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MontrO Miizakereleri Hararetli Bir Safhada 
Devletler ihtiraz kay1dlarile beraber Tiirk pro
jesinin miizakerelere esas olmasini kabul ettiler 

Bogazlar da vas1ndaki 
Tezimizin 
Kuvveti 
I'E9J ogazlar konferansi a~lld1 ve iki 
l,g) giindenberi, Tiirkiyenin Bogaz· 

lar da vas!, siyaset aleminin en 
miihim meselesi oldu. Dun, aynen met
nini ne~rettigimiz, bugiin de, ba§ka sii· 
tunlarda, hulasa, tefsir ve tablil ettigimiz 
:Turk teklifi, «bak» ile «akli selim» e da
yanarak gayet iyi tertib edilmi§tir. Bo
gazlara vermek istedigimiz yeni rejim §U 

tic; esasta bulasa edilebilir: 
1 - Ticaret gemileri ic;in harbde de, 

sulhta da gec;i~ serbesttir. 
2 - Ecnebi barb gemileri, Tiirkiye

nin ve Karadeniz devletlerinin emniyet 
ve miidafaasJm temin eden kay1dlar da
iresinde, harbde de sulhta da, Bogaz.lar
dan gec;eceklerdir. 

3 - Tiirkiye, Milletler Cemiyeti aza· 
s1 oldugundan ticaret ve ·harb gemileri
nin gec;id serbestisi, misaktan m:.itevel
lid taahhiidlerle mukayyed olacaktJr. 
Y ani, Milletler Cemiyeti Bogazlardan 
$!ec;i'§ serbestisi hakkmda baz1 takyidler 
koyarsa, Tiirkiye de, misaktaki taahhiid
leri dairesinde, bu kay1dlan kabul ede
cektir. 

T eklifimiz.in yukandaki tic; maddede 
hulasa ettigimiz esaslan iizerinde, tefer
ruata aid baz1 ufaktefek itirazlar yap!· 
labilse dahi, bunlar, ana prensip olarak 
itiraz kabul etmiyecek kadar kuvvetlidir. 
<;Unktl tira.r t kll'l,ndan denizlerin •er
l>estisj prensipine tamamile uygundur. 
Ayni zamanda, ic; denizlerde ' sabili olan 
<ievletlerin mukaddes ve tabli emniyet ve 
miidafaa haklarma da uygundur. Filva
ki tezimiz, Ti.irkiyenin candaman olan 
Bogazlar mmtakasmm ve dolayisile 
ifiirkiyenin emniyet ve miidafaasm1 temin 
ettigi gibi Karadeniz devletlerinin yani 
Sovyet Rusya, Romanya ve Bulgarista
nm da ac;1k denizlerden gelecek taarruz
lara kar§I emniyet ve miidafaasm1 tekef
fiil etmektedir. Esasen, Lozan muahe
denamesine bagh 1923 tarihli Bogazlar 
mukavelenamesinde de Canakkale Bo
gazindan girip lstanbula veya Karade
nize gelecek harb gemileri hakkmda da 
baz1 kay1dlar ve ~artlar vard1. Bu muka· 
velenamenin ikinci maddesine gore, Ak
denizden Karadenize ge<;ecek harb ge
mileri, Karadenizdeki en kuvvetli donan· 
madan fazla olmiyacakti. Simdi bu kuv· 
'Vet biraz daba tahdid edilmi~. Karadeni· 
:ze 28,000 tondan fazla bir deniz kuvveti 
gonderilmesi ve bu kuvvetj_n 15 gunden 
fazla orada kalmas1 menedilmi§tir. 

Diin iki komisyon te~kil edildi, 
projenin tetkikine ba~land1 
lngiltere tadilat, . Rusya Bogazlardan Donanma 
ge~irmesine miisaade istiyor, Italya 

ka}'ldlari dermeyan edecegini 
kat'i ihtiraz 

bildirdi 

Montro 23 (Sureti mahsusada giden 
arkada§1m1~dan, telefonla} - Montro 
bu sabah daha sekizden itibaren gene ·bir 
faaliyet manzaras1 almi§tl. Dokuza dog· 
ru, ba§ka otellerde oturan murahhaslar 
ve gazeteciler Montropalasa akm etme -
ge ba§ladi!ar. 

Salonlarda heyet r~isleri ve mii§avir -
ler arasmda samimi basb1haller yap1lJ • 
yor, gazetecilerin her hareketten bir ba
vadis <;Jkarmak ic;in mutemadi bir gayret 
ic;inde olduklan nazari dikkati celbedi • 
yordu. 

Konlerans toplanryor 
Saat ona dogru konferansa reis M. 

Briisiin ba§kanhgmda ilk hususi celsesi • 
ni akdetti. 

Konferansm ne§rettigi teblige gore, 
mlizakereler ~u sekilde cereyan etmi~tir: 

M. Briisiin sozleri 
Konferans reisi M. Briis intihabmdan 

dolay1 konferansa ve isvic;re makamah 
tarafmdan konferansa gosterilen misafir
perverlikten dolay1 da lsvic;re makama
tma te§ekkur ettikten sonra Bogazlar re· 
jiminin tedilini elde etmek ic;in Tiirkiye • 
nin kullandJgi usulii methii sena eylemi~-

f Arkast Sa. 7 siltun 1 del 

Giornale d'italva «italya Montrode . 
temsil edilmek istemiyor ve .bu hare-

. ket bir ihtar saydabilir)) diyor 
Rusyanm Bogazlardan asker 

istiyecegine dair haber 
ge~irmek hakk1 
tekzib edildi 

Roma 23 (A.A.) - Ciornale 
d'ltalia yaz1yor: 

Tiirk taleblerinin ekseriyetle sa
mldJgmdan daha geni§ bir mahiyeti 
vard1r. Bu talebler, halen Akdeniz
de bir harb tehlikesi vaziyeti bulun· 
dugu fikri iizerine istinad eylemek
tedir. Bu hususta italyanm vaziye
tine gelince, M. Musolini, Habe~ 
meselesini mustemleke mahiyetli bir 
i~ olarak telakki eyledigini ve bu 
meselenin bir Avrupa meselesi ha • 

line gelmesinin online gec;ecegini 
muteaddid defalar tekrar eylemi§tir. 
Bu itibarla Tiirkiyenin mutalebatim 
serdederken ileri slirdugli sebebler • 
den bir tanesi dogru degildir. ltal
ya, Montrode temsil edilmegi iste • 
memektedir. Bu keyfiyet italyamn, 
kendisi orada mevcud olmadan ah
nacak her tlirlli kararlan kabul ede· 
miyecegi hakkmda bir nevi ihtar gi
bi telakki olunmahd1r. 

[ Arkast Sa. 6 siitun 3 te] 

v·aiire·r····craii]J·a·~·ve·ktffD ........... o~;i; ... : .. ·~~iik ....... .. 
riyasetinde i~tima ettiler fabrikas• i~in 

~ Diin Ankarada bir mali 
ismet inonii, Parti Ba,kanhg• vazifesini de alan 
Valilere bu vazifenin yiiksek ehemmiyetini anlatb 

ania,ma imzaland1 

T ezimizin en kuvvetli taraf1, Tiirkiye
ye Bogazlar mmtakasmm tahkimi imka
mm vermesidir. Bu tahkimat, Tiirkiyeye, 
en tabii ve mukaddes bakb olan kendi 
emniyet ve miidafaasmi temin hakkm1 
Yerdikten ba§ka, bilbassa harb zamanmda 
ecnebi ticaret ve harb gemilerinin Bo
gazlardan gec;i§ serbestisini de temin ede
cektir. !§in ruhu buradad1r. Bogazlar, 
'daha su}h zamanmda tahkim edilmezs~ 
herhangi ci.!I' etkar bir miitecavizin baskm 
§eklinde bir taarruzuna ugramasma mii
l!aiddir. Bu, Tiirkiye ic;in bir tehlike ol
Clugu gibi, §ark ve A vrupa sulbu ic;in de 
bir tehlikedir. (:iinkii, herhangi bir devle
tin aciz ve zafidir ki en biiyiik barb ve
eilesi oluyor ve diinyay1 kan~tmyor. Bu
nun en yeni misali Habe§istandJr. italya, 
Habe§istana zay1f ve yutulmas1 kolay bir 
Iokma oldugu ic;in, taarruz etti ve birc;ok 
tehlikeli buhranlara sebebiyet verdi. E
ier Habe§istan kuvvetli bir devlet olsay
(h 1 talya, on a, taarruz cesaretini goste

temez,di. 

~iikrii . Kayan1n Ankara 

Ankara 23 (A.A.) - Birinci be§ 
senelik endlistri programma dahil olup 
Siimer Bank tarafmdan bu sene Kara -
biikte kurulmasma ba~lanacak olan De -
mir - <;elik fabrikalarile miitemmimi baz1 

Bu itibarla, Bogazlann tahkimi Tiir
liyenin kuvvetini artuacak, Bogazlara 
herhangi bir devletin baskm yapmas1 im: 
lanm1 5If1ra indirecek ve boylece Sark1 
J\kdeniz Karadeniz ve dolayisile biitiin 
~vrupa.' hatta diinya sulhu, ciir' etkar ~ir 
~i.it~cavizin saldm§ile tehlikeye dii§mek· 
ten kurtulacakhr. 

Bogazlann sulh zamanmda tahkimi, 
_Bogazlardan ge~i§ serbestisini de her· 

ABIDIN DAVER 
{Arkast Sa. 3 sutun 3 tel 

muhabirimize beyanab 

Ankara 23 (Telefonla) - Parti i§· 
leri etrafmda kendilerine gonderilen ta • 
limat hakkmda gorii~iilmek ve yeni direk· 
tifler verilmek iizere Ankaraya c;agmlan 
valiler bugiin saat on be~te Parti mer • 
kezinde toplandilar. 1Ik toplantJ Parti 
Umumi Reis vekili Ba§Vekil fsmet In -
oniiniin ba§kanhgmda §ehrimizdeki bii -
tiin Vekillerin ve Parti Umumi ldare 
Heyeti azasmm i§tirakile yapiidi. l~ti • 
mada 28 vali bulunuyordu. 

Ba§vekil lsmet 1nonii, toplanhda, va
lilere, Parti ba~kanhg1 vazifesini veren 
karan ve bu karann yiiksek ehemmiyeti
ni aydmlatacak beyanatta bulunmu~tur. 
Ba~vekilimizin bu izahatlanndan sonra 
toplanbmn ilk celsesine nibayet verilmi§ 
ve !smet !nonii ile Vekiller Parti bina-

Toplanttva ba$kanhk eden ismet inonii. 

smda k1sa bir istirahatten sonra ayfllmi~
lard!l'. 

[Arkast Sa. 6 siitun 6 dal 

[Arkast Sa. 7 siltun 3 tt!] 
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Bogazlar i~inde 

z1d cereyanlar 

Timese gore Japonya, Ka
radenizden Akdenize, Rua· 
ya, Karadenize donanma 
ge~mesini istemiyormu, 

Timesin Istanbul muhabiri, Bogazlar 
meselesi hakkmdaki Tiirk tezini a§agi 
yukar1 hulasa ettikten sonra ~u miitalea· 
Ian ilave etmektedir: 

cDevletlerin Tiirkiyeden koparmalc ii
£Arkast Sa, 6 siitun 5 tel 

Bir miiddettir Floryadaki Deniz kofkiinde oturan ve yaz sporlan 
yapan Atatiirk Dolmabah~e Sarayma avdet buyurmu~tur. Resmimi:z. 
kendilerini Meclis ikinci reisi Nuri Conkerle beraber otomobi!de 
gostermektBdir. 
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Bel<;ika da zecri ted a bir i 
kaldiracagini bildirdi 

Avam Kamarasmda diin gene ~iddetli miinaka
,alar oldu, neti~ede hiikumete itimad beyan edildi 

Zecri tedbirler meselesi i~in Cenevrede karar verecek olan 
Milletler Cemiyeti Asamblesi 

Londra 23 (Hususi) - Avam Ka- giltere, Habe~istana ihanet etmi§tir.» 
maras1 bugiin toplanarak, zecri tedbir • Bundan sonra hi.ikumet namma soz 
lerin kaldmlmas1 hakkmda kabinenin alan Sir Con Simon da ~unlan soyle • 
verdigi karan miizakere etm1~hr. h<;i mi tir: 
partisi lideri Atly kabinenin karanm ~id- «- Zecrt tedbirler harbe mani ol • 
detle tenkid ederek demi§tir ki: mak i<;in konmu§tu. Halbuki ~imdi harb 

«- Hiikumet, gec;en hafta mubalif • bitmi~tir. Bu tedbirlerin devamma Iii • 
lerin yapml§ aldugu tenkidlere tatmin e· zum kalmam1~t1r. Harbin online gee; • 
dici cevablar verememi§tir. Verilen ka • mek icin bir tek <;are vard1, ki o da harb
rar lngilterenin namm1 ayaklar altma al- di. 
mi§tlr. Habe§istamn k1sm~n i~gal edil • Simdiki halde bizim ic;in yap1lacak I§ 

mi~ olmas1 zecri tedbirlerin kaldmlma • Milletler Cemiyetini kuvvetlendirmek ve 
sma liizum te§kil etmez. Bu suretle in - IArkast sa. 6 siitun 5 tel 
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Fransa ile yeni hir 
pakt akdediyormu§uz 
Fransa Hariciye Naz1n M . . ivon Delbos, 
Fransan1n bundan sonra Balkan Antantil~ 

I birlikte hareket edecegini soyledi 
Noye F raye' Prese gazetesinin · Paris 

muhabiri 20 haziran taribile a§agJdaki 
telgrah c;ekmi§tir: ' • 

M. Leon 'Blum, Tiirkiye - Haric:)oe 
Vekili T evfik Rii§tii Aras1 kabul etti. 
Hariciye Nezaretinde Tiirkiye Hariciye 
Vekili §erefine resmi bir ziyafet verildi. 

Rivayet edildigine gore bir F rans1z. • 
Tiirk paktmm akdi 'tekrar giiniin mesele
si olmu~tur. Bir sene evvel de boyle lJir 
misak akdi ic;in te~ebbiiste bulunulmu~ ve 
bu te§ebbiise Moskova ile Kiic;iik itilaf 
tarafmdan muzaheret edilmi§ti. 0 za • 
man bu te~ebbiis akim kalm1~hr. 

F akat o vakittenberi vaziyet degi~ • 
m1stJr. Montro konferansmdan sonra 
TUrkiye ile Fransa arasmda bir misak 
aksi icin tekrar miizakere ba§hyacak gibi 
ROriinUyor. Bu misak F rans1z - Sovyetler 
paktJ sistemine ithal edilecektir. 

Fransa, Balkan Antantile 
beraber hareket edecek 

Fransa Hariciye Nazm M. lvon De· 
les, gazetecilere, F ransanm harici siya • 
set! hakkmda muhim beyanatta bulun -
mu§tur: 

«-Zecri tedbirler meselesinde, Fran· 
sa Milletler Cetniyeti tarafmdan vcriie· 
cek karara tebaiyet edecektir. Fakat uc· 

Ye11i Franstz Harieiye Naztrt 
M. ivon Delbos 

ri tedbirlerin kaldmlmasma ln~~:iltcre on
ayak dlmahdJr. Beynelmilel siyaset ~a
hasmda lngiltere ile beraber bareket e· 
decegiz. Fa kat bu elbirliginin miispet ve 
biitiin miihim meselelere §ami! olmasm1 
istiyoruz. Ren meselesinde noktai nazan
miz malumdur. Kollektif emniyet mesele 
sinde de mumnz. 

F ransa, Balkan Antantile beraber ha· 
reket edecektir. Tuna havzasmda da 
sulhun mubafazasma yard1m edecek " 
Habsburglann tahta iadesi te§ebbusl"!r· 
mani olacaktu ,)) va 



2 CUMHURfYET !4 Hazlran 1938 

I II II ( Oehlr ve 
VIYANA DO_N.U$U Bisikleti ~almam1~, 

kiralamts amma ... Tarihi tefrlka: 72 M. TURHAN TAN 
' 

Avc1 Mehmed, Y eni~eriler taraf1ndan korkak· 
bkla itham olunmak korkusile BabJalinin Nemse 

i,inde tuttugu yolu begenmi' goriiniidii! 

Binip Ankaradan istan
bula kadar da gelmi'! 
Diin Sultanahmed birinci sulh ceza 

mahkemesinde bundan birka~ giin evvel 

Birinci Leopoldun elt;isi mujdelenen 
fel&kete zaruri bir tevekkiille boyun iger· 
ken mediate ham bulunan Seyhulislim 
Efendi. a~JlmasJ resmen kararla~m•• olan 
Nemse seferi i~in fatiha okuyordu. 

*** 
AvcJ Mehmed, Yenic;eriler tarafmdan 

korkakhkla itham olunmak korkusile Ba
bJalinin Nemse ~inde tuttuiu yolu be
ienmit goriindu, K1zlaragasile Ba,imra
hurun sitemlerine kulagtnJ hkadJ, gozde
lerini ahp Edirneye savu§tu. Gene av ba
hanesile yap1lan bu g1d1§ masmda Sadra
zamJ c;agJrmJ§ ve kulagma fmldar gibi 
du~uncelerini soylemitti: 

- Ben bu iJe gonulden ma vermi§ 
degilim. Dolabt c;eviren sensin, ayajm1 
denk al ki kabak ba~ma patlamasm. Be
n1 Engiiriis diyarma da suriiklemege kal
kttma. Sava suyunu babam mezardan 
kalk1p zorlasa g~mem, Belgraddan ote 
bir ad1m atmam. Ona gore davran ! .. 

Sadrazam, hunkinn ordu ile beraber 
bulunmak istemeyi~inden memnun olmu§· 
tu. Ciinku kuruntuladJgJ buyuk ~ref bu 
suretle lcendine munham kalacakll. Elde 
edecegini umdugu hazinelere de zorlu bir 
ortak c;Jkmam•• olacaktt. F akat i~ine bir 
kurt ta du~mii§tU. Padi§ahm kendine kar-
11 gizli bir hmc besledigini seziyordu. 
Bqta Y usufla San Suleyman olmak ii· 
Mre biitiin saray agalan da bu hmc1 
durmadan koriikliyecekleri i~in ergec ba· 
llll& bir felaket gelmesi ihtimali vard1. 

Ayni zamanda hulyalannm bo§a '>•It
mast ihtimalini de he&ablam1ya ba,IamJ§· 
b. Harbe karar verdikten, her tarafa e
mimameler gonderdikten, el~i Kaprarayt 
hapaettikten sonra ablan admun dogru 
mu, iiri mi oldugunu dii•iiniiyordu. Bu. 
sect kalml§ bir uyamkltktt ve gi.iliincdii. 
Lakin sefer itlerile hummah surette c;ah
t•rken arama dalgmlatmaktan ve ak1beti 
dam clerin miil&hazadan aeri kalanu • 
yordu. f 

Bu tereddiid nefsine kar§l besledigi 
ithdcia yiiz gosteren bu &arsmtJ tu veya 
bu tebeblerle yava1 yava, biiyiiyordu. Bir 
riiya ve bir hadise, o ruh kargatahgJnJ 
biisbiitiin c;ogalttJ, magrur SadrazamJ en
elite ic;inde b1raktJ. Riiya ,uydu: Ken
diaine buyiik bir kalabahk ic;inde Bekri 
Mustafa Pa,a bir t;izme sunuyordu. <;iz· 
me, otedenberi kullamlanlara benzemi
yen bir bic;imdeydi. F akat giizeldi, kartt· 
amda kumelenen halk, !>izmenin giizelli -
idle hayran olmu§ ve ayag1na uygun ge
lip ~lmiyeceiini merak etmi1 gibi gorii
Jriiyordu. Kendisi o hayretle bu merakt 
Jidermdt istercesine acele gosteriyor, 
~zmeyi hemen ayagma gec;iriyorclu. La
kin onu giyip te yiiriimege batlar batla

maz yedi ba~h bir ejderha ile kal1tlatt • 
yorclu. Hayvan korkuncdu, ortaya c;tltar 

~kmaz kalabahit telip verip kac;1rmt~ -

b. Ortada kendinden ba~ka kimse yoktu 

ve ejderha her ba,mdan sivri, dikenli bir 

dil uzatarak, gok guriiltusii blc;iminde 

naralar savurarak saldmyordu. Ka~mak 

miirnkiin degildi, yedi ba§h ejderi tepele· 

mege de imkan yoktu. Kara Mustafa 

Pata bu tehlikeli durumda ne yapacagJ

DJ, nereye sJgmacagJnl kestiremiyerelc 

bocalarken hayvan bir hamle yaprnt§, 

yedi zehirli dilini birden onun kalbine ge

~irmittil.. 
Sadnazam, gerc;ekten yuregine aiu 

cJolmut aibj JShrab ic;inde yatagmdan fu

laytDCI ilk diitiindiiiii ICY du~u Hasan 

Efendiyi c;ag1rmak oldu, {evliya -

hk) taslamamakla beraber ilihi bir aziz 

gibi gaibden haber veregelen ve halkm 

saffeti iizerinde geliri bol bir saltanat ku

ran Hasan Efendi, saray entrikalanm 

kavr&mll bir adamd1. Son siyasi hadise -

Jerde KJzlaragasile Ba,imrahurun tut -

tuklan yolu biliyordu. Bu sebeble fn -

sattan istifade etmek ve onlann entrika -

Ianna yard1m etmek istedi: 

- Ciydigin ~izme, dedi, sefere git -

mek alimetidir. 01 eider Nemse ~a~andu 
ki Nu1irevan tacJ anda oldugundan yedi 

Kral emrine ramd1r. Size bu seferden fe

rqat hay•rhd1r ve ilia nedamet mukar -

rerdirl.. ( 1 ) 

Kara Mustafa Pa§a iligine kadar tit

remekle beraber ses ~ikarmad1. Zaten 

b1•ka tiirlu davranm1ya da imkan yoktu. 

'-'lreket emrini almJ§tJ, tuglar <;Jka

•uretle olursa olsun geri don

·•tlha ge<;mek ,&z ,Ore 

o1 

Ankarada c;almm1~ bir bisiklet i~inin mu· 
gore oiilmii kabul etmek olurdu. Dalka· hakemesine bak•lm•~hr. Su~lu; evvelce 
vuklar haJJ Reisiilkiittab da vezirin endi- Kayseri bez fabrikasmda ~ah~m1' olan 
telerini gidermek i~in dil dokmekten gen Nevzad isminde bir gencdir. Poliste verdi
hlmJyordu. Ayetler ve hadisler okuyup gi ifadeye nazaran; fabrikadan ~Jkhktan 
ltorkun~ riiyanm tesirlerini gidermege sa- sonra i~siz kalarak Ankaraya gitmi§; bu
V&JIYOrdu. Onun and i~erek soyledikle - rada da bir i, bulamaymca bir posta mu
nne bakJ!Jrsa tabiate aykm du§lerin rah· vezziine aid bir bisikleti ~alaralc i, bul
mani olmasma ihtimal verilemezdi. Yed• mak iizere bu bisikletle 1stanbula gelmi~
ba,h ejderhalar ise tabii degildi, masal- tir. Burada bisikleti satmak istemi§; lakin 
d •. Boyle olmasa bile ruyalann tersine muvaffak olamam•~tJr. Diin Beyoglu ci
tll bir ve tefsir edilmesi icab ederdi. Dii,- hetinde bisikletle gezerken bisikleti tam
eli Hasan, hernedense, bu ilmi yolu b•- yan Ankara polislerinden biri Nevzad1 
rahrak riiyay1 bir hakikat gibi tabir et· yakahyarak T aksim merkezine goliir -
tiginden s<iziine inamlmamak gerekti. mii§tiir. Halbuki su~lu, hakim huzurun· 

Sadrazam, ba, dalkavugun bu teker- da verdigi ifadede bisikleti c;aldJgm1 in
lemelerinden pek az muteselli oldu. Yed1 kar etmi~; ezciimle ~unlan soylemi~tir: 
ba,h ejderle hakikat sahasmda kar§Jia, • «- Kayseriden Ankaraya gittim. An
mamaya bir '>are aramak ic;in mahpus karada i§ bulamadtm. h bulmak ic;in ls
elc;iyi bir giin huzuruna getirtti: tanbula gelmege karar verdim. Y ol pa· 

- Goriiyorsun ya, dedi, hazulamyo- ram da yoktu. Birgiin istasyonda yirm1 
ruz. Pelt yakmda efendinin tahll Y•k•la • be§ kuru, vererek bir saat ic;in bir bisiklet 
cak. Ona sadakatin vana dileklerimi ka- kiraladtm. istasyon meydamnda boyle 
bul et, §Urada bir sened yaz1p imzala kira ile bisiklet veren birc;olc kimseler var
Ben de seferden vazgec;eyim. d1r. Bisikletle Y alovaya kadar gel dim. 

Kont do Kaprara, boynunu bulctu, Oradan vapurla lstanbula gec;tim. Bisilc-
aghyan bir sesle cevab verdi: leti c;almadJm; kira ile tuttum.» 

- Beni efendim barlSI tazelemek ic;in Mahkeme Nevzadm tevkifine karar 
gonderdi. Vergi ve memlelc:et ver, deme- vermi§tir. Hakkmda talcibata devam edil
di. Sebebsiz sefer kapJSJ ac;an sizsiniz mek iizere Ankaraya gonderilecektir. 
Dokulecek kanlann vebali de sizin boy-

DENIZ ISLER/ nunuzda kalacak. Muhammedin ummeh-

yiz diyorsunuz. Dininizde boynuna ke • ~irketi Hayriyenin yeni 
fen tak1p aman diyene k1hc c;ekilmek ca- vapurlarl 
iz midir? Ben balka bir dindeyim amma $irketihayriyenin yaptJracagJ ilci lcii • 
~eyhulislammiZln verecegi fetvaya raz1- t;iilc vapurun in§aahna temmuz ic;inde 

y1m. <;agmn gelsin, soruma cevab ver • ~irketin Haskoydeki fabrikasmda ba§la-

sin r (2) nacakhr. 

Sadrazam bu tedbirin de ki.r etmed1- Bu vapurlarm yalmz baz1 k1simlan 
gini gordii, mukadderata ma gostermek Avrupadan getirilecek, diger aksamJ tll

mamen burada yerli malzeme ile yapl • 
zorunda kaldt, Kont do Kapraray1 gene 

lacaktJr. 
mahpesine yolladJ ve kendisi riiya s1km- lc 1 

Vapurlar birer birer yap1laca hr. n-
hstnt gidermege ~ah§arak <;uplctdaki ka- ~aata ba,lanmasJ ic;in fabrikada ktzakta 

rargiha gitti. bulunan bai.1 vapurlarm tamir i§inin bit
Fa kat onun hurafesever taraftm tah- mesi beklenmelctedir. Bundan sonra kt • 

rile edecek bir hadise de bu karargahta zaklar ha'nrlanacak ve diger fenni ter • 
yiizgosterdi: Mevsim giiz sonu oldugu tibat ahnd1ktan sonra derhal i§e ba,la • 

V · nacalchr. ic;in boyuna yagmur yagtyordu. ezmn 

CtrplcJya gelmesile beraber yagmur c;o-

ialdJ, ova bulan1lc sulu denize dondii. 

<;adtrlarda bannmak imkam tamamile 

kalltrnlfb, asker adeta yiizerek karargah-

Tamir edilen vapurlar 
Denizyollan idaresinin tamir zamam 

gelen vapurlan Halicde havuza ~ekil • 
mektedir. 

lki aydan fazla bir miiddettenberi 
ta tutunabiliyordu. Halicde bulunan lzmir vapuru tamirden 

Kara Mustafa Pa,a bu hengamede ~; 1km1~11r. lzmir vapuru yalcmda Kara • 
padi§ahJ temsil eden otagla lcendi ~adtr- deniz postalanna ba~hyacaktJr. !dare • 
Ian etrafma hendek kestirdi, afeti mii - nin Tari vapuru da tamir edilmek iizere 
himsemez gorundii. Kumandanlar, aga- havuza ahnmJ§tlr. 

lar suyun geli,indeki yamanhg1, hoyrat R1hbmlarm tamir ve in,aah 
bahadJrhg1n yersiz bulundugunu ani at- T ahsisah almml§ olan Istanbul nh • 
maga c;ah,tyorlardJ ve otagla sancagm tJmlannm esasl1 surette tamir ve in~asma 
Davudpa,a sarayma yollanmasmJ, ken- ba§lanmak uzeredir. 

disinin o civardaki c;iftligine c;ekilmesim, R1htJm ve antrepo i§leri lcendisine dev
aslcerin de lstanbula donmesini teklif e- redilmi1 oldugundan nhtJmlann tamiri 

ve in§aSJ i§ine Liman hleri idaresi baka
diyorlardJ. Lakin °• otagla sancagJ g~r~ caktn. lkhsad Vekaleti Ba~mii§aviri 
dondiirmekliiin ugursuzlulc getirecegml Fonder Porten de isin teknik noktadan 
iJeri SUrUp tufan j~inde oturmakta JSTar kontro(unu yapacaktJ,r. 

gosteriyordu. T amirata evvela istanbul tarafmdaki 
[Arka.tt var] nhtJmlardan ba~lanacakhr. Bunu miite-

(1) Sllahtar Tarihi. c: 1. s: 757 ak1b Galata nhtJmlan tamir edilecektir. 
(2) Silahtar Tarlhi- C: 1. S: 758 RJhtJmlarla beraber, nhtJm uzerindeki 
Nihayet hendekler de doldu, otagt su mebani de muntazam bir hale konulacalc 

bast1, agtrhklarm aiiriiklenip gidecegi an- Ve bunlar i~inde tamire muhtac olanlan 
la§Jldt ve ugursuzlulttan korkan Kara yenile~tirilecektir. Bu i§ler meyanmda 
Mustafa Pa~a bir geceyansl kac;ar gibi Galata yolcu salonunun civarmda bulu
karargahtan aynld1, c;iftligine SJgmdJ. Fa- ' nan transit hayvanlara mahsus beton a -
kat inadc•hi• yiiziinden bir~ok e§ya suya h1rlar kaldmlacak ve burasJ geni§letile -
gitti, yiizlerce asker boguldu. 0 meyan- cektir. 
da bir giin evvel oldurttuiii Bursa San· T atbik edilecek yeni nizama gore bu
cakbeyi $ehsiivaroglunun da cesedi yiik ~ilepler ~imdiden sonra Fmd1kb ile 
kayboldugundan halk. dedikoduya ger- T ophane arasmdaki sahaya yana§acak
mi verdi ve oliini.in bulunamay•tm• ac;•lan lard1r. Buraya gayet kuvvetli, otomatik 
seferin kotii bir netice ile bitecegine ali- vinc;ler konulacakhr. 

met say mag a batladJ! .. · (3) R1hhmlann tamirat ve in§aat i§i 93 7 
(3l cOrta guz eyyam1 olmajtm bu ma - senesi ortalanna dogru bitirilecektir. 

hallerde blr mertebe azlm yajtmurlar yd- Deniz idareleri memurlarl· 
dt kl ciimle ovalar deryaya dondii ve Qlr-
p!CJ ~aymm basup ciimle ordu su l~lnde DID pasolarl 
kaldJ. Vezlrlazam lnadmdan kalkmayup 1 tern· 
otat1 hiimayun ve kendl ~ad1rlan etrafma lkhsad Vekaletinin bir emrile 
hendek kestiriip oturdu. Ayam asker va. muzdan itibaren Denizyollan memurlan 
rup yalvardJiar. Suyun gell~l yamand1r, Akay, Altay memurlan Denizyollan va
hoyrat bahadJr!Ji!'J fayda vermez, belkl blr purlarJnda bedava seyahat edemiyecelc -
hata ola. Sancail't Davudpa~a sarayma yol.. 
layup kendlniz ~iftllil'lnlze te~rif buyurun, lerdir. Y almz her iki idarenin memurla -
dedller. Bunlan dondiirmek ugur de~il - rma kendi vapurlarile meccanen seyahat 
dlr deyu lnadmda muSJr olup kaldl. Akt - hakkJ verilmi§tir. 
bet hendekler dahl dol up otaii'J hiimayunu _, •, _ 
su basJcak tel~landJ ve otag1 hiimayun 
gii<;le kurtardl, ckser ~ergeleri su alup 
deryaya gotiirdii, Vezlr TopkapJSJ kurbiin
dekl ~iftligine glzlice flrar eyledl. Nice e~
ya ve ~<adm su gotiiriip zayl ve nice ad<>.m 
ve hayvan gark ve helak oldu. Hatta blr 
l!'iin 1'1\~kaddem Bursa Sancakbeyt ~hsii • 
varotlu otag1 hiimayun iiniinde katlolun. 
mu~tu. Meyyltl bulunmadJ ve bu sefcrln 
ak1betl nedamete varacaitJ miilahaza o -
lundu,,. 

atlhtar Tarlhl - 0: 1. 8: 781 

Giinet tutulmaam1 tetkike 
giden profeaorler geldi 

Viyanadan §ehrimize gelerek burada 
kiisufu seyretmek iizere Bilecige gitmi§ 
olan Viyana Oniversitesi yiiksek kimya 
profesoru Leiser ile Uludaga c;JkmJ~ bu
lunan Istanbul Oniversitesi profesorlerin· 
den Dember diin §ehrimize donmu§lerdir. 

