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fE)) ogazlar konfera~smm !ki~ci ~ii: 
l,g} niiniin en mi.ih1m hadiselenm 

§OY le hulasa edebiliriz: 
1 - Konferansa i~tirak eden biitiin 

devletler, baz1 ihtirazi kayidler ileri siir· 
lnekle beraber, Ti.irk teklifini miizakereye 
esas olarak kabul etmi§lerdir. 

2 - italya, konferansm tehirini iste
ini~ ve ayni zamanda konferansta gorii· 
§iilecek meselelerin heyeti umumiyesi 
hakkmda en kat'i ihtirazi kayidler derme
yan etmi§tir. 

Meselenin heyeti umumiyesi hakkmda 
en kat'i ihtirazi kayidler dermeyan etmek 
tabirini diplomasi dilinden ac;Ik tiirkc;eye 
terciime edersek, italya, kendi i§tirak et• 
medigi konferansm mukar~er~tlm kabul 
etmiyecegini bildirmi§, demektir. 

Zecri tedbirler meselesinin birkac; gii· 
ne kadar tahakkuk edecek gibi goriinen 
ilgasi iizerine ve hiikumetimizin te§ebbiis· 
leri neticesinde, halyanm Bogazlar kon
feransma i§tiraki muhtemel oldug~ i~in, 
bu devletin vaziyeti tavazzuh edmc1ye 
kadar, meselenin bu kismmt miitalea ve 
miinaka§aya li.izum gormiiyoruz. Y almz, 
Bogazlar meselesi gibi gayet miihim bir 
arstulusal mesele gorii§iiliirken !talyanm 
da miizakerelere i~tirakini gormek istedi· 
gimizi ve bunun !talyan menfaatlerine 
de uygun oldugunu soylemekle iktifa e· 
deriz. 

As1l konferans miizakerelerinin aldtgl 
istikamete gelince: 

Tiirkiyeden ba§ka konferansa i~tirak 
eden oteki sekiz devlet, Turk projesini 
esas itibarile kabul etmekle, diin de bu 
aiitunda soyledigimiz gibi, Tiirkiyenin 
Bogazlan tahkim etmek hakkm1 tamami-

.. .. ul etmi, o uyor ar. itekim, az1 
buyuk devletler tarafmdan ileri siiri.ilen 
miihim ihtirazi kayidler, Bogazlarm tah
kimi hakk1rn1za degi]; harb gemilerinin 
Bogazlardan gec;mesi hususuna Jid bu
lunmaktadtr. 

Hariciye V ekilimiz bugiin Cenevreye gidiyor. Konferans 
etmektedir nikbin bir ha va i~inde devam 

Montreux 24 (Sureti mahsusada giden 
arkada~ImJzdan, telefonla) - Bogazlar 
Konferans1 bugiin dordiincii toplantismi 
yaph. Konferans tabii mecrasmda devam 
etmektedir. Bugiinkii miizakereler esna· 
smda taraf1m1zdan teklif edilrni§ olan 
mukavelenin ecnebi harb gemilerinin Bo
gazlardan girip c;Ikmalanna aid olan 
altmct ve yedinci maddeleri gorii§iildii. 

Italyasiz Akdediz 
konferans1 olamazmi§ 

Hariciye Vekilimiz, milletlerin hayati i,Ieri 
gorii,iilurken miizakerelerin italyanm istedigi 

zamana birakdamiyacagmi soyledi 

Bu maddeler bizden ziyade !ngiltere 
ve Sovyet Rusyay1 alakadar etmekte ol· 
dugundan bu iki memleket murahhaslan 
arasmda bu mevzu iizerinde hararetli 
miinaka§alar olmu§tur. Maamafih miina- Roma 24 (A.A.) - Stefani birinin biiyiik Akdeniz devletlerin -
ka§alann §eklinden, bu iki biiyiik devletin Ajans1 bildiriyor: den biri g1yabmda ve Roma hiiku -
mutab1k kalacaklan kanaati c;tkmaktad1r. Stefani ajansmm diplomatik metince resmen tasrih olunan kuyu • 

Mukavelenin altmc1 ve yedinci madde- muhabiri Montrode ba~hyan kon • du ihtiraziyeye ragmen miizakere 
lerinden c;1kan bu meseleler daha ziyade feransm Akdenizin ba§hca mese • eden konferansm gayritabiiligini 
diger devletleri alakadar etmektedir. lelerinden birine temas ettigini kay- kaydetmektedir. 
Bunlann hallinde hie; §iiphe yok ki her detmektedir. Filhakika, Bogazlar Anadolu Ajansmin notu: 
devletin ve dolay1sile bizim de menfaa- ticaret, siyaset ve askerlik bak1m • «Hariciye Vekilimiz Montrode 
timiz vard1r. Maamafih bu mevzudaki lanndan birc;ok devletler ve bilhas- bu ftalyan notasma cevab venni~ ve 
vaziyetimiz, Sovyet Rusya ile Biiyiik sa Akdeniz devletleri i<;in fevka • bu cevabmda vaziyeti hazuamn 
Britanya hiikumetleri murahhaslan ara· lade ehemmiyeti haiz mecburi bir muhtelif manzaralarda inkisaf1 o • 
smda yapdmakta olan miizakere ve mii- ger<id te~kil ederler. ftalyan hi.iku - lunca ftalyamn lconferans ~esaisine 
naka§alann haricinde kalmaktadu. meti, umumi §eraitin bu mesele hak- i~tirake ~made olduguna dair teyi -

Hariciye Vekilimiz ve heyeti murah- kmda miizakerelerde bulunm1ya datmdan memnuniyetle bahseddik • 
hasamiZin reisi Dr. T evfik Rii§tii Aras miisaid olmad!gl hususuna nazan ten sonra heni.iz ba~lay10 devam et • 
aym 26 smda toplanacak clan Cemiyeti dikkati celbetmi~ ve umumi vaziyet mekte olan konferansa ltalyamn i~ti-
A vam onsey ve asamble ic;timalarm- tavazzuh etmedi~c;e lconferansa i, • rakini gormekle ahtiyar olacagJDI 
da bulunmak iizere yarm ak§am Cenev - tirak edemiyecegini beya.n eylemi§- bildinnisti. Cok teessiif olunur ki,l 
reye gidecektir. Cemiyeti Akvamm tir. dig~r milletlerin hayati i~lerini ftal-
asamble ve konsey ic;timalan buradaki 1 ftalyan matbuatma gelince, o da yanm muvaf1k gorecegi zamanlara 
Bogazlar Konferans1 mi.izakerelerine-sek- "n mi.ihim Akdeniz meselelerindl"n i~"hPt Pn;rmPk miimkiin c11'aildir.>> 
te verecek degildir. -.. ........... _.._.._.._.._.._. ..... _. ................... _.._._ .................................... -... ~-.. 

Delegeler miizakerelerin cereyan §ek- pek yakmda iyi bir ~ekilde sona erecek- rahhaslar her vesile ile bana, talebimizin 
linden memnundurlar. Tiirkiye murahhas tir. c;ok yerinde oldugunu, Tiirkiyenin bu i§· 
heyeti biiyiik bir samimiyet ve hulusla Tiirkiye murahhas heyeti vaziyetten te pek biiyiik bir siyasl nezaket ve diiriisti 
ftalyanm da Montro Konferansma i§li- <;ok memnundur. Konferansa i§tirak eden gosterdigini, binaenaleyh isteklerimizin 
rakini arzu etmektedir. F akat halya, ba- biitiin delegelerin meseleyi biiyiik samimi· tahakkuk edecegini soylediler. 

Boylece, mesele daha ziyade Tiir
kiyeden ziyade diger bazt devletleri ala
kadar eden Karadeniz meselesi halini al
liii§ oluyor. Karadeniz meselesinin ise iki 
cephesi vard1r: Sovyet Rusya cephesi, 
fngiliz cephesi. ingiliz cephesine J apon 
cephesi de diyebiliriz. 

Zl sebebler dolaylsile Bogazlar Konferan- yet ve hiisnii niyetle kar§IIadlklan ve hal- Hie; tereddiid etmeden soyliyebilirim 
Sl mi.izakerelerinde bulunmazsa bu hu- li ir<in de canla ba§la c;ah§tJklan goriil- ki bilaistisna biitiin murahhaslar, lehimiz-

Sovyetler, kendi hususl vaziyetlerini 
ileri siirerek Karadenizdeki, hatta oteki 
denizlerdeki deniz kuvvetlerinin Bogaz
lardan her iki istikamete serbestr;e gec;me
sini istiyorlar. Ayni zamanda Milletler 
Cemiyetinin kararlanm tatbik ic;in, ica
bmda, biitiin harb gemilerinin Bogazlar· 
Clan serbestc;e gec;mesi laz1m geldigini de 
iddia ediyorlar. 

sustaki giirii§meler hic;bir teahhura ugra• mektedir. dedir. Miizakereler -;ok samiml bir hava 
madan devam edecek ve hakh davamiz Kendilerile gorii§tiigiim bin;ok mu • [Arkast Sa. 7 siltun 1 de] 
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lngilizler ise Sovyetlerin birinci istekle
rinin tamamile aksini istiyorlar. ]aponla
nn da ingilizlerle hemfikir olduklan ~i.ip
hesizdir. Ciinkii Karadenizdeki bir do
nanmamn Akdenize gec;mesile Akdeniz
deki deniz kuvvetleri muvazenesinin bo· 
zulmasmdan endi§e ediyorlar, yani Ka· 
radenizdeki kuvvetlerin Karadenizde kal· 
lllasi fikrinde bulunuyorlar. 

Diinkii toplanhda Bogazlardan harb 
gemilerinin gec;mesi meselesi konu§ulac~
RIDa gore, miizakereler esn~smda, en ZJ
yade, !ngiliz ve Rus nokta1 nazarlannm 
r;arp1§m!§ olduguna §iiphe yoktur. Bu ko
nu§malann ne netice verdigini ancak, ge
ceyans1 gelecek haberlerden ogrenmi§ o-

lacagJz. . • 
Bogazlar meselesi, b1r Karademz me

selesi halini ahnca, her iki tarafm da, ya
ni Sovyet Rusyanm da, l~giltere ile J a· 
ponyanm da kendi noktai naza~lann~ 
g:.;re ileri siirecek delilleri ve rntsallen 
vardu· devletler umumi hukukuna daya
nan d~liller, uzak ve yakm tarihten aim· 

tnJ§ misaller. 
Filvaki Bogazlar meselesi kadar, hatta 

daha eski bir Karadeniz meselesi vardlr 
ki Rus c;an Biiyiik Petronun Azak kale· 
sini ele gec;irmesile yani Karlofr<a muahe: 
denamesile ba§larnl§ ve 1699 da~b:n 
rnuhtelif §ekillerde devam e~e~elmt§hr. 
Burada ne Bogazlar meselesmm. ne de 
l<.arade~iz meselesinin ta~ihc;elerini .. yap
rnaga imkan olmadtgl gibt esase~ luz~ 
Cia yoktur. F akat yukanda da soyledlgl· 
rniz gibi meselenin c;ok miinaka§a ve su 
Botiiriir taraflan vardu. . .. 

1 'It Sovyet Rusyanm tekhfme 

Diisenin dostu olmaz! 
' 

lsvi~re Neca§iyi kabul 
etmek istemiyorl 

Maamafih imparator Milletler Cemiyeti Asamble
sinin i~tima1nda Cenevrede bizzat bulunacak 

Neca§inin Habe,istanda, son aylarda altnmr¥ bir resml 
. Bern 24 (A.A.) - Federal meclis,l be§ davasm1 miidafaa etmek iizere Ce • 
ltalyan • Habe§ ihtilafl halledilinciye ka- nevreye gitmek miisaadesini vermektecLr. 
dar isvic;rede oturmak projesinden vaz • Eden • Neca • "laAkatt -.. N b . . F 1l mu 
ge<;mesm1 eca§iden tale etml§hr. e- ve lngiliz telakkisi 
deral mec1is, !svir;renin kendisine miica- Londra 24 (A A ) N • d'· 
· b' d 1 1· d dd . . . - eca§I, un 

VIT 1r ev etle harb ham e a ed1len Edeni ziyaret etmi§tir. Neca§i, Edene 
diger bir devletin reisine mihmanniivazhk hal~ temsil etmekte oldugu fikrinde bu • 

ng1 ere, . . ld v 

kar§lo Karadenizin a~lk I'< demz o ugu· 
ABIDIN DAVER 

[Arkas' Sa. 3 sutun 3 tel 

gosteremiyecegi miitaleasmdad1r. Bu I d v h"kA 1 
• un ugu u umetinin niyet ve tasavvur a-

nunla beraber !svicrre hiikumeti, N eca •i- h kk d · • n a m a JZahat vermi§tir. 
ye Milletler Cemiyeti asamblesinde Ha • 

[Arkas& Sa, 6 sutun 5 te] 

Filistin ihtilali 

Yahudilere degil, 
ingilizlere kar,Iynu'! 
Sunday Expre· 

sin diin gelen niis· 
hasmda Fi!istin is .. 
yammn miirettibi ve 
idarecisi olarak tav • 
sif edilen Emil El 
Ahuri tarafmdan 
Kudiis muhabirine 
verilen beyanatl e • 
hemmiyetine binaen 
iktibas ediyoruz: 

«- Arab isya-
m, siyonizm kokiin- Emil El Ahuri 

den kmlmc1ya ve 

1ngiltere tarafmdan vadolunan Istiklale 
kavu§uncJya kadar devam edecektir. Biz 
kan dokiilmesini istemiyoruz. F akat ga
yelerimize vasd olmak ic;in hicrbir tedbir
den de geri durmiyacagtz. 

[Arkast sa. 7 siitun 4 tel 
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Beynelmilel elbirligi 
• • styaseti 

«Buna Tiirk siyasetinden 
daha miisaid bir poli

tika bulunamaz>> 

Pariste c;1kan Le Journal gazetesi, 
Montrode toplanan Bogazlar Konferan-
51 hakkmda Saint Brice imzasile ne~retti
gi bir bendde diyor ki: 

Diplomasi sahasl, hath miistakimin 
iki nokta beyninde en k1sa yol oldugu 
miitearifesini en iyi tekzib eden saha ol· 

[Arkast Sa, 6 3iitun 6 da] 

Fransa Hariciye Naz1r1 «Almanyanin 1rki 
telakkileri biiyiik tehlike arzetmektedir» diyor 
Paris 24 (A.A.) - ~. --------~ 

Almanyanm teca 
viizkarane niyet 
ler beslemekte ol 
dugu endi§esini i: 
bar eden bir takn 
·istizahlara ceva 
veren M. Delbo~ 
ezciimle §Oyle de 
mi§tir: 

c- Almanyamn 
1rki telakkileri o
nun milli telakkile
rinden daha ziyade 

Berlin sokaklarmda yeni Alman tanklan 

tehlike arzctmektcdir. Fransa, soguk • 
kanhhgm1 muhafaza ediyor ve beynel -
mile! adaleti muhafaza etmek i~in ya -
pabilecegini yap1yor. Milletler Cemiyeti 

Asamblesinin oniimiizdeki i~timamda 
Lokarno misakmda imzas1 bulunan dev
letler, bu misakm ihlal edilmesi mese • 

[Arkas& Sa. 6 siltun 5 tel 
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Yeni 
V alilere, vazifelerine 

bir talimatname 
dair miihim 

gonderildi 
Vilayetlerde i' 

dileklerine 
bolumii yapdtrken halktn 

yer , ayrdacak 

Ankarada Parti binasmda Valilerin Dahiliye Vekilinin riyasetinde yaptlklan 
toplanttdan bir intiba: Solda Dahiliye Vekllt Ankaradan aynlzrken 

Ankara 24 (T elefonla) - Biitiin memur edilecektir. 18 haziran tarihli 
vilayet Parti idare heyetlerinde yeniden genba§kur karanmn tatbikma aid tali • 
i§ boliimii yapJlacaklir. Bu i§ boli.imii matnamede bu cihet te ehemmiyetle tesbit 
i~inde, yeni vilayet idare heyetleri bilhas- edilmi~ bulunuyor. Valilere teblig edilen 
sa halkm dilek ve §ika.yetlerine mi.ihim bir bu muhim talimatnamenin esaslanm ay· 
yer ay1racak ve bunun ir<in de i~i ve vazi- nen bildiriyorum: 
yeti miisaid olan azalardan biri bu i~e [Arkas& Sa. 7 siitun 4 te] 
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Bel~ikadaki grev isyan 
halini almi§ 

Bir ingiliz gazetesi 400 bin 
tedhi~ hareketine giri,tigini 

amelenin 
yaz1yor 

. Liyejde miiesseseleri muhafaza eden polisler 

Sunday Dispatech 
gazetesinin Briik -
sel muhabiri Bel -
~ikadaki grev hak
kmda mufassal ma 
lfunat toplaml§tlr 
Mumaileyh yazd1 -
g1 makalede diyor 
ki: 

cBiitiin Bel~ika, 

komiinistlerin ~~ -
kard1g1 har~ketin BriiJCselde petrol tasfiye fabrikast yanarken 

altmda titriyor. 400 bin amele §imdiden Grevin §iddeti her tarafta grevcile -
i§lerini terketmi§tir. Yakm zamanda rin taarruz ve tecaviizde bulunmalann
grevci amelenin miktan bir milyonu dan ileri geliyor. Grevciler bir~ok evl 
bulacaktlr, [Arkast Sa, e stitun 5 te 1 
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I II II ( 3ehlr ve Memleket Haberleri J Siyasi icmal 
VIYANA DONU~U Alman Lisesinde diploma tevzii 

Tarihi tefrika: 73 M. TURHAN TAN 

Bogazi canlandir

mak i~in tedbirler ... Miidiir ~ok giizel bir nutuk soyledi 

<;ekoslovakya ve 
komsulari 

' 

