inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

J. 

1-

2-

3 

4 

1nhisarlar ldaresinin lstanbulda ~emsipafada yaphracag1 
372,344 lira 96 kurut ketif bedelli yaprak tiitiin amban Ka -
pah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 
Miinakasa evrak1 18 lira 62 kuruf mukahilinde lnhisarlar ln
taat tubesinden ahnabilir. 

Eksiltme 2~ haziran 936 p ·c;embe giinii saat 11 de Kabatatta 
lnhisarlar levaz1m ve Mubayaat ~ubesi binasmdaki Ahm Sa
tim Komisyonunda yaptlacaktir. 
Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuru,tur. 

5 lsteklilerin eksiltme giiniinden en az sekiz giin evvel Naf1a 
V ekaletine miiracaatle alacaklar1 fenni ehliyet vesikalar1 bu 
bedelde bir binanm eksiltmesine girmege miisaid oldugu tak
dirde kendileri miinakasaya ittirak ettirileceklerdir. Bu ehli • 
yet vesikalarmm ihale giiniinden en az iki giin evvel lnhisar· 
lar lntaat ~ubesine ibrazile miinakasaya ittirak edebilecegine 
dair vesika ahnmas1 tarttJr. 

. 6 Teklifleri havi kapah zarflar en ge~ ihale giinii saat tam ona 
kadar ismi ge~en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
verilmis olmaltd1r. (3127) 

HALt TASFlYEDE 

LO FENiKS DO ViYEN 
HAY AT SiGORT A SiRKETi 

' Tiirkiye Acentahg1 Tasfiye Heyetinden: 

D<;ONCO iLAN 
Merkezi Viyanada bulunan Lo Feniks do Viyen Hayat Sigor

ta ~irketinin Tiirkiye acentahg1 muamelatmm tasfiyesine Istanbul 
Asliye Mahkemesi lkinci Ticaret Dairesince karar verilmittir. 

Mezkiir acentahkta sigortah veya her ne suretle olursa olsun 
alacakh stfatile matliib iddiasmda bulunanlarm Ticaret kanunu -
nun 445 inci maddesine tevfikan bir sene zarfmda tatil giinlerin
den maada hergiin mesai saatlerinde 1stanbulda Karakoyde Voy -
voda caddesinde Minerva hamnm ikinci katmda Tasfiye Heyetine 
bizzat veya taahhiidlii mektubla miiracaat ederek iddialanm kay
dettirmeleri icab eder. Bizzat miiracaat edeceklerin vesikalarmJ 
birlikte getirmeleri ve yazile miiracaatte bulunacaklarm da elle
rindeki vesikalarm tarih ve numaralartm bildirmeleri lazimdir. 

Kocaeli asliye hukuk mahkemesin • 

Kocaeli emniyet miidiirliigiinde ii!;iin
cii komiser Muhiddin tara(mdan kans1 
Ankarada Doganbey mahallesinde Ta~
do§eme sokagmda ~erbet<;i Ali evinde 
~aziye aleyhine a.:;•lan bo~anma davasi
mn muhakemesinde miiddeaaleyh !5a • 
ziyenin ikametgalunm. mc<;hul bulun -
masma mebni 15/5/9:!6 cuma giinii saat 
10 da mahkemeye gelmesi i<;in Anka -
rada Ulus ve istanbulda Cmnlmriyet 
Gazctt>lerile ilanen adi g1yab karan teb
lig edildigi halde mahkcmeye gelme · 
mi~ ve §ahidlerin istanbul 6 nc1 lmkuk 
mahkemesince dinlenmi§ olmalarma bi
naen gelen ifadelcri okunmul) ve mu • 
l•akeme 7/7/936 sah giinii saat 10 a bt
rakJlrnJ~ oldugundan mezkur giinde 
mal•kemeye gelmcsi aksi takdirde mu
hakemesine g1yaben baktlacagJ mua -
meleli g1yab karart makamma kaim ol-
mak iizere ilan olunur. (23888) 

ve Rahya 
verlr. Hazmt 

Kolayla~t•nr. VI· 
tamlnce zenglndlr. 

lliKLmfRDUI SMIMINIZ 

Cild ve zUhreviye 
Hastahklan miitehass1st 

Dr. ~ i P R U T 
Beyoglu , Rus sefarethaoesi s1rasmda 
Posta soka~1 koljesinde Meymenet 

aparbmam. Telefon ; 43353 

ahntz 

KABIZLIGI 
defeder. Ycmcklerden hirer saat 

sonra ahnusa: 
HAZIMSIZLI(H, MinE EK$iLiK 

ve yanmalarm1 giderir. Ajpzdaki tat 
sJZhgi ve kokuyu izale eder. $i§esi 75 

ve 120 kuru!! 
HOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkas1, 
A~irefendi sokak No. 47. 