Memleket Haberlerl ) Siyasi icma 
hafriyah Sultanahmed 

Daha 10 sene 
devam edecek 

150 metro murabba1 
mozaik bulundu 

Sultanahmedde hafriyat i§ile me§gul 
olan profesor Baxter diin kendisile gorii.
§en bir arkada§lffilZI §UnJan soylemi§hr: 

«- Hafriyal ilerledikc;e memnuniye
tim arlJYor. Ba~lang1cda epey mii~kiilat 
t;ekmemize ragmen elde ettigimiz netice· 
]er bu sJkmttlan unutturuyor. Hafriyatta 
yeniden mozaik izlerine tesaduf ettik. 
Buradaki kiliseden Hipodrom meydam
na kadar 150 metro murabba1 bir yol 
yekpare mozaiktJr. Bu yekpare mozaikm 
baz1 yerlerinde kmkhklar ve c;atlaklar 
vardtr. Bu i1lerde miitehasSJS olan bir zat 
noksanlan iic; senede tamir edip mozaik
leri istedigimiz bir ~ekle sokacakhr. Bu 
i§i yapmak ic;in evvela mozaikin kmk ak
sammm mu§amba iizerine kahb1 almacak 
ve kahbda tespit edilecek §ekilde eksik 
yerler tamamlanacak ve boyanmast icab 
eden yerler boyanacakhr. 

Mozaikteki resimler 36 renkten mii • 
rekkebdir. 150 metro murabbamda olan 
bu yo! Sultanahmed camiinin avlusuna 
kadar devam ediyor. 

Bizans devrine aid Jiistinyanus sara -
ymm duvarlanm bulduk. Saraym bii.tun 
aksammJ meydana 1;1karmak ic;in civar• 
daki evlerin yJkJlmasma ihtiyac vardu. 
Zannedersem Vilayet yakmda bu evlerin 
istimlaki ic;in Ankarada te§ebbiisatta bu
lunacakhr. Aynca Helenistik devrinden 
kalma yani 3000 sene evveline aid bir 
~ok c;anak c;omlek par~aln da bulduk. 

Y eni~eri iakeletleri 
Hafriyat esnasmda tesadiif ettigimiz 

mezarlardan insan iskeletlerine aid ke -
mikler ~Jkardtk. Bunlann 350 sene evvel 
vuku bulan bir yenic;eri isyamnda oldiirii
len yenic;erilere aid oldugunu tesbit ~ttir
dilt. 

Hafriyat yerini muhafaza altma al
mak i~in bulundugumuz mmtahmn her 
tarafma duvar ordiirmekteyiz. Bu sene 
daha 15 hafta ~;ah§hktan sonra i§imizi 
tatil edecegiz ve gene gelecek sene yazm 
tekrar faaliyete gec;ecegiz. Onumuzde 
daha ro senelik bir c;ail§ma zam~ftl vat
dJr. Buradaki faaliyetimizi11 .ancak on se
ne sonra sonuna erebilecegimizi zanne • 
diyorum.» -------

T elefon idaresi 

Bir senede 900 bin lira 
varidat yapb 

Istanbul T elefon idaresinin bir sene • 
denberi hesablarmJ tetkik eden heyet 
vazifesini bitirmi§tir. Elde edilen netice
lere gore 1936 mali y.!1 sonuna kadar 
temin edilecek varidahn I ,361,168 lira 
olacag1 tahmin edilmektedir. 

1935 senesinden devredilecek olan 
457,758 lira has1lat bakiyesi bu yekuna 
dahildir. Bu c;•khktan sonra Istanbul te
lefon idaresinin bir senelik varidatJ 
906,410 liray1 bulacakhr. 

Bu sene, fstanbuldan gayri §ehirlerle 
beynelmilel telefon, radyo tesisah ic;in 
makine, ilat, malzeme, amele ve saire 
masraflara kar§Jhk ohnak iizere telgraf 
ve telefon umum miidiirliigii 1936 but -
!;esine 561 ,802 lira tahsisat konmu§tur. 

ADLIYEDE 
$ithane faciasmtn 

muhakemesi ~ 
~i§hane yoku§unda son vukua gelen 

tJamvay faciasmm su~lulan vatman Fah· 
reddinle arkada§lan Hasan, lsmail ve 
lbrahim aleyhlerindeki muhakemeye diin 
Ag1rceza mahkemesinde ba§lanmJ§hr. 
Fakat te§kili tarafeyn yap!lamadJgJ ic;in 
sut;lular sorguya c;ekilememi§tir. Kaza SJ
rasmda olenlerin verese vekilleri; mes -
ul bilmal s1fatile Tramvay §irketinin de 
mahkemede bir vekil haz1r bulundurma
smJ istemi,lerdir. ~irkete bu hususta teb· 
]igat yap!lmasma lcarar verilmittir. 

T alime ~ai'Irtlacak ihtiyat 
zabitleri 

lhtiyat zabitlerinin bu sene talime c;a
gmlacaltlan hakk1nda verilen haberler 
iizerine diin alikadarlar nezdinde tahki
katta bulunduk. Bize verilen malumata 
gore devlet miiessesesinde c;a!Jtan 313 iii 
326 tevelliidlii bulunan ihtiyat zabitleri 
agustosta hizmete c;agmlacaklardJr. Bun· 
Jar 45 gun talim goreceklerdir. lhtiyat 
zabitleri bulunduklan mmtakadaki piya
de k1t' asmda agustosun birinci gilniinden 
itibaren derslere ba~hyacaltlardu. Ser -
best meslek erbabmdan olan ihtiyat za • 
bitleri bu sefer ~agmlmJyacaktu. Muvaz· 
zaf s1mftan ihtiyat s1mfa gec;mit olan ih
tiyat zabitleri de hizmetlerini gelecek ae· 
ne yapacaklarchr, 

Ecnebi hamillerin 
yanhf hareketi 

Paris Borsas1nda Tiirk 
tahvilleri bundan dii,iiyor 

Tiirk borcu tahvilleri, Paris borsa • 
smda du,mekte oldugu halde, lstanbul 
borsasmda giinden gune yiikselmektedir. 
Borsa i,lerine vulcufu olan bir zat nez • 
dinde yaptlgJmJZ tahkikat neticesinde §U 

izahati ald1k: 
«- Turk borcu tahvillerinin Paris 

borsasmda dii§mekte olmas1 §U sebebler
den ileri gelmektedir. Tiirk hiikumetile 
hamiller arasmda vuku bulan son anla§· 
rna mucibince 25 may1s 1936 talcsiti 
Fransa, 1ngiltere, Avusturya, Bel'>ika, 
Holanda, Macaristan, ltalya ve fsvic; -
rede ,u §eraitle tesviye edilmi§tir: 

25 may1s 1938 vadeli olan I 0 numa
rah kupona kar§t, 9,37 I /2 Franstz 
frang1 hesabile ve Frans1z frang1 olarak 
% 50 nisbetinde tediyat yap1lmt§ ve 25 
mayrs 1936 vadeli, 6 numarah kupon 
muvakkaten tahvile merbut ka!mJ~tJr. 

Kuponun diger % 50 sine kar§J, ha -
millere, bu lusmm itibari k1ymetine te -
kabul eden 9,37 1 !2 Franstz frankhk 
bir taksim bonosu verilmi~tir. Bu bono, 
bunlann mukabili olan Tiirk liralarile 
Tiirkiyede mubayaa edilip Fransada sa
hlacak olan mallardan has1l olacalc pa
radan hamillerin mustefid olmak husu
sundaki haklarmm tahakkulcuna mahsus-

Biikre~teki hadisele 
fE5) u ay zarfmda Biikre§ ii~ 
(,g} defa biitiin Avrupa politik 

leminin dikkat nazanm k 
uzerine ~evirdi. Haziramn alhsmda 
c;iik ftilif devletlerinin 1efleri burada 
lu~arak bu siyasi zumrenin Avrupa 
yeni beynelrn.ilel vaziyete kar§J nasll 
reket edecegini gori.i§mi.i§lerdi. Hazi 
nm on be~inde dahi gene u~ devletin 
yiik Erkamharbiye ba§kanlan Roma 
payitahtmda toplanarak Avrupadaki 
m vaziyete kar~1 almacak askeri ted 
ler uzerinde goru~tiiler. Haziranm yi 
misinde dahi Biikre§te sokaklarda k 
c;arpl§malar oldu. 

Bu hadiselerle siyasi gorii§meler ve 
kerl miizakereler arasmda dogrudan d 
ruya bir rab1ta yoksa da dolaytsile 
hi!!l miinasebetler vard1r. <::unku ger 
goru~melerin, gerek c;arpl§malann as1l 
ikleri ayni §eydir: Avrupada siyasi 
z1yetin degi§mesi iizerine Romanya 
tutacag1 yeni politikanm tayini etrafm 
gorii~meler, miizakereler ve sava§lar y 
p1hyor. Avrupada yeni siyasi vaziy 
dqguran amiller Almanyanm silihlan 
mas1, fa§ist italyanm inki§af devrini i 
mal ederek fevkalade lcuvvet bulmast 
Sovyet Rusyanm Avrupa politikastn 
Fransa ve <::ekoslovakya ile akdettigi i 
tifaklarla tekrar girmi§ olmasJ, Frans 
da i§ ba~ma Marksistlerin gec;erek ye 
bir rejimin ba~lamasJdJr. 

Bu amillerin dordii de Romanyayr v 
miittefiklerini yakmdan alakadar etmek 
tedir. Fakat bu alakalann bir nisbett 

tur. olmamasJ Kii~iik ltila£ devletleri ar.o~u1n 
Buna mukabil, Tiirkiyede, 25 may1s da zahirde degilse de ic;in ic;in aynhk u 

1936 vadeli, tran1 tefrik edilmelcsizin, yandmyor. Mesela <::ekoslovakyamn ell 

Turk !iran olarak tediye edilecek ve 6 z1yade ehemmjyet verdigi Almanyanlll 
numarah beher kupon ba§Jna 18,75 51Jahlanm1§ olmas1d1r. <;.::elc politilcacJ!a• 
frangm mukabili olan 1,55,47 Turk lira- nnm butun dii§undiikleri Almanyay1 s1 
Sl veriJecelctir. ltJ§tJracak ve geni§Jemesine mani olaca 

F ransada, 25 may1s 1936 vadesincle ~areler ve miittefikler bulmakhr. Bunull 
yuzde ellisini, 10 numarah kupon mulca- ic;in Rusyada Bol~evizmin teessiisii es .
~ilinde tahsil eden hamil bu kuponun tah- nasmda Sovyetlere lcar§J en ziyade mii• 
vile merbut kald1gma gore «talcsim bo • cadele ve harbeden <::ekler oldugu hal ~ 
nosu» hakkm1 kaybetmemekle beraber. de ,imdi Sovyet Rusya ile Avrupada ilk 
bu §art, sahib olduklan tahvilleri elden ittifak alcdeden de gene onlar olmu§tur. 
~·karmalc istiyen bir kiSim hamillerin ho- fransadaki rejimin degi§mesine kaJ11 
§Una gitmemekte ve fiatlar bu seheble <::ekoslovakya Iakayd davranmaktad1r. 
dii§mektedir. Bunlar, geri kalan % 50 ltalyada fa§ist devletinin kuvvet bularal' 
ye kar1•hk olaralc tahsis edilen mallann orta Avrupada niifuzunu gostermesine 
sah§l neticesinde bir zarara ugramaktan kar§J Prag politikac1lan asia telit gos• 
ltorkmaktadnlar. termiforlar. 

Fr11nsada sahlaea'k. olan TUrk' maHsu- Ha u j ugoslavya Almanyamn :i 
latmm ihracatile de me§gul olmak iizere Jahlanmasma 0 kadar ehemmiyet verme• 
bir te§ekkiil viicude getirilmi~tir. -soo,OOO melctedir, bilalcis ltalyadaki fa,ist reji • 
lira sermayeye sahib bulunan bu te~ek- minin kuvvet bularak orta Avrupada nil• 
kiile, Tiirkiyede mal mubayaa etmesi ve fuz kazanmasmt kendisi i~in bir tehdicl 
bu maHan, sat!' bedelleri ldering harici saymaktadJr. Ayni zamanda Yugoslav• 
olarak kullamlmak uzere Fransaya ih • ya Sovyet Rusyanm orta Avrupaya sO<" 
rae etmesi hususlarmda, Tiirk hiikumeti kulmasma tahammiil edememekte ve bu• 
tarafmdan lcolayhlcla gosterilecelctir. nu kendisi j~in ba§kaca bir tehlike say• 

Bore vadelerinin her birinin hululiin- maktadJr. Yugoslavyay1 Sovyetlere br• 
de, alakadarlara kuponlarm itibari k1y- §I muhalefet ve husumetten vazgec;irme• 
metine muadil taksim bonolan verilecek, ge Biikre§teki son gorii§melerde de c;a .. 
ve bu bonolar, bilahare, mal satJ~lannm h§ml~sa da bu gayretlerin bir tesiri goriil• 
musaadesi nisbetinde, mevzuubahs hususi 
te~ekkiil tarafmdan sahn ahnacakhr. Bu 
sah~tan hast! olacak bilciimle zarar, a -
lacalchlann uhdesine raci lcalacakttr. 

F ranstz hamillerini lcorkutan ve bu 
tahvillerin piyasada azc;ok dii§mesine se
beb olan bilhassa bu son nkradu.» 

VILAYETTE 
Vili.yetler idareai kanunu 
Viliyetler idaresi kanununda yap1lan 

tadilat diin alakadarlara teblig edilmi§ -
tir. Buna nazaran viliyet le§kili veya 
mevcud viliyetlerden birinin kaldml -
mas1 veyahud vilayet merkezinin veya a
dmm degi~tirilmesi Devlet ~i'trasmm mu
taleasi almarak kanunla yapJlacaktn. 
Kaza te§kili, kaldmlmast veya bir kaza· 
n1n vilayetten ba,ka bir viliyete baglan
masJ viliyet idare heyeti ve umumi mec
lislerinin mutaleast almdtktan sonra ka
nunla yap1lacaktu. 

Y eniden tetkil edilen 
kazalar 

Yeniden dokuz kaza tetkili hakkm • 
da'ki kanunla bunlara bagh bir kadro 
cttveli diin Viliyete teblig edilmi§tir. Bu 
kazalar tunlardJr: <;ankaya, Giindog • 
mu,, Many as, Y e§ilova, Eyiib, Karg1, 
Golcilt, Y enice, Golkoy. 

Buna gore fstanbul Viliyetinde ya -
kmda Eyiibde kaza tetkilah yap1lacalc • 
ttr. 

MOTEFERRIK 

lktiaad V ekilinin seyahati 
1ktJsad Vekili Celil Bayann ay ni -

hayetine dogru tehrimize gelecegi soy -
lenmektedir. 

Celal Bayar 2 T emmuzda Modada 
yap!lacak olan biiyiik deniz tenliklerinde 
ve yan§larmda bulunduktan sonra Bur -
saya giderek on be§ giin kadar kalacalthr. 

~ehrimize gelecek M111rh 
tale be 

Temmuz ay1 ic;inde, M1mdan 80 Oni· 
1•ersite talebesi, profesorlerile beraber 
1ehrimize gelerek burada birka~ giin ka
lacaklarcbr. 

memi§tir. 

Romanyaya gelince, bu devletin fa .. 
§ist ltalya ile gorulecek hic;bir hesabi 
yoktur. Bilakis Rumenlerle yeni Roma 
fmparatorlugu arasmdaki Latin uk1 ka· 
rabeti, bu iki memleket efkan umumiye
sinde birbirine kar§J muhabbet ve tevec• 
ciih uyandJrml§hr. Yalmz Rumen politi
kacJlan Macaristanm, ltalyadan miiza· 
heret gorerek Transilvanyada bugunkii 
hududu degi~tirmege kalkl§masmdan 
korkuyorlar. Buna ragmen Romanyada 
!talyan fa§istligini Romanya ic;in de or· 
nek tutan kuvvetli cereyanlar vardu. 

Sovyet Rusyamn <::ekoslovakya ile it
tifak ederek siyasi ve askeri noktadan 
orta Avrupa ile s1kl miinasebet tesis et .. 
mi1 bulunmasma kar§J Romanya, ne Yu· 
goslavya kadar muc;tenib ve miiteneffir. 
ne de <::ekoslovakya kadar hararetli ta • 
raftardtr. Y akm zamana kadar Roman• 
ya kendisine en buyiik hasJm olarak Sov• 
Jj'et RusyayJ tammJ~tJ. F rans1z erkim .. 
harbiyesinin te~vik1 neticesinde ~omanya 
ile Lehistan miinhasuan Sovyet Rusyaya 
kar~t askeri bir ittifak akdetmitlerdi. Bu 
ittifak hala mevcuddur. 

Sovyet Rusya ile siyasi munasebetler 
iade edildikten sonra da Besarabyanm 
Romanyanm eczayi miilkiinden oldugu
nu Moskovanm kabul etmemi§ olmasi 
yiizunden Romanyada, Sovyetlere kar§t 
hala itimads1zhk vard1r. Bu yiizden Ro· 
manyada fa§ist cereyanlan gunden giine 
kuvvet buluyor. Fransada Marksistlerin 
birdenbire i§ ba§tna gelmi§ olmalanm Ru
men fa§istleri Sovyetlerin gizli tesirlerine 
atfediyorlar. Romanyadaki sol cenah 
partileri ise, F ransada sollann i~ ba~ma 
gelmelerinden bir daha cesaret bulmu~lar 
ve Sovyet Rusyaya ordulanftl Rumen 
topraklanndan gec;erek <::ekoslovakya " 
nm imdadma kosmasJ davasm1 bir kat 
daha ~iddetlendi~i§lerdir. Bu fikri en 
ziyade iltizam eden gazetelerin Y ahu • 
dilerin elinde bulunmas1 Rumen fa~ist 
gencligini bii~butiin alevlendirmit ve 
Biikre~teki son kanh hidiseler vuku bul• 

mu~tur. 

Muharrem Fe;yzi Toga1 
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SON I-IABERLE~ ••• 
'I'ELEFOH 'I'ELGRAJ' \•~ TELSiZLE 

I talya 
tazyik 

Almanyayt 
ediyormu§! 

----------------
Almanyantn ingiltereye cevab1 bunun i~in geri bt
rakdmt,. italya Akdeniz misak1n1 istemiyormu• 
Paris 23 (A.A.) - Lozan muahe • 

desinin tadiline muteallik italyan siyascti 
hakkmda Madam T abouis, Montroden 
Oeuvre gazetesine §1-1 tel graft <;ekmi~tir: 

Alman hiikumeti iizerinde eylule kadar 
!ngiliz sua! listesine cevab vermemesi i -
~Yin !talyamn ~iddetli tazyikte bulundu • 
guna dair .;1kan haberler di.in ak~am bii
yiik bir heyecan uyandumJ~tJr. Londra -
dan gelen telgraflar, Alman ekiliginin 
lngiliz Dt~ Bakanhgmt bu cevabm ey -
lule kadar tehir edileceginden a~ag1 yu -
kan haberdar etmi~ oldugunu mi.ieyyid
dir. fngiliz D1~ Bakanbgmm bu tarzt ha
reketi istihfafkarane bulundugu ve bun
dan mugber oldugu soylenmektedir. 
Montrodeki heyeti murahhasalann astl 

' nazan dikkatini celbeden ~ey Romadan 
·Berline ~onderilen su tel~raf olrnu~tur: 

«Zecri tedbirleri~ kaldmlmasmJ elde 

ettik. F akat bu kafi degildir. Emrivaki -
in kabulunii de istiyoruz. Diger taraftan 
F ransanm, 1ngilterenin ve kiic;iik dev -
letlerin Akdeniz misak1 hakkmdaki ta -
savvurlarm1 kabul etmek istemiyoruz.» 

Murahhaslann bundan <;Jkardiklan 
netiee, 1talyanm Alman cevabm1 bir taz
yik olarak kullanmak arzusunda oldu -
gudur. Filhakika Almanya cevab vel -
medigi miiddet.;e Fransa ve lngiltere is
tikbalden emin olamazlar ve binaenaleyh 
ftalyanm Berlin, Londra ve Paristen bi
rini intihab edebilmek gibi bir avantajJ 
vard1r. 
/ngiltere ltalya ile anlafmtf mr? 

Londra 23 (A.A.) - Akdeniz hak· 
kmda fngiltere ile !talya arasmda bir an
la~ma ·aptldi~J haberi resmi mehafilde 
tekzib olunmaktad1r. 
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Normandi gemisi 

iistiinde bir vak' a 

Giiverteye bir ingiliz lay
yaresi dii~tii. par~aland1 

Londra 23 {A.A.) - Normandie va
puru siivarisi M. Pugnet, Evening News 
gazetesine beyanatta bulunarak bir 1ngi-
1iz askeri tayyaresinin pek a~ag1dan Nor
mandienin u7erinden uc;mu~ oldugunu 
soylemi~ ve ~u tafsilatt vermi~tir: 

«Tayyare, on bacamn iizerinden gec;er
ken a§agl dogru ba~ vermege ba~lamt~ -
tu. Galiba, tayyareci, gerni bacalannm 
iizerinde hava bo§luklan te§ekkiil etmek
te oldugunu bilmiyordu. Pilot, kurtul -
mu~tur. F akat tayyare bir kenara dii~ • 
mii~ ve kanadlan geminin otomobil lah
liye etmekte alan on vincine .;arparak 
parc;alanmJ tJr. 

Gene tayyare zabiti yan ~a~km, yan 
methu• bir halde enkazm arasmdan ba -
§In! kalduarak ortaya <;1krnt~ ve sadece 
~u sozleri soylemi§tir: 

«- Bu maceradan dolayJ -;ok miite
essmm.» 

Hemen kendisinin emrine bir flika 
verdim ve karaya ~onderdim. Bu zabi -
tin ismi Horseydir. T ayyaresinin enhzi
m Havrea gotiirdiik. Ciinkii gemi bu en
kazm toplamlmasm1 bekliyemezdi.» 

Paristeki hadiseler 
Paris 23 (A.A.) - Fransamn her ta -

rafmda siikun hiikum siirmektedir, Yal
mz sag ve sol eenah mensublan arasm
da Pariste Saint Lazare istasyonunda 
oldu~u ~ibi Grenoblede de ufak tefek 
hadiseler olmu~tur. 

Grenoblede grevcilerle son zamanlar
da fti!shedilmi~ clan milli te~kilatlara 
mcnsub gender arasmda vukua gelen 
bir .ubedede iki ki!?i yaralanm1~tJr. 

Paris 23 (A.A.) - Saint Lazare istas
yonu yakmmda sag ve sol cenah taraf
tarlan arasmda bir arbede olmw~tur. 
Polis, intizami siiratle iade etmi~tir. 

Diinkii niimayi§ler esnasmda zab1ta, 
39 ki§iyi tevkif etmi§tir. Maamafih, bun 
lardan ya~uz birinin mevkufiyeti ida -
me edilmi§tir. 

Paris 23 (A.A.) - Seine Departma -
mndaki greveilerin miktan ancak 20,762 
k~iden ibarettir. 

M. Blumiin nutku 
Paris 23 (Hususi) - Ba§vekil M. 

Blum bugiin Ayanda harici siyaseti izah 
ederek Fransanm kollektif emniyeti te
sis hususunda !ngiliz demokrasisin~ 
yard1m ic;in ona miizahcrete karar ver -
digini fakat bu cmniyetin Milletler Ce
miyeti mukavelenamesini 1slah §eklin
de kabul cdilmesi lanm geldigini soy -
liyerek derni§tir ki: 

c - Mi.i~tcrek menfaatlere ~a ik olup 
biitiin kuvvetlerini mi.iteeav1ze kar§l 
tah~ide haZir alan devletlerin tayin e
dilmesi icab eder . ~ 

M. Blum, M. Hitlerin ingili.z sualle -
rine cevab verecegi umidini Izhar et -

Almanyanm bir tekzibi 
Ankara 23 (A.A.) - .~l~anya bii

yijk eic;iligi a~agtdaki tekztbi yollaml$ • 

br: • k 
t I I rakb ve MJsJrhlann an 1l tan ran 1, . AI 

telakki edilmiyeeeklerine datr . . manya 
fc; hleri Bakanbgmln bir ta~Iml hak -
ktnda bazJ istanbul gazetelermde .;tkan 
havadis hakikate uymamaktadn. ~ 

Bu haberin tamamen yanh~ ~ld~g~J 
§Uradan da tebariiz eder ki habenn ~stJ· 
nad ettigi Nuremberg kanunlanmn h1<: • 
bir Yerinde ari nk kelimeleri mevcud de· 

izmirden yapdacak 

iiziim ihracatJ 

Hiikumet tiiccarlardan 
teminat alacak 

1zmir 23 (A.A.) - Tiirkofis miidii· 
rii Ziya, T ari~ Limited ~irketi direktorii 
Hakkt Vera!, iiziim fiat ve ihracatJ iize
rinde bir toplantl daha yaparak bu y1l 
iiziim ihracah yapacak olanlarm Veka
letten iizum ihracat lisansJ almalanm ve 
tespit edilen fiattan a§agt oferto yaparn1 -
yacaklan hakkmda hiikumete tahriri te
minat vermelerini kararla§hrmt& ve asga
ri fiatlan ~oyle tespit etmi~tir: 7 numara 
-Sif Hamburg- 13, 8 numara 14, 9 nu -
mara 15, I 0 numara 17 bu.;uk, •• numa
ra 20. Bu fiat gec;en seneye nazaran 20 
para fazlad1r. Alman tedbirlerle herhan
gi bir piya~a oyununa mahal kalm1yacagt 
temin edilmekte ve bu karqrlann derhal 
piyasada muspet tesirler gostennesi bek
lenmektedir. 

ingiltere mecburi 
asker lig · ihdas ediyor 
Berlin 23 - Londradan buraya gelen 

haberlere gore, lngilterede meeburi asker
ligin ihdasJ pek yakm oldugu ~ayialan 
musmen devam ediyor. 

I 8 - 25 ya§mdaki lngiliz tebaas1, mec
buri a~kerlik hizmetile miikellef olacak -
tJr. 

lzmirde kutuluk kereste 
ithalab 

1zmir 23 (A.A.) - Kutuluk kereste 
ithalah devamdad1r. Oc; dort ay i-;inde 
bu y1l ihracahnm ihtiyaeJ ternin edilmi~ 
olacakhr. Alti kutu fabrikasJ yeni gelen 
kerestelerden kutu imaline ba§lamJ§hl. 
Oc; gi.in zarfmda biitiin kutu fabrikalan 
faaliyete gec;mi§ bulunacakt1r. Ay sonun
da ikinei parti kerestenin gelmesi beklen
mektedir. Alman tipi kutulara 11 kuru§, 
lngiliz tipi kutulara 1 0 kuru§ 30 para 
fiat tesbit edilmi~tir. Bu, ge-;en seneye 
nazaran iki buc;uk kuru~ ucuzdur. lncir 
tiiccan da kendi kutulan ic;in bu seneki 
kereste fiatile iiziim kutu fiatlannm esa
sma gore incir kutusu i~Yin bir fiat vere -
bilecektir ki bu fiat fark1 gec;en seneye 
nazaran yiizde 18 ila 20 daha ucuzdur. 

Erbaa yolunda bir otomobil 
kazas1 

Erbaa 22 (Hususi) - inhisarlar lda
resi hesabma T a~ova koylerinde tiitiin 
mubayaasmdan donen eksper Cahid Ko
yuti.irkle N azminin bindikleri otomo -
bilin rotu kmlarak Darma deresinin 
bO metroluk yukansmdan yuvarlanmJ§ -
lard1r. Kendileri bir harika kabilinden 
kurtulabilmi§lerse de Nazminin ogiu Or
hamn ayagJ kmlml§tlr. Erbaa beiediye -
&inin hi'Y olmazsa bundan sonra kasaba -
daki otomobilleri muayene ettirmesini te
menni ediyoruz. 

Suriye · Fransa muahedesi 
Paris 23 (A.A.) - Harieiye miis -

te~an bu sabah Suriye murahhas heye -
tini kabul etmi§tir. Pek dostane cereyan 
etmi§ olan noktai nazar teatileri esnasm
da miiste§ar, Fransa ile Suriye arasmda 
bir dostluk ve ittifak muahedenamesi ak
dedileeegi iimidini izhar etmi§ ve bu mu
ahedenin Frans1z mandas1nm kalkmasJ 
ve Suriyenin Milletler Cemiyetine girme
sile ayni zamanda mer'iyet mevkiine ko· 
nulmas1 lazun gelmekte oldugunu soyle
mi§tir. 

CUMHURIYET 

Hidiseler aras1nda 

HavaLar 
Havadan, sudan bahaeden muhar • 

rir, ifin larlunda Ve pi,kin bir o· 
kuyucunun goziinde, mev:zu arkrntrn 
~ekmekle ma:znundur. Bu delalrk, na
lakaarm hak etmekten ba,ka makaa
dr olmadrgrna hiikmedilir ve yazr•rnrn 
bir baJrna, bir ortaarna, bir de aonuna 
arka arkaya aaplanan ii~ katledici ba· 
kr,tan .sonra yanrndaki aiitunlara ge
r;ilir. Fakat, ha:ziran ayrnda ve giipe
giindiiz, ben fU .satrrlarr yazarken 
gokyii:ziiniin islenmif buzlu camrn· 
dan yagan r;iiriik ve kaavetli aydrnlrk, 
bardaktan degil fr~rlardan ve krrba • 
lardan bo,anrrcaama yagan yagmur, 
9oban Mehmedi bile hatrrr aayrlrr bir 
rakib gibi dii,iindiirecek tarzda go • 
giialiyen riizgar ,ahidim olaun ki mev
:zu defterim bof degildir, ii.stiinde bi
ra:z dii~iindiigiim ve ha:zrrladrgrm bir 
kar; fey varken, gene meaele.si:z mu • 
harririn ba,vurdugu iki mev:zudan 
biri ii:zerinde kalmaya mecbur oldum. 
(Oteki mev:zu Belediyedir.) 