Osmanh imparatorlugu, iran hududundan Fas 
sin1r1na kadar uz1yan Turk iilkesinden, harbe 
yarar yigitlerin Belgrada yollanmalarini istemi~ti 
Kara Mustafa Pa~a. ocak agalanm ~iin. Hanginiz iistiin c;1karsa tirnar onun

bol armagan ve bol ak<;e ile ok§aYIP bu dur 1 .• 
tads1z hadiseden siZilh <;Ikmamasmi temin j Arnavud davae1, karaku~a rahrnet o -
ettikten sonra derin bir tevekkiile buriin· kutrnas1 pek tabii olan, bu giiliine emir 
dii ve orduyu Edirneye gotiirdii, H1duel- iizerine hemen kalkamm takmd1, kilicml 
lez giinii Belgradda bulunulrnak iizere ku~and1, rnmagm1 eline aldt, atma binip 
hawhga giri~ti. Arttk harb tarnamile Sad1razarn otai:b oniinde giisteriler yap
kararla§mt§ bulunuyordu, Babtalinin o;ok maya koyuldu. Bo~nak. yumruguna gii
agir olan teklifleri Viyana saraymea ka- venen babayigitlerdendi, atla, mizrakla 
bul olunsa bile geri diiniilemezdi. Ciin- alaka tas1m1yordu. Bu sebeble rneydam 
kii biitun imparatorluk ayaga kaldmlml§- Arnavuda b,;~bp bir kii§eye sindi ve ... 
h, lran hududundan F as smmna kadar davay1 kaybetti!. .. 
uz1yan koca iilkeden harbe yarar yigitle- Padi§ah da 0 rniihim giinlerde S3di
rin Belgrad sahrasma yollanrnas1 istenil- razam gibi davramyor, manastzhklarla 
mi~ti. Bu kerteye getirilen bir i§ten do - oyalamyordu. Mesela bir giin Alay ko§
niilrnek Sad1razamm kellesini, padi§ahm kiinden orduyu seyrederken kirmlZI r;u-
da tahtm1 dii§iirebilirdi!.. hadan bin;ok oba giirdii, hiddetler.erek 

1(. 1(. :(. 'f d f I · · . . k te~n at e ter enm yamna gehrth, anu-
Ordu, biitiin ki§l Edirnede ger,:irdi. na gore kimlerin k1rmizl oba kurabilecek

lki bu<;uk aydan fazla siiren bu rnola Ierini ara§hrdt ve Sadnazamla Seyhi.ilis
masmda askerlik bak1rnmdan bir hayli larndan, vezirlerden, kazaskerlenlen, 
i§ler yap1lm1§ olmakla beraber rnanas1z Defterdarla y enic;eri Agasmdan ba~ka -
veya giiliinc davram~larda tla bulunul - smm o renkte oba kuramiyacaklanm an
maktan geri kalmmad1. Mesela orduya laymea biitiin o fazla obalan sahibleri -
yarar vazifeler gorebilecek i~c;ilerden bir nin ba§larma y1kttrd1. Ayni giin basta 
k1smt padi§ahm Tuna ve Sava sulannda olm1yanlann arabaya binmelerini de ya
gezip dola~rnasmt, bahk avlarnasml mum· sak etti. 

kiin k1lmak ic;in sandallar yapmaya, dal- Halbuki orduya birctok ta c;elebi ka -
yanlar kurmaya memur edildi. Ordunun n~rni§tJ. Bunlar rnenzilden rnenzile at
konakhyaeagl yerlerde hamhklar yapll- Ia gitmege dayamr taklmdan olmadikla
mast ihmal edilerek yalmz Hiinka.m 

n i<;in geceleri ordudan ayr1lmaya ve a-
av menzilleri du§uniildii, Edirneden Bel- rabalanna yan gelip ~arki 1rJaya !rlaya 
grada kadar bir av ~ebekesi kuruldu. yo! almaga ba~lami§lard1 ( 1). 

Her iki sahilde eglence 
yerleri, modern evler 

yapdacak 
~irketihayriye tarafmdan Bogazi«inde 

oturanlar i<;in ihdas olunan dort ayhk u
cuz karneler alakadarlan arasmda ~ok 
mgbet gormii§tiir. 

Biletlerde yap1lan tenzilat ve gosteri
len kolayl1klar yiiziinden bu sene Bo • 
gazi<;ine gidenler hayli fazlad1r. Daha 
§imdiden gii<; edenlerin rniktan gec;:en se
r..eki rniktan a§ffil§tlr. Gidenler daha zi
yade Rumeli tarafmdaki sayfiyeleri ter
cih etmektedirler. 

.<;lirketihayriye, halkm Anadolu k1y1 • 
Ianna kar§l ragbetin{ artlrmak i<;in Kan
dill, Beykoz, Kanbea ve diger yerlerde 
arsalar alarak buralarda modern evler 
yaptlrrnay1 dii§i.inmektedir. Bu evler, ile
ride <;ok rniisaid §artlarla ve ucuz fiatlar
la kiraya verilecegi gibi istiyenlere de 
uzun vadeli taksitlerle satdacakt1r. 

Bundan baska, Anadolu yakasmda 
Sanyer, BuyUkdere, T arabyada oldugu 
gibi halk1 buralara celbedecek eglenee 
yerleri olmadigl da gorulerek buralarda 
~algd1 yerler, oyun salonlan yapllmasl 
da kararla§tmlml§hr. Aynca Beykozda 
bulunan Karakulak gibi belliba§h mern
ba sularmm bulundugu yerlerde kazino
lar ve lokantalar a<;IIacakttr. 

Bu suretle Bogazm canlanrnas1 I<;m 
biiyiik bir program hamlanmaktad1r. 
~irket, bu programm tatbikt i<;in elinden 
geldigi kadar ~ah§acak ve imkan bulur
sa bilet i.ieretlerini yeniden indireeektir. 

Bundan ba§ka, Bogazdaki Altmkum, 
Siitliice ve Salaeak plajlan ic;:in hamla· 
nan komple biletler de satl§a c;:Ikanlml§
tlr. 

Alman Lisesinde diin 
yapzlan diploma tev -
zii, diplomalannt alan 
ve diplomalarrnz heye 

canla tetkik eden 
yeni mezunlar 

Alman lisesi ve Tiearet mektebi me • 
zunlarma diin mekteb binasmda diploma 
tevzi edilmi§tir. Bu mi.inasebetle di.in 
mektebde bir rnerasim yap1lm1§ ve mek -
teb miidi.irii Preusser bir nutuk irad ede
rek demi§tir ki: 

- Mektebirniz Buyiik Harbden ev -
vel de vardt. 1918 y1lmda kara Miita · 
reke gi.inlerinde kapand1. 1924 te Tiir -
kiye Cumhuriyetinin rniisaadesile yeni 
ba§tan a<;tld1. Bugiinle eski giinler a~a
smda oyle buyi.ik farklar var ki ... 0 \fa· 
kitler bulundugurnuz miiesse de dahil 
istanbul sokaklarmda yalmz eenebi bay· 
raklan dalgalamrd1. Giirdiigiimiiz §U Is
tanbul limanmda yalmz ecnebi gemile:i 
vard1. N ereye baksamz, medeni hay at 
ic;:inde hangi tarafa el vursamz kar§mtza 
ecnebi bayrag1 <;1kard1. 

Bugiin butiin Tiirkiyede ve diinyamn 
cenneti olan §U giizel istanbulda ay y1l· 
d1zh kumiZI bayrak dalgalamyor. !stan· 
bul mtlannda muhte§ern §ekilde gori.i -
nen yepyeni binalar Atarurk evladlarmm 

ilirn yuvaland1r. 
Bindiginiz tren, Tiirk miihendi;i, 

Ti.irk i§<;isile yapilrni§, Turk bayrakb 
Turk trenidir. Bu tren eskiden binbir ee
nebi kumpanyas1 elinde idi. 1§te biz 
Atatiirk yurdunun ic;:inde bize ac;:1lan bu 
misafir kueagmda ilirn ve irfan a§kile c;:a
ll§lYOruz. Y eti§tirdigimiz Turk evladlan 
i§te kar§lntzda !.. 

Lisernizi birineilikle bitiren, tieare! 
k1smimiZI birincilikle bitiren bir Tiirk 
yavrusudur. Bunlardan yann bu yurd 
i<;in <;ok biiyiik iimidler besliyoruz.» 

Alki§larla biten nutuktan sonra me -
zunlara diplornalar ve muhtelif sm!flar
da birinei, ikinci ve ii<;iineii <;Ikan talebc
ye kitab rniikafatlan dagltilrni§tlr. Me · 
zun talebe §Unlardtr: 

Mukbel Aykut, Hans Bosehein, Ta· 
mara Ganailof, Marya Y eremia, llya 
Behar, Zigfrit Hendle, Karl Masa, Sa
id Sezer, Aleksandr Karacaoglu, Korina 
Mihailidis, Ester Benhasat, Janet Bo • 
bi<;. 

A vrupa devletlerinder vaziye"ti 
en ziyade nazik olan memleket 
(:ekoslavakyadlr. Vtktile A • 

vusturya - Macar irnparatorlugunun sa• 
nayi ve hars cihetinden en yi.tksek par
<;asml te~kil eden bu yeni devlet, nufusu
nun muhtelif 1rklardan ve birbirine kar~l 
z1d unsurlardan rnurekkeb olmas1 yuzun
den dahilen .;:ok zaylftlr. Y eni devletin 
dayand1g1 <;:ek unsuru umumi nufusun 
yuzde ellisini bile te§kil etrniyor. (:ek
lerden sonra Slovaklar geliyor. Bunlar 
Slav cinsinden olduklanndan <;:eklerle 
akraba isel er de biri bir «ok amlar Avus
turya, digeri de Macaristan idaresinde 
ya~ad1klanndan her iki tarafm siyasi dii· 
§Uni.i~ ve duygulan arasmda derin farli 
peyda olmu§tur. 

Gcrek dahili gerek harici meselelerde 
Slovaklar .;:ok defa <;:eklerden aynhyor
lar. Son gunlerde bu miinaferet Cekos • 
lovakyanm Sovyet Rusya ile ittifak ak
detmi~ olmasl uzerine bi.isbiitun arth. 
Pragda meb'usan meclisi harici enciime
ninin son toplantlsmda Slovak halk parti· 
si lideri M. Sidor, Slovaklar yeni devleti 
Ceklerle beraber kurmu~ olmakla beraber 
Ceklerin takib ettigi harid politikada 
kendilerile miitesanid bulunmadiklanm 
ve Ceklerin Sovyetlerle akdettikleri itti
faki her Slovakm kat'i surette reddeyle • 
digini soylemi§tir. 

Mumaileyh, Ceklerin takib ettigi ha· 
rici politikantn, bin sene evvelki Akdag 
hezimeti gibi Ceklerle Slovaklann yeni 
kazandtklan istiklali tekrar kaybettirece
gi muhakkak oldugunu da ilave etmi~tir. 
Cekoslovakya devletinin dayand1g1 iki 
unsur arasmda harici politikada dahi de
rin bir u<;urum bulundugu Biikre§teki 
siyasi ve askeri toplanhlann akabinde 
meydana <;1km1~ ve bu hal. biitiin Avrupa 
politika aleminin nazan dikkatini celbet
mi~tir. 

Kara Mustafa Pa~a biitun bu mola 
strasmda Viyananm planlanm tetkikle 
me§gul olmu§tU. Tiikeli imrenin Avus -
turya payitahtma gonderdigi ea,suslar, 
biiyiik §ehrin miidafaa tertibah hakkm
da edincbildikleri bilgiyi kag1d iizerine 
koyarak, resimlerle de tevsik ederek Sa
d,razarna sunmu~lard1. Halebden son 
giinlerde Diyarbekir Valiligine naklolu
nan Kara Mehmed Pa~amn el<;ilikle Yi
yanada bulunurken zapt ve kaydeaigi 
notlar da Maear easuslannm getirdikleri 
planlann eksigini tamamhyordu. Fa kat 
dalkavuklarile ba~ba~a verip bu planlar 
iizerinde kafa yoran Sadtrazam, yalmz 
hi.icum noktalanm tesbitle ugra§Jyordu, 
heniiz yakalanm1yan avm postunu yiiz -
mek kabilinden miilahazalara dahyor -
du. Halbuki ilk yap1laeak i§, orduyu he
defe dogru yi.iri.itmekti, bunun ic;:in de 
kopriileri yapt!rmak, yem ve yemeklik 
meselelerini nizama sokmak laz!mdi. 
«Yiyana» ya fikrini saplaml~ olan Sadl
razamm ise bu miihim noktalan dii~iin

Bunlan yazrnaktan baksadirnlZ bii -
yiik erneller ardmda ko~an Kara Mus -
tafa Pa§anm ve irnparatorluk mukad -
deratm1 ona teslim etrni§ olad padi§ahm 
zihniyetinden ornek vermektir. Onla1 bu 
maskarahklarla ugra§uken Viyana dort
yana ba~vurup yard1m anyordu, biitiin 
kilise c;anlan durmadan iitiip Avrupay1 
Ti.irk tehlikesine kar~1 uyamk bulunmaya 
davet ediyordu. 

Bogazi<;inin yaz tarifesi oniimi.izdeki 
aym be§inden itibaren tatbik edilecektir. 
Oniimiizdeki pazar giiniinden itibaren 
Salacak ve Altmkurn plajlarile diger is
kdelere ilave postalar kaldmlaeakt1r. 
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Slovaklar arasmda Ceklerden aynl • 
mak ve muhtariyet viicude getirmek i<;in, 
iitedenberi mevcud olan cereyan harici 
:oiyasette peyda olan z1ddiyetten do]ayi 
bir kat daha kuvvet bulmaktad1r. Cekos
lovakyada iic; buc;uk milyon Alman ve bir 
milyona yakm Macar ve o rniktarda Leh 
ya~1yor. Bunlar ise mevcud devletten 
mernnun de-i ir r. lma ar h r n 

DENIZ ISLER/ 

Karadeniz Bogazmda su 
hortumu 

\ " ' 

Nihayet ilkbahar geldi, ordu Edirne
den hareket etti. Bu c;ak1~ gerc;ekten ha§- · 
metli idi. Gokdemire bi.iriinmli~ Sipahiler. 

harb ko~umlanm giyinmi~ Y enic;:eri, c~ -
beci ve topc,;u ocaklan uesuz bucakm. bir 
silah ormam gibi pmlhh bir imtidad ic;in
de aktp gidiyordu. En siislii elbisesini m
hna ge~irmi§ olan Ave1 Sultan Mehmed 
de - biiyi.ik oglu Mustafa yamba~mda 
oldugu halde - kudretin ve azarnetin bu 
aki~mi seyrediyordu. 

Evvelki gun Bogazda':l Karadenize <;lk-
rnakta olan buyi.ik bir Ingiliz §ilepi, Bo
gazm tarn ortasma geldigi mada biiyiik 
bir su horturnile kar§!la§ml§tlr. 

diigu yoktu. 
Sabit bir dii~iineenin esiri kalan rpag -

rur vezir, bu arada ger<;ekten giiliinc; i§
ler de yap1yordu, ordunun ve halkm dik
katini uyandmyordu. Mesela bir giin 
mahlul bir timar yiiziinden kavgaya tu -
tu§rnu~ iki adamm davasm1 dinlernek va
zifesi padi§ah tarafmdan ona yiikletil -
mi~ti. Biri Arnavud, obi.irii Bo~nak olan 
davactlan huzutuna getirtti, rnahlul ti -
mara ne gibi sened ve sebeble ayn ayn 
tasarruf iddiasmda bulunduklanm incele
yecek yerde §U garib emri verdi: 

- Atlanm, gozi.irniin iiniinde diigii -

Edirneden ilk menz.ile, Kemal <;aymna 
iyi bir diizenle vanlmi§h. Herkes yerini 
kolayhkla buluyor ve yerle§iyordu, fakat 
ikinci rnenzil olan Cesrimusta{apa -
~ada karga§ahk ba~ladt, kasabadan kop
riiye dala~a dalaeya gec;ildi ve kopri.iden 
.;:adulann bulundugu yere adeta harbe -
dilerek ula~IId1. 

[ Ar kas1 var I 

(1) cNazperverlikleri hasebile bir men • 
zilden bir menzUe at iizerinde oturmaya 
tahammil.H.t olmayanlarm ~oj!u gece ile a
rabacJklarma binip nazenlnlerinln birini 
yanma ahp o'anbeki yathj!l yerde yamm 
ba§ml ug:l urarak ild ile, an ber lie alii de 
olmu~ bir altmlik keyvan oglu i§i ~ubukla 
tiitiiniin savurarak ileri g!derdi. Silahtar 
tarihi: C: H. S: 4, 

Uskiidar San' at K1z mektebi 
. . 

serg1s1 

Vskiidar Kzz San'at mektebinde aftlan sergiden giizel bir ko!je 
Ge~en pazar giinii, Uski.idar K1z Sa~- yetli eser.l~rile dolu ol~n b_u giizel rne~

at mektebinde talebenin senelik mesal- her, terz1hk, rnutfak 1~len, ~apkac1lik 
• • .. t" g"zcl bir scrgi ac;Ilm1s - gibi belli bash klsimlara aynlm1~hr. sm1 gos cren u • · 1 d n'at 

h Te~hir edilen eser er arasm a sa 

V a pur siivarisi, bir iki yi.iz metro ile
ride sulann fnldak gibi donerek miithi§ 
bir kuvvetle havaya fl§klrdlgml goriince 
korkarak derhal gemiyi tornistan ettir • 
mi~tir. Bu mada Bogazt kuvvetli bir sis 
basturnl§ oldugundan geri geri giden ge
mi bu sefer de karaya oturmak tehlikesine 
maruz kalmi§, siivari de bunun farkma 
varamam1~tlr. Y almz o civarda bulunan 
bahkc;Ilar koca geminin karaya dogru 
[l;ittigini gorerek bag1rmaga ba~laml§lar • 
d1r. Cemi si.ivarisi bu suretle tehlikeyi ha
ber alrn1~ ve gemiyi karaya oturmaktan 
gii<;liikle kurtarabilrni§tir. 