ROMANYA SEYR1SEFA1N tDARESl 
HAREKET EDECEK V APURLAR: 
ROMANiA vapuru 24 haziran r;ar -

§amba saat 14 te (Koslence) ye. 
ROMANiA vapuru 29 haziran pazar

tesi saat 9 da (Fire, iskenderiye, Hay -
fa ve Beyrut) a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahaye, Lwaw ve Wars -
zawa ic;in tenizlath fiatlarla miitte • 
hit biletler verilir. Butiin Romanya, Po· 
lonya ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirkiye, 
Romanya hiikumetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve ~arki Avrupa ic;in 
tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye sevk 
ve nakledilir. Fazla tafsilat ic;in Galata 
nhhmmda Merkez R1ht1m hamnda kain 
istanbul umwni acentah~na miiracaat 

Telefon: 44827/8 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgi istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
Muvakkat Eksiltme 

T asmlanan tutart teminat 
,. 

Tarih Giinii Saati Etyanm cinsi Miktarl nev 1 

Kaptanlar i~in yazhk elbise 90 Tak1m 
Miirettebat ve sandalcilar ·~m 192 » 

Pazarhk 
kt,hk e]bise : 2499 lira 188 lira 29/6/936 Pazarteai 10 da 

Miirettebat i~in i, elbisesi 65 » 
Ath erat iC<in i, elbisesi 60 » 

Deniz eratJ ic;in kaput 79 Tane 
Pazarhk 30/6/936 

ktthk elbise 79 Tak1m 1725 lira 36 K. 130 lira Sah 10 da 
)} )} )} 

)) » » yazhk )) 79 )) 

Erat iC<in kilim 766 Tane 2374 lira 60 K. 179 lira Pazarhk 30/6/936 Sah 14 te 

Erat ic;in ~amaair 2375 Tak1m 2018 lira 75 K. 152 lira Pazarhk 30/6/9'36 Sah 16 da 

Kaptanlar i~in siyah fotin 90 <;ift 
Pazarhk 4/7/936 Cumartesi 

Deniz eratl ic;in siyah fotin 158 )) 1980 lira 149 lira 10 da 

Miirettebat ve sandalctlar i~in 
siyah fotin 192 » 
Minder ve yasd1k k1hfi 732 Tak1m 1421 lira 69 K. 107 lira Pazarhk 6/7/936 Pazartesi 10 da 

b T 960 ll·ra 72 lira Pazarhk 6/7/936 
Ekmek tor as1 640 ane 

Pazartesi 11 de 

A ] · • · 5 r 1·ft 1054 lt'ra 80 lira Pazarhk 9/7/936 t 1 erat t-rm yemem 27 ._. 10 da 
<;ar~amba 10 da E · · .. b 5200 r

1
'ft 1560 lira 120 lira Pazarhk 15/7/936 rat u;:m yun ~;ora ._. 

Erat icin pamuk ~orah : 4900 <;ift 931 lira 70 _lira . Pazarhk 15/7/936 <;ar,amba 11 de 

(1) G .. "k M h f a Ko t 1 ~ · · ukanda yaz1h e,yanm ehtltmelen yapilacaktJr. (2) ~artname ve evsaflan Komis • - umru u a az mu an 1g1 1~1n y . 
vondadtr. Goriilebilir. (3) _ istekliler ilk teminat olan ve:~:ne makbualan veya banka mektublarile birlikte o giin Kom•svona gelm( eler~. 

3426) 

23 Haziran 1938 

Pudralari 
lnce, 'hassas kadmlarm en bii

yiik zevkleridir. Beyaz, Ratel 
1-2, Pembe 1-2, Okr 1-2 renk • 
leri vard1r. Tiirkiyede pudra ve 
Itriyatta en ziyade muvaffak o
lan ve begenilen Hasan Pudra
larmm taklidlerinden sakm1n1z 
ve Hasan markasma ve ismine 
dikkat ediniz. 

Kutusu 30, biiyiik 50 kuruttur. 

HASAN TRA~ PUDRASI 

20- 30 kuru,tur. Hasan (;ocuk 
Pudras1 kutu 20, paket 10 kuruf· 
tur. Hasan Talk Pudras1 yartm 
kiloluk kutu 40 kuruttur. 

HASAN DEPOSU: 

Ankara, istanbul, Beyoglu , ____________________________ , 
Kapah zarf usulile eksiltme ilant 

Giimiishane Naf1a • 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Giimiithane Viliyetinden altlSI Erzu· 

rum, altiSl Karakose Vilayetlerine nakledilecek on iki aded 
silindir. It in ketif bedeli: 6645.16 kuru,. 

2 - Bu ite aid ~artnameler ve evrak tunlardir: 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavel; projesi. 
C - Naf1a i,Ieri teraiti umumiyesi. 
E - Hususi tartname. 