Gene Belediyeyi karr,trrmadan ol -
muyor. latanbulun havasr da, yagr, 
auyu, .siitii gibi maifUf. Eanalma da, 
gokyiiziine de inanama:zarm:z. Yiiregi 
yanrk aevdaldar ilave edecekler: «Ka· 
drnrna dal» Oraarnr pek bilmem. «Der· 
ler hi bira:z dilberi bimihrii veladrr». 
Lakrrdr bizden ~rkmasrn: Nedimden 
rivayet. 

Mayrs ayrnda Rasadhane bu lena 
havalarrn nihayet hazirana kadar aii
recegini haber vermi,ti. H a:ziran gel
di, «giine{l tutuluncrya kadar boyle gi· 
decekh dendi, giinef tutuldu, havalar 
gene oyle. . 

$u fen adamlarr 1999 a~nesrne ka -
dar hangi giinler ve hangr aaatlerde 
hiiauf ve kiiauf olacagrnr biliyorlar da, 
fem•iyenin rJe parde•iiniin hangi giin· 
ler ve hengi aaatlerde liizumauz ola • 
cagrnr bir tiirlii keatiremiyorlar. Bir 
aara hiikmii ger;en ilimleri, bu mev
:zuda, bir giiniin hakikatine bile .afina 
degil. Bay Fatin size 1941 aenear ey • 
liiliiniin on dordiindi giinii ogleyin •a
at ikiyi r;eyrek ger;e giinef tutulacagr 
ir;in evini:zde rfrk yakmrya hazrr olma· 
nrzr tav.siye edebilir; fakat yarrn tl· 

lanmamanr:z ir;in aokaga r;rkarken ko· 
lunuza bir empermeabli almamz dog· 
ru olup olmryacagrnr aoyliye~ez. Hal· 
buki ihtiyacrmrz otekinden zryade bu· 
nu bilmegedir; ve demek ki ilmimiz 
her zaman pratik zaruretlerden dog • 
muyor. 

PEYAMI SAFA 

Bogazlar davas1ndaki 
Tezimizin Kuvveti 

[Ba~makaleden devam] 

hangi bir muahedenamenin maddelerin
den -rok kuvvetle temin edecektir. Bo
gazlarda daimi tahkimat meveud bulun
mazsa, harb zamanmda Tiirkiye burayi 
sadeee mayin dokerek miidafaaya mec
bur olacaktJr. Nitekim, T rabiusgarb har· 
binde ve Bi.iyiik Harbde boyle olmu~tur. 
Tiirkiye, baskm tehlikesi goriince, o za
manki eski tahkimata tamamile giivene
medigi itrin, Bogaz1 mayinlerle kapam1~ 
ve bu yuzden bitaraflann ticaret gernileri 
de gec;ememi~tir. 

Bogazlar1n yeni rejimi 

Tezimizin esaslar1 
~ok kuvvetlidir! 

Yeni mukaveleden sonra, Karadenizli kom,ua 
larimJz, Bogazlar1 stmsikt kaptyacak olan Tiirkiye 

sayesinde rahat rahat uyuyabileceklerdir 
Bogazlar ic;in istedigimiz yeni rejimin I A - Tiirkiye bitaraf olursa, 

§ekli artJk biiti.in diinyamn malumu oldu. 0 zaman, ecnebi devletlerin harb ge
Yeni mukavelenamenin Tiirkiyeye, Ka- mileri, gene sulh zamamndaki ~artlar da
radeniz devletlerine ve hatta ~arka ugur ire~inde Bogazlardan ge-rebileceklerdir. 
getirecek olan on iic; maddesi ic;indeki F akat Bogazlar mmtakasmda muharible
esa~lan ~oyle hulasa edebiliriz. rin gemileri birbirlerine kar§J hie<bir has-

1 - Sulh ve harb zamanrnda tica- mane harekette bulunmJyacaklan gibi, 
ret gemilerinin ger;i,i: muayene ve musadere haklanm da isti-

Ticaret gemileri sulh zamamnda gece mal edemiyeceklerdir. 
ve gundiiz Bogazlardan serbeste<e gec;e- Bununla beraber Tiirkiye, Milletler 
bileceklerdir. (S1hhi kontrol her memle- Cemiyeti azasJ sJfatile Cemiye\ misak1 ta
kette yap1lan bir tedbir oldugu i~in bunu ahhiidlerine bagltd1r. (Y ani Cemiyet 
saymaga liizum gormiiyoruz.) Bogazlarm bir devletin harb gemilerine 

Harb zamanmda, Tiirkiye bitarafsa, kapanmasma karar verirse, bu karan tat
ticaret gemilen, gece ve giindiiz. gene ser- bik eder.) 
bestc;e ge<;!:ceklerdir. Y almz Milletler B - Ti.irkiye muharib olursa, 
Cemiyeti azas1 olan Tiirkiye, Cemiyet 0 zaman, bitaraf ecnebi harb gemile
misakmdaJ.l mutevellid bir taahhud altma rinin Bogazlardan gec;i~i hakkmdaki ah -
girerse bu serbestiyi takyid hakkm1 haiz- kam tatbik edilmiyeeek, gemilerin ge-; -
dir. mesi Tiirkiyenin miisaadesine bagh bu-

Harb zamamnda Tiirkiye muharibse, lunacaktu. 
di.i~mana yardtm etmemek ~artile, tiearet Ti.irkiye ile harbeden devletin gemile
gernileri, gene serbestr;;e gec;eceklerdir. rinin ise Bogazm dibine gonderilecegini 
Ti.irkiye, bunlara yalmz ge.;i~ yolunu soylemege liizum yoktur, samnz. 
gostereeektir. (Y ani mayin dokiilmii~ Tiirkiye, kendisini barb tehdidine ma
olur veya ba§ka tiirlii mudafaa tedbirleri ruz goriirse Milletler Cemiyetini ve mu· 
altrntrsa tiearet gemileri g~id yerlerin· kaveleyi irnzaltyan devletleri vaziyetten 
den yalmz gi.indi.izleri gec;eceklerdir ki haberdar ederek harb gemilerinin gee; -
bu da, kendi emniyet ve selametleri ic;in mesi ic;in, harb halindeki gibi Tiirkiyenin 
almmt~ bir tedbirdir.) miisaafil.esi ahnmak laz1m geldigini bildi-

2 - Sulh zamanmda harb gemile- recektir. 
rinin ge~i'i: 

Y eni rejim denizaitJ gernilerinin Bo· 
gazlardan ge.;mesine miisaade etmemek
tedir. Diger deniziistii gemilerinin de 
Bogazlardan gec;mesi baz1 kay1d ve §arta 
baghd1r, ki bunlan $Oyle hulasa edebi
liriz: 

A - Sulh zamanmda, Bogazlardan 
ecnebi harb gemilerinin gec;i§i, nezaket zi
yaretlerinden ibaret olacakhr. 

B - Bunlarm ge~mesi ir;;in bir ay ev
velden Ti.irkiyeden miisaade istenileeek· 
tir. Miisaade istenilirken gemilerin isimle
ri, nevileri, tonalan ve gidecekleri yer 
bildirilecektir. Gemilerin kumandanJ, 
miitemmim malumatJ, durmaga mecbur 
olmaksJzm (;anakkale Bogazmdaki i$aret 
istasyonuna bildirecektir. Harb gemileri 
yalmz giindiizleri gec;ebileeeklerdir. 

C - Karadenizde sahili olm1yan 
devletler, Bogazlardan ancak hepsinin 
tonaj mecmuu 14,000 tonu g~miyen bir 
kruvazorle iki muhrib ger;;irebileeektir. 
Maamafih bu f1rkamn te~ekkiilii degi§e
bilir, fakat tonaj1 artamaz. Bogazlar mm
takasmda da 14,000 tondan fazla bir 
ecnebi devlet gemisi bulunamaz. 0 ma
da, Turk filosu Marmara deniz iissiinde 
bulunmuyorsa veya filomuzun 10,000 
tonu miiteeaviz gemilerinden biri muvak
katen faaliyetten c;ekilmi§se 14,000 ton
luk ecnebi devlet gemileri, Bogazlardan 
iki defada gec;ebileeeklerdir. 1ki defada 
geGen gemilerden birinin tonaj1 7000 den 
fazla ise, bu gemi Bogazdan tekba$ma 
geGecektir. 

D - Karadenizde sahili olm1yan dev
letlerin bu denizde bulundurabileeekleri 
umumi tonaj1 28,000 den fazla olrmya· 
cagJ gibi Karadenize ge.;en harb gemi
leri orada 15 giinden fazla duramazlar. 

E - Bogazlardan gec;en harb gemile
rindeki hava vasJtalan asia kullamlmJya
cakhr. 

F - Harb gemileri Bogazlardan ge· 
c;erken, anzalar miistesna, ge~i~ ic;in la
zJm gelen miiddetten fazla bir zaman, 
Bogazlarda duramJyacaklardir. 

(Bu kaytdlar, gerek Turk filosundan, 
gerekse Karadenizdeki dost devletlerin 
filolanndan daha kuvvetli fiiolann gec;
mesine mani olmak suretile Tiirkiyenin ve 
Karadeniz devletlerinin miidafaalannJ 
emniyet alhna almaktadtr.) 

4 - Sivil Ve aakeri hava gemileri: 

Bunlann Bogazlar iistiinde uc;mas1 
memnudur. Hava gemilerinin Akdenizie 
Karadeniz arasmdaki g~i§leri Tiirkiye 
tarafmdan gosterilen bir yoldan yapJla
caktu. 

Diger maddeler, mukavelename ahka
mmm Tiirkiyenin hakimiyetine halel ve
recek surette tevsi ve tefsir edilemiyece
gini, Lozan muahedenamesindeki Bo
gazlar mukavelenamesinin mefsuh oldu • 
gunu, yeni mukavelenamenin imzalamr 
imzalanmaz mer'iyete gireeegini, mi.idde
ti l 5 senelik oldugunu, her be§ senede 
bir, Tiirkiyenin muvafakati almmak ~ar
tile biitiin akidlerin tadilat teklifinde bu
lunmak haklanm kabul etmektedi't. 

lioliolio 

Yukanday hulasa ettigimiz Ti.irk tek
lifi hakikaten r;;ok miikemmeidir. <;iinkii: 

I - Ticaret gemilerinin Bogazlardan 
sulta da, harbde de her zaman ge~me
sini temin ehnektedir. 

2 - Harb gemilerinin gec;i§ini de, ba
zi kay1dlara tabi tutmakla beraber (bu
na benzer kay1dlar eski mukavelenamede 
de vard1r) sulhta da harbde de serbest b1· 
rakmaktadJT. 

Marmara ve Karadeniz kapah birer ir;; 
deniz olduklan i~in, buralarda sahili oi
mtyan devletlerin harb gemiierinin Mar
mara ve Karadenizde ziyaretten ba§ka i§· 
Jeri oiamaz. Ziyaret ir;;in ise, muayyen bir 
miktar gemi kafidir. Ziyaret edilen mem
leketlerin deniz kuvvetlerinden iistiin ve 
onlarm emniyetini tehdid edecek filolann 
bu denizlerde i$i olmamak gerektir. De
nizlerin serbestisi demek ba§kalanm teh
did etmek · demek degildir. 

3 - Ecnebi denizaltJ gemilerinin ise 
Bogazlardan ge-;mesinde hic;.bir li.izum 
ve fayda yoktur. Bu gemiler, iki tiirliidiir. 
T edafi.ii, tecaviizi. T edafi.ii olanlarmm 
kendi sularmda kalmalan laz1mdu. T e
caviizi olanlar ise ne hakia bu kapah de
nizlere girebilirler? 

4 - Bundan sonra miistahkem bir 
mmtaka halini aiacak olan Bogazlar iize
rinde, tayyarelerin U~Ymasma hic;bir liizum 
olmadtktan ba ka bizim emniyetimiz i-;in 
de zararhd1r. Bunlar, ba§ka bir yoldan 
Karadenizle Akdeniz arasmda gidip ge
lebilirler. 

Halbuki Bogazm iki k1y1smda modern 
daimi tahkimat olursa, Bogaza dokiile
cek mayinler arasmda bitaraflarm gec;e
bilecekleri bir gec;id buakmak miimkiin
diir. Gori.ili.iyor ki Bogazlarm tahkimi bu 
gec;i$ serbestisini de ternin edecek en 
esash tedbirlerdir. Bu kadar hakh ve 
kuvvetli bir tezin herhangi bir devlet ta· 
rafmdan itiraza ugramasma, akli selirn 
ve manhk manidir. Diger taraftan bu son 
derece hakh talebin kabulii, muahedele
re ve paktlara en uygun bir ~ekilde, iki 
tarafh olarak miizakere ve halledilmek 
iizere, en centilmence ve en sulhperver 
ve en nazik bir tarzda istenmi~tir. Onun 
i.;indir, ki Bogazlar konferans1, ~imdiye 
kadar goriilmemi~ samimi bir hava ir;;inde 
ac;Ilmi~tJr. !tiraz kabul etmez hakktm 
bu kadar kibarea ve nezaketle istiyen ve 
kar~ISlndakilerin haklanm da tamyan bu 
devletin tezi, elbette bOyle bir hava ya
ratacak ve elbette kabul edilecektir. 
Sekle aid ufaktefek itirazlar ve miinaka
~alardan sonra, tezimizin kabul edilece
gine zerre kadar §Uphe etmiyoruz. Dava
m1zda o kadar hakhy1z ve bu hakkJmJZJ 
biitiin diinyaya o kadar kuvvetle kabul ve 
tasdik ettirdik ki online durmak istiyen 
herhangi bir kuvvet mutlaka yJkJ!acakttr 
ve §ayed boyle bir kuvvet varsa yJkilaea
gmJ anhyaeagl ic;in, hakkm online dikil
mekten vazge-;ecektir. 

Tiirkiye Cumhuriyetinin harici siyase
ti, biiyiik bir zafer kazanmak iizeredir. 

ABIDIN DAVER 

Filistin daglartnda Arab 
~etelerile harb! 

Kudiis 23 (A.A.) - Arablarm Nab
Ius ile Mouresham yakininde hiikumet 
kuvvetlerine kar§J yapm1~ olduklan son 
taarruzlar. r;ok ciddi oimu~tur. Askerler, 
Samarie daglartna s1gmmakta olan kuv -
vetli miisellah Arab r;;etelerini tardetmek 
ic;in mitralyoz kullanmaga mecbur ol -
hlU§tur. 

G - Yukanki §artlar, Karadenizde 
sahili olm1yan devletlerin Akdenizden 
Karadenize ger;;ecek harb gemilerine a
iddir. Karadenizden Akdenize gidecek 
Karadenizde sahili bulunan devletlerin 
harb gemileri de ayni g~i§ §artlanna ta
bidirler. Y almz Karadenizde sahili olan 
devletlerden biri, mevcud filosuna dahil 
14,000 den biiyiik {25,000 tona kadar) 
bir gemiyi Bogazlardan gec;irmek isterse 
evvela, Tiirkiyeden miisaade almacak ve 
bu gemi Bogazlardan tekba§ma llec;ecek
tir. Boyiece Karadeniz devletlerinin en 
biiyiik barb 1'-mlsmm 25,000 ton dan 
fazla olamJyacagJ da takyid edilmi$ olu
yor. 

5 - Turk teklifi he~eyi dii§iinmii§tiir. 
Tiirkiye Milletler Cemiyeti azas1 oldugu 
i~in Cemiyet mi~akile bir tak1m taahhiid
ler altma girmi§tir. Mesela, herhangi bir 
teeavi.iz hakkmda zecri tedbirler ahrur ve 
bu tedbirler arasmda miiteeavizin ticaret 
ve harb gemilerinin Bogazlardan ge-;me· 
si menedilirse, Tiirkiye Cemiyete kar$1 o
lan taahhiidlerini yerine getirmegi de ka-
bul etmektedir. 

Hulasa, teklifimiz. ticaret iyin miirur 
serbestisini temin ettigi gibi, Tiirkiyenin 

ve Karadeniz devletlerinin emniyetini de 
tekeffi.il ehnekte ve Milletler Cemiyeti mi 
sakma da sad1k kalmaktad1r. Fiivaki, 
Sovyet Rusya, Romanya ve Bulgaris -
tan, Bogazlarm kapiSlm Akdenizden ge
leeek miitecaviz deniz kuvvetlerine kar~I 

sJms1k1 tutaeak olan Tiirkiyenin sayesin· 
de rahat rahat uyuyabileceklerdir. Zannolunduguna gore Arablar, hayli 

telefat vermi§lerdir. 

3- Harb zamanrnda harb gemile
rinin ge~if[: 

,Simdiye kadar olan maddeler sulh za· 
manmda harb gemiierinin ge<,:i§ine aiddi. 
Harb zamamnda iki ~ekil mevzuu bah
solabilir: 

3 
--== 

HEM NALINA 
MIHINA 

Onu, unuttuk mu? 
I'R\ iin, Giizel San'atlar Akademisi
lbJI nin y1lhk biiyiik sergisinin a~Jl-

ma torenine davetli idik. Aka· 
deminin giizide direktorii davetlilerini 
nezaketle kar§JiadJ ve Giizel San' atlar 
Akademisi direktoriine lay1k giizel bir 
nutuk soyledi: 

Ben, bu miiesseseye kar~1 iir;; sebeble 
baghhk duyanm. Evvela, gencligimin iki 
ate§li y1hm Akademinin babasJ olan es· 
ki Sanayii N efise mektebinde ger;;irdim. 
Saniyen, ~imdiki Akademi binas1 eskiden 
Meclisi Meb'usandJ. 1909 dan 1924 e 
k.adar orada ya~anm1~ ac1 tath, heyecanh 
heyecans1z pek r;;ok hahralanm vardu. Ve 
nihayet Giizel San' atlar Akademisinin 
tarihinde yiiee bir yeri olan aziz arkada
'lm merhum Nam1k lsmaili burada s1k s1k 
liyaret ederdim. Carib bir tesadiif eseri 
olarak N am1k !smail kendi atolyesini, 
eskiden benim oturdugum Marmaraya 
nazu odada kurmu~tu. 

Diin, i$te bu ~e~id .;e§id hahralan ya
Jlyarak, giizel san' atlann muhtelif ube
{erinde c;ah§an Tiirk genclerinin eserle -
rini seyretim. Diin millet i§lerinin konu • 
uldugu bu salonlarda, ~imdi yannm 

me§hur san' atkarlan ve §ahsiyetleri do
gup biiyi.iyordu. Fa kat, ben onlardan 
bahsedecek degilim; ban a ae1 gel en bir 
unutkanhgt tees&iirle anacag1m. 

Giizel San 'atlar Akademisinin giizide 
mi.idurii, dostum Biirhan T oprak, yuka
nda, soyledigini kaydettigim nutkunda, 

«Resim, heykel, mimarl §ubelerirr:iz 
i~in getirilecek olan ve birkar; giin evvel 
vefai eden, hatrrasmr hiirmet ve teessiirle 
11iidettigimiz Polzig ayarrndaki san'at
korlan> dan bahsetti. 

Daha mektebe gelmeden vefat eden 
bir ecnebi hoeanm hat1rasm1 hiirmet ve 
teessiirle yadeden dostumun, Akaderniyi 
kuran ve ge~en ytl olen Nam1k fsmailin 
hatrrasm1 da hiirmet ve teessiirle yadet
mesini bekleyip durdum. F akat, her ne
dense Biihran T oprak, ger;;en sonbahar· 
da, hayata gozlerini kap1yan selefini, 
arkada§lm ve dostunu anmag1 unuttu. 
Halbuki Biihran T opragm nutkunda 
«Verdigi mezunlarrn san'at krymetleri ve 
biitiin ~ubelerile lstanbul Giizel San'at
lar A kademisinin Balkan Ciizel San'at· 
lar Akademilerinin ekserisinden iisliin ol
dugunu» iftiharla soyledigi Akademl.yi 
bugt.inkii vaziyete g tire~~ N am1k ~mai • 
dir. Onun aram1zdan kayboldugu ilk y1l· 
da, hahrasmJ taziz etmek bir boredu: 
diin bu bore unululdu. Akademilerde 
halefin, selefini anmasJ usulden oldugu 
hal de, Biirhan T opragm N am1k 1smaili 
unutmasJ beni ~ok miiteessir etti; fakat, 
sonra kendi kendime ~oyle bir teselli bu1-
dum. Giiul San'atlar Akademisi, o ka
dar Nam1k !smail ile me§bu ki ve Namtk 
fsmailin ruhu, Ciizel San 'atlar Akade~ 
misinde o kadar canh olarak ya~Jyor ki 
Biirhan T oprak, arkada~mm eksikligini 
duymaml§hr ve onun i.;in N am1ktan bah
!etmemi~tir, yoksa Biirhan, kadir bilme.z 
bir gene degildir, dedim. 

Habefistanin ilhak1 
A vusturyantn kabul 
ettigi anlafilmaktadJr 
Roma 23 (A. 

A.) - Yeni Avus
turya sefiri M. Ber
ger Walden egg , 
« Majeste !talya 
Krah ve Habe~ fm
paratoru» na hitab 
eden itimadname • 
sini takdim etrni§tir. 

Amerika ilhakt 
kabul etmiyecek 
V a§ington 23 (A 
A.)- M. Ruzveit, M. B. Waldeneg 
diin, M. Suvi-;in Amerika Birle~ik dev
letleri nezdinde !talyan biiyiik elc;.iligine 
tayini ir;;in muvafakat eevab1 vermi§tir. 
F akat bu muvafakat, ftalya tarafmdan 
Habe§istanm ilhakmm kabuliinii tazam • 
mun etmemekte oldugu da tebariiz et • 
tiriimektedir. 

3 aybk ticaret muvazenemiz 
Haz1rlanan bir istatistige gore 1936 

senesi ilk iic; ay1 zarfmda 20,355,000 Jj. 
rahk ithalata mukabil 22,007,000 lirahk 
ihracatJmJZ olmu~tur. Bu suretle iir;; ay
bk ticaret muvazenemiz lehimize kapan
ml§tlr. .- .•. _. 

M. Martel Suriyeye 
donmiyecekmi§ 

Suriye gazetelerinin verdikleri malu • 
mata gore Suriye fevkaiade komiseri M. 
Martel Suriyeye donmiyecektir. Bunun 
yerine M. Longe ileri siiriilmektedir. 

M. Longe §imdilik fevkalade komi~ 
s1fatile Suriyeye gelecek bilahare Su' 
ve Liibn~na isti.klal verildikten som: 
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KU~Uk ~ 
HlkAye E Miisavat J 

Her zamanki sUklilm piiklilm duru -
§ile ~efika Hanun: 

- Demck bugiin de ~tkaeaksm, dedi. 
Hilmi Bey, aynanm kar§tsma ~~~ 

ktravahnt ba~ruyordu: 
- Miisaade ederseniz kanClgJ.m, de -

di Bu gil.zel havada eve kaparup stkm
hdan patlamaml istemezsin §iiphesiz ... 

Ve bir ba§ i§aretile, at;tk peneereden, 
yakm bah~elerin agaclan iistiinde bir 
cambaz gibi oymyan gilne§i gosteri -
yordu. 

Biitiin yaz mevsiminde miitemadi 
ya~murlar ehri kabugunun i~ine c;e -
kilen bir bilcege dondiirmu~tU. Fakat 
i~te bir haftaclanberiydi k1 sonbahar 
biitiin giizelligile hiikiim siiriiyordu. Cil
merd ve a§ina goklerden tatlt ve mii§ -
fik bir hararet yaiJ.yor, eski evleri din~
le$tiriyordu. Ve bir haftadanberiydi ki 
Hilmi Bey her giin ogleden sonra ka • 
rtslm evde btrakarak ebedi gencligini 
kirnbilir nerelerde ge:zdlrrnege gidi -
yordu. 

Gencll~i! Hilmi Beyle ~efika Hamm 
ya~tthlar, ikisi de ~lllslne varmt§tl. Fa
kat ,;lefika Hamm, senelerin hiikmune 
boyun lgerek giinden giine c;oker ve ro
matlzmalarmdan §ikayetini arhrtrken, 
Hilmi Bey yirmi ya§mda bir delikanll 
gibi din~ duruyor, adeta zamana mey -
d:'ln okuyordu. $akak1armda birkat; tel 
beyaz sa~, alrunda haflf blr kat; ktt1~1k 
vudt yoktu; yiizii h~la taravetini mu• 
h:tfaza ediyor, btytklart halt siyah ve 
fiituhat sevdlllllltda tdi. 

Mukadderatm bu adal tslzligi ~efika 
Hammm kalbinde gayri§iiuri bir htnCI 
korilkliiyor ve ken(isini bundan koea • 
s1m me.s'ul tutmaga tqvik ediyordu. 
Bununla beraber, sevi~mi§ler ve sevi -
§erek evlenmi§lerdi. Muhakkak ki hala 
da birbirlerini zannettiklerinden fazla 
seviyorlard!. Hayatlar1 ye~il bir vadi 
gibi diiz ve asude uzamyordu. Bil!nmez 
h ngl mUnasebetslz Allahm istihzas1 a
ralarma bir kara kedi gtbi girmi§ti. 
~efika Hamm ihtlyarlarken, Hilmi 

Bey ihtiyarhga kafa tutuyordu. 
Hilmi Bey, klravatim baglay1p yele -

gini diigmeledikten sonra ceketini giy
di. Aynada kendini tepeden brnaga 
kadar memnun balo§larla siiziiyordu. 
~eflka Hamm, pencere kenarmda, bir 
koltukta oturmU§, giillerile kocas1n1 ta
kib ediyordu. Hilmi Bey yakt§lkhyd!; 
fakat ~efika Hanun, esklden oldu~u gi
bi, kocasmm giizelliRile iftihar ede • 
miyordu. Kocasmm bu ebedi gencligi, 
bu muz:affer sthhati ~efika Hamm1 c;i • 
leden c;tkarhyor, onda kocastru tahkir 
etmek arzusunu uyand1nyordu. 

Hilmi Bey §apkas1m al1rken, $efika 
Hanun dayanamlY.arak mmldand1: 

-- Nedir bu ~1tkmldunhk ayol... Ga
liba bir kadmla bulu§acaksm. Ayagm1 
tctik al Hilmi. Bizlm ya§lmtzda olanla
nn bqlarmdan bilyiik i§lere girmeleri 
dogru degildir. 

Hilmi Bey: 
- Ammada yaptm hal dedi. Ben da

ha ihtiyarlamadtm ki, erkek dedigin el
lisinde gene sa)'lhr. 

-Acaba? Maamafih sen bilirsin. Ben
den sana hatlrlatmak. Romatizmalar 
haber vermeden bastlrtrlar. Bir kuran
der, bir hafif yagmur, biinyenin taham
miilile miitenasib olmtyan §iddetli bir 
hareket .. Al sana .. Bir de bakarsm, ih· 
tiyarlami§Sm. 

- Miisaade edersin, degil mi? Ak§a
ma ge~ kalmam, merak etme .. 

Hilmi Bey ~1lop gidince, ~efika Ha • 
mm, koeasmt son bir defa daha gormek 
ic;in, ba§ml pencereden uzattt. Hilmi 
Bey kaldmmda §apkasml kulagma ka
dar indirmi§, bastonunu havada dondii· 
rerek ve emin adtmlarla gldiyordu. Tek 
ba§ma, tenha mahallenin magmum sii
kutunu yeniyordu. 0, g~erken, pence
relerden perdeler kalktyor, miiteeessis 
ba:;;lar uzamyordu. Nihayet bir done -
m~te kayboldU. 

9efika Hanun ba§lni ic;erl ~ekerek 
koltuga ytgddl ve it;ini ~ekti; cAh bu 
erkeklert •. 

Bir siirii moda mecmuas1 masanm ii
zerinde, gurbette imi§ gibi, boyunlan 
biikuk, mahzun duruyordu. 

$efika Hantm moda meemualanm o
nline ~ekti; mademki romatizmalan 
kendisinl soka~a t;tkmaktan ahkoyuyor, 
eve hapsediyordu, ak~ama kadar bu 
mecmualan katt§hrmaktan ba§ka na • 
stl vakit ge~itebilirdi? 0 da birc;ok ka· 
dmlar gibi - ah bu kadmlarl - daha 
gene, daha s1hhatli, daha zengin olsay
dt, tsmarhyacag1 §Bpkalan, roblar1, i
pekli t;ama~1rlar1 tahayyiil etmekte bu
yilk bir haz duyuyordu. Fildn kuma§, 
filan bi~im ilr;erinde kendi kendisile 
miinaka§a ediyor, bir modelin kuma§l• 
m bir di~er modelin bic;imile rnezce -
diyor, hi~bir masraftan kac;mmtyor 
(mademki satm ahyordu) ve boylece, 
her klldmm, Ustilne t1tredlgl bir ha -
yal, renginlik \Te ~arl!.fet hayalini ktltu-
yordu. · 

Evet, iki saat bu ~ocuk~a ve bedava 
hulya ile vakit g~irdi. Dt§artdaki Alem
le miinasebeti yava§ yava~ kesilirken, 
birdenbire bir kapt gtctrbst $efika Ha
mmt hulyasmdan uyandtrdt. Hilmi Bey 
avdet ediyordu. 

Bilmi Bey mi? Bu k:tn1 crekilen, bu • 
ru:;;uk ~ehreli, bu mustarib baki~h ve 
bastonuna zahmetle dayanarak dii~ • 
mekten korkuyormw~ gibi yiiriiyen a
dam sahihten o muydu, Hilmi Bey miy
di, kocas1 mtydt? 

Bununla beraber oydu ve inildiyordu: 
- Sorma kanctgtm .. Demin caminin 

avlusundan ge~erken bir fenahk hisset
tim, bilmiyurum nerem a~r1yor.. Eve 
gelinciyedek anamdan emdigim siit 
burnumdan geldi. Of, of, bilmezsin, ne
kadar tshrab ~ekiyorum. 

$efika Hanrm, kendi tshrabml unu • 
tarak, kocasma dogru ko~tu, onu kolun
dan tutup koltu~a oturttu, blr hasta
baktcmm mil~fik jestlerile oturttu, ar • 
kasma yastiklar ko du, ve Hilmi Bey 
rahat ettl~ine alamet bir oh deyince, 
ruhunu istila eden gayri§iiuri bir sevinc 
ve a§ikane bir merhametle: 

- Gordlin mli kocaetgtm, dedi. Ben 
sana demedim miydi? i§te romatizma 
boyle gelir. Yalmz benim romatizmall 
olmam dogru muydu ya .. Sana aya~m1 
tetik al demekte hakh mtydtm, degil 
miydlm? Fakat de~il mi ki §imdi aram1z 
da mlisavat teessiis etti, giirlirsiin sa· 
na nas1l bakaeagun, seni nasll ninni -
lerle uyutacag1m, nas!l biitiin kalbimle 
sevecegim. Ah benim tonton kocactgtm, 
cici Hilmim .. Bilsen nekadar mes'ud o
lacagJ.z. Arbk surat etmiyeee~, gille
cegim, tat11 §eylerden bahs~ecegim .. 
Kendinl iyi hissediyorsun ya .. Ister mi
sin doktor t;aiJ.rtallm? .. Bekle beni bir 
dakika .. Yatagm1 haztrhyayrm ve hiz
met~iyi doktora gondereyim .. 
~efika Hamm, Hilmi Beyi muhabbet

le kueaklad1; sonra, yirmi ya§mda imi§ 
gibi, hiZla odadan c;tkti. 