Alakadarlar, Karadeniz Bogazl civa
nnda aradamada boyle su hortumlan 
oldugunu soylemektedirler. 

Motor sandah par~alad1 
Postaneye aid K1smet rnotorii, diin, 

Sirkeei arnban iiniinde Kandilli iskelesi
ne aid Hiiseynin sandalma <;arpml§ ve 
sandah par<;alarnl§tlr. Sandale1 etraftan 
yeti§enler tarafmdan kurtanlmi§hr. 

Liman reisligi hadise iizerinde tahkikat 
yapmaktad1r. 

Konya vapuruna ~arpan 
mavna 

Bugday yiiklii iic; mavnay1 c;:ekmekte 
olan T ekkanad rornorkorii, di.in, Sirkeci 
onlerinde rnanevra yaparken, rnavnalar -
dan biri nht1mdan kalkmakta olan Kon· 
ya vapuruna <;arprnl§hr. 

Carp!§ma netieesinde mavna delinmi§ 
ve i<;eri sular dolmaga ba§lami§br. Bu va
ziyet kar§Ismda hemen harnulesi bo§al -
tilarak mavna batrnaktan kurtanlrni§hr. 

SACLIK ISLER/ 

Ebbba kongresi toplamyor 
Ehbba Odasmm alii ayhk kongresi 

bugiin saat 18 de Cagaloglundaki bina -
smda toplanacaktir. 

Bu kongrede idare heyetinin 6 ayhk 
faaliyet raporu okunacak ve yeni te§kil 
edilecek olan TUrkiye Doktorlanm Ko
ruma Sand1g1 nizamnamesi heyeti umu
miyeye arzedileeektir. Bu sand1gm ni • 
zamnamesi Oda idare heyeti tarafmdan 
S1hhat ve lc;:timai Muavenet Vekaletine 

bildirilmi~ti. Yekalet bu hususta yakm -

da alakadarlara tebligatta bulunaeaktu. 

Y eni te§ekkiil bi.itiin Tiirkiye doktorla -

rma te§mil olunaeakt1r. Muavenete muh

tac olan doktor ailelerine de bu sand1k 
r. · · Tk k t" b" uk olan parc;alar A~ih§ merasimine Vali ve Beled1ye ve ·~c;• I t_y~c. I .. uy . .. _ 

r('isi Muhiddin tlstiindag, riyaset et - v~rdir Sergi onumm:dckt. cumartesl gu 
tarafmdan azarnl yard1mlar yapilacak -

mi§tir. Talebelerin ciddcn muvaffaki -; nune kadar a~tk bulunacakhr. tu. 

Giimriik ambarlarii 

Devir i,i bir hafta 
sonra ba~hyor 

~" Anlearada bulunan Liman i~leri umum 
miidiirii Raufinin yann §ehrimize diinrne
si beklenrnektedir. Umum mi.idiirle bir • 
likte ikhsad ve Maliye Yekaletleri mi.i
messillerinden miirekkeb bir heyet te ge
leeektir. Bu heyet limanm elinde bulunan 
emval ve e§yay1 hymetlendirecektir. 

Y eni liman kanununa gore, liman ida
resinin §imdi elinde bulunan ve giirnriik
ten devren almacak olan arnbarlann kty
meti takdir ediierek bunun yeni idarenin 
esas sermayesini te§kil etmesi ieab etmek
tedir. Gelecek heyet bu i§le rne§gul ola
cakbr. 

Raufi, Ankarada lkhsad ve Giimriik
ler Y ekaletleri arasmda gorii§iilmekte o· 
lan ambarlann devri talimatnamesile 
meeygul olmu~tur. Bu talimatname, am -
barlarm ne §ekilde teslim ve teselliim edi
leeegini ve bundan sonraki idare §eklini 
gosterrnektedir. Ambarlarm devrine gele
cek c;ar§amba giiniinden itibaren ba§la -
nacaktir. Deyir i§i ikmal edilen ambar li
man idaresi namma idare edilecektir. 

Umum miidiir Ankaradan sonra, nh
tlm ve iskelelere konulaeak yeni rnotorlii 
tahrnil ve tahliye vesaitinin de sipari§i ya
p!lacakhr. 

Mahsul vaziyeti 

Y eni rekolte her tarafta 
hoi ,. ve iyidir 

Yeni rekolte vaziyeti hakkmda mem· 
leketin rnuhtelif yerlerinden alakadar 
rnehafile gelen rnalumattan, muhtelif 
mah~ullerin rniktar ve keyfiyet<;e <;ok iyi 
oldugu anla§llmaktadlr. Aldiglmlz rna -
lumata gore, yeni senenin en bereketli 
rnahsulii ffilSITdlr. M151r rekoltesinin ui
laistisna memleketin her tarafmda <;ok 
dolgun oldugu siiylenmektedir. F asulye, 
bakla, rnereimek gibi hububat bu s-:ne 
r,;ok iyi yeti§mektedir. · 

Ku§ yerni bu sene <;ok ekilrni§tir. Bu
na da sebeb ger,;en seneden hi<; stok kal -
mamas! ve fiatlann da 7 kuru§tan 18 ku
ru§a kadar <;1krn1§ olrnas!dir. 

Tiiti.in rekoltesinin Ege rnmtakasmda 
30 rnilyon kiloyu bulacag1 anla~IIrnakta
dlr. Bu rnmtakada toplama i§i ba~lamt~
tlr. Karadeniz mmtakasmda hala ekim 
devarn etmektedir. 

Bugday rekoltesine gelince; son yag
murlann rnahsul iizerinde fazla tesir yap
mad!gi bildirilmektedir. Y agmur, yalmz 
saplan yatlrml§, fakat, ba§aklar sertle§· 
mi§ oldugundan yagrnurdan rniitees~ir 
olrnaml~tlr. 

SEHIR ISLER/ 

KOLTOR ISLER/ Ruhsatiye harc1 hakkmdaki 
karar 

Muallimler Birliginin 
vaziyeti 

Bundan bir hafta evvel Muallimler 
Birligi idare heyeti azalan arasmda <;I -
kan ge<;imsizlik neticesinde azalardan i
kisi istifa etmi§ti. !dare heyetinden bir 
ki§i daha istifasm1 verdiginden §irndi he
yette bir reisle bir azadan ba§ka kimse 
kalmamJ~hr. Bu vaziyet kar§Ismda kon· 
gre toplanarak idare heyetindeki rnun • 
hall ere yeni azalar se<;ilecektir. 

Birlik azalanndan bir<;oklan bulun • 
duklan semtlerdeki Halkevlerine girmi~ 
ve oralarda <;ah§maga ba§lami§tlr. 

GOCMEN ISLER/ 

1400 go~men geldi 
Naztm vapuru Varna ve Burgazdan 

aldig1 1400 Bulgaristanh go<;menle ev
velki gece limamm1zdan ge<;mi§ ve T uz
laya gitmi§tir. 

Bu sene ilkbaharda Bulgaristan ve 
Romanyadan fazla miktarda go<;men gel
mekte oldugundan Saghk Bakanhg1 bir 
mi.iddet i<;in nakliyab durdurmaga karar 
vermi~tir. Cunkii, gelenler fazla miktarda 
olunea iskan i§leri mii§kiilat kesbetmekte
dir. 

Binaenaleyh, bu faslladan istifade edi
lerek goc;menlerin yerle~ecegi mmtakalar
da laztm gelen hamhklar bitirilecek ve 
sonbaharda tekrar goc;:men nakliyatma 
ba§lanacaklir, 

Bir<;ok esnafm Belediyeye rniiraeaat 
ederek ruhsatiye harcmm c;:oklugundan ~i
kayet ettkleri yaztlmi~tl. Belediye daimi 
eneiimeninin, bu mesele hakkmda verdigi 
karara gore hare tarifesi haziran sonuna 
kadar uzahlmi§tlr. Bundan ba§ka, yap1l· 
m1~ olan tahririn, gayrisafi iradlar iizerin
deki tesirleri nazan dikkate almml§ ve 
bu tarifenin rneclisin te§rinisani devresin
de tetkik ettirilmesi mi.inasib goriilrnii§tiir. 
Enciimen, bu sebeble ruhsatiye resminin 
dort taksitte verilmesini karar altma ai
m!~ ve ~imdilik yalmz ilk taksitinin aim -
rnas1m muvaf1k gormii~tiir. 

ltfaiye tni.idurii dondii 
Viyanada toplanan beynelmilel itfa -

iye kongresine i§tirak etmi~ olan 1tfaiye 
miidiirli 1hsan, diin ~ehrimize donrnii§tiir. 
/tlaiye mektebi eylulde aftlacak 

itfaiye rnektebinin a<;1lrnasi biitr;eni~ 
gecikmi~ olmasmdan do!ay1 bir rniiddet 
geri kalm1~hr. Mektebin in§aat ve nok • 
sanlan ancak eyliilde ikmal edileeegi ci -
hetle rnekteb de o vakit a<;llacaktir. 

~···--Soy ad1 yaz1m1 
Soy ad1 kaydi temmuzun ikinci 1Jer

~embe giinii bitecektir. Beyanname veren
lere numara verilmekte bu suretle izdiha
mm iini.ine ger,;ilmesi ir,;in ugra~1lmakta -
d1r. N urnara alm1~ olanlar miiraeaat et • 
mi~ vaziyettedirler ve cezadan kurtulmak
tadirlar. 

Almanya ile ·birle§mek, Maearlar Maca
ristana iltihak etmek, Lehler de Lehistan 
devletinin tebaast olmak i<;in ftrSat bek
liyorlat. 

Cekoslovakyamn ba~mda bulunanlar 
da bu vaziyeti takdir ettiklerinden ahiren 
hududlardan 25 kilometre dahildeki bii· 
tun yerlerde daimi iirfi idare ilamm ka • 
rarla~hrd1lar. Buna aid kanun ne§redildi. 
<.;ekoslovakya arazisi dar bir rnustatil 
~eklinde oldugundan 25 kilornetroluk as
keri bir mmtaka te~kil edilmesile Cekos
lovakyf<;lnm arazisinin yiizde ellisinde de
mokrasi idaresi kaldmlrn1~ oluyor. 

Biiylece Alman niifusunun yiizde sek· 
seni ve Maear niifusunun ciirnlesi, Leh
lerin ekserisi askeri idare altma verilrni~ 
oluyor. Bu kanun Cekoslovakyada ec• 
nebi unsurlar arasmda derin bir ho§nud• 
suzluk uyandlrdJgl gibi bu devletin AI· 
manya, Macaristan ve Lehistanla rnev .. 
cud miinasebatmdaki gerginligi bir kat 
daha arhrd1. 

Bu miinasebetle Macar parlamento• 
sunda <;:ekoslovakyanm politikasma kar
~~ hiieumlar yap1ldi. Maearistan Harieiye 
Nazm M. Kanya Slovakyadaki Macar
larm mal ve miilkleri tehlikede kald1gmi 
ve kendilerinin siirgiin edilmek ihtimali 
kar~lsmda bulunduklanm soyledikten 
sonra Macaristanm Cekoslovakyadaki 
Maear ekalliyetinin hukukunu ~iddetle 
rniidafaa edecegini ve icabmda Milletler 
Cemiyetine de miiraeaatte bulunacagmi 
ihtar etmi~tir. Bu suretle Macaristanla 
Cekoslovakya arasmda had ~ekilde yeni 
bir ihtilaf ve gerginlik peyda olrnu§ bu .. 
lunuyor. 

Muharrem Fevzi TottaY 

Finlandiya ile yapilan ticaret 
anla§masl 

Finlandiya ile ararn1zda klering esasi· 
na dayanan yeni bir tiearet anla~rnas1 ya• 
piimi§tlr. Ankarada imzalanan bir anla§ .. 
rna hiikiimlerine gore rnemleketirnize aid 
ihrae maHan Filandiyaya serbest olaralC 
girecektir. 

Bu anla~rna, l ternmuz tarihinden iti .. 
baren mer'iyet mevkiine girecektir. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone 1 TGrkiye Han, 
teraiti ' i~o i~io 

Senelik 1400 Kr. 1700 kr. 
Alta ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk l SO yoktW' 
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Almanya ile ltalya F a§ist 
birligi kuracaklarmi§ 

italya Hava Naz1r1 General Valle ve Hava Kuv
~etleri Erkan1harbiye Reisi diin Berline gittiler 

Berlin 24 {Hususi) _ italya Hav~ de maksadile geldigi soylenmektedir. 
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M. Metaksas 

M~mleketi bart,tlrmak 
i~in ~ah,Jyor 

Atina 24 (Hususi) - Ba§vekil M. 
Metaksas diin ak§am kabul ettigi gazete
cilere Makedonya seyahatinden fevka -
lade memnun olarak dondiigiinii, ordu
nun arhk tamamile vazifesine hasn vii -
cud ettigini soylemi~tir. .. . 

Ba§vekil M. Metaksas H.urn~etper -
ver partisi lideri Sofulisin kabmenm prog
rammda miinderic maddelerin ifasma 
davet i~in kendisine gonderdigi mektuba 
verdigi cevabda hiikumetin memlekete 
taalluk eden biiyi.ik i~timai ve ikhsadi 
meselelerle ugra§tiglnl ve bu hususata cla
ir hazuladigi layihalan bugiinlerde te§ -
rii enciimene vermek iizere bulundugunu 
soyledikten sonra azledilen belediye ve 
nahiye reislerini tekrar yerlerine getirdigi
ni ve isyandan dolay1 mahkum olup ta 
cezalan tecil edilen zabitlere de aff1 u • 
mumi verildigini ve bu suretle programm
da milleti ban§tlrmak i~in vadettigi §ey
leri tahakkuk ettirmekte bulundugunu 
bildirmi§tir. 

Kralzn seyahati 
Atina 24 (Hususi) - Makedonya

daki seyahatlerine devam etmekte bulu
nan Kral bugiin Florinay1 ziyaret edecek
tir. ,_ 

Sahte giimii' lira 
ve 50 kuru.luklar 

lzmir 24 (T elefonla) - Maliye Ve
kaleti hmir, Bahkesir ve Kayseride sahte 
gi..imli§ lirahk ve Ankarada sahte 50 ku -
ru§luklarm piyasaya siirlilmekte oldugunu 
tamim etmi~tir. V ekalet bu paralardaki 
T. C. harflerinin silik ve paralann gayet 
kaba ~ekilde doki..ilmii& oldugunu da bil
dirmi~tir. 
lzmirde bir ~ocuk arabadan 

dii§erek oldii 
lzmir 24 (Telefonla) - Kahraman

lar mahallesinde Omerin arabasma binen 
kom§u ~ocuklarmdan 13 ya§mda Musta
fa, atlarm birdenbire i..irkmesile beyin iistii 
yere di.i§mli§ ve kaldmldtgl hastanede ol
tnii§ti..ir. 

lzmirde bir cinayet daha 
hmir 24 .(T elefonla) - Odemi§in 

Kaya koyiinde Ahmed, ayni koyde 40 
Ya§lannda Hiiseyini, bir tarla sulamak 
tneselesinden ~Ikan ihtilaf &onunda ba$Ina 
odunla vurarak oldi..irdi..i. Ahmed hakkm
da tahkikata ba&landi. 

Eti' Banka devredilen 
madenler 

Ankara 24 (T elefonla) - Eregli 
komiir havzasmm Kozlu mevkiindeki 
861 numarah komiir ocag1 Eti Banka 
oevredildi. Ergani civannda Buleman -
'da meydana ~·kanlan krom madeni de 
'Eti Banka ihale edildi. 
Kahktratya Belediye hududu 

i~ine ahndt 

Pamuk ipligi 

Fiatlartn tesbiti, miisteh
likler lehine olmu,tur 
Ankara 24 (Telefonla} - lkusad 

Vekaleti tarafmdan tayin edilen pamuk
ipligi fiatlan I temmuzdan itibaren mer'i 
olacakttr. Endi..istriyel mamulatm maliyet 
fiatlanm tetkik ve toptan tespit kanununa 
istinad eden bu fiat tayini, kiic;i..ik dokuma 
sanayii ve mUstehlik lehine biiyiik bir ha
rekettir. T ayin edilen fiatlara gore 10 
numaraya kadar olan pamukipligi cins -
lerindeki tenzilat nisbetleri bilhassa goze 
c;arpmaktad1r. Nitekim, bu fazlahk mese
la Adanamn iki ay evvelki fiatlarma go· 
re % 16 d1r. Fen a sah§ mevsimi say1lan 
son aym fiatlarma nazaran da % 8 dir. 
lzmir fabrikalannm iki ay evvelki fiat • 
Ianna gore ise % 25 ve bugiinkii sati§ 
fiatlarma nazaran %22 dir. Fiat tenzili 
I 0 numaradan sonraki pamukipligi cins· 
lerinde azalmaktadir. Bu nisbetin de bir 
kar§lla§hnlmasmi yaparsak §U neticeleri 
buluruz: 

Adananm en son fiatlannda vasati ola
rak %5, fzm1r fiatlarmda % 10 derece· 
sindedir. fkhsad Vekaletinin pamukipligi 
fiatlannm tenzilinde ~u noktalar iizerin
de bilhassa durdugu goriilmektedir: 

1 - 1 0 numaraya kadar memleketin 
adi cins pamuklanm fenni bak1mdan kul
lanmak laz1rnd!r. Ye bu numaraya ka· 
dar tenzilat yapmak suretile .memleketi • 
mizin iyi cins panruklan olan izmir, lgd1r 
ve Adana iane pamuklarmdan a§agl nu
maralann kullamlmasi ve bu numaralar 
ic;in daha fazla Adananm ucuz yerli 
cins pamuklarmm kullamlmasi temin e
dilmi§ olacaktir. Bunun gi..izel bir netice
si de fabrikalar arasmda kendiliginden 
bir i$ boliimiini..in dogmasidir. ,Soyle ki iyi 
cins pamuk kullanan izmir ve Istanbul 
fabrikalan ince iplik, Adana fabrikalan 
ise kahn iplik kullanmak vaziyetine gi· 
receklerdir. 