F - Ke~if cetveli ve metraj cetveli. 
3 - Eksiltme 5/7/936 tarihinde saat 15 te Giimiithane Vilayet Na

fta Miidiirliigii odasmda yaptlacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 498.39 lira muvakkat te· 
minat vermesi, bundan batka Ticaret Odas1na kayidli oldugu· 
na dair vesikay1 haiz olup gostermesi lazimdir. 

6 -- Teklif mektublar1 yukanda ii~iincii maddede ya:zah saatten bir 
saat evveline kadar Giimiithane Vilayet Nafla Miidiirliigii oda
smda Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. Po'sta 'ile gonderilecek rnektublarm nih et ii~iincii 

maddede yazth saate kad_ar gelrni' olmast ve dtt zarfm miihiir 
mumu ile iyice kapablmt' olmast lazimdtr. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. (3343) 

KAPALI ZARF USULiLE 
EKSiL TME iLANI 
SUMER BANK 
UMUMi M 0 D 0 R L 0 G 0 N DEN: 

Bursada Muradiye istaayonu civarmda in,a edilmekte bu- · 
lunan Merinos fabrikasma aid ii~ aded deponun intaah ka· 
pah zarf usulile ve vahidi fiat esasile eksiltmiye ~1kar11 • 
mithr. 
Tahmin edilen ketif bedeli 156.157,21 lirad1r. 
Bu ite aid eksiltme evrak1 tunlardu: 
A) Eksiltme tartnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Ketif ve vahidi fiat cetvelleri 
D) F enni tartname ve ol~tii uaulleri, 
E) Umumi tartname ' 
F) Projeler 
lstiyenler hu evrak1 8 lira mukabilinde Siimer Bank An -
kara ,uhesinden alabilirler. 

Eksiltme 6 temmuz 1936 pazartesi giinii saat 16 da Anka
ra Ziraat BankasJ binasmda Siimer Bank Merkezindeki 
Komisyonda yap1lacakhr. 
isteklilerin 9058lira muvakkat teminat vermeleri lazimdtr. 
Eksiltmiye girecekler 80000 lirahk bir tek bina yaphkla -
rma dair vesaiki eksiltme giiniinden bet gun evveline kadar 
Ankarada Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine ibraz veya 
posta ile gonderecekler ve alacaklari ehliyet vesikasm1 
teklif mektublarma raptedeceklerdir. 
Teklif mektublart yukartda yaz1h giin ve saatten bir saat 
evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine mak -
buz mukabilinde tevdi edilmit bulunmahd1r. 
Posta ile gonderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde 
kapablmif bulunmas1 laztmdir. 

istanbul Vilayeti Naf1a 
Miidiirlftgiinden: 

Istanbul Vilayeti Miidiirliigiine elli lira ayhk iicretli bir Siirveyyan 
ahnacakhr. 

En az orta mektebden mezun olmak, askerlik hizmetini ifa etmit 
bulunmak, bedeni ve akli ve sair ar1za ve hastahg1 olmamak ve hus· 
nii ahlak ashabmdan bulunmak. Bu feraiti haiz bulunanlar ara -
smda 1 temmuz 9'36 tarihinde miisabaka ile tayin olunacagmdan 
talib olanlarm yukanda yaz1h hallere aid vesikalarile haziran 936 
nihayetine kadar miiracaatleri ilan olunur. (3429) 
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CUMHURlYET 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalari 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve YJkan
makla !;tlonaz. Yegane zararsi:~: ve 
tanmm1~ slhhi SB!; boyasidir. 
tNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Zayi - K1z muallim mektebinden 
'lldJjpm diplomam kaybolmu§tur. Ye -
nisini alaca~mdan hiikmii yoktur. 

92 Neyyir 

Istanbul Cumhuriyet 
Miiddei umumiliginden: 

Istanbul Ceza ve Tevkifevleri icrin 31/5/937 ak,amma kadar aa
bn ahnacak 440,400 kilo birinci nevi ekmegin 16/7/936 giiniinde 
kapah zarf usulile yap1lan eksiltmesinde teklif edilen fiat uygun go
riilmediginden bu miktar ekmek yeniden kapah zarf usulile eksilt -
miye konmuttur. Muhammen bedel 49545 lirad1r. Muvakkat temi -
nat 3716 lirad1r. lstekliler fartnameyi tatil zamanlarmdan maada 
hergiin Istanbul Miiddeiumumiligi Levaz•m Dairesinde gorebilirler. 
Eksiltme 6/7/936 pazartesi giinii aaat 15 te 1stanbulda Yenipostane 
binaamda Istanbul C. Miiddeiumumiligi Levaz1m dairesinde yapila
cakhr. Eksiltmiye gireceklerin zarflanm eksiltme saatinden bir sa
at evveline kadar Istanbul Adliye Levazn~ dairesinde toplanacak 
Komisyon riyasetine No.h makbuz mukabili bizzat vermeleri veya
hud d1f zarf1 miihiir mumile kapahlmlf ve ismile acr1k adresinin ve 
hangi ife aid oldugunun yazilmasJ tartile ayni saate kadar iadeli ta
ahhiidlii olmak iizere mektubla gondermeleri ilan olunur. (3423) 

Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 
Pa,abahrresinde batik F enerbahrre ve Y akac1k vapurlarinin arrtk 

arthrmastnda verilen son fiat haddi lay1k goriilmediginden ayni feraitle 
ihalesi 29 haziran 936 pazartesi giinii saat 15 e b~rak1lm1fhr. (3430) 

·------------------BORSALiNA: 
TEA PUDRASI 

Y azm muz'ic terlerinden kurtulmak irrin Jngiliz Kanzuk Ec 
zanesinden Borsalina ter pudrasm1 kullammz. Hirr zarar verme
den koltuk alh ve ayaklarm terlemesine ve kokmasma mani olur. 

Vize il~ebay11g1ndan: 
Taahhiid edilecek §eyin 
Cuu ~ dar 1 Ke~if be deli Ihale nin tekli ~artnamelerin alma• 

cag1 yer 
Ihale giinu Muvakkat te· 

ve saati minat Lira 

Tugla 

Kerpi~ 

Ev it~ili
ii 

Ev i'~ili
ii 

Kiremit 

60000 Beher adedi bir Arr1k eksiltme Vize il~esi takan 
kuruflur Daireainden 

857400 Bini iki yiiz » 
elli kuruttur. 

• 2000 M.M. Beher metro M. » 

120 aded 
biiyiik eve 

60 aded 
kiirriik ev 

2000000 

4 liradtr. 

Biiyiik evler 60 
lira. 

Kii~iik evler 48 
Jiradtr. 

Beher adedi bir 
kuruttur. 

Kapah zarf 

par&IIZ 

» » 

» 

»l 

2/7/936 per

tembe 1iinii 
aaat 10 da 

3/7/936 euma 
giinii saat 
10 da. 

» » 

» 

4/7/936 eumar· 
teai giinii saat 
10 da. 

45 

161 

600 

747 

JSOO 

Vize kazasin'da yap1lacak go~men evleri i~in mub ayaasina Hizlim goriilen yukartda yazth maize me ve 
evlerin i!~iliii t•rtnamelerinde yaztlt yerlere tealim f&rtll; milnakaaaya konulmu,tur. lsteklilerin yuk -
rlda taym olunan 1iin ve aaatlerde Vize ka:&aatnda miitetekkil lakan Komisyonuna miiracaatleri ilan 
olunur. (3407) 

T ekirdag Vila yeti iskan Direktorliigiinden~ 
Kazaniri adi 

T ekridai Merkez kaaabast 
T ekirdai Merkez kazaaJ k9y
lerinde 

}} » 
Y e k u n 

~arkoy Merkez kaaabaa1 ve 
koylerinde 

» » 

Y aptlaeak Y apilaeak 
evin tipi ev adedi 

~ehir evi 

Tek ev 
Cift ev 

Tek ev 

106 

61 
54 ( X ) 

275 ev 

40 

Fiati 
Lira K. 
209.14 

161.24 
277.90 

132.14 

Tuta.ri 
Lira K. 

22168.84 

9835.64 
15006.60 

47011.08 
5285.60 

Cift ev 55 ( X )' 222.70 12248.50 

~% 7,5 muvakkat 
teminat 

3525.83 

Y e k ti n 150 ev 17534.10 1315.06 
~C~o-rl~u-M--e~rk~e-z~k-a~s~a-b-a-at_n_d_a ________ T_e_k_e_v----~~1~-----1-5-3-.9-6----~1-5~3-.9-6------~ 

» » » Cift ev 87 (X) 264.10 22976.70 
Corlu Merkez koylerinde Tek ev 68 190.34 12943.12 

» » » Cift ev 77 (X) 333.10 25648.70 
Muradh nahiye merkezinde Cift ev 91 (X) 222.70 20265.70 
Muradh koylerinde Tek ev 81 146.69 11881.89 
Muradh koylerinde ~ift ev Cift ev 70 ( X ) 250.30 17521.00 

Y e k t1 n 800 ev 111391.07 
Saray Merkez kaaabaat ve 
koylerinde 

» » 
Y e k ti n 

Hayrabolu Merkez kaaabaa1 
ve koylerinde 

» }) " 
Y e k ti n 

Malkara Merkez kazaat ve 
koylerinde 

» » 
Y e k u n 

Tek ev 
Cift ev ( X } 

Tek ev 
Cift ev 

Tek ev 
Cift ev 

40 
55 ( X )' 

150 ev 

50 
75 (X) 

200 

61 
82 ( X ) 