Hilmi Bey, yalmz kalmca, adelele -
rinde hif;bir agr1 olmadt~ma kanaat ge-

. . ; .. .. 

Bibliyogra~ya 

Belediye i,Ieri Ktla vuzu 
Ramzi Kitabevi 1936 - Fiatt 125 kuru~ 

Belediyeye aid her hangi bir malu • 
mat aramrsa akla derhal istanbul Vi • 
lftyeti Mektubcusu Osman Erginin cMe
cellei Umuru Belediye> adh be§ bilyiik 
cildlik eseri gelir. Bu kitabm hele bi • 
rinci cildi istanbulu ve istanbulun ta
rihini alakadar eden o kadar k1ymetli 
malfunatla doludur ki ic;inde ne aramr
sa bulunur demek mubalaga olmaz. 

Osman Ergin mecellesini, tarihi ma
ifunati bertaraf ederek, biitiln kanun, 
nizam, tefsir, karar, talimat, mukavele
name ve izahnamelerin daima elaltm -
da bulundurulmast laztm gelenlerini bir 
araya getirmi§ 1922 de kiic;ilk bir ha • 
c-imde bir cild olarak ta basbrm!§tir. 
Bu gi.i~Uk Mecelli Umuru Belediyenin 
de nekadar faydah oldu~u ktsa bir 
milddet tarfmda iki, ii.~ defa bastlma • 
sile sabittir. 

Bu son senelerde tabiatile belediye 
kanun, nizam ve talimatnamelerinin 
bir k1sm1 yeni ihtiyaclara ve esaslara 
gore degi~?tirildi. 

H:tlld Bayrt cBelediye !§leri Ktll!.vu
ZU> nda bu degi~iklikleri gostermek, on• 
!an, ogrenmek istiyenler ir;ln, kolay -
!lkla i.stifade edilebilecek bir !Iurette 
bir araya getirmeyi dii§ilnmii§ ve vU.
cude getirdigi bu ktymetli eseri Bele • 
diye i§lerile alakadar olanlarm i§ine 
yarayacak bir §ekilde de bastlrml§. 

Cumhurlyet kurulunetya kadar be • 
!edlyelerce tatbik edilmi~ olan kanun 
ve nltamlardan c;ogunun hemen yarim 
llstrllk bir omrli vardt. Bunlar bugU • 
nun ihtiyaclarma cevab vermedikten 
ba§kB belediyelerin t;Bh§malatml gii~ • 
le§tire~ek hiikiimleri de ihtiva edi 
yordu. 

Son seneler zarfmda ise bu hususlar 
gozonilnde tutularak belediye kanun "e 
nizamlarmm birt;ogu dUzeltilmi§ ve Be
ledtyel r, Curnhuriyetin diled!gi ve ~ek 
ledigi gibi t;ah§aeak, faydah l§ler . go • 
recek bir hale getirilmi§tir. Belcd1ye • 
!ere birc;ok imkan sahalan a~mak ga • 
yesile kurulan Belediye Bankast, top • 
lanan Belediye kongreleri ve bu defa 
viicude getirilen Beledlye fen heyeti 
Belediye i§lerini her gUn biraz daha 
miisbetle§tirmektedir. 

Yalmz bu kanunlarm mutalea& bile 
bugiin Tiirkiye §ehircili~inin ald1~ is • 
tikameti bariz bir surette meydana <;1· 

kanr. . . 
Hepimize bugilnku Beledlyemtz~ ta

mtan ve BE>lediyede i§l olanlara giizel
ce rehberlik edeeek olan bu eseri vii
cude getiren Halid Bayrl)'l tebrik ede
lim. 

TetekkUr 
Sevgili babamiZ Mahmud Aziz Bii • 

keyin oJiimiinden otiirii aclffi!Zl gerek 
cenazeye gelmek ve gerekse telgraf ve 
mektubla payla~mak hltfunda bulunan 
muhterem zevata ayn ayfl cevab verme· 
ge teessiiriimiiz mani oJdugundan bu VA· 

zifeyi sayin gazetenizi tavsit eyliyerek 
ifa eyliyoruz. 

Aile narn.ma o~lu 
Foto Silreyya Biikey 

( YENi ESERLER ) 
Aiac 

aan•at ve flkir mecmua:n Altacm 12 net 
saytsl t;llaruftlr. Bu say1da Necib Fazll Kl
sakiire~ln (AhlA.kmuz) makalesile ayr1ca 
Neclb Fazll ve Ferldun Faz1l!n b1rer §!lr1 
Te Abdillhak ~lne..sl Hlsar, Bedri Rahmi E. 
ytibogll!, Asaf Hil.let Qelebl, Selmln Tev • 
fik, Sallh Zekl, Cevdet Kudret, Ayetullah, 
Mlrac ve ~rif Hulusinin makale ve tetklk. 
leri vanilr. 

Hilmi Bey karlSlnm gizli tasas1m bil
mlyor, sezmiyor de~lldi; bunun it;in o
nun imall sozlerini, ignelerini, tq at -
malanm ho§ g()riiyordu. Hatta kansm1 
avutmag1 da c;ok isterdi. Fakat ne ya • 
pabilirdi, elinden ne gelebilirdi ki. Gii
liimslyerek cevab verdi: 

- KartClgtm, miltemadiyen, seni yal
mz btrakttgtmdan §lkayet ediyorsun; 
elini kalbine koyarak soyle, sabahtan 
ak§ama kadar oturmaktan ne haz du • 
yabilirim? Miitemadiyen surat ediyor • 
sun, her §eyi kara goriiyorsun, sen boy
le olunca ister isteme;~~ benim de ne:fem 
ka~tyor .. Bak, bugiin hava ne giizel! 
!nanmazsm, hi~bir zaman kendimi bu 
kadar din~, bu kadar gene hissetmedim. 
Kii~tik bir gezinti, diinyalan benim e
decek. 

tirmek i~in koltukta birka~ kere z1pladt. -~-------··----•• 
Sonra kap1ya dogru dondii ve goz lor • 

Ve sonra ok§tyan bakt§larml kartS1-
nm mazlum ve mustarlb c;ehreslnde 
gezdirerek ilave etti: 

Be~i k1rk iki ge~e 
cCamhariyeb in zab•taromanu88 

Yazan: Charles de Richter 

- Y almz miihim bir miitkiille kar~tla
§acai•z: Sizi halkm agzmdan ve.J?olisin 
elinden kurtarmak, aaklamak... SlZln ec· 
nebi bir memlekete ka~hgm1z duyulur du
yulmaz matbuatta oyle korkunc bir fntt
na kopaeak, o kadar §iddetli hiicumlar 
yap1lacak ki nezaretin buna tahammiil e· 
debilmesi imkans1zdtr... F aaliyetine kar§I 
hi~ bir§ey yapamiyacaglmtz yabanc1 
memleketler zabttalarmm mesaisinden ise 
bahse liizum yok. Her§eyi hesa.blad•m. 
Efkan umumiyeyi yatl§hrmak ic;in tek 
bir ~re buluyorum: Sizi oldiirmek ... 
Bunda bir mahzur goriiyor musunuz? 

Thaissa Strafford giildii: 
·~aynl 

bu, zannederim en ala ve bi
, k bu c;areden istifade e· 

z1 liizumh.t unsurlara 

parak, kendi kendine: 
- Ne saf §eylerdir bu kadmlar! Ne de 

~abueak aldan1yorlar! AnlB§lldi, bazL 
baz1 bOyle kiic;iik bir komedya .. 0 za • 
man kartm diinyamn en mes'ud kadmt 
olacak... Nakleden: 

CEVAD SADIK 
- -,;to 

Uskiidar Hale Slnamas1 
BlR FAKIR DELIKANLININ 

HIK.AYESI 
Duhuliye 10 kurut 

ihtiyaci.IIJ.lt olacak. Hatta belki birkac; 
gun bizim mahpusumuz olmamz da icab 
edecek. Bana itimadmtz var m1? 

- Beni aldatmaga kalkttacagmtz• 
zannetmiyorum ve size inamyorum. 

- Sana itimad gostermekte nekadar 
hakh oldugunuzu goreceksiniz Miss 
Strafford! Biraz evvel bahsettiginiz hi
maye, §U dakikadan itibaren sizi kanad
lan arasma almt§tlr. Y a,lyanlar listesin
den resmen silineceksiniz; onu miiteakt
ben giiriiltiiler dinecek ve siikiln gelecek. 
Ktsa bir zaman sonra tamamen unutula
caksmtz. Ondan sonra, oymyacagmtz ro
le ha§hyabilirsiniz. Bu hayatm size, hit; 
bir zaman iimid etmediginiz bir saadeti 
hazlrlarruyacagmt kim temn edebilir~ 

lngiltereyi terkettikten sonra nereye git
mek tasavvurundastntz? 

- lntikam maeerasmda bana yardtm 
1 den ve daima benim arkamda olan dost
lartm var. Kendilerile de gorii§ecegim. 

- T e§ehbiisiiniiz.den onlarm haberi 
var rn1~ 

- Y eni bir te~ebbiise giri~ecegimi bi
liyorlar, lakin kime miiracaat ettigimden 

TAKSiM BAHf;ESi 
Tamamen yeni bir program 

Pek yaktnda: Me11hur 

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

KARAMBA 
Her akljam bah~e miisamer esinden 
sonra bUtiin Istanbul halkmm top· 

landtitl s1k, nezih e~tlenee veri 

malumatlan yok. 
- Simdilik bu, daha iyi. 
Biiyiik §ef sustu ve saate bakhktan 

sonra sordu: 
- Dogrusunu soyleyin. hususi kati -

bimin avdet zamam yakla§h m1? 
Thaissa Strafford saate bir goz ata • 

rak cevab verdi: 
- Evet, birkac; dakikaya kadar bu • 

rada olacak, zaten ona T aymis nehri 
iizerinde kiit;iik bir get.inti yaphrmt§hk. 

- Zavalh delikanh, §iiphesiz polise 
tikayet edecek, ve biitiin Scotland Yard 
kuvvetleri hadisenin gec;tigi yerlere sal
dtracak! Katib tabii bu seyahati kime 
minnettar olmas1 laz1m geldigini biliyor. 

- Zannetmiyorum. Y almz polis bi • 
liyor. Zab1tanm faaliyetini kolayla§tlr • 
mak j~in de katibinizin el!eri arasma, 
mendi!lerimden birini btrakttm. 

Biiyiik ,ef avuc;larmt ugarak: 
- T amam, dedi. Hie; degilse bu esna

da polis sizi burada anyarnlyacak I 
Sonra birdenbire akhna. gelmi§ gibi 

sordu: 
- Sahi, zabttaya gosterdiginiz izler 

I 

N6raatenl, 
zafiyet ve 
Chlorose 

·RADYO 
beni&sizlik iciu. yegane deva kaDl ihya eden 
En muntahlp etibba taraftndan tertip edilmlftir. SIROP DESCHIENSJ PARIS ( Bu ak~amki program) 
---------------------------~------.----------------------------- iSTANBUL: 

Ar1k Artbrma lie Sat~, ilan1 18 oda musik1sl. 19 haberrer- 19,15 
~ muhtelif pl~klar - 20 konferans • 20,30 

Beledl.ye Sular 1· daresi·nden.·. stildyo orkestralan _ 21.30 son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu ajarunrun: 
gazetelere mahsus havadls servisi verne .. 

idaremi:zin Ferikoy fabrikaat bah!tesinde mevcud hurda Font boru cekt!r. 
ViYANA: 

par!talart &!rlk artbrma ile aatllacakhr. 18,30 piyano konserl • 18,41l halk ~arlo .. 
1 Talibler bu i"e aid tartnameyi tdaremizin Taksim Merkezin- Ian · 19,10 konu§ma, esperanto, haberler, 

• hava raporu, eglencell yaym - 20,30 opera 
deki Levaz1m Serviainden paras1z olarak alabilirler. yaymt: nnenci talebe, 21 ,50 de 1st!rahat 

2 A"tk arthrma 13/VII/936 pazarteai giinU saat 15 te Sular esne..smda haberler • 23•35 e~tlencell kon • 
"' ser, konu~ma • 24,10 konserin devam1 .. 

tdaresi Merkez binasmda mute,ekkil Komisyonda yaptlacak - 24.5o bah~e e~lencest - 1.as gramoton. 
br. (3520) BERLiN: • 

r fnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

~artnamesi mucibince bir aded ~amatlr ytkama ve kututma ma
kinesi pazarhkla sattn ahnacakhr. lsteklilerin evvel&. fiatat:& teklif· 
lerini pazarhk a-ununden evvel tlmerabit hantnda Tiitiin Fabrikalar 
fubeaine vermeleri ve pazarhk i!;in de % 7,5 muvakkat giivenme pa• 
ralarile birlikte 9/VII/936 pertembe gUnu saat 15 te Kabatatta Le
vaztm v~ Mubayaat ~ubesinde Ahm Sabm Komisyonuna miira -
caatleri. (3435)' 

I- 28/1/936 tarihinde a~tk eksiltme sure~ile aabn ahnacag1 illn 
olunan 5,000 lira muhamrnen bedelli 100 aded portatif yut makine· 
sinin eksiltmesi 13/VII/936 puartesi giinii saat 15 te yaptlaeakbr. 

2 - isteklilerin paras1z tartnameleri almak iizere hergiin ve ek
ailtme i!;in de tayin elunan siin ve sllatte kanuni vesikalarile ve % 
7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat fU· 
besindeki Alun Sahm Komiayonuna muracaatleri. (3523) 

~ 

25/6/936 pertembe siinii eaat 11 de kapah zarfla eksiltmiye ko • 
nuldugu evvelee ilan edilmit olan «372,344» lira «96» kurut ketif be
delli lnhisarlar tdaresinln htanbulda ~emaipafadaki Yaprak Tiitiin 
ambartmn eksiltmeai 6/7/936 pazartesi gUnli saat 15 e taltk olun -
mu,t.u. 

1 - inhi1arlar ldareainib latanbulda ~emaiplltada yapbracait 
372,344 lira 96 kuruf ketif bedelli yaprak tiitiin ambart, kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Miinakasa evrak1 18 lira 62 kuru' mukahilinde lnhisarlar In• 
taat tUbesinden ahnabilir. 

3- Eksiltme 6 temmuz 1936 pazarteai gunii saat on bette Kaba. 
tatta lnhiaarlar Levaz1m ve Mubayaat $ubeai binaa~ndaki Ahm Sa • 
tam Komiayonund.a yapllacakttr. 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruttur. 

5 -- lsteklilerin eksiltme giinUnden en az 8 giin evvel Naf1a Ve
kiletine miiracaatle alacaklarl fenni ehliyet veaikalart bu bedelde 
bir binan1n eluiltmeaine sirmeie miisaid oldugu takdirde kendile
ri munakaaaya ittirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalarmm iha.
le giiniinden en az iki giin evvel lnhisarlar lntaat ~ubesine ibrazi e 
miinakasaya iftirak edilebilecegine dair vesik~ ahnmas1 tarthr. 

6- Teklifleri havi kapah zarflar en ge!r ihale giinii saat tam on 
dorde kadar ismi ge!;en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
verilmit olmahdtr. (3521) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - ~ehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptmlacak asf.alt ve par

ke yol intaah on bet a-un muddetle ve kapah zarf usulile eksilt -
m.iye konrnuttur. 

2 - Muhammen bedeli 497,000 lirad1r. 

3 - Muvakkat teminab 23,630 liradtr. 

4 - ~artname ve ketifnamesi Belediye Fen ltleri Direktorlii • 
iiinden 12,42 lira bedel mukabilinde al~acakttr. 

5 - lateklilerin 10 temmuz 936 cum a siinii aaat on bet bu~uk
ta Belediye Enciimenine miiracaatleri ve usulu dairesinde tanzim 
ediiecek zarflar1nt ihale aaati olan on be' bu!tuktan bir aaaJ evvel 
yani saat on dort bu!ruga kadar Belediye EncUmenine vermeleri. 

6 - lsteklilerin ekailtmege girebilmeleri i~in Fen ltleri Direk • 
torliiiunden bu ite aid ehliyet vesikast ~mlf olmalart laz1mdtr. 

(3529) 

Konya Memleket Hastanesi 
Ba~tabibliginden: 

Haatanemizin «3356» lira «10» kuruf muhammen bedelli muh • 
telif ilaclar1 a~1k ekailtmiye ~~kanlmtt ve 3/7/936 gunii Konya Vi • 
layet Daimi Enciimen odaa1nda ihaleai yaptlacakttr. Taliblerin o &'iin 
saat «15» te EncUmen oda11na ve teraiti anlamak istiyenlerin de 
Konya Memleket Hastaneai Battababetine miiracaatleri ilan olunur. 

dogru muydu? 
Thaissa ba§ile red i§areti verdi. 
Biiyiik §ef Thaissaya dogru giderek 

elini tuttu: 

- Bana itimad1mzdan dolay1 size te· 
§ekkiir ederim, dedi. <;:ok kuvvetlisiniz ve 
sizi te~kilahmtza almakla fena bir i§ yap· 
madun. 

Hah ile ortiilen gizli kaptya dogru 
yiiriidii. Gene ktz da ayaga kalkmt§tl. 
Biiyiik §ef: 

-- Miss Strafford, buraya <;lkhgm1z. 
merdivenin alt!nda kilidli bir kap1 oldu
gunu her halde gormii§siiniizdiir. hte a
nahtanm size veriyorum. Odaya girip, 
kap1y1 kilidliyeceksiniz. ft;eride bir ya • 
takla, yiyecek ic;ecek her§eyi bulacakst • 
mz. Oda, hit; §iiphe yok, muhte§ern bir 
apartlmandan daha az liiks; lakin mu
hakkak ki bir hapishane zindamndan da
ha az. karanltkt.r. Orada lngiltereyi ter
ketmeniz. ic;in mukadder saati bekliyecek
>iniz. Hic;bir §eyden iiz.iilmeyiniz ve ra • 
hatstz olmaymtz, himayemdesiniz. 

Thaissa Strafford kaptya dogru gitti 

(3322) 

ve Biiyiik §efin tam kat§lsmda durup 
gozlerine baktl: 

- SOz mii? 
- Soz. Sizin elinizde vesikalar var; 

benim de sozlim. Miisaviyiz. 

- 0 halde daha evvelden hazirladt
g•m §U kag1d. Lutfi, iizerinde yaz1h ba· 
ta yollallmz. Bu suretle dostlarun i§lerin 
yolunda gittigini anhyacaklar. Ancak 
mektubu kat'iyyen at;mamak laztmdtr ve 
bu zaten faydas1z olur. <;iinkii mektub 
bir beyaz kagtddan ibarettir! 

Thaissa Strafford kendisine uzahlan 
eli kuvvetle s1ktl. lki dakika sonra gizli 
odada bulunuyordu ve kaptlar sun~lu 
kilidlenmi§ti. 

Biiyiik ~ef kaplYI tekrar halt ile ort -
tiikten sonra i~inde rniikalemeleri not 
eden aletin bulundugu masayt kapad! ve 
yaz1hanesine get;erek dosyalanm tetkike 
ba§lad1. 

0 SJrada d!§anya ac;1lan kap1 yava~t;a 
aralanarak katibi girdi. Biiyiik §ef onun 
bu kadar gecikmesine ehemmiyet verme
mi§ gibi bir sesle: 

17,50 gramofon - 19,06 eltlencell yayl.n • 
20,05 dans muslkisi - 20,35 itaJyanca. • 
20.50 giiniin akisleri, haberler, Alman m~r. 
kez istasyonu - 21.50 gramofon • 22,05 d· 
Jer\cell konser - 2S ,05 hava raporu, hava• 
dl.s, Alman merkez J.stasyonu • 23,35 gece 
musiklsi ve dans havalan. 

BUKREI?: 
18,05 postac1Jann orkestrast • 18,40 ka • 

rtttk yaym - 19,33 salon orkestrast, kon .. 
fetan& • 21 .05 gramofon • 22,05 siye..si ha .. 
berler - 22,25 vlyolonsel konserl • 23,06 ha• 
berler, bah~;e e~lencesi • 24,20 ~lngene mu.. 
8iklsi • 1,05 son haberler. 

LONDRA: 
18.20 konser, hava.dis - 19,20 'ton.rer-, 

konferans, yeni plaklar - 20,50 metub ku
tu.su • 21,10 gramofon • oda muslkisl, prog. 
ram, §an konseri - 22,35 haberler, spor .. 
22,50 orkestra konseri, franstzca ve alman• 
ca haberler, haberler • 24,05 gece konserl. 

PARtS [P. T. T.J: 
17,50 konser, <;ocuklarm zamam, hal's.. 

dis • 19,35 muslki, dans havalart - 21,0S a
glzdan iifleme aletler orkestras1 - 21,50 di
ni musiki, spor, havadis • 23 ,35 kanu~ma, 
dans musikil!i - 24.35 ha.vadls, gramofon. 

21,25 §arkllar - 21 ,35 piyano konser!. ., 
21,50 lian konserl • 22,20 oda musJJQsl -
23 ,35 havadls • 24,05 Amerlka havadlslert. 

ROMA: 
18,05 havad!s, konser - 19,05 e!!'lencell 

mus!kl, yabartc1 dillerde konll.(irna • 20,10 
seyahat haberleri, eilenceli musiki • 20,50 
haberler, Yunanistan i~ln yaym, ha.vadJs -
21,30 devlet yaYJm . 21,40 halk yaYJm, Is • 
tlrahat esne..smda ha.vadls - 22,50 e~lence. 
U revli: Biiyilk annem evlentyorl - 1,05 
dans mu.slkl.sl, istlrahat esnasmda havs. -
dis. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobel;(;! olan eczaneler ~unla.r • 

dtr: 
istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Etem PertevJ, Alemdarda 

(Abdiilkadir), Baktrkiiyde (Merkez), Beya.
zldda (BelkisJ, Em!nbnilnde (A. Minas • 
yanl, Fener<le <Emllyad1), Kara.gfunrlikte 
(SuadJ, Kiio;;iikpazarda (Hasan Huliisl), 
Samatya Kocamustafapa~ada (RldvanJ, 
f?ehrem1ninde (Nazim), ~hzadeb~mda 
(Halll). 
Beyo~lu. c1hetlndekiler: 
GalatMla 1Karak1iyl , Has 6yde <Yen1 

Tiirklye), KaSJ.mpa~da (Tura.n), Sanyer • 
de (Osman). f?i~l1de <NargllectyanJ, Tak. 
slmde (Dellasuda), (Ert$ull, (S. Baro .. 
nakyanl . 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalarda.kller: 
Biiyiikadada O;linastl, Heybelide (Ta • 

na§), Kadtkiiy Pazaryolunda (Rifat), Mo
d ada (Sthhat), Uskiidar tskeleb~mda 
<Merkez). 

HALK OPERETi 
TAKStM 

ba'h!resinde 

Bu aktam: 
21,45 te : 

B A Y 
BAY AN 

Y azan: Mahmud Y esari. Necdet Rii§tU 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 

Pek yakmda yeni operet 
RAHMET EFENDl 

Telefon: 43703 

VEFAT 
$ehrimiz tiiecarlarmdan Bay Yani 

Hac1 Kiryako Kalmoglu ani.en vefat 
etmi§tir. Cenaze merasimi bugiin saat 
16 da Uskiidarda Rum Profitis ilias ki
llsesinde icra edileeeginden son te~yi 
vazifesinde bulunmak istiyenlerin mez
kur saatte kilisede hazrr bulunmalan 
rica olunur. 

Kopriiden 2,40 - 3lfz ta vapur var • 
dtr. 

Sir Walterin evrakmt buldunuz 
mu? 

Diye sordu. Katib ellerini havaya kal
dtrarak: 

- Hi~bir §ey yapamad1m. Odasma 
girdigim saniyede hiicuma ugradun. 

- Biliyorum. Sonra da T ayrnis iize· 
rinde bir vapur gezintisi yaptm1z. 

Katib §a§aladt: 
- F akat nas1l bilebilirsiniz? Ben tek 

ba§tma idim! 

- Ben her~eyi bilirim ve daima iyi 
havadis alan bir adamtm. Hadiseyi po • 
lise haber verdiniz mi? 

- Heniiz vermedim? Her§eyden ev· 
vel, olup bitenleri size soylemek istedim. 

- Hem en Scotland Y arda haber ve· 
riniz ve hadiseyi biitiin tefeniiatile anla· 
hmz. Size hiicum edenle bu gemiyi mut· 
!aka bulmak laz1m. Haydi, <;abuk ol! 

Katib derhal d1§art ftrlad1 ve kap1dan 
t;tkarken §efin dudaklarmda beliren alay
Cl tebessiimii bittabi goremedi. 

Biiyiik iistad: 
(Arka.n !lilT) 
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Konterans MUnasebetile 

Tiirklerin 
ge~i§leri 

Bogazdan 
destan1! ve 

----------------
Ay gokyiiziinden Siileyman Pa~aya 

sanki «Gel!» diye i~aret ediyordu. 
iki sal yap1ldJ ve ... 

dalgm dalgm seyrediyordu. Bir arahk 
gozu goke c,:evrildi ve ay ana, Rumeli ya
kasmdan uzahlmt§ bir i§aret parmagt gibi 
gorundu. «Gel!» diye bu parmagm sesini 
dalgalar haykmyor gibiydi. Siileyman 
Pa§a, biitiin Anadolu Tiirklerinin o da
kikada bu parmag1 gorduklerini ve bu sesi 
duyduklarmt sandt, siirekli bir heyecana 
kapildi. 

Bogazlar, belki tekevviin masmda 
Tiirkleri tamdt. Sonsuz medeniyet dalga· 
Ian halinde amlar ve as1rlarca §arktan 
garbe akan Tiirkler «Kavimler kaptst» 
yolile Ural daglan ve Hazerdenizi ara
smdan, Karadeniz §imalinden Avrupaya 
geldikleri gibi Mezopotamya ve Ana -
dolu yolunu takib ederek te adalara gee;· 
mi§lerdi. 1§te bu gec;i§ masmda ve yaz1h 
tarihten ~ok on!te Bogazlar Tiirk sesini 
duydu, Tiirk yiiziinii gordii. Fa kat Tor
Jar, Akalar, Etruskler, Etiler, Firikler, 
Litler ve saire gibi biitiin eski Tiirkler bu 
muharek ad1 degil, muhtelif sebeblerle 
almm1~ soy ve boy adlanm ta§tdtklan i~in 
Bogazlardan -enine ve boyuna- gec,:ege
len Tiirklerin tarihte yalmz milliyetleri 
mukayyeddir, oz adlan zikrolunmamak
tadu. 

Bir iki saat sonra o, Ace Beyle, Evre
nos Beyle, Gazi F az1lla, Hac1 ilbeyile 
hararetli bir munaka~aya girmi§ti, Ru~e
Ji yakasma gec,:mek ve Tiirk bayragmt 
oraya -gune~ soguyup ktyamet kopunctya 
kadar kalmak iizere- yerle§tirmek mesele
sini inceliyordu. Hangi giic,: ve §erefli bii" i§ 
olur da Tiirku heyecanlandirmazL Av
rupayt esir etmek dii§iincesi de bu Beyleri 
vecd ic,:inde, istigrak ic,:inde birakmi§h, bu 
i~e hemen el koymak istiyorlard1. 

Solda Ibrahim 'allrnrn Atatiirk heykeli, sagda 'allrnrn talebelerinin eserleri te~hir edilen' aalonda 
davetliler, asagtda miaalirlere bir bina modeli oniinde izahat verilirken 

Bu asil ad1 ta§tyarak Bogazlan gec,:en 
ilk Tiirk muharibler Saltuk Dedenin 
ba§bugluk yaphg1 Sel~uklu §<ivalyelerdir. 
Bunlar Bizanstan ka~1p Selc;uk sarayma 
Sigman Mi§el Paleologu silahlarile hima
ye eden bahadulardtr. Anadoludan beri 
yakaya gec;ecek kuvvetlerin Bizansa sez
i:iirdikten sonra Dobriceye gidip yerle§· 
mi§lerdi ( 1263). Saltuk Dede Tiirkmen
lerinin Selc,:uk Prenslerinden lzzeddin 
Keykaviisii Bizans tahtma gec;irmelerine 
§e §ehri de zaptetmelerine ramak kalmt§· 
h. Anast Rum bir i~oglammn ihaneti, 
yiiz doksan ytl sonra vukua gelecek bir 

lhadiseyi, lstanbulun Tiirkle§mesi hadise
sini geri buakttrd1. 

Bu tarihten sonra Tiirklerin Karade
niz ve Akdeniz Bogazlanm a§arak Bi -
zans onlerinde, Trakyada, hatta Make
donyada dola~malan stk s1k goriilmu§ 
ve gec;i§ saylSI 1356 y1hna kadar on seki
zi bulmu§tur. Fa kat Aydm, Saruhan, 
Karesi mmtakalanndan ve son yiiiarda da 
Osmanlz beyligi tarafmdan idare olunan 
bu gec;i§ler korkunc bir boray1 andmyor
du, hlllm aldtktan sonra kayboluyordu. 

iir_ lerin _inlerce Yll once Avrupaya 
medemyet getiren dedelerinden kalma 
topraklarda yerle§mek azmile Bogazlan 
gec;i~leri ve bir daha geri donmiyerek ora
da hukumet kuru§lan, 1356 y1lmda vu
kua geldi. Asyanm asil centilmenTerini 
Avrupaya bir kere daha efendi yapan 
biiyiik istila devrinin ba§langtct da bu ta
rihtir. Osmanh an'anesi, Osmanh tarih
c,:ileri ve Osmanh edebiyatt bu biiyiik ha
diseyi biraz efsanele§tirir. 0 an' aneye, 
o tarihe ve o edebiyata gore Anadoludan 
Rumeli yakasma son ve kat'i ge~i§ meh
tabtn verdigi heyecanh bir ilhamm eseri
dir ve gemilere binilerek, kopriiler kuru
larak degil, iki kii~uk sala yapt§Ilarak ya
pilmt§tlr. T a§mak, dinmeden ta§mak isti
yen milli kudreti iki kiic,:iik salla Asyadan 
Avrupaya ta§ttmak fikri, Tiirk ruhunda
ki necib tevazuun remzidir. Daramn eri
mek ic;in Andro kulesi kopriisiinden, Ser
haslll. maglub ve mahcub olmamak ic;in 
Akdeniz Bogazma kurulan muhte§em 
caddeden gec;irdikleri ordulann tantanah 
hikayelerile Tiirklerin Avrupaya diz 
c;oktiirtmek, diizinelerle milleti bayraklan 
altmda astrlarca ya§atmak azmile Bogaz
dan a§trdiklan kiic;iik miifrezenin desta
m kar~tla~tmlmca buyuk i§leri kiic;iik gos
termekte bu asil milletin nekadar itinah 
davrandtgl anla~thr. 