2 - DiP;er taraftan otedenberi pa • 
mukipliginin en esash mli§terisi el tez • 
gahile i§liyen ki..i~iik dokuma sanayiidir. 
Halbuki ki..i .. iik dokuma sanayii, biiyiik 
fabrikalarm yiiksek fiatla iplik satmalan 
yi.izi..inden piyasada mii$ki..il bir vaziyete 
girmi~tir. hte fiatlann tesbitile bu halin 
de online gec;ilmektedir. Ve bu sayede 
ki.i~iik sanayi daha mi.isaid ve normal bir 
tarzda inkisaf yoluna girmi~ oluyor. 

3 - Bir diger bak1ma gore ise fiat
larda yap1lan tenzilat sayesinde fabrika
larm daha fazla c;ah§arak da.ha .5ok i~ -
tihsal etmeleri ve bunun nelicesi ola • 
rak ta maliyet fiatlannm di..i§mesi temin 
edilmi~ olacakhr. Pamuk ipligimizde fj. 
at tenzilinin yukanda saydJglmiz fayda
lanmn yanmda c;ok hay1rh neticeleri de 
vardn. Bunlardan birini bilhassa tebariiz 
ettirmek laz1m: 

1khsad Vekaletinin tetkikati neticesin
de gori..ilmii§tiir ki pamuklu fabrikalan 
rasyonel c;ah§mamaktadirlar. Bunun i.i
zerine pamuklu fabrikalannm nazan 
dikkatleri celbedilmi~ti. Veka.letin bu 
alakasma inz1mam eden fiat tenzili pa -
muklu fabrikalanmn c;ok daha rasyonel 
c;a)I~malarina da en muhim ami! olacak-

Ankara 24 (T elefonla) - Floryanm 
Istanbul belediyesince istimlaki ve bura· 
Cla bir §ehir ku~ulmasma ba§lan~asi ~ : 
zerine sayfiye halini alan Bakirkoye .tab~ 
Kalikuatya koyi..iniin Istanbul belediyesJ 
hududlanna almmasi tasdik edildi. tir. 

d Diger bir nokta ise: Bu fiat tenzili 
Arazi vergileri hakkm a kar~Ismda fabrikalann iyi bir kazanc 

nizamname 
Ankara 24 (T elefonla) - Arazi ve 

bina vergilerine aid kayidlerin ve baka: 
Ya hesablarmm Hususi 1darel~re. devn 
'V tbu evrak ve mefru~at Ihtiyacmm e rna M I' 
temini ve devredilen kayidlere . a ~ye : 
nin miiracaat §ekli hakkmda yem bir m· 
~amname §ekli hamlanmi§hT. 

M. Edene hukuk doktoru 
iinvant verildi 

Londra 24 (A A) - Oksford 0. 
· . . b b h M Edenle Profe-ntversitesi, u sa a · 

sor Gilbert Murraya hukuk doktoru un-

Vamm vermi$tir. 
Pirede grev . 

Atina 24 (A.A.) _ Pirede grevci· 
lerle polis arasmda arbedeler olmu§tur. 
Bir polis memuru yara!anmi~hr. 

temin etmeleridir. Bu dii§i..ince iledir ki 
fiatlann tayininde bugi..inkii iktisadi ~art
Jar ve pamuk fiatlanmn ini~. c; 1 ki~lan ve 
fabrikalarm normal mar~lan bilhassa na
zari dikkate almmi~tlr. Bu sebebledir ki 
fiat tenziline ragmen fabrikalarm l~\1 

ve memur i..icretlerinde ve iplik kalitelerin
de hic;bir degi~iklik olmiyacaktir. 

Bulgar kabineai degi§iyor 
Sofya 24 (T elefonla) - Bulgar ka

binesinde tebeddiilat olacagi soylenmek
tedir. 0~ gi..indenberi Ba§vekil hergiin sa
raya gitmekte ve Kralla gorii§mektedir. 

Yeni kabineyi gene Kose fvanofun 
te~kil edecegi, ve kabinede eski nam
lardan yalmz Hariciye N aztrile Maarif 
N azmnm h!acag1 soy!enmektedir. 

---· ----

Aittn madeni yerine Konferans etraf1nda tetkikler 

albn ka,ifi! .. japonyan1n 9 uncu mad-
ou~e, me,hur muhterii d ··t• h k d 

kontro!_!:_ttiriyor eye 1 1raz1 a SIZ Ir 
San Remoda, «topragi tut altln ol -

sun» fehvasmca, alelade topraktan, ken
di icad ettigi esrarengiz bir usulle al -
tin imal ettigi iddiasmi gi..iden Duniko -
wski isminde bir adam bulundugu ma 
lumdvr. 

Pariste ~1kan Le Journal gazetesinin 
haber verdigine gore, M. Musolini bu 
yirminci am «eksiri azam» ara}'lcmnm 
dillere destan olan $ohretini i§iterek ken
disile alakadar olmu§ ve yaptig1 tecri.i -
belerin kontrol edilmesi i~in Milano 0-
niversitesi kimya profesori.i Giovanni is
mindeki eksperi, Dunikowskinin nez.dinc 
gondermi§tir. 

Dunikowski, altm imal edili§ini fennin 
mehekta§ma vurmaga memur olan prn • 
fesore ilkonce, beyaz tahtadan mamul, 
telsiz makinelerine benzer dortko§e bir 
makine gostermi~tir. Bu makinenin i~in
de elektrik muhavvilelerile bir Rhum -
korff bobini vard1r, kutunun altmda cam 
bir ti..ip, tiipi.in ic;inde de, ihtiram biiti..in 
esasmi te~kil eden mahud proton mad -
desi sakhd1r. Dunikowski, odanm bir ko· 
~esinde duran bir sand1ktan 250 gram 
toprak alarak bir kesekag1dma koymu~, 
makinenin ic;ine yerle$tirmi~. cereyam 
vermi~tir. 

Y anm saat sonra, Dunikowski bu top-
rag• bir potaya koyarak 1200 derece ha
rarette ISltmi~. sonra sogutmu~. bir cam 
kased~ asid kloridrik ic;inde ytkami~, su
dan ge~irmi~. ic;inde bir kilo civa bulu -
nan bir havana dokerek bu civa ile ka -
ri$tiTmi$, elde ettigi halitayt bir deriye 
sararak biitiin kuvvetile tazyik etmi§tir. 
Bu ameliye neticesinde, civa, deriden 
di$aTI sJzmt§, derinin i~inde pul pul al -
tmlarla dolu toprak kalmi§hr. 

Dunikowski, bu pul pul altmlan erit
mi§ ve nihayet minimini bir altm ki..il~esi 
elde etmi§tir. 250 gram topraktan ~1kan 
bu altm ki..il~e 0,5 gram agirhgmdadir. 

Dunikowskinin alhn imali i~in kullan· 
d1~1 toprak, $ark! Afrikadaki bir altm a
ra$tlrma kumpanyasi tarafmdan gonde -
rilnu§tir. §imdiki endi..istriyel usuller saye
sinde, bu topragm bir tonundan ancak 1 0 
gram altm c;tkanlabilmektedir. 

Profesor Giovanni, <<Altm yapan a
dam» m ameliyesinden sonra biz.zat bir 
kac tecriibe yapmi§ ve kendi laboratua· 
nnda bu tecriibeleri bir kere daha kon· 
troldan gec;irmek i..izere Dunikowskinin 
evinden aynlmi§hr. 

Profesor Giovanni tetkikatmm netice· 
sini sekiz gi..in z.arfmda Duc;eye bildirece· 
!li iimidindedir. 

Bogazlar meselesi, 
Karadeniz meselesi 

[Ba~makaleden devam] 

nu ileri si..irerek, Karadenize ticaret ge · 
mileri gibi barb gemilerinin de serbest~e 
gmp <;Ikabileceklerini iddia edebilir. 
Sovyet Rusya ise, Karadenizin hukuki 
vaziyetine aid tarihten misaller getirerek 
bu denizin daima hususi bir vaziyeti ol • 
dugunu, bu sebeble gene hususi kayid ve 
~artlara tabi tutulmast laz1m geldigini ile· 
ri si..irebilir. 

Ayni zamanda, Ti.irkiye de, hem Bo
gazlann her iki sahiline ve Marmaraya 
tamamile hakim, hem de bir Karadeniz 
devleti sifatile, kendi emniyet ve miida
faasi ic;in, denizlerin serbestisi kaidesinin 
harb gemilerine aid k1smmm bazi tak -
yidlere tabi tutulmasmi istiyebilir; bu is· 
tegini tarihl misallere ve vak1alara istinad 
eltirebilir. Sovyet Rusya ile Ti..irkiyenin 
mi.iddealanna, miieyyide bulmak ic;in ~ok 
uzaklara gitmelerine hacet yoktur. Lo -
zan muahedenamesine merbut Bogazlar 
mukavelenamesi bile, ecnebi barb gemile
rinin ge~mesi hususunda Bogazlann ve 
Karadenizin sulh ve harb zamanmda 
hususi mahiyeti oldugunu kabul etmi§, 
gec;ecek barb gemilerinin miktan hak -
kmda takyidler koymu§tur. 1923 te tan· 
limi esnasmda en miihim roli..i lngiltere -
nin oynad1g1 malum olan bu mukavele -
name, Karadenize ge~ecek gemilerin Ka
radenizdeki en kuvvetli donanmaya faik 
0 ]mJyacagmi kabul ve tasrih ederken Ka
radeniz devletlerini, mesela Sovyet Rus· 
yay1, barb gemilerini Karadenize sokup 
c;.tkarmakta ve Karadenizdeki gemilerinin 
miktanm istedigi kadar artlrmakta serbest 
b1rakmi~ti. Sovyet Rusya, halen mer'i 
mukavelenamedeki bu serbestiyi ileri sii
rerek ingilterenin, Karadenizden gelebi
lecek bir filonun Akdeniz mi..ivazenesini 
bozmasmdan endi§e etmesi hakh olma -
d1gm1 iddia edebilir. 

Gori..ili..iyor ki i§ inada binerse getirile
cek deli!, gosterilecek misal ~oktur; fa
kat, konferans mi.iz.akerelerinde uzla$ma 
fikrinin hakim oldugu muhakkaktu. An
la§ma arzusunun hakimiyeti sayesinde, 
barb gemilerinin Bogazlardan gec;mesi 
meselesinin de, nihayet, Ti..irkiyeyi de, 
Sovyet Rusyay1 da, lngiltereyi de mem
nun edecek bir ~ekilde tat!tya baglanaca
~mi ilmid ediyoruz.ABIDIN DAVER 

kendi 
kabul 

Bogazlar meselesinde en ~etin vaziyeti, 
i,tiraki olmakstzln verilecek kararlart 

etmiyecegini bildiren italya almi,br 

r 8 mart muharebesine dair bir tablo 

Bogazlar konteransmm ilk a~Jb§ gii
nii, Ti..irkiyenin diiriist, merd, ban§sever 
ve nizamperver siyasetinin takdir ve sena
sile ge~ti. fkinci gi..inii, konferansa i§tirak 
eden devletlerin hepsi, Ti..irkiye tarafm
dan teklif edilen mukavelename projesini 
esas itibarile muvaf1k gordiiklerinden 
konferans, projemizin mi..izakereye esas 
olmasm1 kabul etmi§tir. Murahhaslann 
baz1 ihtiraz.i kayidler zikretmeleri tabii 
goriilmek laz1m gelen bir diplomasi ihti
yatkarligidir. (:iinkii, Tiirk tekli£ ve 
projesini hi~bir ihtirazi kayid ileri si..ir -
meden kabul etmek «hila kayid ve §art 
kabul etmek» demek olurdu. Sonradan, 
mi..izakere esnasmda teferruata aid baz1 
tadil teklifleri ileri si..irmelerine imkan 
kalmazd1. 

Memnuniyetle goriiyoruz ki ba§ta ln
giltere olmak iizere, konferansa i§tirak 
eden bi..itiin devletler, Bogazlan tahkim 
hakkimizi, prensip olarak kabul etmi§ler
dir, ki bizim ic;in en miihim nokta budur. 
Murahhaslann ileri siirdiikleri ihtirazi 
kayidleri resmi ve gayriresmi haberlerden 
~oylece hulasa edebiliriz: 

lngiltere: 
Her cihetten memnuniyeti mucib bir 

mukavelename istiyor. Bunun i~in proje 
maddelerinin miizakeresinde bazL teklif
lerde bulunacakt~r. J ngilterenin endi§e 
eliigi nokta, Karadenize girecek harb 
gemileri, azami 28,000 ton olarak tahdid 
edildigi halde, Karadenizden Akdenize 
~rkacak harb gemileri umumi tonajmrn 
tahdid edilmemi§ olmastdiT. /ngiltere, bir 
Karadeniz !ilosunun Bogazlardan ansL -
zm ge~:i§i halinde Akdenizde bahri mu
vazeneyi bozmasL ihtimalini ortadan kal
dtrmak istiyor. 

Halbuki bizim teklifimiz, biitiin bir fi
lonun toplu olarak anslZln Karadenizden 
Akdenize ge~mesine miisaid degildir. A
tami 25,000 tonluk bir gemi yalmzba§I· 
na veya azami 14,000 tonluk bir miifre
ze, o da yalmz giindiizleri ge~ebilirler. 
Boylece kuvvetli bir Karadeniz donan
masmm toplu olarak bir defada degil, fa
sJlalarla miinferiden Akdenize gec;mesi 
miimkiindi..ir. Her gemi veya miifreze, 
Bogazlardan yalmz giindiiz gec;ebilece -
gine gore, Karadeniz Bogazmdan sabah
leyin ge~en biiyiik ve si..irati nisbeten az 
bir geminin, ayni gi.in giine~ batmadan 
<;anakkale Bogazmdan ~1kmas1, gi..inle
rin k1sa oldugu mevsimlerde, miimkiin o· 
lamaz. Boylece, biitiin bir filonun birden 
Karadenizden Akdenize ~Ikmasma bizim 
projemizde bir mania te§kil eder. Bunun
la beraber lngilterenin endi~elerini izale 
etmek i~in, Karadenizden Akdenize ~~
kacak gemiler i~in de ba~ka bir formi.il 
bulunabilir. F akat bu formiile de Sovyet 
Rusya muanz bulunacakhr. 

Japonya: 

] apon murahhasc, zamam gelince, do
kuzuncu maddeye itiraz edecegini bildir
di. 9 uncu madde, Tiirkiye kendisinin 
harb tehdidine maruz bulundugunu his • 
settigi zaman, Milletler C emiyetini ve 
mukavelenameyi imzalcyan devletleri ha· 
berdar ederek mukavelenamnin harb g
milerinin ge~i§ serbestisi hakkmdaki ah -
ktim ve §craitini muvakkaten ilga edece· 
ginden Ve bunlann ancak Tiirkiyenin mii
saadei mahsusasile Bogazlardan ge~ebi
lecegindcn btihistir. 

]aponya, boylece Tiirkiyenin Bogaz
lar mukavelenamesi ahkammi yalmz harb 
zamanmda tadil edilebilecegini, fakat 
barb tehdidi kar~ISinda kald•~!I zaman, 
boyle yapam1yacagm1 kabul ettirmek is
tiyor. I 904 senesinde Port - Artiir ve 
~emulpo limanlanndaki Rus gemilerine 
barb ilan etmeden ani bir baskmla taar
ruz eden J aponyamn, bilhassa, boyle bir 
teklifte bulunmaga hakk1 yoktur. Ciinkii, 
arhk harbler, ] aponyamn misalini verdigi 
gibi, ilam harbsiz yaptlacakhr. Harb teh· 
likesi sezdigimiz zaman Bogazlardan 
barb gemilerinin gec;i~ini bizim miisaademi 
ze muallak b1rakmak, bizi baskm tehlike
lerine maruz b1rakmak demektir. J apon 

kaydi ih~irazisi Tiirkiye~in mukaddes 
emniyet ve mi..idafaa hakkma uygun de
gildir. Marmara ve Karadeniz gibi ic; de
nizlerde, ecnebi barb gemilerinin istedik
leri gibi dola~malan hakkile bizim emni
yet ve miidafaa hakkim!Z kaq1la~mca bi
zim hakkimizm daha ag1r basacag1, apa· 
<;tk, meydandad1r. 

Sovyet Ruaya: 
Sovyet Rusya dostumuzun istedigi iki 

§ey vardcr: 1 - Bizim projemizi kabul 
etmekle beraber bir denizden oleki denize 
serbest~;e deniz kuvvetlerinin naklini isti
yor. 2 - Milletler Cemiyeti kararlarmm 
tatbik1 i~in harb gemilerinin serbest~;e Bo
ga:lardan ge~ebilmesini taleb ediyor. 

Sovyetlerin birinci teklifi, Fran sa miis· 
tesna diger biiyiik denizci devletlerin, ve 
}aponyanm mukavemetine ugnyacaktu. 
Daha ~imdiden lngilterenin ileri siirdiigii 
ihtirazi kay1d ve mukavemeti gosteriyor. 
lkinci teklifi ise, bir giin Sovyetlerin aley
hine ~1kmas1 ihtimali olmakla beraber, 
bizim emniyet ve mi..idafaamizi tekeffi..il 
edecek bazt kayidlerle belki kabul edile
bilir. 

Fran1a: 

F ransa da, Sovyetlerle hemfikirdir. 
Miittefiki olan donanmanm icabmda 
kendisine yardcm it;in Akdenize r;rkma rnr 
istemesi tabiidir. Ayr~ca, Milletler Ccmi
yeti misakt taahhiidleri gibi, bu misak da· 
hilinde akdedilmi§ mmtakavi pakdann 
latbikz i~in de deniz kuvvetl~inin Bogaz
lardan ge~mesini istiyor. Y ani Sovyetle
rin ikinci tekli!ini daha geni§letiyor. 