225 

161,24 
277.90 

209.25 
368.98 

161.24 
277.90 

6449.60 
15284.50 
21734.10 

10462.50 
27673.50 
38136.00 

9835.64 
22787.80 
32623.44 

8354.33 

1630.06 

2860.20 

2448.76 

( X ) t,aretli evler yekuna iki midi olarak dahil edilmi,Ierdir. 
1 Tekirdag Merkez kazas1 ve miilhak ka:z:alar1nda yaptmlacak yukar1da gosterildigi iizere mer· 

kez kazasile koylerinde 275, Gorlu kazaa1 merkezile koylerinde 800, Hayrabolu kazau merkezile koy· 
Ierinde 200, Saray kazas1 merkezi ve koylerinde 150, ~arkoy kazast merkez ve koylerinde 150 ve Mel
kara kazas1 merkez ve koylerinde 225 go~men evlerinin (kire~, taf, kiremid, tugla ve if~iligi miiteah • 
hide aid olmak ve sair malzemeai hiikumetten verilmek iizere) infaSl kapah zarf usulile ve her kaza 
ayr1, ayr1 olmak iizere eksiltmiye konulmuttur. 

2 _ Her kazada yaptlacak ev~rin muhammen bedellerile % 7,5 muvakkat teminatlan yukanda 

gosterilmiftir. 
3 _ thale 29/6/936 pazartesi giinii Tekirdagmda Valikonagt caddesinde kain lski.n daireainde 

:Yapdacagmdan 0 1iin saat d?kuza kadar 2490 numa~ah a~hrma,. eksiltme ve ihvale kanununun tarifi 
dairesinde haztrlanacak tekhf mektublart mezkur dauedekt Kom1syon BatkanhgJna makbuz muka • 

hilinde teslim edilmelidir. 
4 _ Talibler cari seneye aid Ticaret Odaa1 vesikaaile sali.hiyettar makamlal'dan musaddak ehli-

:Yeti fenni e vesikalartn• teklif mektublarile birlikte Komisyon Batkanhgma tevdi edeeeklerdir. 
5 _ Ty libler bu ite aid tehir evi, tek ve crift ev projeleri, infaat umumi tartnamesi, kerpirr ve ki • 

l'eftlid : amelerini ve huauat f&rtname ile yap1laeak evlerin koylere takaimini 1101teren cetvelleri 
'Ve hlu~:e~e projelerini Tekirdai ls.ki.n Miidiirliigiinde goriip tetkik edebilirler. (3409) 

Veniis Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlar1 

bayretlere dU§iiriir ve 24 saat dudak • 
lards sabit kaln. 

Veniis Kremi: 
Terkibi, esrarh, gii.zelJik kremleri • 

nin i~inde en §ayanl emniyet ve itlmad 
olanldir. 

Veniis Pudrast: 
~Ik ve kibar familyalarm ragbetini 

kazanan, narin ve nazik cildlileri tes • 
bir eden yiiksek evsafta e§siz pudra • 
dtr. 

Venus Rimeli: 
VenUs Rimeli ile tuvalet goren kir • 

pikler kalblere ok gibi saplann. 

Beyoglunda tanmmJ§ ve maruf Karl

man, N. Tarika, ~ark Merkez driyat ve 

tuhafiye magazalarmda satihr. 
Deposu: Nureddin Evliya zade kimyevi 

ecza alat ve 1triyat ticarethanesi, Istan

bul • Bah!;ekapt. 

r . . . 
ADEMI IKTIDAR 

ve 
Belgevtekligine kartt 

HORMOB1N 
Tabletleri 

Her eczanede araym1z. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl ILA.NLARI 

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

2 - Kabul tartlart AS. Lise 
ve orta mektebler talimahnda 
yaz1hdtr. Bu talimat aakeri mek
teblerde ve askerlik fUbelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin af&gJda yaz1h 
hususlarl da goz oniinde bulun -
durmalart laztmd1r. 

A-Biitiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da ba!}lar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii • 
sabaka imtiham da 15 agustoala 
21 agustos arasmda yapJltr. 

B- Mekteblerin bulunduklart 
yerler haricindeki mevkilerde o -
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklart yerlerin As • 
kerlik tubelerine miiracaat et • 
mif olmalar1 laz1md1r. 

C - Kabul f&rtlarml t&flyan 
istekliler evrakm1 tamamlatbnp 
Askerlik ,ubeleri vaa1tasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hirrbir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihanma 
girmek i~in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yap1lacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza -
namaymca geri donmek i~in ya· 
pacaklar1 masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun icrin de gi· 
dif ve doniif masrafmt beraber 
gotiirmesi laz•md1r. 