Bu destan §Oyle hulasa edilebilir: Or
han oglu Siileyman Pa§a bir gece Aydm
Clk ktyiiannda dola~Jyordu. Ay, Turk 
tarihinden goke firlami§ bir sahr gibi pml 
pml parhyordu. Gene kumandan, eski 
Sizik ,ehrinden kalma ytktk kemerlerin, 
igri direklerin denize dii§en golgelerini 
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Be§ Tiirkiin dilegi birle§ir birle§mez ha
rekete gec;ilmi§ti ve Turk guciinii ote ya
kaya c,:ag1ran ay daha uzakla§madan Ace 
Beyle Gazi F aztl Gorucuktan bir kay1ga 
atlay1p kar§I taraftaki <;imniye gec;mi§· 
Ierdi. Beri yanda bekliyen Siileymanla 
Evrenos ve Hac1 llbeyi, gUn dogarken 
kaytgm dondiigiinii gordiiler, arkada§la
nnt karsiiadtlar. Onlar dil olarak bir 
Rum d~likanliSI yakalay1p getirmi~lerdi. 
Siileyman Pa§a, bu adamt sorguya c,:ekti, 
<;imninin kolayhkla ele gec,:irilecegini an
lad! ve hemen o giin koseleyle birbirine 
baglanmt§ agaclardan iki sal yaptJrd1, 
giine~ batar batmaz yola c,:tkh. 

!ki salda topu topu otuz dokuz ki§i 
vardt. Siileymanla Kara Hasan oglu, 
Kara Ali, Akc,:a Kocaoglu, Balabanc1k 
oglu ayni salda bulunuyorlardt ve onde 
gidiyorlardt. Hact llbeyile Ace, Gazi 
F aZI! ve Evrenos Beyler ikinci salda yer 
almt§lardt. Ay, bu sefer daha ktvrak pt
nlttlarla onlara kllavuzluk ediyordu. 

1§te bir yandan Romayt, bir yandan 
Viyanayt zelzeleler ic,:inde buakan Turk 
ordul r nm niivesi Anad lu an Avru a
ya bu sallarla ta§mdt, Ortac,:ag tarihinin 
kapanmasma ve medeniyet aleminde yeni 
bir devrin ac,:tlmasma sebeb olan $arki 
Roma 1mparatorlugunun ytkiimasi hadi
sesinin temeli gene bu iki saldaki kahra
manlar tarafmdan attldt. 

Mevlidci Siileyman <;elebinin daytst 
$eyh Mahmud da «Keramet gosterip 
halka suya seccade salmt§sm • yahsm 
Rumelinin desti §iranenle almt§Stn» bey
tile ba§ltyan muzumeyi bu destam mev
zun olarak terenniim etmi§ olmak ic;in 
yazdt. 

*** 
T arih baktmmdan hakikat §Udur: Bi

zans lmparatorlugu Bulgarlarm, Strpla
nn hiicumuna ugraytp duruyordu. Kay
ser, heniiz te§ekkiil etmekte bulunan Os
manli hiikumetinden yard1m dilendi ve o 
hiilc.umetin reisi Orhan Bey de ·oglu Sii
leyman Pa§ayi yirmi bin siivari ile Trak
yaya yollamak suretile- bu yardtmt yap
tl. Bulgarian piiskiirten Tiirklerden on 
bin ki~i. gene Kayserin ricasile <;imni ci
varmda c;adtrh ordugah kurup oturmu§
lardt. Halk, yava§ yava§ onlara tsmdt ve 
elaltmdan himayelerini istemege ba§ladt. 
0 mada bir zelzele Gelibolu kalesini ze
deledi, halka peri~anhk geldi, fakat 
Kayser felaket kar§l kay1dstz kaldt, Su
leyman Pa§a bu vaziyette Bigadan ~im
niye ge~erek Geliboluyu i§gal ettirdi ve 
Bogazm o ktytsmda da Tiirk hakimiyeti
ni tesis etti. !mparator neden sonra akhm 

ba§ma dev§irerek Turkleri geri ~evirme

ge te~ebbiis etmi~ ve binlerce altm rii§vet 

SERSERi 
Yazan: Server Bedi 

Kapiyi ac;:an Suzan Sabahatle 

ttnt gormii§tii. 
Sabahat: 

arkda·] vicdans~z olm~ytp. ~aldtg1 para ile a~l~ 
hasta btr hem§Iresmt tedavi ettirmek gtbt 
insanl bir vazife yiiziinden fenahk ey -

_ Sadi Beyi bulamadtk ... 

ba§lamt§h. 
Suzan hemen tasdik etti: 
- £yet. .. Hastadtr kendisi. 

diye soze lemi§tir. 0 serseri §imdi lo§c;a bir yerde 
olup dua gibi bir§eyle me§gul bulun -
maktadtr. Kendisini gormekte ve b~J -

,Sadi bu seferki i§in?e h~r ~amankin
den fazla ne~· esiz ve tstekstzdi. Duman 
ve t§tk gibi evvelce miiracaat ettigi tesir _
lerden hic;:birini kullanmtyaraK. tam b1r 
sadelik i~inde. Sabahatle be~~ber . oteki 
odadan oturan ktza §Unlan soyledt: 

_ fr~ad istiyen talib . magaz~ gi~i 
lo~c;a bir yerde gencden btr sersenye bu
Yiicek bir parasmt kaphrml§hr. Bu ser • 
seri, yapt1g1 hareketin de!alet ettigi kadsr 

maida hic,:bir fayda memul degildir. lr -
§ad istiyen talib bir miiddet daha sab -
reylesin ve her cuma ak§amt yatarken 
gonliinii ferah tutup Cenabt Haktan o 
serserinin tslaht hal etmesini dilesin; lie; a
ya ve tic; ytla kalmtyacak, gastb aldJgt 
parayt getirip vereceKtir. 

Bu i, bittikten sonra ic,:eriki odaya ge
c,:en kJZlara Suzan, $adinin tenbihi ii • 
zerine, profesoriin hi~bir iicret istemedi -
gini de bildirdi. Sabahatin yamndaki 

···························································· 
Feci bir kaza 

Bir adam attan diiserek 
' 

otobiisiin albnda ezildi 
Diin Kalitarya ile Kii~iik~ekmece yo

lu arasmda bir otobus kazas1 olmu§, bir 
adam feci bir surette olmi.i§tur. 

Yaphg1m1z tahkikata gore hadise §OY
le cereyan etmi§tir: 

:;;ofor Haydarm idaresindeki 3370 nu
marah Edirne otobusu §ehrimizden E
dirneye dogru yola pkml§hr. 

Otobi.is Kalitarya ilc Kii~uk~ekmcce 
e.rasmdaki yolda ilerlerken kar§ldan 
ath bir adam belirmi§tir. Bu adam her 
~abah koyleri beygirle dola§an cigerci 
Mahmuddur. Dun sabah ta koyleri do
Ia§IP ciger toplaml§ ve bunlan satmak 
iizere §ehre dogru yola <;Ikmi§hr. 

li)ofor bu adam1 gori.ince otobiisiin 
£iiratini azaltmt§, fakat otobus cigerci
nin yanmdan ge~crken bcygir birden
bire iirkmii§ ve otobi.isi.in ustline dogru 
eaha kalkmt§hr. Bunun iizerine cigerci 
beygirden dii§mii§ ve otobi.isiin altma 
giderek feci bir surctte czilmi§tir. 

K azaya jandarma ve adliyc cl koy -
tnu~tur. 

9ofor Haydar: 

c- Ben athy1 gordiim. Her ihttmale 
kar§I siiratimi azalthm. Tam yammdan 
gec;erken ath ustume geldi. Bu halde 
ben ne yapabilirdim ?» demektedir. 

KIZA SOZ ATMANIN CEZASI -
Kocamustafapa§ada oturan 15 ya§lann
da Minas, Samatyadan ge<;erken bir kl
ga liif atmt§hr. Fakat klZin akrabasm -
dan Haygazar Minasm hareketine fena 
halde kizmi§, cebinden biiyiik bir <;ak1 
<;tkararak Minas1 agrr surette yaralami§
hr. Yarah tedavi altma almmt§, Hay -
gazar yakalanml§hr. 

ZAV ALLI (:OCUK - Arnavudko • 
yiinde Kilise sokagmda oturan Hiisnii
ni.in klZl iki ya§larmda Gi.il§en, di.in e
vin ikinci kat penccresindcn sokaga 
bakarken muvazenesini kaybetmi§ ve 
yere di.i§i.ip beyni pathyarak olmii§tur. 

YUZUNU YIKARKEN DENiZE DU
§UP BOCULDU - Tireli Mehmed is

mindeki §ah1s dun Silahtaragada de -

niz kenarmda yi.iziini.i y1kamakta iken 

kazaen denize di.i§erek bogulmu§tur. 

vererek meramma ermek istemi§ti. 

Siileyman Pa§anm ra~i hiikiimdara 

verdigi cevab §udur: 

«- Bana Gelibolunun kapiSIDl 

zelzeledir, yani Allahttr. Allahm 

vuzlugile alman kaleler rii~vetle geri veri

Jemez!..» 

M. TURHAN TAN 

ktz, iistiiste belki yirmi de fa: {<N astl bil
di? N asrl bildi ?» diye hayretler ic,:inde 
bagmyordu. Hatta aparhman kaptsm -
dan c;Ikhklan zaman bile, koridorda ka
lan Suzan, onun bu kelimeleri tekrar e
den haykm§lanm duymu§tu. Arahk ka
ptdan onlara biraz kulak verdi, sonra 
$adinin yanma giderek uzakla§ttklanm 
baber verdi. 

Fakat be§ dakika ya gec,:mi§, ya gee<
memi§ti ki tekrar kapt c;almdt; Suzan 
ko~tu, kap1y1 ac;h ve kar§tsmda Sabahati 
yalmz gordu. 

KJZ agzt yan ae<tk, soluyor, gtiliimsii
yor, kapmm arkasma biiziilerek yalva -
ran gozlerle Suzamn yiiziine baktyordu. 
Biraz dinlendikten sonra: 

- Sizden bir ricam var, dedi, kap1 • 
nm oniinde arkada&tmdan aynldtm, bu
nun ic,:in ko§up size geldim. Blitiin iimi • 
dim sizde. 

- Buyurunuz. 
- <::unku Sadi Beye soylesem biiiyo-

Giizel San' atlar Akade
misi biiyiik bir sergi a~h 
Diin kii,adJ yapdan 55 inci sergide muallimler 
ve talebeler taraf1ndan yapdan muhtelif ,ube-

lere aid binlerce eser teshir ediJmektedir • 
Giizel San'atlar Akademisinin 55 in

ci resim sergisi diin Fmdtkhdaki Akade
mi binasmda ac,:IlmJ~ttr. Ac;th§ merasimin
de 1stanbulda bulunan meb'uslar, hiiku
met ve konsolosluklar erkam, yabanct ve 
yerli gazetecilerle giizide bir halk kiitle
si haztr bulunrnu§tur. 

Davetliler saat iki buc;uga dogru A -
kademinin biiyiik salonunda toplanmt§ -
lard1r. Akademi miidiiru Biirhan Top -
rak sergiyi gormege gelenlere te§ekktir et
tikten sonra bir senede talebenin yaptigi 
i~ler hakkmda izahat vererek muessesenin 
giinden giine daha iyi bir §ekle konuldu· 
gunu, vasat derecede miitehasSIS yeti§tir
tnektense, az. fakat kalitesi yiiksek fen 
ve san' at adamt yeti~tirmenin Akademi

ce prensip haline getirildigini anlatm1~ ve 
bu sebeble bu sene mesela resim ktsmm -
dan ancak 3 talebe mezun oldugunu soy
lemi§tir. 

Gene mudiir alki§lanm_I!i ve muteakt • 
ben davetliler sergiyi gezmege dave! e • 
dilmi§tir. 

Bu seneki sergide Mimari, $ehiricilik, 
Resim, Heykel, F resk, Mobilya, Afi§, 

Seramik, $ark T ezyini San' atlar ~ube • 

lerine mensub talebenin ve bazt hocalarm 

binlerce eseri te~hir edilmektedir. Ta • 
lebenin hemen hepsinin de buyiik bir mu

vaffakiyet gostermi~ olduklan ilk go -

rii§te goze ~;arpmaktad1r. Bu arada ho

calardan Niizhet Ayetullahtn freskleri, 

<;alh ibrahimin Atatiirk tablosu gibi mu

vaffak olunmu§ eserler, serginin ehemmi-

yet ve ktymetini yiikseltmektedir. 
Bundan ba~ka Tezyini San'atlar k•s

mmdaki tezhib ve cild i~leri, ~ini mo -
delleri ~ok ince bir zevk mahsulii olarak 
sergiyi suslemektedir. T arihi bir ktymeti 
olan ve hususile yiikseli§ini Tiirklere 
medyun alan bu san'atin Akademimiz e
linde muhafazast ve tekamiile sevki cid
den sevinilecek bir~eydir. T ezyin ve tez
hib. uzun astrlar imtidadmca, garbde 
resme mukabil bizde harikalar yaratarak 
kemale iri~mi~ bir san' at oldugu kadar 
hemen hemen milli bir vasft da bulun -
dugu ic;in itinaya mazhar olu§unu takdir 
etmek laztmdtr. 

Heykeltra§hk ktsmmda da az olmak
la beraber hayli muvaffak eserlere tesa
diif olunmaktadtr. Maahaza bu mahdud 
tal_ebe mahsullerinde temiz bir san' at goz
len c,:ekmete idi. 

Akademinin Mimari §Ubesi c;ok faa! 
goriiliiyor. Yiizlerce senedir ugra~a ugra· 
~a miistakil ve mii~ahhas bir karakter ver
digimiz milli Turk mimarisi maalesef bir 
tarafa btrakJlmt§ olmakla beraber talebe
nin iyi c,:ah§ttgt goriiliiyor. T e~hir edilen 
modellerin c,:ogu ya §Urasmdan burasm -
dan -pen cere ve kap1 niyetine!- delinmi§ 
tnustatillerden, yahud da acayib mc;a 
ko§klerden ibaretti. 

Akademimizin bir senelik faaliyetile 
salonlar dolduran bu san' at mahsullerini 
burada tamamen izaha imkan yak. Mii
esseseyi,giizide miidiirii ve ktymetli mu -

allimlerile genclerimizi hararetle tebrik 

ederiz. 

Mttallim F eyhaman ve talebelerinin yapttgt eserlcr 

Sabahat sesini alc,: altarak: 
- Benim bir yengem var, dedi, her -

§eyimi bilir benim. Oyleyken $adi Bey 
~ok tenbih ettigi ic,:in yengeme buraya 
geldigimi soylemedim. F akat bir arka
da§tmm geldigini, pederinizi c;ok met -
hettigini anlattim. Cok istiyor gelmck. 
Bilmezsiniz nekadar. $adi Beye ac,:maga 
cesaret edemedim. Bugiinkii arkada~tmm 
gelmesine bile zor razt oldu. (:iinkii pe
deriniz istemezmi~ herkes bilsin. HaH.1 
var. Fakat yengem demek ben deme • 
gim. Hie,: aynmtz gaynm1z yoktur. Ne 
olur pederinize bir kere soyleseniz ... Bel
ki miisaade eder. 

Sa bah at hal a soluyordu. Y alamn ve 
hilenin bu derece muvaffakiyetine §a~an 
Suzan sordu: 

- Siz bunun ic,:in ko~tunuz boyle? 
- Evet. 
- Pek giizel. Gidip bir soraytm. 

Suzan Sadinin yanma gitti ve mese • 
leyi anlattt. 

tiindeki tarafmt c;Ikarml~tl. Otekini de 
sokmek iizere iken durdu ve dii§iinmege 
ba~ladt. 

Suzan, onun pek derin hesablarla do
lu gozlerine bakarak mmldamyordu: 

- $a§hm bu i~e ... Ne siiksedir bu 
tontonum ... Meger biz bu i§i gozumiiz 
ac,:tldlgt giindenberidjr yapmalt imi~iz I.. 

$adi, du§iinceleri arasmda, elinin ter
sini Suzanm yiiziine dogru salhyarak 
bagtrdt: 

- Hadi sende ... Ben tez elden bu 
i~in ic;inden stynlmak istiyorum. Boyle 
gec,:im mi olur be? .• Su kattlmamt§ do -
landmcthk ... 

- Sen eskiden boyle laf etmez idin, 
ne olmu§ sana L 

- lstemiyorum, arttk hie< kimseyi al· 
datmak istemiyorum. Babamm bana o
gudii var. Siiriiniirsiin dedi. Her gece 
riiyama giriyor herif be I 

rum ki raz1 olm1yacak. 
- Nedir, soyleyiniz. 

Serseri ba§mdan prokayt ve yiiziin -
. den takma sakalmm yalmz sol yanagt lis-

- Camm §imdi uryay1 filan btrak ta 
gec;inmene bak ... Mii~teri ayagma ge • 
liyor, tepeceksin ~ Ben bu i§i pek karh 
gormii§iim... Hele mangalstz, duman • 

oriilmeden tamlan, tanJ§tlma. 
dan ogrenilen, adtml duyul -
madan ad1 i§itilen fen adam • 

lartmtzdan biri de Salih Muraddu. Bu 
ktymetli ve §ohretli profesor konu§maz, 
ders verir ve dostlanm hergiin birer su
retle bilgisinden miistefid eder. Vaktile 
bir ayakh kiitUbhane varmt§. T arihl~tde 
onun bilgisi mubalagah bir lisanla tas -
vir olunup durur. Ben kendi hesabtma 
Sal~h ~uradt ayakh kiitiibhane degil, 
sahtfelen her kulaga ac,:tk duran bir an
siklopedi sayartm. 

Kendini bu kadar ilme veren bu muh
terem iistadm diin ilk defa olarak fizik
le, kimya ile, hesabla, mlisellesatla, ce
birle alakast olm1yan · bir mevzu iizerin
~-e konu§lugunu gordiim ve ~a§aladtm. 
Ustad ve afaki sozL Bunlar o kadar 
ayn gayn ve birbirine aykm §eyler ki 
kulagimla duyduium halde onlann imti
zac edebilmelerine gene manam1yor • 
dum. 

F akat bu bir h~kikatti ve Salih Mu • 
rad omriiniin ilk §ikayetini yapiyordu. 
Kendimi toplaytp dinledim, onu ilmi 
bahi Jerden bir an ic;in uzakla§hran ve 
§ikayetc;i mevkiine dii§iiren hadiseyi og
rendim. 

Mesele §Udur: Muhterem iistadm bil
mem hangi resmi claire ile • hayat bu ya • 
miinasebette bulunmast gerekle§ir ve 0 

daireye gidip gelmek fash yiiz gosterir. 
Laboratuanndan, bir de fenni yaztlnr 
dolaytsile ilgili oldugu gazete idan~ha • 
nelerinden ba§ka hic;bir yere adtm atml
yan iistad ic;in bu siirekli gidip geli§e da
yanmak giic;:se de zaruret mutlak oldu _ 
gundan ister istemez tahammiil eder. 

Gec;en giin o daireden iistadm acele 
boy gostermesine liizum hissolunur ve 0 • 

d~t m1, kaptct mt her kimse birinin eline 
adres verilerek yola c,:tkanhr. Ostad 
$i§lide Biiyiikdere caddesinde Arman!; 
aparttmanmda sekiz numarah dairede 0 • 

turur. Kendini aramaga gonderilen ada • 
mm elinde bu adres kelime kelirne yazth. 
Herifcegiz, uzun bir ara§ttrmadan son
ra daireye doniince ne dese begenirsiniz: 
Ne Bi.iyiikdere yolunda Armanh apar -
hmam, ne de Salih Muradt tamyan a • 
dam varl.. 

Be§ kati1 aparhmam ve herkesin ta -
mdtgt Salih Muradt inkar eden bu adam 
bizim iistadm goziine cazibe kanununu~ 
miinkirleri gibi gayritabii goruni.iyordu 
ve silinmesi glic;: bir hayretle boyuna soy
lenip duruyordu. 

Kendisini teselli etmek laztm geldi ve 
bu ftkrayi soyledim: 

- Elli ytl kadar once Maltaya git • 
mek i.izere !skenderiyeden demir alan bir 
vapurun be§ on gun gec;tigi halde gide • 
cegi yere varmamast onunla alakah alan
Ian tela§a dii§lirdiigunden dortyana tel
gr.af ya~dmlmaga giri§ilmi§. Fa kat ge
mtden btr haber (flmak miimkiin olama
ymca herkes iimidi kesmi§, bir kaza vu
kua geldigine hiikmolunmu§. Bu iimidsiz
~igin tam hmm aldtgt bir suada gemi 
Iskenderiye lirnanma girmesin mi?.. Her
keste hayretle kart§tk bir sevinc yiiz ~~:os
teriyor ve diizinelerle agtz birden kap -
tan a soruyor: 

- Cec;mi§ olsun efendim gec,:mi~ ol
sun. Bir kazaya m1 ugradtntz?. 

Kantan siikunetle cevab veriyor: 

- Kaza filan degil camm. Akdeniz
de Malta adast yak. Aradtm, taradun, 
bulamadtm! .. 

M. TURHAN TAN 

Viyana sonbahar sergiai 
1936 senesi Viyana Sonbahar sergisi 

her sene oldugu gibi Laypzig sergisini 
miiteakiben eylullin 6 net gi.ini.inden 
13 i.inci.i gi.inune kadar akdedilecektir. 

stz daha sempth, daha ktyak oluyor. Bir 
tehlikesi de yoktur. 

- T ehlikesinde degilim. Ke§ke biraz 
tehlikesi olsa o zaman daha erkekc;e o • 
lur. Beni sinirlendiren saf adam avla • 
makttr. Hele Sabahat gibi saf ktzlan ..• 

$adi ic;ini c,:ekti. Suzan onun boyle 
diiriist ve samiml anlann1 bilmez degildi. 
Pi§manhklanna ve vicdan azablanna da 
arada bir §ahid olmu§tu; fakat menfaati
ni, kanm, aldatmak zevkini bu kadar ~~
rarla teptigini ilk defa goriiyordu. 

Ba~mt eda ile salhyarak: 

- Am a ... n, dedi, dii§iindiigiin §eye 
bak hele ... Haztr parayt buldun, buna· 
yorsun. Ktzkarde§ini du§iinsene bir ke
re ... Onu nastl gec;indireceksin. 

- <;ah§acagtm. 

- N eye c;ah§acaksm? 
$adi cevab vermedi ve gi:izleri daldt. 
Suzan kaptya bakarak: 
- Haydi, dedi, ktz bekliyor, soyJ 

yim de yengesini yarm alsm, selsin. 

- Hay1rl 
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Smeling, zenci boksOrii 
nasi I naka vut etti? 

Amerikadaki biiyiik boks ma~1 hakktnda son 
gelen gazeteler merakh tafsilat veriyorlar 

~melingtn, zenci boksorii. nakavut etti{}i eJ nada alman bu resim teletotografi ile 
Avmpa gaz~teie rino gonderilm.i~tir 

Amerikada Alman ~meling ile Joe 
Louis arasmda yap1lan ve Joe Louisnin 
maglubiyetile neticelenen ma~ hakkmda, 
son gelen Avrupa gazeteleri uzun tafsi -
lat vermektedirler. Bunlan naklediyoruz: 

.Smeling - Joe Louis ma<,:mm be§ daki
kadan fazla siirmiyecegi ve galibiyetin 
mutlaka Joe Louisde kalacagl kanaati o 
kadar biiyiik ve o kadar umumi idi ki, 
Alman boksoriine bir kazanma ihtima -
line mukabil, Amerikabya on ihtimal ve• 
riliyordu. 

Yankee Stadiumda yetmi~ binden faz
la seyirci vardt. Hava serin ve giizeldi. 
H ususi trenlerle muhtelif yerlerden bir 
<,:ok seyirciler gelmi§, Holivudla Nev -
york arasmda p;idip gelme tayyare sefer
leri ihdas dilmi§ti. 

Ma<,: gayet di.iriist olmu~ ve halk. bok
~i:irlere kar~I gayet bitaraf davranmi~tlr. 
Smeling zekas1 sayesinde, zenci bokso
riin miithi~ kuvvetine galebe c;almaga mu
vaffak olmu~tur. 

] oe Louis tekrar kalkm1~ ve boksa devam 
etmi~tir. 

Bu ravund Almamn lehine neticelen -
mi~tir. 

Be~inci ravund .. 
]oe Louisnin §ohretinden korkm1yan 

~meling, bir evvelki ravundda zenc•Y• 
yere ~virmekten miitevelJid itimadla 
Joe Louisyi online ka lml§ ve gogi.is gogii
se gelmege mecbur etmi§tir. Bu arada <,:a
lman gong sesini i§itmiyen ,Smeling boksa 
devam etmi§ ve hakem mi.idahaleye mec
bur olmu§tur. 

Bu ravund da ~melingin lehine bitmi§
tir. 

AJtmci ravunddan itibaren her iki ta· 
raf ta fazla gayret sarfetmege ve hamle
lerini ~iddetlendirmege ba§laml~ ve ga
lebenin Almanda kalacagmi gosteren e
mareler belirmi~tir. Joe Louis yava~ yava~ 
iplere kadar llerilemi~tir. 

Yedinci ravund miistesna, sonuna ka
dar daima Almanm lehine neticelenen 

Mac;m tarll cereyamm 
loo a§ag1da gi:isteriyoruz: 

ta\und s1ra - ravundlar -bilhassa on birinci ravunddan 
sonra ehemmiyet kesbetmi§tir. 

Birinei ravund 

Max ,Smeling, hi~bir heyecan gi:ist~r 

meden, ilk hamleyi yapml§ ve ddan ha
fif direktlerle hucuma gecrn"< §hr. Joe 
Louis ~ak.!a beraber, c;enesi-rl', sol
dan bir krote yemi~ ve sagdan bir kro~ 
ile mukabele etmi§se de yi.iksekten gec;\.iii 
ic;in isabet ettirememi§tir. ,'?mcling yak -
la~mak iste11li§, bu arada Joe Louis, Al
man boksoriine arka arkaya iki sag yum
ruk indirmi§tir. ;lmeling, tekrar gogiis go
gi.ise gelmek istemi§, fakat zenci bu ha
reketi onlemege ve soldan iki kro§e vur
maga muvaffak olmu§tur. 

Ravund Louismn lehine bitmi§tir. 
lkinci ravund 

llkonce, .Smeling korakor giri§mek is· 
temi§, fakat Joe Louisnin bu usulde mahir 
oldugunu gormi.i§tiir. Bunun iizerine, u· 
zaktan c;arpi§maga devam etmi§ ve bu 
suretle en iyi darbelerini vurmaga mu -
vaffak olmu§tur. Biraz sonra, hasmmm 
kalbi albna gen~ bir sving indirmi§tir. 
Jo~ Louis, bu hucuma mukabele ederek, 
once mi.iteaddid sol direktler indirmi~. 
sonra giizel bir aperklit yerle~tirmi§tir. 
F akat ~meling bun dan miiteessir goriin-

memi~tir. 
Bu ravund miisavi bitmi§tir. 

Oriincii ravund 

Bu ravundda gene ~meling hiicuma ba§
lami~ ve biraz sonra zenciye sert bir sag 
kro§e vurmu§tur. Bu vuru~ Louisyi sars
mami~, fakat ofkelendirmi§tir. Bu sefer 
de o korakora gelmege te§ebbiis etmi§, 
Almanm kalhi i.izerine bir swing indir • 
mi~tir. Alman buna ikinci bir sag kro§e 
1le mukabele etmi§tir. Joe hiZianmi§, Sme
lingi bir yumruk tufanma tutmu~. nihayet, 
~~:ogiis gogiise gelmi§ler ve zenci, Alma· 
nm ~enesine bir sag yumruk yerle§tirmi§· 
tir. ~meling bu yumrukh. sars1hr gibi ol-

On birinci ravund 

Bu ravund gev§ek ba§lami§tlr. Boksor
lerin her ikisi de o zamana kadar sarfet
tikleri gayrctler neticesinde yorgun gi:irii· 
niiyorlard1. Maamafih, icab ettigi kadar 
mi.ikemmeliyetle degilse de gene yarar
hkla di:ivii~iiyorlardi. ~meling, zencmm 
bir ~~g VUTU§Una, nizami muddeti ciiz'j 
asan bir trifle ile mukabele etti. Bu ra -
vund da Almamn lehine bitti. 
On ikinci ravund 

Bir dakikahk istirahatten istifade e -
den ~meling, gong c;alar c;almaz hararet
le hi.icuma gec;ti ve miikafatmi da gor
dii. Filhakika, Alman, bu ilk hamlede 
zenciye iki !ag yumruk vurmaga muvaf
fak olmu§ ve hasmim sendeletmi§tir. Joe 
LoUis maglubiyetini itiraf etmemekle be -
raber Almandan, c;enesine bir sag kro§e 
daha yiyince tam manasile maglub olmu~ 
ve yere serilmi~tir. 

Joe Louis ancak be§ dakika sonra ken
disine gelmi§tir. 

Y unan Milli basketbol 
tak1m1 geldi 

tki mac; yapmak uzere §ehrimize da -
vet edilen Y unan basketbol yolculan diin 
Romanya vapurile Pireden gelmi§lerdir. 
llk mac; bu ak§am saat dokuzda Beyoglu 
Halkevinin jimnastik salonunda Tiirkiye
Yunanistan milli tak1mlan arasmda ya • 
pilacakhr. lkinci mac; ta Istanbul - Atina 
kar§IIa~masi §eklinde gene ayni salonda 
olacaktir. 

Basketbol, Tiirkiyede az taammiim 
etmi§ bir spor olmasma ragmen gencle • 
rimizin bu oyunda gosterdikleri muvaf -
fakiyet takdire deger bir derecededir. 

Yunanhlarm da, yurdlanmn di§mda 
mac; kabul ettiklenne bak1hrsa kendileri· 
mn bu sporda hayli muvaffak olduklanm 
kabul etmek lazimdir. 

mu~tur. 

Ravund Joe Louisnin lehine bitmi§tir. Giizel basketbol oymyan iki tak1mm 
kar§Iia§masl, diger herhangi bir ,wor oyu
nunun dogurabilecegi zevk ve heyecam Dordiincii ravund 

Bu ranvudda, ,Smeling, zenciye nere - verebilecek kabiliyettedir.. . . .. . 
den geldigini anlamasma vakit biTakma- ?por merakhlarm~1z~~ I§ltip gormedtk
~ .&.;. .-l '--- --'-·--.J-- L:. ·-"'- !;.-.;-I !en ;·eya c;ok az seyirCISI bulunduklaTI bu - ...._ -• .,.v.r-• ._. ....... WAU UJI .J"r. . . 
~e ~""· Bu JUI'IInllfar, zenciyi ye- o,r~nun ~akikaten zevkh ve he!ecan ve-
re devirmi~tir. Birkac; saniye yerde }lal~r. tiC! oldugunu, bu ak~am Beyoglu Hal -

CUMHURiYET 

italya cephe mi 
ahyor? 
IB~tarat1 1 lnct sahi!ede) 

Cenevrede U1furulan halon 
Londra 23 (A.A.) - Havas bildi -

nyor: 
Sovyetlerin harb halinde, Bogazlar -

dan askerleri ic;in ge~me serbestlig1 iste -
mekte olduklarma dair Cenevreden ve -
rilen bir haber, Londra diplomatik me -
hafilinde sansasyonel bir tesir yapm1~t1r. 
Eger bu haber dogru ise, boyle bir ta -
leb, tamamen yeni bir vaziyet ihdas e -
decek ve pek muhtemel olarak Akde • 
nizdeki muvazene i.izerinde biiyiik bir 
tesir icra eyliyecektir. Esasen Londra si
yasi mehafili, Tiirk taleblerinde yalmz 
Akdeniz miinakalesinden bahsedilerek 
Karadeniz miinakalatmm mevzuu bah • 
sedilmemesinden dolayi §imdiden ball 
siirprizler gormektedirler. Ayni mehafii, 
§imdi, bu unutmanm esasmda, Sovyet te
~ebbiisiiniin daha evvelden Ankara ile 
Moskova arasmda bilmi.izakere karar -
la~tmlmi§ bulunmas1 keyfiyetinin mevcud 
olup olmadigmi soru§turmaktad1rlar. 1 -
talyan noktai nazan, Sovyet talebinin 
miizakerelerin en ehemmiyetli unsuru o
larak telakki edilmesi lazim geldigi mer
kezindedir. Ogrenildigine gore Roma bu 
talebe muhaliftir. 