Bu hususta aynca br miitalea serdine 
li..izum gormiiyoruz: c;i.inki..i teklif esas iti
barile Sovyetlerin ikinci teklifinin aynidir. 

Romanya: 
Rumen dostlanmzz, Fransamn tekli!ini 

kabul ettikten sonra sarih bir teklifte bu
lunmuyorlar, projeyi Rumen menfaatle
rinin muhafa:zasz kaygusile teklif edeccgi
ni soyliiyorlar. 

Romanyanln menfaatleri §unlardtr: 
Bogazlar ticaret gemilerine daima a~Ik 
olmah, Romanyaya taarruz i~in gelebile
cek barb gemilerine de mi..imki..in oldugu 
kadar kapah. Milletler Cemiyeti pakh ve 
mmtakavi misaklarla Romanyaya yardi
ma gelecek donanmalara ise ac;1k ... Y ani 
bizim teklifimizle Sovyet ve F ranstz tek
liflerinin birle~mi§ ~ekli ... 

Yunani1tan: 
Kom§umuz, proiemizin maddelerinde 

yalmz bazL tavzihler istiyecektir. 0 ka· 
dar. 

Bu tavzihler malum olmad1k~a bir mii· 
talea beyamna imkan yoktur. F akat 
Yunanistanm ufakfetek teferruat miistes· 
na umumiyetle bizimle beraber oldugu 
anla~1hyor. 

Yugoalav ya: 
Miiltefikimiz ve dostumuz da proje • 

mizde ba:L tadilat yapdmaszm istiyecek· 
lir. 

Yugoslavyanm ihtirazi kaydi hakkmda 
da y unanistamnki i~in soy lediklerimiz 
aynen variddir. 

Bulgarilfan: 
Bulgar murahhasz, projemizin ticaret 

gemilerine aid birinci kzsmmda bazr lav
zihata liizum goriiyor. T e§riki mesaisinin 
Bulgaristanm emniyeti kaygusundan ve 
Boga:lar reiimile srk1 s1krya baglt bulu
nan Iicari menfaatlerinden miilhem olaca
gcm bildiriyor. 

T eklifimiz Bulgaristanm ticaretini ve 
emniyetini tamamile tekeffUI etmektedir. 
Bogazlann Akdenizden gelecek biiyiik 
donanmalara ac;1k kalmasi, Bulgaristana 
faydah degil zararhd1r. Binaenaleyh bu 
bak1mdn teklifimiz Bulgaristamn emniye
tini kafildir. Ticaret bakumndan ise pro
iemiz, yalmz Bulgaristanm degil biitiin 
diinyanm ihtiyaclarmi temin etmektedir. 

ltalya: 
Bogazlar meselesinde en ~etin vaziyeti 

§imdilik Italy a alm!§ltr. H ariciye V ekili
mize verilen nola ve ltalyan gazeteleri
nin ne§riyail, ftalyanm konferansm tehiri
ni istedigini ve / talyamn i§liraki olmaks•-

HEM NALINA 
· MIHIN~ 

Hukuk doktoru! 
• ngilterenin me§hur Oksford Oniversi-0 tesi M. Edene hukuk doktoru payesi 

tevcih etmi§. 
fngilterenin gene, yaki§lkh ve cidden 

kibar halli Hariciye N azmna herhangi 
doktorluk payesi~i. ~ok gorecek de&ilim 
amma Oksford Universitesi bu «tevcihi 
vecih» in zamamm ve nev'ini fena intihab 
etmi~tir. 0 kadar ki insanm, bu i§te adeta 
bir lngiliz mizah1 olduguna hiikmedecegi 
geliyor. Filvaki bu tevcih, i.ic; noktadan 
hicve lay1khr. 

1 - Bu gibi fahri payeler, bi.iyiik bir 
muvaffakiyete kar§I takdir ve §iikran ni
~anesi olarak verilir. Halbuki, muvaffa
kiyeti i~in gece gi..indi.iz dua ettigimiz M. 
Edenin siyaseti, bir muvaffakiyetsizlik 
§aheseri olmu~tur. Nitekim, nazmn zecri 
tedbirleri kald1rmak i~in gosterdigi faah
vet, !ngiliz Avam Kamarasmda i§itilme
mi~ agirhkta sozlere ve gori..ilmemi§ §id
dette hiicumlara vesile vermi§tir. ~u hal
de muhterem Hariciye Nazmnm bir mu
vaffakiyeti yoktur ki bu doktorlu' payesi 
verilsin. Goriiyorsunuz ki bu tevcihin hie; 
te zamam deil;il I 

2 - Verilen doktorlugun, hukuk dok
torlugu olmasmda da, ince bir fngiliz. is
tihzasi sezmemek kabil degildir. M. 
Eden, Habe§istamn ve Milletler Cemi
yetinin hukukunu miidafaa i§ini i.izerine 
almi§h. Bu iki hakkm ikisini de kurtara
madi. Tecaviiz.e ugnyan Habesistan mii
tecavize yagh bir lokma oldu. Milletler 
Cemiyeti ~e a~macak bir hale di.i§ti.i. 
Hatta lng.Jterenm baz1 haklar1 bile bu 
arada giimlemek iizere bulunuyor. Her
halde ~· Edene hukuk doktorlugundan 
ba§ka bn doktorluk mesela edebiyat, Ya
hud tarih doktorlugu vermek daha yak1• 

§Jk ahrd1. 
3 - Fakat Oksfordlulann bir kina

ye yapmak istediklerine hi..ikmediyorum. 
Hak ve hukukun, kuvvet ve ~iddet 

kar§Jsmda mazlumane boyun egdigi bir 
devirde Ya§Iyoruz. Bu itibarla hukuk 
doktorlugu if!as etrni§, yapacak i§i kal
mami~ bir meslektir. 

Oksford Oniversitesi de M. Edene 
hukuk doktorlugu tevcih etmek suretile 
galiba, muhterem naz1ra tuttugu politi~ 
kamn iflas ettigini i§aret etmek isterni§tir. 

1ngilterenin giizide Hariciye Nann 
talihin bir cilvesi olara ~u anda bir lU· 

kuk doktoru degil, bir hukuk hastas1d1r. 

~ 

Londra Universitesinin 
yiiziincii yd1 

Londra tJ.!liversitesinin yii.ziincu Ytlt mera. 
siminde Untver.~itemizt tems1l . edecek o1an 

protesor Nureddin Ali ve Orner Ce1cil 

Londra Dniversitesinin yiiziincii y1) • 
doni..imii mi..inasebetile 29 haz.iranda Lon-
drada Jo:~pdacak merasimde diinyanm en 
bi.iyii,k Universitelerinden bir~ok heyetler 
ham bulunacakt}!· Bu merasime davet 
edilen Istanbul Universitesini T1b Fa _ 
kiiltesi dekam Nureddin Ali ile !ktJsad 
~e i~timaiyat Enstiti..isi..i direktorii profesor 
Orner Celal temsil edeceklerdir. 

Heyetimiz diin semplon ekspresile 
Londraya hareket etmi§tir. 

••• 
Bel~ika meclis reialigi . 

BrUksel 24 (A.A.) - Anvers be • 
lediye reisi, sosyalist M. Kamil Huys • 
mam, 169 meb'ustan 116 smm reyile 
Meb'usan meclisi reisligine se~ilmi§tir. 

zm verilecek kararlan tanzmamak kaydi 
ihtirazisini ileri siirdiigiinii gostermektedir. 

!talyanm, konferansm tehirini istemesi 
hakh bir taleb degildir. !talya, aglebi ih
timal, Habe§istanm ilhakmt diger devlet
lere ve Milletler Cemiyetine tamttmnctya 
kadar, Avrupaya kar&I dargm bir vaziyet 
alacakhr. Nekadar devam edecegi me~
hul olan boyle bir kiiski..inliigiin sonuna 
kadar, Tiirkiyenin beklemesini istemek 
dogru olamaz. 1talyamn hem konferansa 
~elmemesi, he mde verilecek kararlan ta
mmam demesi, bu devletin, siyasetinde 
tuttugu «mukaddes hotkamhk» prensipi
ne uygundur amma Bogazlar meselesi gi
bi muazzam ve ~ok mi..ihim bir amlusal 
nizamm. ban~ ic;inde ve kanun <;erc;evesi 
dahilinde, yeniden kurulmasi i~ine uygun 
degildir. 1talyanin da, yakmda, konfe. 
ransa ve miizakerelere i~ irak ederek ve 
rilecek kararlan kabul etmesi hem ken1 
menfaati, hem de Avrupa sulhu baku:p· 
dan haytrh olur 

A.n 



:.::::, Ilk a§k ~ 
~============~~~~~~~~~ 

Julien, bir senedenberi M. Divyerin seri kendi de begendi. F akat, bu mektu-
b d b · d ba imza koymamag1 ve hatta onu kendi msusi katibi idi ve ir sene en en e 

Madam Divyeri seviyordu. Bu a~k, 0 - el yaZJSile gondermemegi ihtiyata daha 
nu ilk gi:irdiigii giinden itibaren yiire • muvaf1k buluyordu. Bir arkada~mm yaz1 
ginde yer tutmu~tu. makinesinde temize ~ekip, imzasJZ, ad -

Julien, on sekiz ya§mda idi; sert bir ressiz gi:indermek daha dogru olacaktt. 
Esasen bu, randevu istiyen bir mektub adam alan babas1 iflas ederek i:ilmii~, 

h degil, bir kuldan bir mabuda giden ta -Julieni yeti,tiremeden, ayall ana ogre- f 
zarruname idi. Janin, nas1l olsa bu ertemeden bu diinyadan dini etegini ~ek-
yadm onun yarah yiireginden koptugu

mi~ti. Delikanh, babasmdan miras ola - nu anllyacaktt. Buna zerre kadar 'iiphe 
raka miintekil bir y1g1n borcun ortasmda 

Y k h · etmiyordu. 
eli bogriinde kalm•§tJ. atama • ta SJ - Delikanh o gun yalmz ba§ma ~ah§h, 
lme devam edebilmek i~in biraz para 

yalmz ba§ma yemek yedi ve ak§amiistii, kazanmag" a muhtac oldugunu goren bir d d 1 
evine giderken, salon a, rna am a mos -aile dostu, kendisini zengin bir adam o -
yi:iniin mektublarm1 koyinaga mahsus Ian Oivyere takdim etti. 
tepsilerden birine kendi mektubunu b1 -M. Divyer, zenginligin lazJml gayri- raklverdi. 

miifarik1 ~n i sizligini ortmek i~in, • - Eve gidinciye kadar, i!rinde tiirlii tiir
rama, kitabc1 diiklcanlannda tozlan • Iii hisler !ratpi§Jyordu. Kah mektubun 0 
maktan ba ka bir i§e yaramJyan sosyo • gece mabudesinin eline ge~ecegini dii§ii
loji eserleri yazarru. uerek lath heyecanlar ge~iriyor, kah he-

Julien, M. Divyeri, bu san,tn, iriyan, men doniip zar£1 tepsiden almak ve ylrt
hem ha§in hem miiltefit dev yavrusunu mak arzusuna kap1hyordu. 
ilk gor~gu giin ad eta iirktii. F akat, biraz 0 geceyi, bin tiirlii tath, ac1 heyecan
lOnra odaya giren Madam Divyerin ila- lar, yiirek iiziintiileri i~inde ge~irdi. A -
lu bak1§h gozleri, en akh ba§mda insan • caba Janin ~imdi mektubu alm1~. oku -
lan ~ileden t;Jkaracak kadar nefis enda- mu~ muydu? Acaba ne dii§iiniiyordu ~ 
m, o zamana kadar gordiigii kadmla - Ne diyecekti? Ertesi gun kendisini na -
nn hit;bisile k1yas edemedigi giizel yi.izii si! kar§lhyacakh? 
kar~1smda ~a~trd1. Madam Divyerin o • Sabahleyin, konagm kapmm at;an hiz
daya girme5ile beraber, Julienin gene met~inin yiiziine bakmca, Julienin kalbi, 
kalbine de ilk a§k sokulmu~ bulunuyor - gayriihtiyari ~arp!J. Hizmet~i. yava§ fa
du. M. Divyer, lakayd bir tavula lean - kat tela§h bir sesle: 
smt takdim ettigi zaman: Julien bplm- - <;abuk kiitiibhanenize ko§un ve 
m•zt kesilmi~. ne si:iyledigini bilmeden bir sakm ses ~1karmaym, demi§ti. l~eride kt
tki kelime mmldamm§tt. yamet kopuyor. Mosyo, madamm tep -

0 giinden sonra, Julienle Madam sisinde bir mektub bulmu§, etraf1 kastp 
Divyer hergiin gi:iri.i§iiyorlard1. Delik~n- kavuruyor. Madam inkar ediyor amma, 
It, ogle yemeklerini orada yiyordu. Ilk mosyo kiiplere bindi. 
giindenberi kalbinde yerle§en a~k gun Julienin ilk aklma gelen ~ey, taban -
get;tikc;e arttyor, biiyiiyor; Julien, Ma - lan kaldmp ka~mak oldu. Fa kat guru
dam Oivyer ic;in. en delice hareketleri, ru ve a§kl buna manidi. KiHiibhaneye 
en biiyiik fedakarhklan yapmag1 gaze a- girdi ve bir koltuga, ytgthr gibi oturdu. 
lacak kadar biiyiik bir iptilaya tutulmu§, Korkudan, halecandan harab bir hal -
giinden giine iradesini kaybediyordu. de idi. 1t;eriki odadan, M. Divyerin or -

Bu kadm1 dii§unmedigi dakika yok - tahgt ~m t;m otturen gur, hiddetli sesi i§i
tu. Divyerlerin konagmdaki kiitiibhane - tiliyor; Madam Divyer, bu ofke tufa -
de t;ali§lrken yazd1g1 sattrlarm arasmda mna, zaytf, titrek mukabelelerde bulu
hep onun hayalini goriiyor, ak§amlan, nuyordu. 
eve geldigi zaman odasma kapamyor, Julien, sevdigi, belki de tarafmdan se
giizlerinin oniinde gene onun hayali, vildigi kadmm, kimbilir kac; saattenberi 
bitmez ti.ikenmez, ~ocukc;a ~iirlerle sahi- t;ektigi bu i§kenceyi bir an evvel durdur
feler dolduruyor, agzmdan ]anin .. Ja - mak, miidahale etmek liizumunu hissetti. 
nin ... diye hep onun ismi dokiiliiyordu. Janinin kendi yiizunden boyle agu, ha-

Boyle boyle, aradan haftalar, aylar karetli bir muameleye maruz kalmasma, 
e~mi§; Julien azar azar cesaretlenmege vicdam raz1 olmuyordu. 

baslami§IJ. ;limdi, Madam Divyer ken - Ani bir miidahale kararile yerinden 
dis.ine hitab ettikc;e cevab verebiliyor, es- kalktJ. F akat tam bu mada, kapl ~id • 
kisi gibi kiZarmadan, yere bakmadan ko- detle at;tldt, M. Divyer ic;eri girdi. ]uli
nusabiliyordu. Bazan, kadm, onun c;a • eni gormemi~ti; yaz1 masasma dogru i -
lt•hg1 kiitiibhaneye girer, raftan bir ki - lerledi, elinde tuttugu mektubu masanm 
tab altr, kendisine bazt §eyler sorar, be§ iistiine ftrlath, yumruklan stkllmt§, goz-
on dakika konu§urdu. · · leri sa bit, bir miiddet durdu. 

Bir giin, Julien, Madam Divyeri ke - Julien, gtrtlagmt kurutan halecam din-
derli, somortgan gi:irdii. Mutlaka koca - dirmege c;ah~arak ona dogru ilerledi, bii
smm gene her zamanki ha§in, kaba, ha- tiin cesaretini tophyarak, su gibi ezber -
in muamelelerinden birine maruz kal • [edigi dersini okuyan bir talebe edasile: 
m1§ olacakh. Onun, bu hoyrat erkegin - Mosyo, dedi, o mektubu ben yaz -
yanmda mes'ud olmad1gm1, olamad1gmt dtm ... Evet... Madam Divyeri seviyo -
diisiindii ve o dakikada, aylardanberi rum... Hissiyal!mt daha fazla gizliyeme
yiiregini kavuran a~k bir hayal, bo§ hir dim, a§klma maglub oldum, yazdtm ... 
iimid olmaktan c;1ktt, hakikatle§ti. Bu Bundan evvel, kendisine asia bir kelime 
bedbaht kadmm a§ka, ok§anmaga muh- soylemi~ degilim... Mektubu tepsiye ko
tac oldugu fikri, Julieni cesaretlendirmi§, yan da benim ... Y egane suc;lu benim mos
a~kmm, mukabele gormesi iimidini uyan- yo.' .. Ne isterseniz yaptmz, emrinize a-
dtrmt~tJ. madeyim ... 

F akat, bu sevgi ve bu timid nekadar Julien sustu. Mi:isyo Divyerin biraz 
kuvvetli olursa olsun, Julien, g1yabmda evvel i:ifkeyle ktpklrmtzl kesilen yuzu 
tap1ndJg1 kadma, derdini §ifahen anlat • ~imdi §a§kmhk ifade ediyordu. Birdenbi
mak ciiretini bulamtyordu. Mektub yaz- re, miithi§ bir kahkaha alb, elini Julienin 
n1aga karar verdi. omzuna koydu ve biraz evvelki i:ifkesile 

Janine mektub yazmak ... Bu, ba§h - taban tabana ztd ne~eli bir tavula: 
ba ma bir i~. koskoca bir hadise, bir do- - Yay c;apkm vay! diye haykndt, 
niim noktas1ydt. Bu mektub, onun a§kile, demek bu mektubu sen yazdm ha? Olur 
J aninin ilahi iiizelligile miitenasib ol - §ey degil. Beni ne biiyiik bir agtrhktan 
mah, yamk yiireginin biitiin samimiyeti- kurtardm biliyor musun? Haydi, zarar 
ni. it;ini kemiren ate§in §iddetini sevgiliye yok. Bacak kadar GOcugun a~k mektu -
biitiin kuvvetile duyurmah, anlatmahy - bundan bir§ey t;tkmaz. Affediyorum. 
d Ben de onu Gaston yazd1 zannediyor -I. 