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

4 - Mektebler leyli ve mec -
canidir. Talebenin iafesinden 
ba,ka giydirilmesi, te~hizab ve 
kitablar1 mektebe aid oldugu gi
bi ayrtca ray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

5 - Asker! liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden
fer miisabaka imtihamna girerek 
kazand1klart takdirde miihend\s 
ve fen memuru yeti,tirilmek ii -
zere A vrupaya tahaile 1onderi • 
lir. «18» (3244). 

I 

TASFIYE DOLA YIStLE 

Mecburi Sah§ 
Resmen tasfiyuine karar verilmesi hasebile bilciimle emvali teariye. 

sinin satdmas1 takarriir eden Galatata me4hur 

EKSELSYOR 
ELBiSE MAGAZASINDA mevcud elbiselerin sah~t 

20 Hazirandan itibaren 5 T emmuz 936 ak§amma kadar 

15 giin miiddetle temdid edilmif;tir. 
Bu miiddet zarfmda biitiin mallarm sablarak taafiyenin neticelendiril. 

mesi MECBURi olup sab~ miiddetinin tekrar temdidine IMKAN OLMA. 
DIGINDAN bu fusattan istifade etmek istiyenlarin hergiin sabah nat 8 

den ak:fam 19 a kadar ma§'azaya miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. PJakas J. Her§kovi~i 
ve ~ki. Kollektif ~irketi TASFiYE MEMURLARI. 

Avukat i. AGAH AKKAN, H. SULEYMAN 

Zile Belediye Reisliginden: 
Kasabada yeniden yaptmlan fenni mezbahaya getirilecek su yol

lartna dotenmek iizere liizum eden iki parmak kutrunda 850 metre 
ve vidah demir boru 850 lira bedelli ve 8 temmuz 936 giiniine teaa. 
diif eden ~artamba giinii ihale edilmek iizere eksiltmiye konulmut
tur. Eksiltme bedeli konutmanto mukabilinde Zile Ziraat Bankaat -
na verilecek ve borular Zile timendifer istasyonunc!a teslim ahna
cakllr. lsteklilerin 850 lira iizerinden !fr. 7,5 kuru, niabetinde altmtt 
bet lira teminat ak~esile Zile Belediyesine miiraeaatleri Han olunur. 

(3433) 

Tnrkiye i~in yegi.ne miimessili BOURLA BIRADERLER ve $si 

Istanbul • Ankara - Jzmir 

iKTiSAD VEKALETi t<; TiCARET UMUM MUDURLU<'iUNDEN: 

30 ikincitc~rin 1930 tarihli kanun hii kiimleri dairesinde i§ yapmata izinli 

bulunan ecnebi §irketlerdcn (Sm;icta Anonima Aero Espero 1talyana) nm 

Tiirkiye umumi vckili 30/5/1936 tarihli istida ile bu kere miiracaatle §lrketin 

Tiirkiyedeki Iaaliyctinc nihayct verildi gini bildirmi tir. 

Bu !jirketle alakas1 olanlarm istanbul dn Galatada Nazh hamnda Hilmi Sar• 

vana ve icabmda ikhsad Vekalctinc mtiracat etmeleri ilan olunur. 

11i -·B.ey•o•g•l•u-V•a•k•tf.Ia.r_o.i.re~k~t·o•rl~ii~gu.· ~il.an~l·a.ri-•1 
( Kirahk Emlik ) 

Beyoglu Kuloglu Agahamam caddesi 3 iincii Vak1f hanm 2 nci daireal 
Beyoglu Aamahmescid Venedik sokak 12- 22 numarah ev. 
Galata Kemanket Helvac1 aokak 6 No.h ev 8/9 hiuesi. 
Kas•mpafa Bedreddin mahalle ve sokak 14/1 No. ev iki oda. 

» Eyyiihiim Ahmedefendi Cami sokak 3/1 baraka. 
» Camiikebir Turabibaba aokak 7 No.h diikkan. 

Bogazi~i Sanyer Mehmedkethiida cami albnda bir goz kaytkhane. 
Siitliice Mahmudaga mahallesinde Karaagac caddesinde 22 No.h ev. 

Yukartda bulunduklan yerlerle cinaleri yaz1h Vak1f mallar 31 ma· 
y1s 937 sonuna kadar kiraya verilmek iizere arr1k artbrmtya konmut· 
tur. 1steklilerin 3fJ/6/936 giinii saat 14,30 da Beyoglu Vaktflar Di • 
rektorliigii Akarat Kalemine gelmeleri. (3414)" 

Milli Saraylar M iidiir liigiinden: 
1 - Dolmabah~e Saraymm bilumum harid akaamm1n atva, bada

na ve yagh boya tamirah kapah zarf usulile eksiltmiye konul· 
mu,tur. 

2 - Yap1laeak ifin tahmin bedeli otuz bir bin ii~ yiiz yedi lira do • 
kuz kuruttur. 