Anaclolu Ajan~rnrn notu: Ala • 
kadar ve emin membalardan aldt· 
grmrz haberlere gore bu havadiain 
a•rl ve e•aar yoktur. 

H avaaa gore ihtilalr mucib 
noktalar 

Montro 23 (A.A.) - Havas aiansi
mn diplomatik muhabiri muahedelerin 
tek tarafh olarak ihl.ili yerine sulhperver 
bir usulli tercih eyliyen Turkiyeye kar~I 
muhtelif delegelerin Montro konferan -
smda soyledikleri hi.isnii niyetle ve an -
la§ma zihniyetile dolu sozlerini tebariiz 
ettirmektedir. 

Evvelce Lozandaki mi.inaka§alarm ak
sine olarak, Motro toplanhsr, delegeleri 
iki tarafa ayirmami§IIr ve esas itibarile bir 
anla§maya vanlmi§ gibidir. 

Bununla beraber Montro konferansi 
mudil bir i§ kar§Ismdadir. 0 da Bo -
gazlann yeniden askerile§tirilmesini kabul 
hususunda miittefik olan delegelerin, Bo
gazlardan harb gemilerinin ve tayyare -
lerin miiruru hususunda ayni kolayhkla 
anla~amiyacaklardir. 

Aynca teknik meseleler de mevcud • 
dur. Mesela, Tiirkiyenin tekliflerindeki 
tonilato haddi hakkmda !ngilterenin ve 
Sovyetler Birliginin noktai nazarlan ay
ndir. fngiltere, belki de bir Karadeniz 
filosunun Bogazlardan anslZin gec;i§i 
keyfiyetinin Akdenizde bahri muvaze -
neyi bozmasile alakadardir. 

Samld•gma gore, konferans gittikc;e e
hemmiyet kesbedecek ve Montro toplan
hsmm ortaya koydugu esas mesele or -
taya <,:Ikmakta gecikmiyecektir. Zecri 
tedbirlerin ka!kmasmi miiteakib ftalya
nm sahneye <;Ikmasile bu ehemmiyetin bir 
kat daha artmas1 da pek muhtemeldir. 

kevinden cr•karlarken ittifakla beyan ede
Cl'klerine §uphe etmiyoruz. 

Alman giire§ tak1m1 bugiin 
geliyor 

Almanlann kuvvetli giire§c;ilerini top
hyan Dortmund takimi bu sabah Kon -
vansiyonel trenile gelecek ve istasyonda 
mera~imle kar§Ilanacakhr. 

lik mii<abaka yarm ak§am saat 8,30 da 
T aksim stadyomunda yapiiacaktir. Tiirk 
takimi birinci ak§am ic;in Kenan, Y a§ar, 
Yusuf Asian, Nuri, 1brahim (serbest), 
Mustafa, Samsunlu Ahmed §eklinde c;r
kacaktir. 

fkinci miisabaka ic;in de takimimiz Kii
~iik Hiiseyin, Ankarah Ahmed, Sad1k 
(serbest), Nuri, Mersinli Ahmed, Mus
tafa ve ~oban Mehmed olarak tertib e
dilmi~tir. 

Oc;iincii miisabakada <,:Ikanlacak Ti.irk 
tak1m1 iki kar§Ila§mada ahnan neticelere 
gore tertib edilecektir. 

Umumi merkez reiainin 
tefti§leri 

Turk Spor Kurumu Umumi Reisi 
General Ali Hikmet diin T opkap1, Ka • 
ragiimri.ik, F enery1lmaz, Ce~memeydam, 
Kasimpa§a, Siileymaniye, V efa, !stan • 
bulspor ve Galatasaray kuliiblerini ziya
ret etmi§ ve oralarda idare heyetlerile 
kuliibiin sporculan tarafmdan kar~Ilan
mi§Iir. 

Spor Kurumu ba.§kanmm Galatasaray 
kuliibiinii ziyaretlermde yanlarmda ikin
ci reis Halid Bayrak ta bulunuyordu. 

!dare heyetlerini dinliyen Umumi 
Merkez reisi kuliiblerin saha ve bina gi
bi ayni iki derdin i!{inde k1vrandrklanm 
gorm~tiir. 

Spor Kurumu ba~kam buglin de saat 
iic;ten itibaren Anadolu, Beylerbeyi, A
nadoluhisar, Beykoz. Doganspor, Orta
koy, cuma giini.i de F enerbahc;e, Altm
ordu ve HWI kuliiblerini ziyaret ede • 
cektir. 

$am sergisindeki 
Tiirk paviyonu 

F ena hazJrlanmJ' ve 
bir mallarJmJzJn 

k1sm1 te,hir 
az 

edilmi, ... 
__ Gec;enlerde $amda beynelmilel bii -

yuk bir sergi ac;tlm1~h. Hiikumetimiz 
Tel - Aviv sergisinden sonra bu sergi -
ye de i~tirak etti. Maksadimiz, Cumhu
:iyt;timizin sanayi sahasmdaki biiyiik 
mk1~afm1 §ark memleketlerinde giister
mek ve mallanm1za propaganda yapa _ 
rak buralarda mahrec;ler bulmakh. Hal
b~ki, Halebde <;1kan Vahdet gazetesi • 
n:.~ .~1 .~aziran tarihli niishasmda gar _ 
dugumuz bir yaz1ya nazaran, bu sergi
de P~_viyonumuz, ta $ama kadar heyet
ler gondermemize ve bunca fedakarhk
larda bulunmamJza ragmen, c;ok fena 
tertib edilmi§tir. Bu gazetenin verdigi 
malumata gore, Avrupa memleketleri -
nc aid klsimlardan sarf1 nazar Mtsir ve 
t~~n paviyonlan bizimkinden 'daha c;ok 
guzel hazirlanmi§hr. Bizim bu kom~u 
meml~~etlerden bile geri kah~Im1zm 
sebebm1 nerede aramak lazimdir bile-
miyoruz. ' 

Vahdet gazetesinin sergideki paviyo
numuz ic;in teessiif edilecek baz1 ac1 ha
kikatler tesbit eden bu yazisim aynen 
naklediyoruz: 

·~am gazetelerinden birinden naklen 
metettigimiz Tiirk paviyonunu biran 
evvel gi:irmek ic;in can ahyordum. Ne 
lse araya araya buldum. ikinci katta 
bir<;ok kii§elerde kiriDIZl oklarla cTiir -
kiye. diye i§aret edilmi§ olan bu pavi
yon, binamn arka tarafmda bir yerde -
dir. Biitiin sergi, ak§amm saat sekizine 
kadar ac;1k oldugu halde, Tiirk paviyo
nu heniiz saat alb yokken kapam!§tl. 
0 giin, bu kapam§I bir sebebe atfede -
rek giiremedigime miiteessiren don -
diim. ikinci gun pazard1 ve serginin en 
kalabahk gunii idi. Bilhassa Turk pa -
viyonunu ziyaret ic;in ko§tum. Ke§ke 
gitmeseydim ve giirmeseydim daha iyi 
olurdu; ak§amki kapah bulmaktan mii
tevellid teessurle kahr, avunurdum . 
Gazeteci bir arkada§la Tiirk paviyonun
dan ic;er-i giriyoruz. Orada bir koltuga 
yaslanmi§ gazete okuyan tek bir gene, 
Yiiziinii c;evirip bize bakmaga bile lu -
zum gormedi. Dayanam1yarak - mahza 
siiz olsun diye - sordum: 

- E§yalardan sahyor musunuz ba -
y1m? 

Muhatab1m, vaziyetini bozmakstzm 
cevab verdi: 

- Mabiaref tilrkiL. 

. Suriye gibi kom§U bir Ulkenin sergi
smde ac;•lan Turk paviyonu memuru 
cturkc;e bilmiyorum. diye, omuz siike~ 
rek iki Turku, hem de iki Turk gaze -
teciyi ba§tan savmak istiyordu. Bu gene 
muhakkak Turk degildi; Suriyeli olma
Sl da me§kuktu. $ivesi, daha ziyade bir 
t~th_ su frengini andmyordu; belki de 
b1r Italyan bozmastydi. Fakat bu pavi
yonun astl miidiirii ve mes'ul memuru 
kimdi ve nerede idi? Bunu anlamak 
bittabi kabil degildi! 

~~rk paviyonuna §oyle seri bir goz 
gezdmrken derhal hiikmiimii verdim. 
Bu pav_~yon ba§tan savma bir i§tirakin 
mahsulu olmaktan ba§ka bir §ey ola -
mazd1. Kocaman bir salon ic;erisinde 
d~r raf.~a~. iizerine geli§igiizel ahlmi§ 
b1rkac; uzum ve i~cir sand1gile, iic;, be§ 
konserve kutusu, Inhisar idaresinin bir 
kac; .. §i§~. likoru ve be§, on kutu sigara, 
b~-~u~ku Cu~h~r:_i.~et .. Turkiyesinin bil
digimrz ve gordugumuz sanayi harika _ 
larmdan, kabil degil, bir fikir veremez. 

Eger ortada duran Atatiirkun bronz 
bir heykeli, bir de duvara c;ekilmi§ olan 
bir Ti.irk bayrag1 olmasaydt, kendimi 
$am sergisinde bir Turk paviyonunda 
degil, her hangi bir ecnebi memleketin
de baz1 Tiirk e§yas1m te§hir eden alela
de bir kumusyoncunun otel salonunda 
zannedecektim. 

Acaba bunun sebebi ne idi? Suriyede 
ac;1lan sergilere ilk defa i§tirak eden 
dost ve karde§ Tiirkiye hiikumetinin 
biiyiik makamlan, $amda yar ve agya
ra kar§I te§hir edilen Tiirk paviyonu _ 
nun bu ac1kh vaziyetinden haberdar 
m1d1r? 

Avrupaya bile parmak lSirtan Turk 
ink1lab1 endustrisinin eserleri yalntz bir 
kac; deri parc;asile ti~, be~ c;e~id likiir -
den mi ibarettir? 

1~ Bankasmm o nefis ipek ve ylin i~
leri, Kayseri ve Adana fabrikalarmm 
mukemmel bez ve iplikleri, Herekenin 
envai mensucat, Bursanm me§hur i
pekli ve havlulan, istanbul Cam fab -
rikasmm §aheserleri, Avrupa mustah -
zaratma c;ok faik olan cTlirk Eczacilar 
Cemiyeti Anonim ~irketh nin hbbi 
mi.istahzarlan, izmir ve istanbulun me§ 

huru alem tatlt ve §ekerlemeleri, Nes -
tleden t<Ok glizel Turk r;ikolatalan, 
yurdun her tarafmdaki sanayi mekteb -
lerinde yap1lan envai demir i§leri ve 
hatta motiirler nerededir? 

Biitiin bu ve daha habrhyamadlg1m 
birc;ok Turk sanayiine aid e§yadan ki.i -
<;i.ik hirer ni.imune olsun bu sergiye gon
derilemez miydi? 

i§te bir stirli sual ki, bir tiirli.i sebe -
bini anhyamamaktan miitevellid ic; sl
zisile kivramyor ve ~am sergisinden ay

nhyorum.> 
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Bel~ika da zecri tedabir 
kaldiracagini bildirdi 

Avam Kamaras1nda diin gene 'iddetli 
,alar oldu, neticede hiikumete itimad beyan 

LBa§tarajl 1 tnci sahtfed.e] 
tekrar organize etmektir.» 

Sir Con Simondan sonra liberal par
tisi lideri Ar§ibald soz almi§ ve zecri ted
birlerin muhafazasma taraftar oldugunu 
bildirmi~tir. 

Kabineye itimad beyan edildi 
Londra 23 (A.A.) - Bugi.in Avam 

Kamarasi, siyaseti hariciye hakkmda ya
pilan miizakerelerden sonra muhalefetin 
verdigi ademi itimad takririni I 70 mu 
halife kar~I 384 reyle reddetmi~tir. 

Necafi Edenle gorii~tii 
Londra 25 (A.A.) - Neca§inin ta

lebi uzerine M. Eden kendisini kabul et
mi§tir. Bu ziyaretin sebebi belli degil -
dir. 

Zecri tedbirleri Bel~ika da 
kaldrrryor 

Briiksel 23 (A.A.) - Belc;ika, ital
yaya kar§I tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin kaldmlmasmi kabul edecegini 
resmen bildirmi~tir. 

Fransamn tasarladrgr plonlar 
Londra 23 (A.A.) - F rans1z sefiri 

M. Corbin, diin M. Edenle yapm1~ ol
dugu gorii§me esnasmda F ransamn Mil
letler Cemiyeti mukavelenamesinin istik
balde hangi esaslara istinaden yeniden 
gozden ge<;irilmesini arzu etmekte oldu
gunu izah etmi§tir. Sefir, F ransanm takib 
etmekte ba§hca gayenin bu mukavelena
meyi kuvvetlendirmek oldugunu, ancak 
tatbikatta miitecavize kaq1 esash hare -
kat ve icraatta bulunmanm tecaviiz ma
halline yakm olan devletlerden istenilece
gini soylemi~tir. 

Ciinkii mi.iteessir neticeler elde edebil
mek ic;in bu vaziyette bulunan devletle
rin siiratle miidahalede bulunmalan iktiza 
eder. Bu devletler, boyle bir harekete 
gec;tikleri zaman diger devletler de mi.ite
cavize kaq1 ekonomik zecri tedbirler tat
bik etmek imkamm elde edeceklerdir. 

M. Corbin, bun dan ba~ka F ransa hii
kumetinin Milletler Cemiyeti asamble -
sinde miitecavizin takbih edilmesi •c;m 
asamble azasmm ittifakma ihtiyac olma-

Bogaziar i'inde z1d 
cereyanlar 

I Ba~ tara/1 1 tnci sahtfedel 
midinde olduklan en biiyiik imtiyaz, Bo
gazlarm bitaraf sefaine ac;tk bulundurul
masmi ve Biiyiik Harbde oldugu gibi 
kapanmamasim teminden ibarettir. Ka -
radeniz arkasmda kalan devletler I~m 
bunun ehemmiyeti c;ok biiyiiktiir. 

Sulh zamamnda Bogazlardan mi.irur 
hakkmm biitiin barb gemilerine te§milifli 
Britanya mukaddema Lozanda oldugu 
gibi gene ileri slirecektir. Romanya, Bul
garistan ve Y unanistamn bu fikre i~ti; lk 
etmekte olduklan anla§lhyor. Sovyet 
Rusya Karadenize harb gemilerinin gec;
mesinin kiilliyen aleyhindedir. 

Diger taraftan J aponya da, bilha~oa 
harb zamanmda Karadenizden Akdeni
z.e harb gemilerinin ge~mesi aleyhindedir. 
Turk noktai nazarma gelince, Bogazlar· 
dan gec;ecek herhangi bir bahri kuvvetin 
ge<;i~ esnasmda Tiirk donanmasmm ku
vayi umumiyesine muadil nisbetinin yan
sma muadil olarak tesbiti ve Bogazlan 
gec;en yabanc1 donanma umum kuvvetinin 
de TUrk donanmas1 kuvvetine muadil bir 
nisbeti a§mamasi merkezindedir. Bu iti -
barla birbirini tutm1yan bu fikirler kar· 
~1smda kalacak olan ko erans bir an -
la§ma zemini bulmak mecburiyetindedir 
Bahri kuvvetler hakkmdaki nisbetlerin 
Tiirkiyeye mi yoksa elyevm mevcud Bo
gaz komisyonu gibi beynelmilel bir te~ek
kiile mi havale edilecegi de diger bir me
seledir. 

Sefaini ticariyeye gelince Ti.irkiye 
mevcud tahdidattan fazlasmi tahmil ar -
Zusunda olmad1gmr bildirmi§ gibidir. 
Zannedildigine gore ~imdi transit gemi
lerden ahnan ri.isum ve bunlann tabi ol
duklan nizamnameler de mevzuu bah
·~lacaktir. Bogazlar komisyonu miitead· 
d1d _fmatlarla yazmi~ oldugu raporlard.l 
s1hh~ye, .fener ve tahlisiye riisumunun nis
betSIZ b1r ~ekilde fazlahgmdan bahsedil
mi~ti. Ayni zamanda konferansm «Iran· 
sit» kelimesinin §umulii hakkmda da ka
rarlar ittihaz edecegi zannedilmektedir. 
Turk topraklarile muamele gormeden Ka 
radeniz ve yahud Ege denizine ~~:ec;en 
gemilerin a~Ik denizlerde seyriisefer et -
tikleri mi farzedilecek yoksa mesela Mar
mara denizinde bir musademe vukuunda, 
Turk sularmda m1 ad ve itibar edile -
ceklerdir? Ayni zamanda istanbulda £a
hire almakla transit vaziyetlerini kayl>r
dip etmedikleri de mevzuu bahsolacaktir. 

Amerikah milyoner M. lnsuliin !stan· 
bul limanmda iken bir Y unan gemisinden 
«;Ikanh§I hatularda olsa gerektir ki pro
testo edilmisti. 

Bunlar haricinde lngilterenin Tiirki -

d1g1 fikrinde bulundugunu ve boyle 
reket edildigi takdirde Cenevre miiesse 
sesinin icraat ve faaliyetinde si.iratin te 
min edilmi~ olacagmi beyan eylemi~tir 
Tecavi.iziin vuku buldugu mahalle yaktn 
olan devletlerin icraatma miiteallik olan 
noktada ingilizlerin miitalealan F rans1z• 
lannkinin ayni ise de Ingiltere, tecaviiz 
mmtakasma uzak mmtakalarm mi.idaha 
lede bulunmalan mecburiyetine muanz • 
d1r. Cunkii bu kabil miidahalenin bilamel 
tahakkuku kabil olmadigl fikrindedir. 
M. Madariaga ManfuTi ve Habe

fistamn ilhakrnt istiyormufl 
Londra 23 (A.A.) - M. de Mada· 

riaga Carltonda kendi ~erefine diin M. 
Eden, M. Halifax ve Cranbourne tara£• 
lanndan verilmi~ olan ziyafet esnasmda 
Milletler Cemiyeti tarafmdan Man~:;uri 
ile Habe~istanm rejimlerini tetkik edecek 
ve bu topraklann ilhakim bilfii] kabul 
eden bir formiil bulmaga c;ah§acak husu
si bir komite te~kil edilmesine taraftar ol• 
dugunu si:iylemi~tir. 

Bu komitenin Milletler Cemiyeti a • 
samblesinin eylul ic;tima devresinde mi.i· 
zakere edilmek iizere bir plan tanzim e
decegi soylenmektedir. 

Londradaki lspanyol mehafili, M. 
de Madariaganm lngiliz payitahtmdaki 
ikametinin hususi bir mahiyette oldugunu 
beyan etmekte, tekliflerinin hiC<bir ve~hile 
lspanyol hiikumetini herhangi bir taah
hiid altma sokamtyacagmi, ve hiikumetin 
mumaileyhin heni.iz lspanyol murahha<m\ 
tayin etmemi~ oldugunu ve bu tayin key
fiyetinin bu yakmlarda vukua ~~:elece1:ni 
ilave eylemektedirler. 
lngiltere hiikumetinden bir teblig 

Londra 23 (A.A.) - Milletler Ce
miyetine miizaheret birligi umumi kon • 
seyi, Lord Lytton tarafmdan tevdi epil
mi~ olan bir karar sureti kabul etmistir. 
Bu takrirde Ingiltere hiikumetinden Mil· 
letler Cemiyetine italyanm mukavelt"na· 
meyi ihlal etmi~ oldugundan dolayi Ce· 
miyet haricinde telakki etmesini teklif et• 
mesi taleb olunmaktad1r. 

Valiler aiin Ba~vekilin 
riyasetinde i~tima ettiler 

I Ba$taratt 1 tncl sahlfede 1 
ikinci celse, Parti Gene! Sekreteri 

Dahiliye Vekili $iikrii Kayanm ba$kan· 
hgmda toplanmi~tlr. ~iikrli Kaya, vali • 
lere yeni ald•klan vazife hakkmda rna • 
lumat vermi$ ve kendilerile hasbihallerde 
bulunmu~tur. ic;timada bulunan valiler, 
kendilerine Parti vazifesi verilmesinin 
yiiksek bir itimad eseri oldugunu kaydet
mi~ler ve bu eser kar~ISlnda duyduic
lan vicdan hazlanm §iikranla tebari.iz 
ettirmi~ler, Biiyiik $ef Atatiirkiin emrin
de canla ba~la c;ah§magi en mukaddes 
bir vazife bildiklerini ifade ederek tazi~ 
hislerinin Atatiirke iblagmi $iikrii Ka -
yadan rica etmi~lerdir. 

Bundan sonra i<,:timaa nihayet veri! • 
mi~tir. 

$ukrii Ka;vanrn beyanalr 
Parti Gene! Sekreteri Siikri.i Kaya, lz. 

mire <,:agmlmi~ olan valilere Riyaset 
Divam karanmn tatbikma dair talimat 
vermek iizere bu ak~am izmire hareket 
etmi~tir. Parti Umumi ldare Heyeti a • 
zasmdan Mumtaz Ekmen, Cevdet Ke -
rim, Ali R1za. Salah Cimcoz, Nafi A • 
tuf, Hlisnii Cakir. Hasan Ali de Siikrii 
Kayaya refakat etmektedirler. 

$iikrii Kaya, hareketinden evvel ba • 
na §U beyanatta bulundu: 

«- Genbaskur kararmm tatbikma aid 
talimatname, uhdelerine Parti ba~kan • 
hg1 vezifeleri verilmi~ olan valilere esa• 
sen bildirilmi~ti. Bugiinkii toplannda, 
Ankaraya c;agmlan valilere evvela Ba~
vekil ve Vekiller Heyeti i.iyelerinin de 
bulundugu i<,:timada talimat verildi. Son• 
ra tekrar ic;tima edilerek gerek bu i~ler, 
gerek memleketin siyaseti umumiyesi 
iizerinde gori.i~iildi.i. 

1Iyonkurullardan gayri Parti teskilat 
biinyesi simdi oldugu gibidir. Burada gO
riistiigiimiiz valilerden bir k1smi, vilayet• 
lerine aid islerden dolayi bir mliddet An
karada kalacaklardir. Ben, lzmirden 
sonra Trakyaya gidecegim. Donii~te 
Bursaya ugramakhgim da muhtemel -
dir.» 

yeden bir mesele hakkmda kat'i teminat 
istiyecegine muhakkak nazarile bakabili· 
nz. 

Gelibolu mezarhklan hakkmda di.iriist 
hareket edilecegine dair T evfik Rii~tii 
Arasm verdigi teminat, ingiltere hiiku • 
metini tatmin edecek mahiyettedir. Buna 
ragmen mezarhklara bakic1 olarak ikame 
edilecek yabanciiar meselesi de vard1r ki 
bu meselede konferansm ince bir i~le kar• 
~tla~acagi muhakkaktir.» 
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24 Haziran 1936 CUMHURIYET 

Miizakereler hararetli bir saJhada 
• [Ba§ taratz 1 tnct sahttedel 

tJr. M. Bri.is, birc;ok Avustralyalmm ol
diikleri Bogazlar mmtakasmm Avustral· 
Ya ic;in arzettigi manevi a1akayJ ve bu 
oli.ilere aid mezarlarm be§eriyete harbin 
nas1l bir cinayet oldugunu hatJrlatmasJ 
laz1m geldigini kaydetmi§tir. 

ltalyamn Hariciye Veltilimi~e 
mektaba 

mlizakereden sonra kendilerine tevdi et- «- Dr. Aras, <;ok belig nutkunda, 
mek lizere bir teknik ve bir de tahrir ko- 1923 temmuzunda Bogazlar mukavelesi
mitesi te§kil eylemege karar vermi§tir. nin imzasmdanberi diinya dure:munda vu
/talya miidciealarrnda 1srar ediyor ku bulan degi§iklikten bahsetmi§tir. 

Montro 23 (A.A.) - Havas bildiri- 0 tarihte umumi bir silahsJZlanmayJ 
yor: Konferans koridorlarmda kaydedil- istihdaf etmi§ ve Milletler Cemiyetinin, 
digine gore, Turk heyeti murahhasas1 bugiin hakika te y'apabildiginden c;ok da-
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Davlet Demiryollar1 ve limanlar1 t,latme U. idaresi ilinlar1 

Devlet Demiryollannda 

Ailelere mahsus 
biiyiik tenzilit 

Mi.iteahben konferans, !talyan hii • 
kumeti tarafmdan Ti.irkiye Hariciye Ve
kiline gonderilen mektuba 1ttila kesbet • 
mi§tir. ftalyan hiikumeti bu mektubun • 
da konferansm ba§ka bir zamana tehi • 
rini telkin eylemege kendiaini aevkeden 
sebeb1eri hahrlatmakta ve vaziyet muh • 
telif cephelerde aydtnlantr aydmlamaz 
konferansta kendisini temsil ettirecegini 
bildirmektedir. italyan hiikfimeti ayni 
zamanda oniimi.izdeki toplanttlarda ce -
reyan edecek mi.izakereler ve gi:itii§i.ilecek 
meselelerin heyeti umumiyesi hakkmda 
en kat'! kuyuduihtiraziye dermeyan et -
tnektedir. 

Romadan diin aldJgl telgraf1 heniiz ne§· ha geni§ mikyasta harbe mani olacak sa· 
retmemi§tir. Bunun sebebi ise Rii§tii A • lahiyet 've iktidarda olacagm1 zannetmi§ 
ras, ftalyanm bu telgraf1 geri alacag101 bulundugumuz tamamen dogrudur. Son 
veya hicr olmazsa miieddasJm tahfif ede- hadiseler, Milletler Cemiyeti azasmm 
cegini iimid eylemektedir. Maamafih kollektif icraatmm agu harekete ge<;ti -
Ramadan gelen haberler 1talyanm tadil gini ve milletlerin hie; degilse bidayette, 
aleyhtan hath hareketinde devam et - bizzat kendi miidafaa vasJtalarma gii • 
memesi muhtemel olmadigmJ ispat et - venmek mecburiyetinde olduklanm gos-
mektedir. termi§tir. Buna binaen, bu ahval claire· 

M. Tituletkonan miihim natka sinde, Tiirkiyenin ~eraiti bugiin hiikiim 
Konferansm a9h§ celsesinde Hari • siiren §eraittten ba~ka iken haztrlanmJ~ o: 

ciye Vekilimiz Dr. T evfik Ri.i§tii Ares- I an bir mukavele hiiki.imlerinin tadilini 
tan sonra soz alan aziz dostumuz M. Ti- arzu etmesi tabii bir ,eydir.» 
tuleako mi.ihim bir nutuk soylemi§ti. A- M. Pol Bonkaran beyanatr 
jansm aynen verdigi bu nutku ehemmi- Franstz delegesi M. Bonkur, bu 
yetine binaen aynen dercediyoruz: toplantJya hakim olan tezin <;ok dogru 

1 - Miith!~ grevler!n devam etmekte ol
dutu memleket, me9gullyet. 2 - Etraf1 su 
ile «;evrilmi~ kara pa~«;as1, vakit. 3 ~ Oynak 
bir maden, say1. 4 - Iran diUnde ¢SU~. nay. 
ret edati, Arab alfabesinde b!r harfln oltll. 
nu:;;u. 5 - Goriinmeden gelen felaket. 6 -
Karadenizin §imall 9ark!s!nde blr kiil(iik de. 
n!z, nota, liz tiirkl(e cgUzel san'ab. 7 - Ko
le, Yunanistanda bir ~ehir. 8 • cansiZ ce -
sed, iktisad Vek!limizin soy adl. 9 - Ku~ 
kalabali~t. esk! Yuna.n!standa ya§amJ§ 
TUrkler!n re!sler!. 10 • «Mb sua! edatmm 
tersl, nota, uzatmaktan emir. 

Eylul 936 nihayetine kadar her hangi bir tarihte seyahate bat • 
lanmak tartile, doniit ktsunlar• iki ay zarftnda muteber gidit • donii~" 
aile biletleri i~in: Bir kitiden tam iicret, diierlerinden bunun yiizd~ 
yirmisi ahntr. Biletler, iicretin % 20 si mukabilinde bir ay daha tern 
did edilerek ii~ aya iblii olunabiliJ'. 

Aile grupunu tetkil edecekler: «Kan, koca; bunlarm ana, baba 
biiyiik ana ve biiyiik babalan, ~ocuklart, torunlart, kardetleri» dir. 
3 • 5 kitilik eruplar arasmda bir kiti, daha fazla gruplarda da iki 
kiti «hizmet~i, miirebbiye, siitnine, evli.dhk gibi» akrabahk tart1 
aranmaks1zrn, bulunabilir. Ancak bu m\!atahdemler ya kadrn olacak 
ve yahud 15 yatrnr doldurmamtt erkek olabilecektir. 

Tenzilatb iic:retler i~in birka~ misal 
Bir aile grupu icin adam bastna Yukarldan ~A'tYa: 

Turk heyeti murahhasasJ reisi Aras, 
ftalyan Dt§ Bakam tarafmdan gonderi • 
len mektubun italyanm pek yakmda kon
feransa i§tirak edebilecegini itrab eyle -
mekte oldu~unu memnuniyetle mi.i§ahe~ 
de etmi~ ve Italyan murahhaslannm biran 
evvel konferao'sta ahz1 mevki ettiklerini 
gormekle Tiirkiyenin bahtiyar olacagm1 
soylemi,tir. 

«~ Muhterem Tiirkiye Dt§ Bakam alan hareketinden dolayt her taraftan 
T evfik Rii§tii Aras, §imdi siiyledigi nut • Tiirkiye Cumhuriyetine kar§J i1eri siiriilen 
kunda, bu konferansm me~gul olacagJ takdirat oldugunu siiy1emi§ ve Dr. Arasla 
meselenin Tiirkiyenin ve Karadenizin uzun mesai arkada§hgmdan bahsederek 
emniyeti meselesi oldugunu siiy1edi. Da- tetkik edi1ecek i§lerin kan§tk o1ma1anna 
gtblan proje metinlerini gorecek ve bun· ragmen Fransa hi.ikumetince hem Tiir -
ian ihtimamla tetkik edecegiz. Fakat kiyeyi memnun edecek, hem de Fransa
konferansm e§iginde §U beyanatJ yap • nm hususi paktlarla bagh oldugu diger 
mag a Jiizum gori.iyorum: alakadar hiikumetlerle elele yiiriimesini 

Tiirkiyenin emniyetine temas eden her temin edecek tavsiyeyi memnuniyet1e a· 
§ey ayni zamanda Romanyantn emniyeti- rayacagtnl ilave etmi§tir. 