Julien o gece uyumadt. Sekiz defa 
ba§lay1p sekiz defa bozdugu mektubu 
bitirdigi zaman, ortaya t;tkan ~airane e-

Be~i kirk iki ge~e 
«Cumhuriyeb in zabrta romanu89 

Yazan~ Charles de Richter 

- f~te boyle, diyordu, kendilerine 
(polise) i§ ~tktl. Bu suretle ta§l gedigine 
koyuyor ve ge<;en giin bir adam1ma oy
nad1klan ~apka oyununa aynen muka • 
bele ediyorum I 

Ve bir dosya alarak giinliik !rah§ma -
Ianna ba§lad1. 

Dosya Irakta bir k.abilenin isyanma 

dairdi. 
tngiltere gizli diplomasi te§kilatmm fa

aliyeti malum seyrini takib ediyordu. 
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Elektrik lambalanmn l§lgml bile ~i:i~

leten sisli gece i~inden bir siluet behrdJ. 
1\rkasmdan bir golge daha c;Jkh: . 

- Ak~amlar hayrolsun Sir, de?~: 
P..t.iy Miiia t;aYut keatue reakllt e

)edi ~apkastnt bu ak~am nas1!sa hir Us-

dum. Alh aydanberi pe§ine dii§tiigiim o 
maskaranm nihayet mektubunu yakala -
d1m diye seviniyordum. Zavalh J anine 

ketle degi§tirmi~ti. Polise i§aretle selam 
verdikten sonra nehrin kenanna indi. 

Ayaklan dibinde T aymisin bulamk su
larl h1~llh ile ak1yor, her§eyi donduran 
buzlu bir sis i~inde Londra limanmdaki 
fenerin ziyas1 uzaklan aydmlahyordu. 

- Dt~anda kalanlar ic;in ne berbad 
hava! diye si:iylendi. Bizi tam yaban ka· 
z1 avlamwa yolhyacak geceyi buldular. 
F akat, ne yaparsm, emir emirdir I 

N ehrin ortasmdan ihtimal A ·ustralya 
limanlarma hareket eden bir pasta vapu
ru ge<;iyordu. Gemi biitiin lambalanm 
yakm1~: nehirde ak1p gidiyordu. <;avu§; 
yolcu vapurunun arkasmda, gozden kay
bolan ~ileplere baktt. 

Kty1larda hi~bir hareket yoktu. Eger 
arasna havhyan kopek sesleri de d~!u~
masa hayatm durdugu zanned}l~blhrdt. 
Yukanda ~ehir hala uyamku. ~ak~~ n~~
re ve sahillerine esrarh bir siikut c;okmu~-

~ ~ M 

Paddy Mills biraz yiiriidii, bir 0?r~-
niin altmda durdu. Burada ylrhk.lelbt~leh, 

kk b t f'l dt eD':I er, par<;a par~a aya a I t se J 
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Tiirkiyede yeni olufun bir izalu 
Ulus Bastmevi 1936 • Fiatt 150 kurU§ 

Bir miiddettenberi c Ulus . gazetesi 
gencligin ve halkm zevkini terbiye ede
cek ve onlara giiniin ba~ltca fikir cere
yanlanm ogretecek mahiyette kitablar 
terciime ve tefrika etmekte ve bunlan 
gazete siitunlanndan daha geni§ dizdi -
rerek kitab halinde de basmakta, bu su
retle de irfan alemimize klymetli eser
ler hediye eylemektedir. 

Ankara bu terciimeler kiitiibhanesi 
serisinin dokuzuncusudur. Diger kitab
lardan da ftrsat dii~tiikqe bahsedecegiz. 

• Ulus• taki kitab halinde c;•kmtya 
namzed bu tefrikalarm biiyiik bir me
ziyeti de terciime edilirken lisana c;ok 
itina edilmesi oluyor. ~imdiye kadar u
mumiyetle tefrikalar, bilhassa terciime 
tefrikalar, biraz aceleye geldigi anla§I
lan, geli§igiizel bir lisanla yazthyordu. 
$imdi ise biiyiik bir itina goze qarp1yor. 

cAnkara. yt karilere tavsiye etme -
den evvel onu qok giizel tercilme eden 
Biirhan Belgenin bu muvaffakiyetini 
tebariiz ettirmek bir borcdur. <;iinkii 
terciime kokan telifler gordiigiimiiz bir 
Strada telif kokan bir terciimeye de 
hakk1 verilmelidir. 

cAnkara• y1 Falih Rtfkl Atay §U ciim
lelerile bize pek giizel anlatmaktad1r: 
c$imdiye kadar Tiirk inkllab1 ve TUrk 
milletinin tarih i<;:indeki ilerileyi§i hak
kmda yabanctlar tarafmdan yaztlan ki
tablar arasmda bunun kadar deger ta
§tyanlan azd1r. 

Bischoffun Avusturyanm Ankara el
<;:iligi miiste§art iken yazd1g1 bu kitab, 
tarih felsefesi bak1mmdan, gerek bah, 
gerek dogu kitabhaneleri iqin iizerinde 
birqok nesillerin duracagt bir kazanc -
dtr .• 

Kitab, Biirhan Belgenin bir on sozile 
ba§hyor. Buradan da bir ciimle okuya -
ltm: cNorbert Bischoff, ~iiphesiz biiyiik 
bir Tiirk dostudur. Fakat Lotiler gibi 
degil. Bu filozof diplomat, Tiirk inkila
bmm hidayetine ermi§ bir adamdtr. Bu
nu o kadar iqinden gl:irebilmek iqin 
Tiirkiin derisinin i<;inde imi~ gibi di1 -
§iinmek ve duymak gerqekten laztmdlr. 
Bischoff bunu yapml§, gene de Avru -
pall kalmt§hr .• 

Tiirk entellektiielinin oniine bir y1gm 
dava koyan bu eser bizde her halde bir 
<;:ok okunacak, birc;ok akisler uyandira
cak ve bu suretle kar~1la~an fikirlerd~n 
de birc;ok hakikatler dogacakhr. 

Kitab iki boliim iizerine tertib edil - · 
mi§. 

Birinci boliim: Olmu§ olan. Anadolu
nun t~rihine, Tiirklerin hayatma ve is
lam dinine, Osmanh !mparatorlugunun 
sonuna dair. 

ikinci boliim: Olmakta olan. TUrk in
ktlabma, Turk in§a davasma, Tiirki -
yenin ilerisine dair. 

Karilerimize bu k1ymetli eseri oku -
malanm tavsiye ederiz. 

beyhude yere bagmp ~ag1rm1§SID dese -
nel 

Tam bu mada oda kap1s1 ac;JldJ ve 
] anin ic;eri girdi. Arkasmda manto, ba
§tnda §apka vard1. Halinden, kat'i bir§e· 
ye karar vermi§ oldugu anla~hyordu. Ko
castna bakh ve sert, soguk bir tav1rla: 

- Gidiyorum, dedi. Gastonia sevi§
tigim dogrudur. ,Simdiye kadar tereddiid 
ediyordum, fakat arttk bugiinkii muame
leden sonra bir dakika durm1yacagtm, 
~imdi gidip a§•klmla bulu§acag•m. Esasen 
bugiinkii hakaretli muameleniz tamamen 
hakSIZ. 0 deli sac;mast mektub Gaston
dan ge]memi§tir. Hangi sersemin yazdJgl
m bilmiyorum, belki de bizzat sizin kur
dugunuz bir tuzakllr. Arttk ha§in muame
lelerinize bundan fazla tahammiil edemi
yecegim, gidiyorum. T ekrar ediyorum 
Gastonun metresiyim, ~imdi dogru onunla 
bulusmaga gidiyorum. 

J anin t;Jkh; Mosyo Divyer, ahk ahk 
bak1yor, Julien, bir iskemleye yJgJlml§, 
hiingiir hiingiir agbyordu. . 

<;eVtren: 
HAMDI VAROGLU 

birbirlerine sanlarak uyuyorlardt. Hit; 
birisi c;avu~un geldiginden haberdar ol
madl ve ona dikkat etmedi. Nehrin bu 
nhttmt iizerinde sanki sefalet kendi evinde 
idi ve kendi hududu d1~mdakilerle alaka
dar bile olmuyordu. <;avu~ manzaradan 
miiteessir olarak, tekrar nobet yerine don
dii 

Paddy Mills maiyetindeki memura ba
tt ~eyler sorarken T ovver Bridg~ ta~a: 
fmdan par!tyan bir 1~1k nazar1 dtkkatmt 
celbetti. I§Jk nehir iizerinde saga sola zik
taklar yaptJktan sonra bir siirii yiik ge
misi arasmda kaybolmu§IU. 

Bir c;atana, <;avu~un bulundugu sahili 
bir miiddet lambasile aydmlatllktan sonra 
gelip k1y1da durdu. 

Onformah bir polisin kulland1gt ~ata· 
nadan sivil, ve kasketli birisi f1rladt. 
Paddy Millse elini uzatarak: 

- Tam zamant! dedi. Y eni ne var, 
ne yok? 

Paddy Mills, hndisi gibi Scotland 
Yard zabitlerinden biri olan zatm kolu
na girdi. Beraberce nhttmda birkat; ad1m 
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CaOinlar, konferanslar, kongreler 
Halkevinde konferans 

Emlnonii Halkevinden : 
26/6/936 cuma giinii saat (18,30) da E

vimizln Cal!;aloglundaki merkez salonunda 
Tokyo islam • Tiirk Enstltiisii direktorii 
profesor Koji Okuba taraftndan (Japon 
iklimi, Adetleri ve harst) hakkmda tiirkc;e 
bir konferans verilecek, plil.klarla Japon 
havalart c;almacak ve projeksiyonla re -
simler gosterilecektir. Bu konferans ic;in 

C.:'"'' ~;;i ~s~;~E;···'"'· ) 
lhca 

Profesor Dr. Niizhet l;!akir Dirlsunun 
ne§retmekte oldugu bu c;ok giizel sthhi 
mecmuanm son sa)'lst Bursada kiikiirtlii 
banyo var rrudtr, kJSa mevcell elektrik ce. 
reyam, yiiriiyiicilliik ve dagctltk, slnir tc . 
nebbtihiyetl lie uzviyette hu.sule gelen 
fizlk ve ~lmJk hB.diseler, Edremidde Bos • 
tanct Uc;e.si mevzularma dair faydalt mtin
derlcatla c;tkmt~ttr. Ta vsiye ederiz. 

Per,embe Gazetesi 
Her hafta artan bir nefasetle c;tkan Per

,embenin 65 inc! say1111 Clkml§tll'. Tavsiye 
ederiz . 

Tiitiin ikramiyeai veriliyor 
EmJnonii Askerllk EJubesi Ba~kanltl!;m -

dan: 
~ubemizde kayidli maliil siibay ve eratm 

ve §ehki yetimlerinln 936 yth tiitlin ikra. 
miyelerl 3/ 7/ 936 giinlinden itiba.ren haf _ 
tamn salt ve cum a giinleri Eminiin li il'esl 
Malsandt~mda da~tttlacagmdan lkramlye • 
ye hakkl olan kimselerln yanlarmda bu -
lunan r~sml ~ned, rnaliiliyet raporu, rna • 
3.$ ve niilus cuzdanlart ve lki~er acted kop. 
yas1z reslmle blrllkte yuka.r1da ya.zth giin
lerde ~ubemize gelmeleri ilil.n olunur. -···--Oliim 

Biiyiik erkamhabriye ikinci reisi Kor
general As1mm kaympederi ve Ayan 
azasmdan topqu birinci feriki Ali Riza 
Pa§amn ve Baltkesir meb'usu merhum 
Bay 1?efigin bliyiik biraderi, !nhisarlar 
Taksim miidiirii Feridun Pekcanm bii
yiik babast, Mahkemei Temyiz azahgm
dan mlitekaid Bay Ali Haydar Athey 
ki.Sa bir hastahktan sonra vefat etmi§ -
tir. Cenazesi bugiinku per§embe giinii 
saat on bir buqukta Kad1koy Bahar·iye 
caddesindeki hanesinden kaldmlacak -
hr. Merhum k1rk be§ senelik memuri -
yet hayattnda memleket ve vazifesine 
sadakat ve istikametle hizmet etmi§ fe
zaili ahlakiye sahibi k•ymetli bir Adli -
yeci idi. Allah rahmet eyliye. 

VEFAT 
Eski erkamharb miralaylarmdan Bay 

Yusuf Ziya Sonmez diinkii gi.in nezfi 
dimagiden miiteessiren vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugi.in Kadtkoyiinde Ceviz• 
likteki (80) numarah hanesinden kald,. 
nlarak Sahrayicedidde ailesi makbere-
sine defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin 

VEFAT 
tstanbul Defterdarhgt sabik tetkik 

.tnemurlarmdan Bay Selaminin, Bele -
diye esbak kontrollarmdan Bay Abidi
nin pederleri ve Danca alay kumandam 
miralay Kemalin amcas1 miitekaidini 
askeriyeden Bay Mustafa diin sabah 
vefat etmi§tir. Cenazesi bugi.in Etye -
mezde Samatya caddesindeki 155 nu -
marah haneden saat on bir buc;ukta kal
dmlarak namaz1 Siinbiilefendi camisin
de ktlmdtktan sonra Edirnekap1 ~ehid
ligindeki aile mezarhgma defnoluna • 
cakttr. Cenabt Hak gariki rahmet eyle
sin, amin. 

HOLANTSE BANK· U Nl N. V. 
Mezkttr bankamn, 1 temmuz 1936 da 

•Oranjestad (Aruba, lndes Occidentale 
Neerlandaises)» de yeni bir §Ube a~a
cLtgmt haber ald1k. Boyle bir kararm 
verilmesine Aruba adasmda tesis edi -
len petrol tasfiyehanelerinden dolay1 
bu adamn daim.i bir surette inki§af et
mekte olmas1 sebeb olmu§tur. Bu su • 
retle mezkll.r bankanm on tane §Ubesi 
bulunmu§ oluyor ki, bunlar da §unlar
du: 
Tiirkiyede: 
Holandada: 
Arjantinde: 

Brezilyada: 

Venezuelada: 
Filis tin de: 

t~tanbul 
Amsterdam 
Buenos-Aires 
Rio de Janero 
Santos, Sao Paulo 
Caracas 
Hayfa 
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·RADYO 
( Bu ak~amki program) 

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

19 15 muhtelif plaklar - 20 sthhi konfe • 
ra~s : OperatOr Dr. Kaztm ±small Giirkan.. 
20,30 stiidyo orkestralarl - 21,30 son ba~r .. 
ler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm; 
gazetelere mahsus havadis servisi verUG ,. 
cektir. 

ViYANA: 
18,05 kon~ma.lar • 18,40 §arkllar ve ope· 

ra havalan • 19,10 cagrafya haberleri, 
san'at haberler, hava raporu, haberler • 
20,15 kalp paralar nastl anl3.$lhr? - 20,35 
gitara konseri - 20,55 komedi - 23,05 haber. 
Ier, hava. raporu • 23,15 askeri konser, ko .. 
nu~ma. - 24,50 dans muslklsi. 

BERLiN: 
18,35 konu~ma • 19,05 gramo!o~ - 20,05 

kart~tk yaym, lirik musiki - 20,35 I.svtl\) di
ll • 20,50 giinlin akisleri, haberler - 21,15 
opera yay1m - 23,05 hava raporu, hava.diS, 
spar • 23 ,35 Alman merkez istasyonu-23,50 
dans muslkisi. 

BUDAPEI;lTE: 
18 35 konser konferans - 20,20 !;ian ve 

piya~o konseri - 20,50 piyes • 22,50 opera. 
orkestrasmm konseri - 23,10 haberler • 
24,05 konfcrans • 24,25 Qingene musikisl • 
1,05 son haberler. 

BUKREf]: 
18,05 ktraat • 18,20 konser, havadls -

19,20 konserin devamt, konferans - 20,25 
keman konserl, kon!erans - 21,15 konser, 
piyano konserl, haberler, spor - 22,50 pi .. 
ya.no konserl, gramofon, almanca ve !ran
Slzca haberler • 24 haberler. 

LONDRA: 
20,35 e~lenceli muslkl - 21 ,20 dans or • 

kestrast • 22,05 c;lfte piyano ile konser .. 
22,35 agJzdan iifleme aletler orkestrasl .. 
23,05 spor, havadls - 23,35 dans muslklsi • 
24,35 havadis, konfera.ns. 

PARiS [P. T. T.J: 
19.35 havadls. konferans - 20,40 ~arktlar-

21,05 moda. konu§mast - 21,20 genclerln za
mam - 21,30 tayyareclllk haberleri • ~1,35 

eski Fra.mnz musiklsl - 23,35 ha.vadls. 
ROMA: 
18,05 havadls, eglcncdi musikl, yabanct 

dlllerde ya.ym - 20,10 Polonya. dlllnde se -
yaha.t ha.berlerl, eglenceli muslkl • 20,50 
fransJZca haberler, Yunanistan !ryin yaym. 
21,10 havadis, konu~ma. - 21,40 operakomik 
ya.ymt, istirahat esnasmda konu~ma, son
ra haberler, daha sonra dans musiklsi 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;l ola.n eczaneler l;iUnlar .. 

dtr: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda. (Ziya Nuril , Alemdarda (Sir

rl RasimJ, Baktrkoyde (istepanJ, Beyaztd
da (Sttktl, Eminoniinde <Benasonl, Fe • 
nerde CArifl, Karagiimriikte (Arifl, K;i -
c;likpazarda (Hikmet Cemlll, Samatya<ia 
(Erofilos), ~ehremininde (A. Hamdll, ~eh. 
zadeba~mda Cismail Hakktl. 