3 - Bu tamirata miiteallik birinci ~etif eetvelile tartnamenin hirer 
suretleri pazardan batka hergiin Dolmabahrrede Milli Saray • 
lar Mudiirliigii kaleminden ahnabilir. 

4 - Eksiltme, temmuzun onuncu cuma giinii saat on bette Milli 
Saraylar Mudiirliigii binasmda yap1la~akbr. 

5 - Muvakkat teminat iki bin iirr yiiz elli liradtr. 
Bu paranm eksiltmenin yapJlacagl saatten bir aaat evveline 
kadar Malsand1gma yatmlmtf bulunmasJ laztmd1r. 
Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Odasma kayidli hulunacak· 
lar ve timdiye kadar ba,ka yerlerde yaptiklart tamirat itle • 
riqe dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikalart gostermek au • 
retlle eksiltme giiniinden evvel Milli Saraylar Mimarhgtndan 
ayrtea alacaklari fenni iktidar ,ahadetnameaini ve teminat pa
rast makbuzunu muayyen zamandan bir aaat evveline kadr. 
,artnamede tarif edilmit oldugu ve~hile kapah zarf i~inde ek 
siltme heyeti11.e tevdi edeceklerdir. .(3361) 
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CUMHtJRlYET 

SAHiBiNiN 

•••• 

<;oktan bert soguk hava dolabt almak lsteyor· 

duk. Boton sab~ magazalarm1 gezdtk. N1haye,t 

gordngt\mnz dolaplardan kat kat Qstiin, en son teka· 

mOii.tl haiz 1936 Model dolab1 SAHi81N1N SESI 

Matazalanoda bulduk. 81ze en biiyiik teshilat ve 

en musait ,erait I de mezkur moessese yapm1~ oldu· 

gundan hakikaten ideal ve ~ok Ekonom1k 

KELViNATOR 
soguk hava dolaplarmdan blr tane sahn ald1k. Bu 

emsalstz dolaba kavu$tugumuzdan dolayt bu eglen

llyl tertlp etl:lk. Stz de bu mutluluga ermek lstersenlz 

~u adreslere mflracaat cdlnlz: 

.., 

SESi MAGAZALARI 
Beyoglu lstiklil Caddesi No. 302 

ANKARA - Vehbl Koq Tlcaret Evl B U R 8 A - HUsman ollu Mehmed K 0 N Y A - All Ulvi Eranda~ 

1 Z M I R - ArtUr Vetter Tlcarethanesl ZONGULQAK - lsmet Alartan1 Ahmed YUksel KA YSERi - Ismail ve olullara 
ADANA - •· R1za ''~en Tlcaret vi A N T E P - Nacl ve H. AHMED Daf karde ler I E I ah M I 

SAMSUN - C. Celli tiziU • S. Kemal Sezen, LUks malazasa - TRABZON - DedeoAiu Saml ve Hami karde,ler 

BRAUNi 
JUNiOR 620 

6 X 9 

BRAUNi 
MiNOR 620 

6 X 9 

BRAUNi 
127 

4,5 X 6 
2 ya,andan ba,layarak herkesln kulla· 

nabllece§l maklneler. 

MiHRAKI SABiT(Foyer Fix),DAiMA NET 
~ok kuvvetli resimler ~ekilir. 

Netatiflerinden ~ok giizel agrandiamanlar yap1hr. 

VELOKS kag1dma baa1lan kopyalar zamanla sararmaz, uzun 
miiddet aaklan1r. Hakiki V E L 0 K S kag1dmm arkaamda 
«VEL OX» markaam1 araym1z. 

latenilen her tafailat KODAK sabciiarmdan ahnabilir. Bulun· 
mad1i1 yerlerde, her ~e,id izahat ve katalog i~in miiracaat yeri: 

A "Ecipt, A • .S. 
Beyoglu • Tiinel Meydam, Enaiz sokak 

Posta kutusu: Bey~lu 236 

Istanbul G. Sabt i,Ieri Miidiirliigiinden: 
Cumhuriyet 13/6/936 tarihli niiahaamda 23/6/936 giinii aahla -

cait ilb edilen 51,611 kilo fekerin ihaleai geri kalmtfbr. (3471) 

iKTISAD VEKALETt ic; Ti:CARET UMUM MUDURLUQUNDEN: 

30 Udndtepia 1330 tarihll kanun hii kiimleri dairesinde i§ yapmaga izinli 

bulUDIUl eenebi fh'ketlerden Sokoni - Vakum Oyl Kompani, inkorporatedin 

TUrldye umumf vekill haiz oldugu sall hiyete binaen bu kere miiracaatle Tiir· 

kiye umum vekillitiJle tayi. ediien (Ceymes Fulton ~efer - James Fulton 

Shafer) bqka bir vasifeye tayini dola ytSile verilen vekaletnamenin iptal e· 

dilcUibal (Lerit Bob9rt Oven - L4!wis Robert Owen) i ve (Otto A. Svikert • 

Otto A. Swielrert) I Ttirldye umumJ ve killiklerine tayin ettigini bildirmi§ ve 

lhua IOleD e'YI'Ura vermittil. 