1 - ikl kizkarde~?le evlenmi:;; erkeklerln 
biribirlerine kar§l olan vaziyetlerl, bir bag
lama edatl. 2 • GUzel yaz1 yazan muharrir, 
eziyet. 3 - Yanardatm frrlattigi ~ylerdeu 
blri, yaztyi onunla yazar1z. 4 - Onunla 
yiirilrliz, arabca cfenal1k». 5 - Bir :;;eyln 
d!~er §ey tizerinden ge«;erken birakttgi te • 
sir, «;ok degll. 6 • K1~m ya~an beyaz §eY, 
sinirll. 7 - Iztirab lieken blr adamm tek -
rar etti~! kellme, diizlilk. 8 • Arabca cku
durmu~ • . kuru soguk. 9 • inanmaktan e
mir, 1Il?ik. 10 • Anadolunun en yiiksek da. 
RI. T ezimiz miizakereye eaaa olaeak 

Konferans idari mahiyette baz1 ka • 
rarlardan sonra Tiirkiye tarafmdan tevdi 
olunan mukavele projesinin miizakereye 
esa' olmas1m kabul etmi§tir. 

ne temas eder ve Kar&denizi alakadar e- M. Lituinofan natltu 
den her§ey memleketimi de ehemmiyetli Sovyetler Birligi D1§ hleri Komiseri 
surette alakadar eder. Zira serbest de- M. Litvinof, Lozan konferansmm imza- 1 GIO{Nl E ~fiTZTi IYf A\ 
. I ~ h .. K d smdanberi geren zamam tahlil ettikten 
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EvPelki bulmacanrn halledilmif fekli 
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Tiirkiyenin ikinci murahhast Mene 
tnencioglu, Ti.irkiyeyi bu projeyi tev 
die sevkeden sebebleri anlatmJ§hr. 
Devletlerin miitalealarz ve terdet-

tikleri ihtirazi kayidler 
Lord Stanhope hiikumeti namma Bo· 

gazlann tekrar askeri bir hale ifrag1 pren
sipini lcabul ettigini ~u ~artla ki diger bii
tiin bak1mlardan mucibi memnuniyet bir 
mukavele akdinin mi.imkiin o1masl l!ztm 
geldigini soylemi~tir. Mumaileyh proje 
macklelerinin miizakeresi mastnda tevdi 
edecegi baz1 tadilat kaydi ihtiraziyesile 
Tiirk projesinin miizakereye esas olarak 
kabul edilmesi hakkmda reisin yaptJgl 
teklife iltihak eylemi§tir. 

Sato, Turk proiesini miizakere esast 
olarak kabul etmi§ ve fakat hiikumeti -
nin miitemmim talimatma intizaren pro • 
jeyi t~tkik etmek hakktm muhafaza ey • 
l~~ ~um · eyh <J!~ant IJ ~ -
kit PI'OJenJn () uncu maddesi haklimda 
kuyudu ihtiraziye dermeyan eyliyeeegini 
bildirmi~tir. 

M. Litvinof, Kare.denizin hususi ma
hiyetinden ve bu deniz sahillerinde bu ~ 
lunan devletlerin menfaatlerine mi.ite -
allik bazt mi.italealar kaydi ihtirazisile 
Turk hi.ikumetinin projesini kabul etti -
gini soylemi§tir. Mumaileyh projenin 
kat'! tahririnde Sovyet Rusyamn hususi 
vaziyetinin gozoni.inde bulundurulacagJ 
iimidini izhar eylemi, ve Sovyet Rusya 
bir denizden diger denizlere deniz kuv -
vetlerini nakletmege mezun luhnmahdu 
demi§tir. Mumaileyh Milletler Cemiyeti 
kararlanm tasdik ic;in icab ettigi takdir -
de harb gemilerinin serbestc;e gec;mesinin 
derpi~ edilmesi liizumunu kaydeylemi§tir. 

M. Bonkur ileride mlizakere edile • 
cek olan baZJ miihim noktalar kaydi ih • 
tirazisile F ransa hukumetinin 1923 mu· 
kavelesile istihdaf olunan maksadlara ce· 
vab veren Tiirk projesini miizakere esas1 
olarak kabul ettigini soylemi§ ve Millet -
ler Cemiyeti paktmm oldugu gibi bu 
kadro ic;inde akdedilmi§ olan mmtakavi 
pahlann tatbikt zimnmda derpi§ edil -
hlesj i b eden ahkam hakkmda M. Lit
vinof tarafmdan serdolunan mi.italealarm 
ehemmiyetini kaydetmi§tir. . . . . 

nizden ve Bogazlardandtr. sonra Ti.irkiyeniJ·nd ban~ val3ziyetinin hefr • 3 ~IOIYIAii:IAIR AIMIA 
Muhterem Tiirkiye Dtv Bakam, nut - kesc;e malum o ugunu, sene zar m-

kunda, Bogazlarm Tiirkiyenin iizerinde daki degi~ikliklerin dikkate altnmast 19. • 4 U I L 1•1 Y A L I A M I A I K I 
bU,.Uk b;, h ..... iyotle du,du&u nokla " rnn goldiOini .oyliymk dem;,,;, ki, 5 R E ~ I M • R .IMr 
lardan biri oldugunu, bunu miidafaa o- «- Lozan mukavelesinin tadili mese- 6 •I M A I• f IN • Y lA Z I 
nun hakkt ve kendisine muzaheret te di- 1esi, bu konferansa i§tirak edenlerin iyi 7 K I E I D I i • A L A K A 
gerlerinin vazifesi bulundugunu soyle • niyetleri sayesinde, biitiin Karadeniz dev- 8 A K Al•l E I Z I L TijM 
mekte haklt idi. Ben diyecegim ki, Bo- letlerinin menfaatleri korunmakla bera • 9 I B • K A R A L Al M I A J 
gazlar Tiirkiyenin bizzat kalbidir. Fa • her, Ti.irkiyenin hakh alan taleb1eri te • j 

kat ayni zamanda Romanyamn cigeri • min edilmek sure tile halledilebilecegini 10 ~- A IN 
1 •I R • N I A II\!. 

dir. Bir bolge, cografl vaziyeti dolaytsile zannetmekteyim. Ayni zamanda Kara • ..,_.::=::=:=:=~~~===~=~ 
bir milletin ka1bi ve diger milletin de ci- deniz bi:ilgesinde ban§ temin ve takviye 

1 

Istanbul Borsas1 kapant§ 
geri olunca, en iptidai ltiyaset bu iki ulusa edilmi~ bulunacakhr ki, bu da diinya ba- fiatleri 23 - 6 - 1936 
birle§melerini ve bir ki.il te§kil etmelerini n~Jmn kuvvetlenmesine hizmet edecektir. 
emreder. f§te Romanya ve Tiirkiye bunlJ Sovyet delegeler heyeti bu konferansta 
anlamJ,lardtr. fki mem1eket, Balkan diger delegeler heyetile bu ruh dairesinde 
Paktt ile, mukadderatlanm Yunanistap te§riki mesai etmekle bahtiyar olacaktu.» 
ve Yugoslavyamnkile birlikte, birbirine 1 apon murahhasJ M. Saito, J apon hii-

kumetinin Ti.irk tekliflerine kar§J buyi.ik baglamt~lard1r. Kar§thkh menfaatlerini 
anlamakta ve bolgenin emniyetini her hi- sempati besledigini ve Milletler Cemiye • 

• tinden r;ekilmi~ olmasma ragmen miiza • riniA P.Yati 'm~faatlerinden. i8~le iis-
. l kereleri intac ic;in elinden geleni yapa • tiin tutmakta olan BalKan AntantJ mem-

leketlerinin tesaniidiinii ilan ic;in hic;bir cagml soylemi§tir. 
flfSah ka~trmamak liizumuna inanmak • - Bundan sonra dost ve miittefik Yu -

nan hiikilmeti namma M. Politis ve Y u: taylffi. 
Tiirkiyenin tamamen lehine olan bir goslavya hiikQmeti namma da M. Su • 

nokta daha vardu ki bunu si.ikiitla gee;- buti<;. hiikumetlerinin Turk tezine itti • 
mek haksJZhk olur: raklerini bildirdikten sonra, Bulgar mu • 

Beynelmilel taahhiidlere riayetin na- rahhasJ M. Niklayif ayni miitaleada bu
dir bir hal aldJgJ ve 0 nisbette de kly • lunmu~ ve bunu miiteaktb intihabata ge
metli oldugu §U zamanda, Ti.irkiye, bey- <;ilmittir. 
nelmilel kanunlara sadJk olarak, vakJa· M. Titulesko soz alarak, konferans 
1 'hd d b'l f k t ht'rb'r zaman baokanhgma Avustralya murahhasl M. ar 1 as e e 1 en ve a a ,.. t B .. 'k' · b k 1 ~ p 1· · · 
b. h k .. d · b' t fl• ruceun, 1 mc1 a§ an 1ga o JtJSin, ge-Jr a tazammun e em1yen tr ara • ·~ ·u 1 C · · · 
muahecle ihlallerinden ka<;mmak ve bu • n

1
.ehl se1kreterlJgebd~ ~.1d.~t .. erM eAmJye.td1 II· 

k 1 kl f k · · ·1 d a s1z anma §U est mu uru . gm e • 
na ar§J 1 1 muva a ah Jsh zam e en . .1 · · kl'f · b t kl'f 
k • 1 'h k ·b· b" "k b' nm sec;1 mesmt te 1 etmJ§ ve u e 1 
anum yo u terc1 etme gt 1 uyu It Jk I l k b 1 d"l · t' )' k .. • · a I§ ar a a U e I ffil§ IT. 

Jyal at gostermdJ~hr. k h . d" b'l' Umumi hava tamamen Turkiyenin le-
nsan §Unu erne evesme U§e 11r: h' d d' 

!§te bir di~~ erine yol ar;abilecek tehlikeli mye Jr. h • I d 
b. · 1 k · · k ·· 1 ann usus1 ce se e Tiirk projesinin 

IT m1sa . en, anaatmt ar;1 <;a soy e • k"k" b 1 kt 
. b I .1 I .. h . d h . d tet 1 me a$ anaca Jr. mes1 eyne m1 e §O retme a a z1ya e 

zarar veremiyecek derecede fazla ta - D • f"k 
mnml§ bir tadil a1eyhtanyJm. Turk ta- emir • ~e 1 
lebinde. asia arazi tadili mevzuubah~ de- fabrikas1 i~in 
gildir. Buna binaen burada bu hususta [Ba~ taratt 1 tnct sahtfedcl 

PARALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

I 20 Fran.s!Z Fr. 
20 Liret 
20 Belclka Fr. 
20 DrahmJ 
20 isvicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 
1 Avusturva Sl. 
1 Peceta. 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 PeniZii 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 

1

20 isvec kronu 
1 Tiirk altmt 

, 1 Banknot Os. B. 

All.IJ 
63<1, 
126. 
163. 
190. 
80. 
21. 

~20. 
Z2. 
82. 

M. 
22. 
14. 
28. 
19. 
2'J. 
lS. 
48. 
sa 
31 

974. 
243. 

Sat11 
632. 
126. 
166 
196. 
84. 
2aoo 

Bta. 
26. 

' 84. 
88. 
24. 
16. 
so. 
22. 
24. 
16. 
62. 
84. 
as. 

975. 
1!45. 

(:EKLER 
--------------~A~«;-ll~l.IJ--~K~a.--p~ 

sso.oo sac.oo Londra 
· Nev Yok 
Parts 
Milano 
Brii.ksel 
A tina 
Cenevre 
So!'va 
Amsterdam 

Prall 

I 
V!vana 

Madrid 
Berlin 

1 
Vareova. 
Budaoeste 
Bfikrel! 
Bel!lrad 
Yokohama 
Mookova 
Stokholm 

0. '1954 0. 7920 
12•06 12.06 
10.1092 10.12H. 

4. 7025 4.6955 
84,79 8i.79 
2.4440 2.4462 

63. 70b2 63.768J 
1.1732 l.litiO , 

19.164b 19.164,5 ! 

4.1987 4.1937 ; 
4.82 5.8222 . 
l9738 1.9758 
ti.l987 U987 
4.302~ 4.S02o 

107.685 107.685 
55.0025 65.0525 
2.6890 2.6890 

:l4.9~44 2U2.W 
3,0760 3.0775 ' 

ESHAM 

Bomontt-Nektar I A~1~ Kapg~ 
hicrhir §ey soy1emekligime liizum yok - 'anayiin kuru1masma talib olmu§ alan H. 
tur. Fakat araziye taalluk etmiyen tadil A. Brassert And Co • Ltb. London tir· 
fashm Ti.irkiyenin ac;maml§ oldugunu ketile ingiltere Credit Export Guerantee 
h.ahrlatmakhgt~a mii~a~denizi rica ede- · Department dairesi miimessilleri ve Sii· 
nm. Uzun tamuat tanh1, ban§ muahede- mer Bank arasmda cereyan etmekte olan Ji-------""':'"-A~~-ll~I~-~K~a-pa_,n_,~-· 
leri fas11larmm fasJlaslz ve miisalemet - miizaker ler iki taraf arasmda mutaba - TUrk borcu I pe§lr 20.9fl ~&:~~ 

iSTfKRAZLAR 

perve~ bir ~ad!~i tarihi deg~l de nedir? katla ne;icelenmi§ ve bu babda viicude 1 ! ! ri :!~!U ~:~~ 19.M 

Eksenya mu~kul~ ~e kanum, • ~onrad~~ getirilmi§ mali anla§ma bu.giin ogled~~ .__Er--IZa_n_l..._...,.;;;;;;:;;--......,=9-5, ____ 9iii5 ........ =.:~ 
arhk mevcud deg1l farzetmek tc;tn tatbtK Jonra beste Siimer Bank 1dare mecltst 
etmem demekten ibaret olan usule da • salommd~ imzalanmi§hr. ••••••••••••••• 

M. Contzesco, Ti.irk proJesmm hang! 
tartlar dahilinde miizakereye esas olmaat 
lh1m gelecegine dair M. Bonkur tara • 
fmdan beyan olunan noktai nazann Ro
manyanm da noktai nazart oldugunu ve 
Romanyamn projeyi dostane bir bir fi • 
kirle, fakat Rumen menfaatleri kaygu -
lile tetkik edecegini soylemi§tir. 

ima pahahya malolan bu uzun miiza • im1.a 51ra~mda Ekonomi Bakam Ce • 
kereler nekadar tercihe lay1k idi. Ia! Bayar, !ngiltere maslahatgi.izan Mr. 

Ti.irkiye taraflndan kullamlan ve ba§- M"Jrgan ve Credit Export Guarantee 
ka hic;;bir kimseye zarar vermekten uzak Department mi.imessili Mr. Sammerwil
olan usul, mukavelelere itimad1 kuvvet • J .. in zevcesi ve kendisi, lktJsad Vekaleti 
lendirmi~tir. Ve bu hususta Tiirkiye min- Miiste§~~~ Kur.doijlu, _Maliye V ~~a.~e~ 
nettarhg1m1za hak kazanmJ~tJr. miimess1h Nak1d l§ler1 umum muduru 

Yunan heyeti murahhasast Turk pr~
iesini miizakere esas1 olarak kabul etmtt 
ve baz1 tavzihat istemek keydi ihtirazi • 
Ji]e mezkur projenin umumi ~atlan. ~ze· 
rinde mutab1k bulundugunu soylemx§ttr. 

M. Subboti<;, maddelerin mi.izakeresi 
s1rasmda Yugoslav hey~ti mura~h~s~Sl
btn tevdi edebi1ecegi tad1lat kayd~ thtJ • 
razisile Ti.irk projesinin ~ok §ayan1 kabul 
oldugunu dermeyan etmi§tir. 

___. 
Kii~iik Ciftlik Parka tarafandaa 

gazetelercfe intipr eden fl!nat lie 
hi~bir alikam yoktur. 26 kaziran 

cuma giinilnden itib8ren Harbiyede 

~ - . 
~gidi, - donii, iicreti «Pul bedeli haric:dir» 

Haydarpata- Anka a 
Ankara - tzmir 
Ankara - Samsun 
Samsun - lzmir 
Mersin - Konya 
Ankara - Mersin 

Bet kitilik ailede 
II Ill 

1348 857 
1603 1014 
1653 1048 
1994 1269 
906 576 

1481 939 -

Sekiz kitilik ailede 
II III 

1125 715 
1336 &45 
1379 873 
1662 1058 

'155 480 
1234 782 

Y enidogan ve Esenkend istasyon 
binalar1 in,aabnm eksiltmesi 

Haydarpafa • Ankara batbmn 504 + 490 ve 535 + 920 nci .kilo • 
metrelerindeki Y enidogan ve Esenkend iataayon binalarmtn intaa

1 
kapah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 

1 - Bu iki bina in~~aabmn ketif bedeli 24372,68 liradtr. 

2 - lstekliler bu ite aid f&rlname, proje vesair evrak1 Devlet 
Demiryollarmm Ankara ve Haydarpafll veznelerinden 122 kuru, 
mukabilinde alabilirler. 

3- Eksiltme 9 temmuz 936 tarihinde pertembe giinii saat 15 te 
Ankarada Devlet Demiryollart ltletme Umum Miidiirliigii Y ol dai
resi binasrnda toplanacak Merke:r Birinci Komisyonunca yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~n isteklilerin &fagrda yaz1h teminat 
ve vesaiki ayni giin saat on dorde kadar Komisyon Reialigine tealim 
etmit olmalart laz•mdu. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 1828 
Iirahk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 

. C -_:- _Kanunun dordiincii_ maddesi mucibince eksiltmiye girmege 
btr man1 bulunmadaf•na da1r imzalara taht1nda bir mektub, 

D - Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikasr, 
5 - Teklif mektublarr ihale giinii saat on dorde kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile gonderilecek 
tekJif mektublarrmn iadeli taahhiidlii olmast ve nihayet bu saate ka
dar Komisyona g~lmit bulunmasr laztmd1r. 

Bu it hakkrnda fazla izahat almak istiyenlerin D. D. Y ollar1 y ol 
Dairesine miiracaat etmeleri. «1428» (3470) 

MIW 

Uk eksiltmesi feahedilmit olup muhammen bedeli 17423.30 lira 
olan per~in ~ivisi 6/7/936 pazartesi giinii aaat ~4,30 da pazarhkla 
Ankarada ldare binas1nda satin ahnacakhr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1306.75 lirahk muvakkat teminat ae 
kanunun tayin ettiii vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/936 G. 3297 
No.h niishasmda intitar etmit olan talimtanme dairesinde ahnm1, 

vesikayr hamilen ayni giin ve saatte Komisyon Reisliginde haztr bu
lunmalarr laztmdu. 

Bu babdaki tartname Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpa • 
tada Teselliim ~efliiinde goriilebilir. (3434) -Miktarlart, muhammen bedelleri ve eksiltme giin ve saatleri &fa • 
gtda yaz1h malzeme kapah zarf usulile Ankarada ldare binastnda 
sahn ahnacaklardtr. 

Bu itlere girmek istiyenlerin hizalarrnda gosterilen muvakkat te
minatlarile kanunun tayin ettiii vesikalart, Reami Gazetenin 7/5/ 
1936 G. ve 3297 qumarah niishasrnda intitar etmit olan talimatna • 
me dairesinde ahnmrt vesika ve tekliflerini baskiillerle camlar, su te1• 

viye titeleri ve aynalar i.;in eksiltme giinii saat (14,30) a ve dina • 
mometreler i~in de keza eksiltme giinii aaat (15) e kadar Komisyon 
Reisliiine vermeleri laz•mdtr. 

~artnameler paras1z olarak Haydarpatada T eselliim ve Sevk ~ef
liginde ve Ankarada Malzeme Dairesinde daj1blmaktadtr. (3420) 

Malzemenin ismi Muhammen Muvakkat Ekailtme Kiin 

Muhtelif eb'adda ve 
miktarda camlar, au 
tea'riye titeleri, ay -
nalar ve ~m borular 

12 tane 1000 ve 6 ta
ne 250 kiloluk baakiil 

10 lane dinamometre l 

bedeli teminat ve saati 

20/7/1936 
14877lira 1115,77 lira Pazartesi 

Saat: 15,30 ta 

21/7/1936 
5304 lira 397,80 lira Sah 

Saat: 15,30 ta 

21/7/1936 
1653lira 123,97 lira Sah 

Saat: 16 da 

M. Nerkof, Turk projesi hakkmda 
hilhassa birinci k1smmdaki maddelere da
ir baZJ tavzihat liizumunu kaydetmi§ ve 
Bulgaristanm mezkur projeyi . eaas iti .• 
l>arile miizakere esas1 olarak. kab~l ett~ : 
iini ve ancak konferans i§lenndekJ te§nkl 
lnesainin silahtan tecrid edilmi§ bir mem
lelcet ol~n Bulgaristamn emniyeti kay • 
IUsund ve Bog~ azlar rejimile sJkJ stkJya 

F akat Tiirkiyeni~ hath hareketi bir Ki§mir, fngiltere ata§e kommersiyali 
miikafatl da istilzam eder: Herbirimiz Wods, mi.ihendis ]. Crabbe ve iki taraf 
kendi menfaatlerimizi tetkik edelim, h~r- miizakere heyetine dahil diger zevat, ln
birimiz bu konferansta milli icablanmtzt giltere sefareti ve Siimer Bank erkim ha· 
enerji ile miidafaa edelim. Ancak unut- ztr bulunmu§1ardJr. Mr. Sammerwille ve 
m1yaltm ki, Avrupada ~imdiki toprak Mackenzie taraflanndan dostc;a sot. • 
nizamma ve bunu temin eden vasttalara ler teati edilmi§ ve Tiirk heyeti ta • 
riayet etmi~ olan bir memleket aradtih rafmdan ayni §ekilde mukabele o1un • 
anlayJ~t bulamazsa, kanunlann kar~1hkh mu~tur. 
muvafakat yolile usul ve icablara uydu- ~--•••••••••••• 
rulmast usuliine olan itimada miithi§ bir 
darbe indirmi§ olacakhr. G LAN 0 0 K R A T i N 

BELVO 
bah\=e•inde icraytsan'at edecelfimi 

mubterem halka arzederim 

inhisarlar istanbul Bafmiidiirliigunden: 

an 1 • d ''] 
baglt bulunan ticari menfaar,ann en mu-
hem olacagmt bildirmi§tir. . . 

Konferans Turk hiikumetmm muka • 
tele projesini madde, madde ~i.i2.c1kere 
•llnege ve hususi bir tetkike tabt tutma • 
~tna liizum goriilecek muhtelif noktalan 

Romanya hiikumeti, bu konferansm 
ba§langJcJnda dost ve miittefik Tiirkiye 
hakkmda §U temennisini izhar eder: 

Adaletin muvaffakiyeti !» 
Lorci Stanhopuh •o~leri 

M. Tituleskodan sonra lngiliz dele • 
geler heyeti reisi Lord Stanhop bize ~ok 
miisaid nutkunda ezciimle demi§tir ki: 

demek 

ADEMi iKTiDARIN 
devas1 demektir. Profesor Steinach 
ve Brown Sequard'm mesaileri ee-

l ticesile elde edilen bir ke§iftir. 

Her eczanede bulunur. 

MELiHA SELAME 

MUnevver Osman oney 
Di$ HEKiMi 

Babaali caddesi 18 numarab Besim 
6mer Palia binaaana nakletmi~tir 

Batmfidfirliigiimiize ti.bi Beyoglu 2 numarah saht maiazam1zda 
bulunan 2,000 tite Misleta levantalarile 339 tite Zova markah ko . 
lonyalart, a~tk arttlrma auretile miinakasaya konulmuttur. Artbrma. 
6 temmuz 936 ya muaadif pazarteai giinii aaat 14 te yaprlacakllr. 

Niimuneler, hergiin Beyoilundaki 2 numarah majazada, f&rtna 
meier Batmiidiriyet Merkez Muhasebesinde goriilebilir. 

tsteklilerin muayyen giin ve saatte % 7,5 dan 125 lira teminat r 
ralarile birlikte, Batmiidiriyetteki Komisyonumuza miiracaatlerit te· 

(3 e1 
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4REM BALSAMiN 
Esmer, sartftn, kumral her tene tevafuk 
eden giizellik kremleridir. Sthhi usullerle 

haztrlandtgmdan cildi besler ve bozmaz. <;il, Leke, Sivilct 
ve Burufukluklart kamilen giderir. 

4 sekilde takdim edilir: 
' 

1 - Krem Balsamin yagh gece i«rin pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yagstz giindiiz i«rin beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin actbadem gece i~in 
4 - Krem Balsamin acJbadem giindiiz i«rin. 

Kibar mahfillerin takdirle kullandtklart yegi.ne sthhi kremleridir. 
MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par«rasmt alh kurutluk 

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

tNGtLtZ KANZUK ECZANESI, Beyoglu - Istanbul 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Mikdan Tahmini Fi. 
Kuru~ S. 