Beyoii"lu clh€tlndek!ler: 
Gala ada r · , 

(Halk), Kasunp~da (Merkez), Sanyerde 
(Nur!), ~i~ilide (Kurtulu~), Taksimde (Ga
rih), (Limonciyanl. 

Uskiidar, KadJkoy ve Ada.lardakller: 
Bliylikadada (Merkez), Heybelide (Yu • 

sufl, Kadtkoy, Alt•yolda (Merkez), Mo .. 
dada (Modal, Usklidar, Qar~tboyunda !O
rner Kenan) . 

Soy ad1 biirosu 
C. H. P. Kliqiikpazar Kamunyonku .. 

rulundan: 
Soy ad1 almaml§ c;evremiz yurdda§ • 

Janna bir kolayhk ve yarchm olmak ii
zere kamunumuz kuragmda (Soy adla
n yazma biirosu) aqtlml~ ve oteden
beri bu yolda c;ali§makta bulunmu§sa da 
bundan sonra da her gi.in saat 8,30 dan 
12 ye ve ogleden sonra 14 ten 21 e ka
dar kamunumuzca haz1rlanm1§ kag1dla~ 
ra parastz ve tezce soy adlan yaztlmak
ta, soy ad1 bulamtyanlara soy ad1 sec;me 
kolay1Ig1 gosterilmektedir. 

Soy adlanm almaml§ ve "sec;memi§ o.. 
lanlarla bu i§lerde zora dii§enlerin yal
mz niifus kag1dlarile (Zeyrekte Vefa 
caddesindeki C. H. P. Klic;iikpazar) mer 
kezine ba~vurmalarmt saym halk1m1Z• 
dan dileriz. 

HALK ,.. .... ~ETi 

Eski Zaptiye Nazm Hamdinin torunu 
ve Dr. Abdullah Cevdetin ktzl Giil 
Karhdag ile k1ymetli bankac!larumz 
dan Erne! Tacar dlin evlenmi§lerdir. 

• Curacaoda: Willemstad 
Oranjestad 

A K S I M 
bah~esinde 

Bu aktam 
21,45 te 

BAY BAYAN 
Yarm ak,am 

TELLt TURNA 
Pek yakmda yeni operet 

yiiriidiiler. Paddy Mills karanhkta bir 
heyulaya i§aret ederek: 

- i§te, dedi, Dahiliye Nazmnm ka
tibinin bize afyon kac;ak~1hg1 yapttgm1 
soyledigi yiik gemisi ... tki giindenberi ge
miyi gi:iz hapsine aldik. Fa kat ~u dakika
ya kadar ~iipheyi celbedecek hie; bir~ey 
olmadt. Bu mahallede mah§er gibi kay
na~an Cinlilerden gemiye hi~bir tanesinin 
geldigi goriilmedi. Bu ~erait ic;inde ben 
bir afyon kac;ak~1hg1 kar~tsmda bulun -
dugumuza pek te ihtimal vermiyorum. 
Lakin Dahi]iye N azm bu i§te ~iiphesi ol
madJgml temin ediyor ve Sir Basil Hamp
ton takib ve tahkikatta sonuna kadar gi
dilmesini emretti. 

Bugiin Scotland Y arda veri len son 
malfimata gore de afyonlar gemiden bu 
ak~am ~tkanlacakmt§. Bize miiteyakk1z 
olmaktan ba§ka bir~ey kalm1yor I 

- Biitiin tedbirler ahnd1 m1? 

- Hepsi de abnd1. Willy Koster ve 
iki arkada§l dilencilerin yathg1 kopriiniin 
altmda gozciidiir. o~ ki§i merdivenler ta· 
rafmda nobet bekliyor. Kara yollan za-

Arubada: RAHMET EFENDt 

ten tutuldu. Y almz nehir kahyor ki bu- y1gm t;lkardtgl giiriiltii idi. Kay1k bir ye· 
nun ic;in de c;atanam1z var. Binaenaleyh re yakla~wordu. Bekledikleri avm ayak
gelecek olanlara kar~1 faik vaziyetteyiz. Ianna geldigi kanaatile biisbiitiin heye-

- T amam! 0 halde beklemekten canlanan iki adam; karanhklar ic;inden 
ba~ka yapacagtmJz bir i§ yok... I:Yir~eyler sezmege ugra§ttlar; once bir§ey 

Y eni gelen zabitin bu si:izlerinden son- goremediler. Lakin sesin rehberligile: inti~ 
ra c;atananm motorii istop etti ve lamba- r:ar edilenlerin yakla~hgm1 anhyorlardt. 
Ian sondiiriildii . .Simdi sahild: ne bir ses Bu dii§iincelere cevab verir gibi, sahile 
ne bir nefes vard1. Polisler siikutu ve sii~ yakm duran ~iipheli geminin ki:ipriisii iize· 
kuneti muhaf~za. ic;in ~ok ihtiyath olmaga rinde bir a yak sesi i§itildi. 
~alt§Jyorlar, hu;b~r 1~1k gostermemek mak· p dd M"ll k d · • k 

b"l a y 1 s ve ar a a§l, gemmm e-sadile sigara I e ic;miyorlard1. Gecenin b" f k · 
d · narma dogru yiiriiyen 1r adam ar etli-simsiyah per es1 iizerinde k1z11 bir nokta l k f 1 k 

onlarm mevcudiyetini ihbar edobilirdi. ' er. Adam parmakhkta i eneri a ara 
kaldudt ve onulna uzaklara birka~ i~aret 

,Siipheli geminin iizerine ~i:iken sessizlik A d "k b · "ld" F 
h yaplt. yni ak1 ada ir ses i~ttJ t. a-ve areketsizligi bir sa at hit; bir§ey ihlal .. ·~. 

etmedi. Paddy Millsle arkada~1 • kendi . kat bu; ne soylend1gt anla§llamJyacak 
kendilerine, yanh§ bir ihbann kurbam kadar hafif bir sesti. 

olup olmad1klarmt sorarlarken baz1 §eyler Paddy Mills kopriiniin altma ve rthlt-
onlan ikaz etti. Dikkat kesildiler. mm iizerine seri bir goz ath. Orada iki 

Y aktn bir kilisenin saati ~ahyordu. sigara yand1, sondii. Paddy Mills tak • 
Paddy Mills arkada~tna dogru igildi: 

- Duydunuz mu? 
Digeri de kulak verdi. 
Bu; nehir sulannda ilerliyen bir ka-

dirkar sozler mmldand1. Adami an: hii • 

cuma ham ve miiteyakk1z duruyorlard1. 

[Arkast var) 
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Konferans MUnasebetile 

Canakkaleden ingilizlerin 
Sisi delen bir 

madde bulundu 
Dalg~n alimin macerast 

ge~i~leri ve ge~emeyi~leri Bu ke,if tayyarelerin 
u~u,unu kolayla,tiracak 

Kiisufu takib i~in Bilecige giden Avusturyab 
Prof. Leiser, dalgmbkla resim ~ekmeyi unutmu, ... 

-------
1807 de 8ogaz1 ge~ip istanbula gelen ingiliz 
.donanmas1 18 mart 1915 te ayni tecriibeyi 

tekrarlamak istedi, fakat ... 
nin buti.in dilekleri hemen kabul olun -
mak iizere bulunuyordu. Fakat General 
Sebastiyani gene pervas1z davrandt, bu 
filonun nibayet payitahtta yangm ya -
pabilecegini ve halbuki istanbulda her 
giin on yangm r;tktJgtm soyliyerek sa
ray! endi§eden kurtardt, mudfaa terti
bat! ald1rm1ya ba§ladt. 

<;anakkale BogaZI, istanbul ahnmct • 
ya kadar Tiirkler tarafmdan tahkim e
dilmem~ ve kapahlmamt§tl. Mar~.ara 
tamamile Turk havuzu haline getml • 
dikten ve Karadenizin de Tiirk golii bi· 
!fimine sokulmas1 yoluna girildikten 
sonra her iki Bogazdan yabanct harb 
getnilerinin ve hatta Osmanh impara -
torlugile dostluk muahedesi imzahyan 
her hangi bir devlete mensub. ti~are.: ~.e
finelerinin ger;mesi yasak ed1ldt. Butun 
Avrupamn Tiirk guciinden korka~.ak 
kabul ettigi bu yasak konulmadan on
ce <;anakkaleyi gec;en ve Osmanh aley
hine Marmarada barb yapan iki donan
ma vardtr. Bunlarm birincisi Pietro Lo
redano kumandasmda olarak 1416 rna -
Ytsmm yirmi dokuzuncu giinii G~libol.u 
onlerine gelmi§ ve orada de~rrlemt§ 
bulunan otuz Kadirgadan murekkeb 
Osmanh donanmasma taarruz etmi§ti. 
Loredano, ·iki agtr yara alma~ma rag -
men denizcilikte heniiz acem1 olan Os
manhlan yendi ve r;ekildi. 

Yenir;erilerle balk ta heyecan i<;inde 
bulundugundan ingiliz donanmasma 
kar§I koymak du§uncesi mill! bir kay
gu halini aldt, berkes silablandt, berkes 
bir vazife kabul etti ve ii~ be§ giin i~in
de Yedikuleden Sarayburnuna kadar 
102 top, 69 bavan; sag sabile 240 top, 12 
bavan; Bogazm kar§tsma 84 top, 15 ha
van; Uskiidar tarafma 94 top, 14 havan 
konuldu. 

Diin gelen Sunday Express gazetesin
de Kaliforniyadan Royter Ajansmm 
vermi§ oldugu bir habere nazaran, u~;ak
~thk aleminde c;;ok mlihim bir ke~iften 
bahsolunmaktadtr. San Fransiskolu Mr. 
C. R. Pleasants'in ke§fetmi§ oldugu hi~ 
usulle sis tabakasmda hast! olan delikler 
sayesinde topragt gormek kabil olmakta· 
d1r. Atlantigi a§an me§hur Amerikah ka
dm tayyareci Amelia Earhard bu ke§ -
fin hakikaten miihim oldugunu beyan et
mi§tir. Bu kadm 150 metro kalmhgmda 
bir sis tabakast iizerinden tayyare ile • 
bir uc;;u§ tecri.ibesi yapml§ ve tayyareden I 

hususi tertibatla kimyevi bir madde salt- 1 

vermi~tir. Bu uc;u§ta kansma refakat eden 1 

Amelianm kocast tecriibeler hakkmda 
§Un!an soy)emi§tir: 

«- Kimyevi maddeyi doker dokmez, 
alttmtzdaki sis tabakasmda has1l olan 
deliklerden karayt gormek kabil oluyor· 
du. Bundan sonraki tecrlibelerde de mu· 
vaffakiyet hast! oldugu takdirde bu mii· 
him ke§iften biiyiik faydalar temin edile

Sa(jda: iiniversite projesorleri tarafmdan tam kiisuj esnasmda altnan 
bi r resim . Solda: Dalgmlt(jt yiiziinden kiisuju tesbit edemiyen 

Vtyanalt protesor haztrltklarla me~gul 

Bogazlann kapanmasmdan evvel Mar 
maraya giren son yabanct donanma, is
tanbul muhasarasmda Bizanshlara yar
dun ir;in gelen di:irt gemilik Cene~iz do
nanmas!dtr. Bu kiir;iik filo 1453 msam -
mn on sekizinci giinii Akdenizden 1s -
tanbul onlerine inmi§ ve riizgardan gi:ir
dugu yardtmla Turk donanmasmt ya -
rtp Halice stgmml§ti. Muhasara devam 
ederken bu gemilerden biri Turkler ta
rafmdan batmld1, iist taraft Gal.atada 
oturan Cenevizliler elile bareketstz bt
raloldt. 

Bogazlarm kapablmasmdan sonra U· 

zun asrrlar hic;bir donanma bu deniz yo
lunu zorlamak te§ebbiisunde bulunma
dt. Hatta 1656 da Osmanh filosunu agtr 
bir inhizama ugratmt§ ve <;anakkaleyi 
di§Indan kapatmi§ alan Venedikli Ami
ral Lazaver Mor;e Niko bile boyle bir 
tec:riibeye giri§medi, istanbulu Bogaz 
a~tklarmdan tebdidle iktifa etti. 

Bu smamayt ilk yapan ingilizlerdir. 
Napolyonu dii§iirmek ~r;in Ruslarla bir
Ie§mi§ olan denizci devlet, Babtalinin 
Franstz politikasma bel baglad1grm go
rllnce Akdeniz filosunu Bozcaadaya 
yolhyar ak niimayi§lere giri~ti. 0 Slrada 
mll.ttefik ordulan bozarak Berline gl -
ren ve Lehistan iizerine hareket etmek 
lizere bulunan Napolyon Bonapartm is
tanbuldaki elr;isi General Sebastiyani, 
tngilizlerin yapttg1 niimayi~leri blof gi
bi gostererek Bab1aliyi cesaretlendirdi
ginden Londra kabinesi biisbi.itiin titiz
lendi ve elr;i Sir Arbutbnota istanbul -
dan aynhp Bozcaadadaki filoya iltibak 
etmesini emretti 

Filo Ba§kumandam Duckvvorth, el<;i 
ile birle§tikten sonra Londra kabinesin
ce yap1lan tekliflerin kabul olunmast i
~in birka~ nota ve nihayet bir ultima -
tom yolladt, Sesbastiyaninin nufuzu al
tmda bulunan Babtali gene aldm~ et -
meyince 1807 §Ubatmm on dokuzuncu 
giinu sabah saat sekizde iki tane iir; am
barh, alti buyuk kalyon, iic; firkat:!n, 
iki brikle Bogaza girdi, iki tarafa gulle 
ve salktm sagarak hrzla Kumkale - Sed
dilbahir hathm ger;ti, Kilidilbahirle <;a
nakltale arasmda bir iki gi.ille yemekle 
beraber htztm kesmedi, Nara limanma 
vardt. Osmanh filosu bu limanda idi ve 
bayram olmak mi.inasebetile gemilerde 
kimse yoktu. ingilizler, demirde yatan 
bu filodan dort par~Ja gemiyi yakttlar, 
ikisini yedege ald1lar ve karaya. ~sk~r 
doki.ip istabkamlardaki toplan <;Wlledt
ler ve Kilidilbahirle ~anakkale tabya -
larmdan aldtklan yarayt bereyi ta~ir 
edip d .. ·elttikten sonra tstanbula dogru 
yola d~~iildiiler. Osmanh fi)osunda~ 
tek bir brik kurtulmu§ ve popa yelke 

' k t• baber ver • !stanbula ko§arak fela e 1 

mi§ti. f . ' 
B k k 1 kazamlmt§ za erm ne§· 

u pe 0 ay . · · · Adalar 
esini yelkenlerinde §!§Ire §l§tre t 

1
• 

.. .. t ·t· fl·losu sarayt e a§a onune gelen ngt lZ . . 
d .. :. .. -~~,.u··nci.i Sultan Sehmt kor-U§urmu§ ve u,. b. . 
ku i~inde btrakmt§h. Londra ka ~ -

Cumhurlyeti;-tefrikaln: 42 

Bu s1rada <;anakkale Bogazmda da 
istihjtamlar r;ogaldmltyor, toplar s1ra -
lamyor ve di.i§man filosunu donerken 
stkt§tlrmak i~in tedbirler altmyordu. 
!ngilizlerin vaziyeti hir; te iyi degildi. 
Muhalif riizgarlar yi.izi.inden bombar -
d1man gemilerini ba§tan ve k1r;tan de -
mirlemek mumki.in olamtyordu, su yok
tu. Karanhk gecelerde ufak kaytklar 
filonun etrafmda dola§IP esir yakala -
mtya <;ah§tyorlardt; hatta Kmahadaya 
su almak i<;in gelen bir miifreze yaka -
lanrnt§ ve i~inde Amiralin gene oglu da 
bulundugu ir;in bu Mdise, biitiin filoyu 
endi§eye dii§i.irmii§tii. 

Amiral bu durumda donmekten ba§
ka care bulamadt; martm birinci giinii 
ista~bul iizerine yi.iriir gibi davranarak 
filosuna bir iki mi.inbani <;izdirdikten 
sonra cenuba dogru siizuldu, giin batar
ken goriinmez oldu. 

Sarayla Bab1ali ka~ak filonun akibe
tini ancak Fransamn Gelibolu konsolo
su tarafmdan Tataria gi:inderilen bir ra
per la i:igrend-i. Filo, bu tiin istihkamlar
dan yagan ate§ altmda Bogaz1 a§ml§, a
t;Iga ula§IDl§h. 

Rapor (Vindsor - Kastel) gemisine 
800 librelik iki kadem kutrunda bir ta§ 
giille dii§erek biiyiik diregi par~alan -
d1gmt, Aktive firkateyninin 560 librelik 
bir giille yedigini, amiral gemisi olan 
Rovayyan Corcun biiyiik bir tnermi i
sabetile yaraland1gmi ve bir saat bir 
~eyrek si.iren bombardtman strasmda 
tngilizlerin 130 olii ve 412 y~ral~. ver -
diklerini bildiriyordu. Asken munak -
kidler, Bogazda Anadulu ktytsmm da
ha iyi te~biz edilmemesi ~e t~~lart;t sa
bif bulunmast yuzunden Ingiltzlerm az 
zararla kurtulduklanm soylemekte miit 
tefik gibidir. 

••• 

cegi muhakkakhr.» 
Ka§ifin iddia ettigine gore bu kimyevi 

madde yalmz tayyareden degil, ayni za
manda karadan da yukan dogru sevkedi
lebilmektedir. 

MOTEFERRIK 

Giizel an'atler Akademisi 
• 0 sergisi 

Evvelki gun Fmd1khdaki Akademi bi
nasmda a~IIdtgmt haber verdigimiz sergi 
4 temmuza kadar a~ttkhr ve herkes ziya· 
ret edebilir. 