~eyftyet .._wd hftktbolere mnafllqrorUlmUf olmakla ilin olunur. 

I (,. 

l Haydarpa,a Lisesi. 

e·••ft, 
tlddetli harareti; 
clld i~in tehlikeli oldu
tu zaman vOcudunu 

"BARONI A" 
gQzelllk Yat• sQrQnOz. 
Bunu yapmal<elzemdir 
zira bu suretle 1zt1rabh 
yan1khklarmdan ka
~·nabilecetiniz cibi 
cildinize de ho$ 
bir cill vermi' 
olacaksm1z. 

Banyolar ve 
sporlar l~ln 
elzemdir 

Istanbul yedinci icra memurlugun -
dan: 

Bir bor4<tan dolayt mah4<uz olup sa • 
hlmasma karar veriien karyola, boru vi 
sair e§ya 26 haziran 936 giiniine gelen 
cuma saat 12 den 13 e kadar Galatada 
eski posta binasmda haztr bulunacak 
memur tarafmdan a4<Ik arhrma sure • 
tile satliaca~ ilan olunur. 19/6/936 

Sahtb ve Ba§muharrtT~ Yu11ue N-;,di 
Umumt ne~rtyatt tdare eden Yaz1 (§lert 

Milduril: Hikmet Miinil 

Matbaaclllk ve Ne§rtvat Turll: Anontm 

~trkett - Jstanbul 

Cinsi 
Ekmek 

Sattnalma Kurumundan: 
Ilk te- lhale giin 
minatl ve saati 

Karaman eti 
Yat aebze ve 

Miktar1 
14000 K. 
4300 » 

Tahmin 
fiatl 

1575.00 
1849.00 

118.13 9/7/1936 12,15 
138.68 » 12,45 

meyva «kalem» 20 1967.55 147.57 » 13,15 
1- Haydarpafa Liseai tlgretmen k11mmm aguatoa 1936 gayesine 

kadar yukanda miktar, ilk teminat, ihale gun ve aaatleri yazth ek
mek, karaman eti ve yaf sebze ve meyva ihtiyac;Jarl a~tk ekailtmiye 
konmu,tur. 

2 - Ekailtme lstanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda toplanacak 
Komisyonda yaptlacaktlr. 

3 - latekliler tartnameleri gormek ve malumat almak i~in Okul 
Direktorliigiine miiracaat edebilirler. 

4 - lsteklilerin Okul Direktorliigiinden alacaklar1 irsaliye ile ilk 
teminatlann1 Liaeler Muha1ebeciligine yabrmalart ve belli giin ve 
aaatte Ticaret Odaa1 veaikalarile birlikte Komiayona miiracaatleri. 

(3481) 

HEMORRON 
AmeliyatslZ Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

En son sistem ve en ucuz 

G A Z cihazlar1m1z 
GELMi$TiR 

Beyojlu lstiklal cadde~inde 101 numaradaki 
Sergimizi z1yaret ediniz. 

Ankara V aliliginden: 
25/6/936 tarih perfembe giinii saat 15 te Ankara Vilayeti bina-

11nda toplanan Vili.yet Daimi Enciimeninde ke,if bedeli 57254 lira 
11 kurut olan Ankara. Istanbul yolunun 165 + 000- 136 + 500 
kilometreleri ara11nda fOie ve menfez in,aatl kapah zarf usulile ek
ailtmiye ~1kartlm1tbr. 

Projeler, ke,if, tartname ve diger evrak Ankara Vilayet Naf1a Mii
diirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 kuru,tur. tsteklilerin teklif mek -
tublar1, muvakkat teminatlar1, Nafta Bakanhgmdan almmtf fenni 
ebliyet veaikalatl ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte 25/6/936 
pertembe riinii saat 14 e kadar Vilayet Daimi Enciimenine verme -
leri laz•md~r. «1274» (3l5l?) 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RAD Li 
de insanhga hiz· 
met etmektedir. 

~unku 

R 
di,leri, di,ler, mi· 
deyi, mide viicu· 
du kuvvetlendirir 
S1hhatli ve kuv
vetli insanlar da 
medeniyete hiz
met eder. .... --~---· 

Dr. HafiZ Cemal 
Dahiliye miitehamsi 

Pazardan ba~ka gii.nlerde ogleden 
~onra saat (2lh tan 6 ya) kadar tstan· 
bulda Divanyolunda (104) numaralt 
hususi kabinesinde hastalartru kabul e
der. Salt, cumartesi giinleri sabali 
c9 lh . 12. saatlerl hakiki ftkaraya mah
sustur. Herkesin hallne ~ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398, .Klsbk telefon: 21044. 