Zeytin yagt 3000 kilo 65 
Sabun 3000 » 36 
Zeytin tanesi 1000 » 27 
~~~~-------------
~eker 8500 kilo 26 
------------------------Pirinc 6500 kilo 24 --------------------Un 

Makarna 
~ehriye 
irmik 
Pirinc unu 

5000 kilo 17 
1500 ,. 28 
200 ,. 28 
500 ,. 20 
200 » 22 

-----------------------
X:uru fasulya 
Barbunya 
Nohut 
K1rmtzt mercimek 

4500 kilo e.s 
1000 )) 10 
1200 » 12 

500 )) 13,50 
------------------------Silivri yogurdu 6500 kilo 15 
--~:~---------------
Siit 4000 kilo 10 
Kase -yogurdu 1500 aded 5 

Beyaz peynir 2600 kilo 30 

Ka~ar peyniri 1600 » 45 
--~~~----------------
Ekmek 44000 kilo 11,25 -------------------
Patates 
Sogan 
Yumurta 

Ptrasa 
Lahana 
lspanak 
Kok kereviz 
Havuc 
Karnabahar 
Kuru bamya 
Yerli bakla 
Adana, tzmir bakla 
Semizotu 
Pathcan 
Dolmahk smk do-
matesi 

9000 kilo 6 
7500 » 4,50 

50000 aded 1,50 

6500 kilo 
4000 » 
6000 » 

300 » 
1000 )) 
1000 aded 

150 kilo 
1500 "I) 

1000 » 
2000 » 

45000 aded 
3000 kilo 

2,61 
3,80 
4,57 
4,11 
3,96 

14,47 
90 
3,31 

12 
3,42 
2,35 
6,95 

Bamya 500 » 17,51 
Aytekadm tasulya 4000 :. 8,97 
Cah fasulya 1500 » 13,88 
Barbunya taze yetil 1000 » 12,58 
Barbunya ir 500 » 9 72 

" ' Saktz kabak 5000 7 56 » ' 
Enginar 6000 aded 4,07 
Limon lOOOO » 3 
Sirke 700 kilo 10 
Yetil salata 1500 » 0,66 
Pancar 350 » 2,41 
Sal~a 300 » 15 
Maydanoz 1500 aded 0,69 
Dereotu 3000 l> 0,85 
Taze sogan 2000 demet 1,38 
Ktr domatesi 1500 kilo 3,75 

TeminatJ 
Lira. K. 

248,25 

165,75 

117 

"11J,25 

77 

73,12 

36 

112,50 

372 

1a2.06 

!hale 
tarihi 

25/6/936 

)} 

)) 

I hale 
saati 

14 

14,30 

15 

15,30 

» 16 

26/6/936 14 

» 14,30 

» 15 

» 15,30 

16 

Tuz ., 2000 » 4,50 362,00 27/6/936 10 
Mektebin 937 senesi may1s nihayetine kadar yukartda cin1 ve mik

tarl yazth ihtiyaclarJ a~1k eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme hiza -
larmda gosterilen giin ve saatlerde Giimiitsuyunda mekteb i~inde 
toplanan Komisyonda yaptlacakbr. 

lsteklilerin 2490 numarah artbrma ve eksiltme kanununun 2, 3 ve 
4 iincii maddelerinde yazth tartlart haiz bulunmalarr ve bu madde
lerde zikredilen vesikalarla miiracaatleri ve eksiltme tartlarmt gi:ir -
mek i~in hergiin ve eksiltmiye girmek i~in de belli giin ve saatte Ko
misyona miiracaatleri. (3179) 

Y ozgad ilbayhgindan: 
28667 lira 18 kurut ke,if tutarh Bogazhyan - Fak1h fOfASI eksilt -

mesi; talib t;:Ikmadtgmdan 10 temmuz 936 giinii saat 14 te Daimi En
.:iimence kapah zarf usulile yaptlacakttr. Taliblerin Naf1a Bakanh • 

itndan ehliyet vesikasi alma•!, -;:i~aret Odasrnda kayidli bulunmast 

ve 2150 lira 3 kuru.~ iiiuvakkat tentinat vermesi farthr. 

',ldiF mektublarJ ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul 
. ,.. ~,if ve ilitikleri Y ozgad Nafta Miidiirliigiinde bedelsiz ola

(3344) 

Milli Saraylar Miidiirliigiinden: 
1 Dolmabaht;:e Sarayt rJhhmt iizerindeki parmakhkh muhafaza 

duvart ve siitunlarmm stva, badana ve yagh boya tamiratJ a~tk 
eksiltmiye konulmustur. 

2 Yaptlacak ifin tah~in bedeli ii~ bin yiiz yedi lira otuz ii~ 
kuruflur. 

3 Bu tamirata miiteallik birinci ketif cetvelil!! tartnamenin hirer 
suretleri pazardan batka hergiin Dolmabah«rede Milli Saray -
lar Miidiir~iigii kaleminden almabilir. 

4 - Eksiltme, temmuzun dokuzuncu per,embe giinii saat on bette 
Milli Saraylar Miidiirliigii binasmda yaptlacaktu. 

5 - Muvakkat teminat iki yiiz otuz bef liradtr. 
Bu paranm eksiltmenin yaptlacagt zamandan bir saat evveli • 

1 ne kadar Malsandtgma yattrtlmJf bulunmast laztmdtr. 
6 - Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Odasma kayidli tulunacak

lar ve fimdiye kadar batka yerlerde yaphklan tamirat itlerine 
dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikalan gostermek suretile 
eksiltme giiniinden evvel Milij Saraylar Mimarhgmdan ayrJca 
alacaklarr fenni iktidar tehadetnamesini ve teminat parast mak
huzunun muayyen zamandan bir saat evveline kadar Ek • 
siltme Heyetine tevdi edeceklerdir. (3362) 

istanbul Oniversitesi Rektorltigtinden: 
Aded 

Birinci Dahiliye Klinigi Do«rentJigi 1 
Mikrobiyoloji ve Salgmlar Bilgisi 
laboratuarJ Do«rentligi 2 
Marazi Tetrih laboratuart D01;entligi 1 

Yukandaki listede gosterilen klinik ve laboratuarlarmdaki miin -
hal Do~entliklere talib olacaklarm Rektorliige miiracaatleri. (3469) 

DERMOIBN 
Derisi kuru, c;atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibeden sonra ba§Ka bir ilac; vcya 

krem kullanmalarma imkan kalmaz. <;iinkii DERMOJEN yalmz krem degil tam 
manasile cildin devas1d1r . Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, ~atlaklar, sivil
celer, ustura yaralan, yamklarda birebirdir. Mikroblardan , soguktan, giine§ten 
cildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

Darpane , ve Damga 
Matbaas1 M iidiirliigiinden : 

Vaki taahhiidiin yaptlamamasmdan pazarhkla ahnacak olan 
20,000 aded ii~ boy diki~siz torbamn 15/7/936 saat on dortte a~tk 
eksiltmesi yaptlacakhr. Muvakkat teminat 422 liradtr. ~artname 
hergiin ogleden sonra Miidiriyetimiz Muhasebesinden ahnabilir. 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI tLA.NLARI 

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

2 - Kabul sartlar1 AS. Lise 
ve orta mektebler talimattnda 
yazthdtr. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik ,ubelerinde 
goriilebilir. 

(3522) 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevfekligine karft 

llORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Zayi - Miihiiriimii zayi edip yenisini 
kazdnd1m. Zayi miihiiriimiin bir k1y -
meti kalmad1gmt beyan ederim. Be -
yoglunda tstiklal caddesinde 310 say1h 
Turan bannda biifeci Mustafa Ersis. 

_ PERTEV 
Di~ MACUNU 

1------------------------------------1 istanbul Belediyesi ilanlar1 -----------Senelik • 
muhammen Muvakkat 

Floryada Florya sokagmda benzin deposu yeri 
teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayta 
sonuna kadar. 
Beykozda ~ahinkaya sokagmda 2 No.h diikkan 
937 veya 938 • 939 senesi maytsJ sonuna kadar. 
Aksarayda Horhor caddesinde Hindler tekkesi 

kirast 

100 

65 

teminatl 

7,50 

4,88 

937 veya 938-939 senesi maym sonuna kadar. 130 10,35 
Yukartda semti, senelik muhammen kiralan ve teminatlart yazth 

mahaller kiraya verilmek iizere ayn ayn a~tk artbrm1ya konulmut -
ur. ~artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde gi:iriiliir. lstekli olanlar hi
zalarmda gi:isterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 10 temmuz 936 cuma giinii saat 15 te Daimi Enciimende bu -
lunmahdtrlar. «B.» (3536) 

Emniyet i~Ieri Umum Miidiirliigiinden: 
1 - 936 senesinde zab1ta memurlarma yaphrtlacak elbiseler 

i~in az1 12969,30, ~ogu 13081,50 metre kumat 20 giin miiddetle ve 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Kumatm rengi koyu kur,uni olacak, beher mt'fttt~inin bedeli 
muhammeni 500 kuruttur. 

3 - Kumatlarm. ihalesi 13/7/936 pazartesi giinii saat 15 te 
Ankarada Emniyet itleri Umum Miidiirliigiinde tetekkiii eden Ko -
misyon huzurunda y&ptlacakttr. 

4 - Eksiltmiye girecekler: Kumatlarm muhammen hledel\ olaJt. 
65,407 lira 50 kuruf iizerinden yiizde yedi bu~uk hesabile 4905 lira 
55 kurufluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzile ve 2490 sa· 
y1h kanunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde yazth belgelerle birlikte 
teklif mektublarmt ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona ver • 
meleri. 

5 - Kuma,larm ihalesine aid tartname Emniyet ltleri Umum Mii
diirliigii Satmalma Komisyonundan ahmr. Fazla izahat almak ve 
tartnameyi gi:irmek istiyenlerin mezkur Komisyona miiracaatleri. 

«1458» (3530) 3 - lsteklilerin afagtda yazth 
hususlarl da goz oniinde bulun . 
durmalar1 laztmdtr. 

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

i s t a n b u I G a y r i m u b ~. d i II e r K o m i s y o n u n d a n : 

B - Mekteblerin bulunduklari 
yerler haricindeki mevkilerde o -
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklart yerlerin As • 
kerlik ,ubelerine miiracaat et -
mi, olmalar1 laztmdtr. 

C - Kabul tartlartm taftyan 
istekliler evrakmt tamamlattmp 
Askerlik 'ubeleri vasttasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hic;bir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihamna 
girmek ic;in davet edilen istek -
lilerin imtihan yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza -
namaymca geri di:inmek i~in ya
pacaklarJ masraflar tamamen i11 • 
tekliye aiddir. Bunun i~in de gi
di, ve doniif masrafm1 beraher 
gotiirmesi laztmdtr. 

E - 1stekli mektebe kabul e
dilmedi~i takdirde hi~bir hak id
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe ahnmaz
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mec -
canidir. Talebenin ia,esinden 
batka giydirilmesi, tec;hizah ve 
kitablarJ mektebe aid oldugu gi
bi ayrJca heray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

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

No Semti ve 

Mahallesi 

;3.63 Langa Katibkasun 

Ferikoy 

Arnavudkoy 

Yenikoy 

Arnavudkoy 

Samatya imrahor 
ilyasbey 

Kas1mpalia Yenic;e~m€ 

mahallesi 

Arnavudkoy 

Pa§abah!;e incir koy 

Arnavudkoy 

Yenikoy 

8161 Tarabya 

8197 , Fatih Hacttimur 

Davudpa§a 
Beyaztd cad 

Beyoglu Yeni§ehir 

Sokaj'1 Emli.k 

No. 
Cinsi ve Hisseye g-ore 

hissesi muhammen ktymeti 

Yah 

E. Baruthane cad. 
Y. Mariya 
E. Dolabh koy\i 
Y. Beyazgiil 

Maslak cad. 

Kilise 

E. !stasyon cad. 

E. 232 

Y.•79 

E. 135 Mii. 
Harita 10 

E. ve Y. 
21 

.Bah~eli kargir hanenin 
1/16 tam miilkiyeti 2/16 

~1plak miilkiyet is. 
145 metro arsamn 1/2 his. 

18,37 metro arsa 

E. 16-18-20-22-24- 12662 metro arsa 
26-28-30 

Y. 18-20-22-24-26-

28-30-32 

E. ve Y. 
16 

19820 metro bostan ve 
tarlanm 1/5 his. 

Y. Gencaga soka~ ve 
imrahor cad. 

E. 141-143-145 Ustiinde odalar1 alan 
Y. 141-141/1 kargir iki diikkan 

E. Kilise 
Y. Muhit 

E. Biiyiikayazm.a 
Y. Beyazgiil 
E. Kiiy 
Y. <;mar cad. 
Biiyi.ikayazm< 

E. Birinci 
Y. Kanber 

E. Ayayani, Y. Kop 
mahallen Diimbelel 

E. Q1kmaz Kilise 
Y. Kiipriiliizade 

E. <;:ubuk!;U 
Y. Kehribarci 

E. 4 
Y. 51 

Mahallen 23 

E. 129-131 

Y. 135-137 

E. 53 

Y. 34 

E. ve Y. 
15 

E. 16 
Y. 18 

Mahallen 12 
E. 7, Y. 9 

E. ve Y. 5 
Ada 244 

Parsel 6036 

E. 6-8 

Y. 1-1/2-3 

. 71,50 metro. arsa 

Ah§ab hanenin 2/4 his. 

64,5 metro arsa 

8265 metro bag yeri ve 
kuliibe ile tarlarun 1/4 his. 

Bah!;eli ah§ab hanenin 
15/96 his. 

iki par~a ve 5340 metro 
bostan ve ah§ab iki hane
nin 77 I 4800 his. 

80 

40 " 

'<800 kapah 
zarf 

400 

1205 

130 

450 

140 

110 

25 

80 

a!tJ.k 

zarf 

kapah 
zarf 

a~Ik 

• 

Kaya E. ve Y. 1 110 metro ar;a 450 • 
Yukanda evsa£1 yaz11t g · k .. .. · .. .. aynmen uller on gun muddetle sab§a ~lkanlmt§trr. Ihalel cri 8/7/936 tarihine tesadiif 

eden c;aqamba gunu saat 14 t d" s ·· · ·· · · e 1r. ab§ munhastran Gaynmubad1l bonos1ledir. 



Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

l - Konya Cezaevinin bir ytlhk ekmek ihtiyaet 15/6/936 ,Uniin· 
' -. C:len 30/6/936 giiniine kadar 15 g~ miiddetle kapah zarf usu· 

lile miinakasaya konulmu,tur, 
2 - lhale 30/6/936 sah giinii saat dokuzda Konya Cumhuriyet 

Miiddeiumumiligi dairesinde iera ktlmacakttr. 
3 - Talibler teklifnamelerini o ~iine kadar Komisyon riyaaetine 

vermit bulunaeaklardtr. 
4 - Ekmek yerli unundan has olacak ve talibler bedeli muhamme

nenin yiizde yedi bu~uk kurutu oJan 2099 lira 52 kuruf temi • 
nab muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komiayona ve
reeeklerdir. 

5 - F azla izahat almak ve f&rlnameyi gormek istiyenlerin Konya 
Cezaevi Direktorliigiine miiracaatleri ilan olunur. (3367) 

S1vas Belediye Reisliginden: 
1 - 31663 lira 51 kurut bedeli ketifli Stvas merkezine aid yapi • 

lacak fenni mezbaha kapah zarf uulile miinakasaya kon • 
mu,tur. 

2 - latekliier mezbahaya aid f&rtname ve planlartnt Ankara, Is
tanbul, Stvas :;iarbayhklarmdan 2 lira bedeli mukabilinde 
alacaklardtr. 

3 - Arthrma 936 temmuzunun 13 iincii pazarteai giinii aaat 15 te 
yaptlacakbr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 2374 lira 76 kuruttur. 
5 - Eksiltmiye girecekler 2490 sayth artbrma, ekailtme kanunu • 

nun 2 ve 3 iincii maddelerinde gosterilen veaikalart vermege 
mecburdurlar. 

6 - Teklif mektublar1, ihale zamanmdan bir aaat evvel Belediye 
Daireainc tea lint olunacak. haricden gonderilecekler · iadeli ta
ahhiidlii olarak posta ile gonderilecektir. Gecikmeler kabul 
edilmez. 

1 - Teklif mektublarmm 2490 aayth kanunun tarifatma ve hii • 
kiimlerine uygun olarak haz~rlanmtt olmast tartbr. (3314) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinai 

Koyun eti 
Stgtl' eti 

Sade yai ·' ,, 
Kok komiirii 

Miktart 

26500 kilo 
3000 ,. 
6500 » 

Tahmini Teminah 
Fiatt Lira K. 
43 Kr. 942 38 

39 » 
90 » 438 75' 

300Ton 1850 » 416 25 

I hale 
tarihi 

24/6/936 

» 

lhale 
saati 

15 

15,30 
16 

Mektebin 937 aeneai mayta nihayetine kadar yukartda cinai yaztb 
ihtiyaclart kapah zarf ile eksiltmiye konulmuttur. Ekailtme hizala • 
rmda gosterilen giin ve saatlerde Giimiitsuyunda Mekteb dahilinde 
toplanan Komisyonda yaptlacakbr. lsteklilerin 2490 numarah art • 
ttrma ve eksiltme kanununun 2, 3, 4 iincii maddelerinde yazth tart· 
Ian haiz bulunmalart ve bu maddelerde zikredilen vesikalart ibraz 
etmeleri li.ztmdtr. Zarflar hizalarmda gosterilen aaatlerde a~tlaca • 
gtndan mezkur kanunun 33 iincii maddesi hiikmiine gore zarflarm 
bir saat evvel Komisyon Reisligine tevdii zaruridir. :;iartnameleri 
gormek i~in hergiin mektebe miiracaat edilebilir. • (3180) 

BUZLU KiSARNA MADEN SUYU 
8 A R D A K· L A 

Bah~ekaptda: Emlak ve Eytam Bankas1 kartt koteainde No. 16 

cmmuRiYET I 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artttrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
ClNSl 

Ekmek 
Franca Ia 
Sade yai 
Karam an 
Oagh~ 
Kuzu eti 
Stgtr eti 

Siit 
Kilo 
Yoiurd 
KaH yoiurdu 
Gunliik yumurta 
Mutfak yum~&ll 
Zeytinyag 

Akliye 
Zeytin diier miieaaeaeler 
Sa bun 
Ye,il aabun 
Kuru faaulye 

» diier 
Barbunye 

» diier 
Nohud 

» 
Pirin~ 

diier 

» diger 
Yetil mercimek 
KtrmiZl » 

» diier 
Kuru iiziim 

» diier 
Bulgur 
Toz teker 
Ketme ,eker 
Un 
Makarna unlu 
Makama irmikli 
:;iehriye irmikli 
Kuakua unlu 
Kuskua irmikli 
Pirin~ unu 
lrmik 
P1rasa 
Li.hana 
Bakla 
lspanak 
Barbunya 
Aytekadtn 
~ah 
Barny a 
S1r1k domate.s 
Yer domatea 
Enrinar 
Saktz kabak 
Pathean 
Semizotu 
Tereyai• 
Beyaz peynir 

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

AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 

M1KTARI 
Azt ~ogu 

Kilo 
665000 
18000 
34900 
68500 
68500 
16200 
40000 

173500 

4700 
17700 

106000 
187000 
11700 

3500 
4550 

19200 
10000 
12000 
11600 
10000 

2450 
10000 

6200 
20000 
50700 

1250 
8000 
1150 
5000 
3200 

20000 
57400 

6500 
20400 
15000 
8800 

17100 
5000 
500 

2950 
1600 

13750 
5300 

11700 
15650 

4000 
23500 
4850 
3200 
2700 

13400 
10800 
21600 
40300 

8250 
3100 
8400 
2450 

Kilo 
818000 
23600 
45200 
81500 
88200 
23000 
52500 

225900 

9000 
30000 

150000 
249000 

16000 
5000 
5650 

24000 
12000 
15000 
14450 
12000 
3400 

12000 
8850 

25000 
62600 

1900 
10000 

1600 
6000 
3970 

30000 
72800 
8000 

29700 
20000 
11400 
22800 
10000 

600 
4300 
3300 

18250 
7000 

16000 
"20850 

5000 
32000 

6600 
4400 
4too~ 

18400 
15000 aded 
29000 kilo 
55600 » 
12700 
4450 

11700 
3300 

TAHMINI 
fiat 

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

14 
5 
5 
1,5 

63 
16 
27 
35 
27 
13 
15 
11 
14 
11 
13 
19 
23 
21 
14,50 
14 
17 
19 
13 
27 
29 
16 
20 
29 
25 
20 
29 
21 
19 
4,5 
5 
5 
5,2b 

13,50 
13 
14 
15 

6 
6 
6 
8,5(\ 
9 
4,SG. 

110 
28 
51 " • J Katar peynir 

Sanatoryom i~in iyi au 
damacana 1900 2500 56 R~ _f 

Odun ~eki 1710 2360 240 1 I' 
Kok komiir ton 1420 1925 1850 1 • 

MUVAKKAT 
GAR ANTI 

aded 

L. K. 

7193 95 
2915 40 

7987 65 

2070 67 

842 62 

1803 45 

2646 

1648 20 

1609 66 

1483 17 

367 13 

371 93 

105 

~ARTNAME 
BEDELl 

L. K. 

480 
1 95 

5 35 

138 

1 76 

~EKLt 

Kapaf1 
» 

lt 

EKStL TMENIN 
TARtHt 

1/7/936 s. 15 
» s. 18 

s. 16,3~ 

3/1/938 s. 15 

s. 16 

8/7/936 s. 15 

s. 16 

10/7/936 s. 15 

s. 16 

15/7/936 s. 15 

17/7/936 s. 14 

lt s. 15 

s. 16 

Kriple maden komiirii 1175 1470 1400 I r 
Mangal komiirii 39200 50500 3 t f 4752 90 3 17 Kapah 22/7/936 s. 15 

Gaz yag1 4300 5700 22 1 " 

Benzin 20000 26600 35 1 

Arpa 27100 34500 El 1 • 

Saman 10500 14600 31 1 ,. 

Kepek 8400 10500 4 1 ' 

Kuru ot 7900 10500 6 1 

792 30 

258 98 

-· ., 

Sthhi Miieaaeaelerin 1936 mali yth ihtiya~lart olbaptaki tartname ve niimuneleri ve~ile ekailtmiye konmuttur• 
1 - Eksiltme Caialoilunda Sthhat Miidiirliigii binaamda topl nan Komisyonda yaptlaeakttr. 

s. 16 

s. 16,30 

2 - Ekailtme tekli, giin ve aaati ve tahmini fiat ve muvakkat gar anti miktarlart karttlartnda rosterilmittir. 
3 - :;iartnamelerin paralt olanlart karttlarmda gosterilen bedel m ukabilinde ve diierleri parastz olarak Komia yond an ahnabilir. Nii-

muneler dahi goriilebilir. 
4 - fstekliler her miiesseseye aid miktar i~in ayrt ayrt teklifte de bulunabilirler. 
5 - fsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odast veaikaaile 2490 aayah kanunda yaztlt veaikalara goatermeleri tarttlr. 
6 - Kapah zarfla yaptlan eksiltmiye girecekler betinci maddede yaz1h veaikalart ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektub

larile teklif mektublarmt eksiltme aaatinden bir aaat evvel ve rmeleri ve a~ak ekailtmiye girecekler istenilen veaaikle ve muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektublarile belli giin ve saatte Komiayona gelmeleri li.ztmdtr, (3300) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. ........ ,d •• Arnah pv •Pk:t· ':"'"dN .. 10 Zonguldak Valiliginden: 
Dahiliye e a etin en: lhaleoi 10 haziran 936 da yap.lacaii• iUin edilmit olan Bey • 

Ankara Viliyetinden: 
1 - Vilayet ~ift~ilerine dagtttlmak iizere aattn ahnaeak 210 ta. 

ne sap araba~tnan 6/7/936 pazartesi giinii aaat 15 te kapah zarf uau. 
lile ekailtmeai yaptlacakttr. 1 _ Ankarada Y enitehirde Dahiliye Vekaleti binaamtn bah~eain

de yaptlacak 5 aded havuz ve bordiir intaah kapah zarf uau • 
lile ekailtmeye konmuttur. 

2 - ftin muhammen ketif bedeli 7894 lira 16 kuruttur. 
3 - tatekliler, eksiltme f&rtnamesini, mukavele projeaini, Nafta 

itleri teraiti umumiyesini, fenni tartnameyi, ketif ve metraj 
cetvelini, proje ve reaimleri Vekalet Levaztm biirosunda rore· 
bilirler. 

4& _ Ekailtme 15 temmuz 936 tarihinde ~artamba giinii aaat 15,30 
da Vekalet binast i~inde toplanan Satanalma Komiayonunca 
yaptlacakttr. . 

5 _ Muvakkat teminat 592 hradtr. . 
6 _ fstekliler miinakasadan 8 giin evvel Nafia Veki.letine miiraca • 

catle fenni ehliyet veaikast alacaklardir. 
7 _ fatekliler; teklif mektublartnt 4 iincii maddede yaz1h saatten 

bir aaat evveline kadar Veki.letteki Eksiltme Komiayonu Reiali
ligine vererek mukabilinde makbuz ahrlar. 

8 _ Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm yukartda yazth sa-

tt Komiayon Reisligine gelmit bulunmalart tarthr. Bu tak • 
a e 'I · · k I I lA dirde dif zarfm miihiir mumu 1 e lytce a.Pah mtt o mast aztm-
dtr. eostada olacak gecikmeler kabul edtlmez. «1388» (3373), 

cuma • ~aycuma yolunun 0 + 000 - 25 + 934,60 kilometreleri ara
stndft ,oae ve ••nai imali.h iti talib zuhur etmediginden dolayt iha
leai 29/6/936 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Daimi Enciimeninde 
yaptlmak iizere tekrar eksiltmiye konulmu,tur. Bu itin muhammen 
bedeli «yiiz elli yedi bin liradm> Eksiltme tartnamesile fiat bor -
drolart ve ketif hulasa cetveli, mukavelename projesi ve hususi 
'artnamesi yedi lira yirmi bet kurut mukabilinde Zonguldak Nafta 
Miidiirliigiinden aatm almabilir. Muvakkat temfnat «9104» lira 
«35» kuru,tur. tsteklilerin muvakkat teminat Ticaret Odaatndan 
936 yth i~inde ahnmtf vesika ve Resmi Gazet:nin 2397 sayth niis • 
haatnda ilan edilmit olan talimatname hiikiimlerine gore Nafia Ve
kaletinden alacaklar• ehliyet vesikasile birlikte yukartdaki giin ve 
aaate kadar Vilayet Daimi Enciimen Reisligjne vermeleri ili.n olu
nur. (3321) 

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

olanlarm evrakt miisbitelerile Ceyhan Belediye Riyasetine miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. «Belediye hizrnetinde bulunanlar ve ecnebi li
samna itina olanlar tercihan ahmr.» (3408) 

2 - Arabalarm tutart 14,700 liradtr. 
3 - :;iartnameai Ankara, istanbul, Eskitehir ve Buraa Ziraat Di

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

Hususi Muhaaebe Direktorliigii vezneaine yatmlmtf makbuz ve tek • 
lif mektublarile birlikte ekailtme giinii saat 14 te Vilayet Daimi En. 
ciimenine gelmeleri. «141 b (3449) 

Afyon 
Afyanda yaptlacak (14627) lira (75) kurut ke,if bedelli Vali 

Konai1 bakiyei intaattntn kapah zarf uaulile ekailtmeai 3/7/936 
cuma giinii saat on bette Afr.:>n Daimi Eneiimen odaatnda yaptla • 
cakttr. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferriiah Daimi Enciimende ve Naf1a 
Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 1098 liradtr. 
lsteklilerin Nafta Vekaletinden ehliyet vesikaa1 almalar1 ve t' 

]if rnektublannm 3/7 /9'36 cuma giinii aaat on bete kadar Dai e 
.. R' t' "I 'IA d (Jtel cumen tyase me ver1 me11 aztm tr. 

t 
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]L t;'~if 

Zayi - Devrek kazasmm Kozlukad1 
koyiiniin 22, 10 numarab ikametgihlm 
sicilini ta~1yan Devrek Niifus memur • 
lugundan ald1~m fotografb niifus hii· 
viyet ciizdanuru zayi ettim. Yenisini 
f$lkaracagundan hiikmii yoktur. 

ts. Belediyesi hesab i§Ieri 
odacJsl Azime 

Zayi - 652 n11tnarada kayidli Liman 
kaptan §ehadetnamemi kaybettim. Ye· 
nisini ~Ikatacagrmdan hiikmii yoktur. 

Mehmed Ali oglu ~evki 

CUMHl..'RIYET 2( Haziran 1936 

Plajda Banyodan Evvel Ve Sonra 

HASAN aCibadem yag1 
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Antalya V aliliginden : 
1 - Vili.yet emli.kinden Antalya iskelesinde giinde otuz ton bug • 

day ogiiten un fabrikasmm miilkiyeti yiiz yirmi bin lira mu • 
hammen bedelle 19/8/936 ~a"r,amba giinii aaat 12 ye kadar 
kapah zarf usulile artbrmtya konulm~ttur. 

2 - Muvakkat teminat yedi bin iki yiiz elli lirad1r. 
3 - lhale hedeli petin oldugu gibi aeneli~ yiizde alb faize ti.bi ol

mak iizere sekiz senede ve sekiz miisavi taksitte de odenebilir. 
4 - Ta.liblerin teklif mektublarmt 24~0 sayth kanunun tarifi dai • 

resinde o giinii saat on hire kadar Vili.yet makamma vermele
ri lazimd1r. 

5 - Taliblere kolayhk olmak iizere tartnamenin hirer sureti Anka
ra, Istanbul, tzmir, Adana Vili.yetlerine de gonderilmittir. 

(3514) 

Bu sizin kendi kabahalln1zd1r, z1ra di!?lerinizl 

lhmal etdiniz, 'bunlara 1yi bakmadm1z, halbuki 

bundan daha kolay bir ~ey yoktur, z1ra bu 

ihtiyac1 temm edecek bir PERLODENT en 

iyi di~ macunu vardtr. 
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Giizel San'atlar Akademisi 
Direktorliigiinden : 

Giizel San'atlar Akademisinin Mimari, Resim, Heykel, Fresk 
Seramik, Afit, Mobilya, ~ark Tezyini San'at fUbelerinin biiyiik ydhk 
sergisi 4 temmuz cumartesi aktamma kadar hergiin saat 10 dan 18 e 
kada,r &!;tktlr. Rehberler istiyenlere eserler hakkmda li.z1m gelen rna. 
lumab Yereeektir. Duhuliye serbesttir. {3440). 

Sa~larm k6klerini kuvvetlendi • 
rir. D6kiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne~viinemasmi 
kolayla~tlrarak hayat kabiliyetini 
arttmr. Latif rayihali bir sag ek
siridir. 

1NG!L1Z KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU- iSTANBUL 

,_Dr. iHSAN SAMi 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umum i kan tahlilah, frengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
say1lmast. Tifo ve 1S1tma hastahk
lan te.§hisi idrar, balgam, cerahat, 
kazurat v~ su tahlilatl, iiltra mik
roskopi hususi a:plar istihzan. 
Kanda 

1
iire, ~eker, K!o~iir,. Kolles

terin miktarlanntn taym1. D1vanyolu 
.. __ No. 113 Tel: 20981 

Edirne icra memurlugundan: 

Havsada landoncu ismail, Hasan V!! 

Nefisenin 932/1320 numarah icra dos

yasile Adem Hilmiye olan borcundan 

dolay1 gxyablar1nda 11/9/935 tarihinde 

tarlas1 Uzerine konulan hacze kar§l bir 

diyecegi olup olmadtih hakkmda bor~

lu landoncu ismaile gonderilen 103 iin

cii madde ihban bor!;Iunun ikametga • 

hmm me.;huliyetine binaen bilateblig 

iade olundugundan teblig makamma 

kaim oltnak iizere Han olunur. (23896) 

tstanbul ikinci iflas rnemuriugundan: 

Kad1koyiinde oturmakta ve Cibalide 

Ta§ iskelesinde Halk degirtneni sahibi 

olan Yorgi Efremidi iflas 15/6/936 ta· 

rihinde a!;1hp tasfiyenin adi §ekilde ya· 

pdmasma karar verilmi§ olduitundan: 

1 - Miifliste alacag1 olanlann ve 

istihkak iddiasmda bulunanlar10 ala • 

caklarm1 ve istihkaklarml ilandan bir 

ay i£inde ikinci iflas dairesine gelerek 

kaydettirmeleri ve dclillerini (sened ve 

defter hulasalan ve saire) asll veya 

musaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafma hareket cezai mes'uli • 

yeti miistelzim olmak iizcre miiflisin 

borclularmm ayni miiddet i£inde ken • 

dilerini ve borclanm bildirmeeri. 
3 - Miiflisin mallanm her ne suatla 

olursa olsun ellerinde bulunduranlarm 
o mallar iizerindeki haklar1 mahfuz kal· 
tnak §artile bunlar1 ayni miiddet i£inde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmez· 
lerse makbul mazeretleri bulnmadtk!;a 
cezai mes'uliyete ugr1yacaklan ve ri.it;· 
han haklarmdan mahrum kalacaklar1. 

4 - . 30/6/936 tarihine miisadif sah 
giinii saat 10 da alacakhlarm ilk i£timaa 
gelmeleri ve miiflisle mii§terek bor~lu 
olanlar ve kefillcrinin ve borcunu te -
keffiil eden sair kimselerin toplanmada 
bulunmaga haklan oldugu ilan olunur. 

(23893) 

Sahtb ve Ba~muharrtrt Yunua Nadi 

Umum! ne$rtyatl tdare eden Yazl l§len 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Matbaactlzk ve Ne§rtya> Tilrk Anontm 

3trkett • Istanbul 

Siiriiniiz Ve Kumlar1n Ustiine YatmiZ 
Actbadem kremi cilde yarar. Cilde hayat, diizgiinliik ve taravet 

verir. Cildin kirlerini, zehirlerini, fena yaglanm temizler. Burutuk • 
luklanm, lekelerini, !rillerini, ergenliklerini, sivilcelerini izale eder. 
c;irkin crehreyi giizellettirir ve ihtiyarhg1 genclettirir. Fakat Aclba
dem kremini herkes yapamaz ve bu kremi mutlaka actbadem yagile 
yapmak laz1mdtr. Bu hem miitkiil ve kiilfetli, hem pahah bir it ol • 
dugundan biraz actbadem esansile vazelin yagm1 kartttlrarak yapt· 
Ian kremleri kullanan bayanlar cildlerini bozuyorlar. 
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Halis actbademden pek biiyiik fedakahklarla istihsal edilen haki
ki ac1badem yag~nt krem haline getirmit olan kolonyasile ve miistah
zaratile methur eczac1 Hasan'dJr ki: ltriyab Franstzlarm «Koti» si 
kadar nefis ve cazibdir. Hasan actbadem yag1 kremile, Hasan yagSiz 
kar kremini ve Hasan yar1m yagh gece kremini bayanlar seve seve 
kullanmakta ve eczact Hasan'• tebrik etmektedirler. Sabun, kolonya, 
losyon, lavanta, briyantin, sa~ sularJ, siirme, pudra, trat bJ!;&gt, dit 
fu~alan, dit sulart, dit macunlart ve her tiirl~ 1triyat ve miistahzar~t
ta mutlaka HASAN markaamt tercih ediniz. 

Hasan Deposu: ANKARA, tSTANBU, BEYOGLU 

DirektoriUgUnden 
I LAN 

SigortalarJ teftit ve murakabe kanununun tatbik suretlerini goa • 
teren talimatnamenin muaddel on betinci maddeainin hiikiimlerine 
gore imtihana ti.bi bulunan miifetlif, seyyar acenta, della) muavin ve 
tali acentalarla muhammin ve avarya komiserleri ve idarehane hari • 
cinde muamele y.apan bilumum aigorta tirketleri miistahdemininin 
26 haziran 1936 tarihinden haziran sonuna kadar olan miiddet i~inde 
dahi imtihanlarmm yaptlmastna devam oluacaktu. ~imdiye kadar 
miiracaat etmemit olanlarm bu miiddet zarfmda behemehal imtihan 
komisyonuna miiracaat eylemeleri ve gelmiyenlerin ayr1 bir karar 

ve emre intizaren ellerinden eski karneleri ahnarak itten menedile· 
cekleri son defa bir kere daha ilan olunur. 

TEKBiRVAZO 
A'IK BEYAZveYUf1U$AK 

I 

BiR CilD TEMIN 
I I 

8U :;AYANI 
HAY£RlT TEl(· 
LiFOEN HEHEN . . . 
BU~UNDEN IS· . ' . 
TlFAOE E~INit 

ETMELIDIR , , 
AKSI TAKDIRDE 

Yuziiniizdcki siyah benlerden, ao;1k 
mesamelerden ve sair gayrisaf madde • 
lerden kurtulmak isterseniz· cildinize 
yeni ve esas bir giizellik verinfz. Hemen 
bugiinden itibaren bir vazo beyaz renk
teki (yagstz) T~kalon kremi satm almtz. Terkibinde taze kaymak ve musaffa 
zeytinyag1 ile c1dde~ mukavvi ve beyazlatlc1 sair biro;ok cevherler mevcuddur 
Bunlar, siyah benlen eritirler. Ao;1k mesameleri kapatular ve en sert ve sol
mu~ cildleri yumu§att~ gencle~tirirler. Yalmz bir veya iki giin zarfmda yap
tlg1 §ayani hayret teSir ve g6sterdigi biiyiik farka §a~acaksmlz. Bir hafta 
sonra, teniniz a~1k, nermin ve Y\linU§ak olacak ve butiin dostlar1mzm gtpta 'W'e 

takdir nazarlarmt celbedecektir. Her vazo garantilidir: Mem!1un kalmadigt -
mz takdirde, aldigm1z vazoyu istanbul 622 numarah pasta kutusu adresine 
ademi memnuniyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiginiz para
nm iki misli geri verilecektir. 
Hami~: Vaki ki.illiyetli taleb kar§Ismda mevcud niimunelikler bitmiftir. 

Yenueri haz1rlanmakta oldugundan heniiz ni.imuneliklerini almami§ olanlann 
birka~ gi.in daha sabretmeleri rica olunur. 