Belediye ile Evkaf araatnda
ki ihtilaf 

Bir meseleden dolay1 ge~tenlerde Bele
diye ile E vkaf arasmda bir ihtilaf ~tk -
mt§ ve anla~amamazhk bir hakem heye
line tevdi edilmi~ti. Mutehasm meb'us· 
lardan te~ekkiil eden bu hakem heyeti 
\etkikata ba§lamt§ ve her iki tarafa bazt 
;ualler sormu~tur. Heyet, alman cevab
lara gore ihtilaft miispet bir neticeye bag
lamaga karar venni§tir. 

Kadastro kadrosunda 
de&i§iklikler 

1stanbul Kadastro miidiriyetinde baz1 
tlegi~iklikler yaptlmt~hr. Aynca, !stan • 
bul Kadastro mudiriyetinden bir fen me
muru, bir aza ve bir de kadastro memuru 
Manisa vilayetine tayin edilmi§tir. Y a· 
bnda diger bazt vilayetlerdeki kadastro 
memur kadrolarma bazt ilaveler yaptla· 
caih soylenmektedir. ingilizler Biiylik Harb m.asm~a <;a -

nakkaleyi bir daha ge~mek tste~tler. Bu ==~--~-==-=~== ...... ----!'!! 
sefer yanlarmda bir Franstz ftlosu ~a dilerini topla, tiifekle, istihkamla, tor -
vardt. 3 te§rinievvel 1914 te on se~tz pille olc;ulmesine imkan olmtyan ba§ka 
parc;adan mlirekkeb bir donanma tle bir kuvvet kar~1ladt. Tabiatin namag -
yaptlan k1sa bir hiicum 19 §Ubat ~9! 5 !e lub olarak yaratttgr bu kudret, Tiirk az
tazelendi. Turk istibkamlan bu ikt hu- mini ve ceHidetini §ahsmda temessiil et
cumu da kolayca pusklirttii. 28 ~ubatt~ tiren Atatiirkiu. 
yaptlan daha deb~et~i bir. bii~um a~~~ Sonunu soylemege liizum gi:irmuyo -
akibete ugradt. tngihz a~tral~, ~u ur; rum. <;iinkii biitiin dunya, Atatiirklin 
tecru .. beden aldtgr derslen kaf1 gorerek 

~anakkalede neler yaptlgm1 ve yiiz bin-
ve bir taktm Turk bataryalarmm sus • lik ordulan nastl denize di:iktiigi.inii bi -
turulduguna kanaa: getir:r~.k 18 matta lir. Biz Tiirkler ise o hamaset sahnesi
- Cihan Harbi tarihmde buyuk yer alan-

b nin destamm fahirle, gururla her gUn 
mu .. tbi~ taarruza giri~ti .. Ta .. m .. on .e~ 

y t terenniim ediyoruz. 
z1rhh, iir; kruvazor v~ btr suru .~orpt 0 Not: Dunkii. yaztmtzda. bir hayli yan· 

l
b
1
u 4~i\ceu~~~!~ti~l~k ;jfe0~1~\~~~§~:a~ h§ vardtr. Bunlarm bir ktsmt karine He 
• f · · 1 • 1 anla§tl.abilirse de, bir ktsmt diizeltilme

mt~ ve giine§ Tiirkun.bzaf.elrml s: amk.~ -, ge muhtac;ttr. Mesela birinci siitunda 
yarak batarken maglu 1 o gen ~e 1 • 
mi§ti. Dii~mamn tayyarelerden yardtm ve yirmi be§inci sa.ttrda. ba§ltya.n ibare 

gorerek yapb~ bu hiicumda u.gradtgl §iiyle ola.cakttr: cAnadoludan beri ya -
0 t kaya gegerek kuvvetlerini Biza.nsh!.ara zayiat r;ok muhimdi: Bouvet, . §ln, . r -

resistibl ztrbhlan batmt§, Krahr;e Eh~a- tamtttktan sonra Dobriceye gidip yer-
bet, Agamemnun , Nelson dretnotlarile le§mi§lerdir.• Yazmm son pargasmda 
Siifren, $arlman, Enfleksibl ztrhhlarl Siileyman Pa§a. ftrkasmm gec;i§i ta.rihe 
muhtelif surette yaralanm1~lardt. gore a.nlattltrken bu ftrkamn Biza.ns 

ingilizler ve muttefikleri Bogazt de - lmparatoru ta.ra.fmda.n vuku bulan rica 
nizden ge~emiyeceklerini anlaymca iizerine gegtigi yaztlmakla beraber ge· 

d 1 gi§in Biza.ns gemilerile yaptldtgt yaztl -
plam degi§tirmi§ler ve kar~ya ~~ u ar .. 1 . dokerek hedeflerini ele ger;rrmeg1 ta - mamt§ttr. Ozilr dileyerek dii.ze ttyoruz. 
sarlamt§lard1r. Fakat bu te§ebbuste ken _ _ _ M. T_!!_l!!!!! _!!N 

• 
SERSERI 

~ -- --Sabahat, kuvvetli bir hayret ve sevin
cin yukan kaldtrdtgt h~larile, birer ay -
~i~egi gibi biiyiittiigii saf ve sevimli goz
lerile, giiliimseyince giizel bir yanm da
ire ic;;inde tathla~an daima yan a~ttk ag
zile, heyecandan gogiisu inip kalkarak 
~adiye yakla~h: 

·• x. I . dert·m kabul etmiyor - uy e tse pe 

diyeyim. k .. bir ad1m 
Suzan dt§arl t;tkma uzer~. .. .. d 

B
. 1. h ··z yuziinun ustun e 

atnu•tt. tr e J, enu d. 
• d Sa I' bulunan sakahnda uran · b 

- Gel buraya, dedi, soyle ona, u -

~aya gelsin. 

- Kim gels in} 
_ 0 ]uz: Sabahat. 

- Buraya mt gelsin} 
d. · .. f'ne 

~adi tiziinden sokerek se mn ~s ~ 
y . . II I tekrar yuzune 

atbgx sakah tttnyen e er e .. k • b H"tnr en sa· 
Y&Pi§hrcb. Prokasmx a~ma g~... • 
bl ytiziinden aynhyordu. Suzan. 

DU .. or! deci. 
- Z fUY k "yle buraya gelsllll 
- aran yo • so 

Yazan : Server Bedl 

$adi avcunu k1llarm 

rak: 

- Efendim, dedi, sizden ~ok rica ... 
F akat, ~adi onun soziinii bitirmesine 

iistiine basttra ~ meydan btrakmadan, elini yiizunden tak-

- Haydi I dedi. 

Suzan, bir daha hie; aynlmiyacakmt~ 
~Jibi gozlerine yapt§an bir hayretle $adi
ye bakarak odadan ~ttkmt§h· Biraz sonra 
Sabahatle beraber geldi. 

~adi pencerenin oni.inde, onlara ar -
hst doniik duruyordu. Hi~ ktm1ldama -
dan, sahte sesile, Suzana: 

- KIZlm I dedi, sen bizi misafir ha -
ntmla yalmz b~rak. 

Suzamn ayak sesleri uzakla§mca, $a
di Sabahate dogru yanm dondii ve elini 
yanagtmn tistiinden aymntyarak: 

ma sakalile beraber a~agt ~tekti, sonra o
~eki yanagmdaki sakah ve ba~mdafci pero· 
lcayt da sokerek yere attt, ba~Inl bemen 
oniine igdi ve ictindeki ciddi miilahazala
rm yiikile agirla~mt~ gozlerini Sabahate 

dogru ag1r ag1r kaldtrd1• Asil huviyeti i· 
~inde, pek gii~ zaptettigi biiyiik bir he • 
yecanla sade ve sakin duruyordu. 

Sabahat, kar~tsmda Hindliyi degil, 
~adiyi goriince, ta§km bir hayreti bo§alt· 
mak i~in boguk bir ~1ghk koparmt§, iki e
lini de ba~ma dogru gotiirerek iki adtm 
geri atmt§ti. Y ukan kaldtrdJgt elleri, bo§
lukta vazifesiz ltalarak, biran 1alland1. 

- Y akla§tmz I dedi. ~. Hala inanamad1g1 bir manzaray1 haz • 

Kiis~ hadisesini tetkitk ve bundan bi
listifade Bilecigin nirengi noktastm tayin 
etmek iizere Bilecige gitmi§ olan Oniver
site heyeti, diinden itibaren Oniversite 
rasadhanesinde yaptlgt rasadlann hesab
lanm hamlamaga ba~laml§hr. Bu hesab
larla d~nt Gbissberg ba§ta olmak tize
re doc;ent Niizhet, doktor Okyay me§ -
gul olmaktad1r. Hesablann sonunda Bi
lecigin Gerrennwich tul dairesine nazaran 
mevkii hatastz olarak bulunacak ve key· 
fiyet Harita Umum miidiirliigiine bildi • 
rilecektir. Bilecigin nirengi noktast sihhat
le bulunduktan sonrad1r ki yaptlacak alan 
Anadolu haritalannda yanh§hklar olmt
yacakttr. 

Oniversite rasadhanesi direktorii profe
sor Freundlich Harita Umum miidiirlii
giine verecegi raporu diin hamlamaga 
ba§lamt§l:tr. 

Bu raporda kiisufun ilmi bak1mdan 
miitaleast yaptldtktan sonra bilhassa Bi
lecige giden profesorler heyetine Bilecik 
Valisi Ali Rtza ile, Kiiltiir Direktorii, 
belediye reisi ve profesorlere 45 yatakhk 
muntazam bir yatakhane hamhyan orta 
okul direktoriiniin gosterdikleri bliyiik mi
safirperverlikten dolayt te§ekkur e<;lll -
mektedir. 

Bilecikliler, rasadatm yaptlacagt Ktrk
lilrtepesine 1 000 metrodan daha uzun 
muntazam bir §ose yaparak profesorlerin 
aletlerini kolayhkla ta§tmalanm temin et
mi§ler, elektrik santralini sabaha kadar 
cah~ttrmJ~!ar, ve rasad yerini tellerle c;e
vir!Dek suretile heyetin vazifesini ~ok ko
layla~!Jrmt§lardtr. Profesorler heyeti i~e
risinde bulunan astronom doktor Gbiss • 
berg, hiikumet adamlanmn ve halkm bu 
buyiik sempati ve misafirperverligine bir 
~iikran mukabelesi olmak iizere kendileri
ne giine§ tutulmast hakkmda bir buc;uk 
saat devam eden tiirkr;e bir konferans 
vermi~ ve c;ok alkt§lanmt§hr. Universite 
heyetinin Bilecikte tam ki.isufa aid c;ekti
gi resimler diin develope edilmi~tir. 

Yukandaki resim tam kusufu gosteren 
muvaffakiyetle almmt§ bir fotografhr. 
Siyah olarak gorlinen aym etrafmdaki 

ADLIYEDE 
Kar1smm e§yasmi ~almi§ 

Samatyada oturan Marko kansmm e~
yasmt c;alarak bir koltukc;uya sa trot§; on
dan sonra da polise mtiracaat ederek eve 
htrsiz girdigini iddia eylemi§tir. Y aptian 
tahkikat neticesinde i~ anla~tlmt~ oldu -
gundan Marko hakkmda takibat yaptl -
maktad1r. -···-Eski Yunan Ba§vekillerinin 

ailelerine maa§ 
A tina 25 (Hususi) - T e§rii encii

men Kondoryotis, Venizelos, Demircis 

ve Caldarisin kanlarma 8,500 drahmi 

maa§ tahsisi hakkmda hlikumetin gon • 

derdtgi kanun layihasmt kabul etmi§tir. 

metmege c;ah§an gozleri, hafif ktrpt§ma • 
Jar ic;inde biiyiiyor ve parhyordu. 

Kar~tsmdakinin ~adi oldugunu anla -
ymca geriye bir ad1m daha attt ve ar -
kast duvara dayandt. Hep oniine bakan 
.$adi, gozlerini gene ona dogru kaldtr -
mt§h: 

- Gordiin mii? dedi, ben bir dolan
dmctytm. 

Sabahate ilk defa olarak senli benli 
11itab ediyordu. Ona dogru bir adtm a 
carak ve gozlerinin ic;ine bakarak tetrar· 
Jadt: 

- Anladm mt? Ben bir dolandmct
ytm. 

Ba§ml ana dogru 
daha tekrarladt. 

- Dolandmct. 

Sabahatin gozleri 
yordu. 

iyice uzatarak bir 

~adi omuzlarmt da gogsile beraber 
lcaldtran derin bir nefes ald1ktan sonra 
devam etti: 

- Dolandmct ne demek biliyor mu
sun? Dolandmct, sahte hir Hindli luya· 

beyazhklar gi.ine§in korona denilen ve 
onun muhitini te§kil eden milyonlarca ki
lometroluk mesafelere kadar uzanan havai 
bir tabakastdtr ki bunun hangi mad -
delerden miite§ekkil oldugu heniiz fence 
tesbit edilememi§tir. Kli~ede siyah o -
larak goriinen aym kenarlan muntazam 
olmast laztm gelen yerlerde girinti ve ~~· 
kmttlar gorlinmektedir ki bunlar gune§in 
cok parlak bir manzara arzeden idrojen 
tabakasmm aym kenarlanm aydmlatma· 
smdan ne§et etmektedir. 

Viyanalz cilimin dalgrnlrgr 
Avusturyanm maruf fiziko - §imi pro

fesorlerinden profesor Leiser de kiisuf 
hadisesini Bilecikten seyretmek iizere 
biitun aletlerile birlikte Bilecige gitmi§ti. 
F akat profesorun ba§mdan garib bazt ha
diseler ge~mi§tir. 

Soylendigine gore profesor Leiser c;;ok 
dalgm bir adammt§ .. 

Biitiin aletlerini tophyarak lstanbula 
gelen profesoriin maksadt kusufu astro • 
homi bak1mmdan ziyade fiziko • §imi 
baktmmdan rasad ederek onun etrafmda 
ve heniiz terkibleri belli olmtyan mad -
deler iizerinde resimler ~ekerek ke§ifler 
yepmakmt§... F akat dalgm profesor bu 
i§ i~in laztm olan miihim bazt aletlerini 
Viyanada unutmu§tur. Alim, ku!ufun 
resmini c;ekecek olan i.ic; bi.iyi.ik makine 
ile Bilecige gitmi§, fakat, pardosiisiinii 
ve elbiselerini orada burada unuttugunu 
ancak dagda ayaz1 yedikten ve aletleri
nin noksanhgmt da i~e ba~lad1ktan sonra 
farkedebilmi§tir. 

Kiisuftan bir gece evvel Bilecik ~ar§I· 
sma ctlkan dalgm profesor misafir kaldt· 
gt orta okul binasmt unutmU§, saatlerce 
arad1g1 halde bir tiirlii bulamamt§hr. 

Mektebin hademelerinden biri kendi· 
sin~ rasgelerek onu mektebe gotiirmi.i§ti.ir. 

l§in astl garib taraf!, kiisufu dikkatle 
takib edebilmek ve iyi resimler ~tekebil -
mek ic;in iki gecesini dagda ge~iren pro -
fesor Leiser kli!uf ba§ladigi zaman ha -
diseyi takibe dalarak bir tek resim bile 
~ekememi§ ve kiisuf bittikten sonra akh 
ba§ma gelmi§se de i§ i§ten gec;mi§tir. 

SOSYETELERDE 
Memurlar, eski Telefon tir

ketini dava edecekler 
Eski T elefon §irketi, tesisahm hiikii -

mete satttktan sonra ~ah§ttrdtgl ecnebi 
memurlara ikramiye vermi~. fakat, Tiirk 
memurlan bundan mahrum btrakmi§lt. 
TUrk memurlar bu vaziyet kar~tsmda mii
teaddid te~ebbiislerde bulunmu~larsa da 
§irketten daima menfi cevab almt§lardtr. 
Bunun iizerine aralannda gihii§en Tiirk 
memurlar §irket aleyhine bir dava a~;ma-

ga karar vermi~lerdir. 

~irketi dava eden memurlann ekserisi 

bugiinkii Tlefon idaresinin memuru bu -

lunmaktadtrlar. Bunlar §irketten 150,000 

lira istiyeceklerdir. 

fetine girerek yuregi p1rlanta gibi saf bir 
kiZI kand1ran serseri demektir. Anla • 
dm mt? Serseri! Ben su kattl -
marnl§ cinsinden, halis muhlis, bi -
rinci stmf serseriyim. ~imdi anladm m1 
nic;in dun ban a fenahk gelmi§ti? Artik se· 
ni aldatmak istemiyordum. Ciinkli ben se
ni (fok aldatttm. Biliyor musun ne kadar? 
Bilemezsin. Ciinkii bunu bilmek ve anh
:vabilmek ic;in de biraz fena olmak laztm• 
d1r. Halbuki sen bir su kadar iyisin. Bir 
sabah riizgan kadar safsm. Sen sabah1 
6ilirsin, geceyi bilmezsin. Senin sabahmt 
oldiirdlim ben, geceyim ben. Bak dort 
taraftm zindan gibi. 

Parmagile bir daire ~izerek karanhk 
odayt gosterdi. 

- Bilmezsin, dedi, fakat sana her§eyi, 
hepsini anlatacagun. Ciinkii sen beni 
bamba§ka bir kahba soktun. Seni tamdtk· 
tan sonra ben sana imreniyor, kendimden 
de igreniyorum. igreniyorum, anladm 
IDI? A~lk soyluyorum. Sen beni bir hi! -
melisin ki igrenmekte hakh mty1m, hak· 
stz mtytm, anhyasm. Y aln1z sana §U ka-

5 -
Kurdlu 

K urd, §arkta atilganhgm re 
zidir. Sis, bora, kar ve tip 
nun zevkini §ahlandmr, ne 

sini canlandmr. Olii ve durgun hava 
da susan kurd, tabiatin kudurdugu d 
Jerde sayha kesilir, korkunc rlizgarl 
terenniim yan§ma girer. Turkun ku 
sevmesi i§te bu karakterestik vastflard 
d1r. Bozkurd, Ergenekon kahramanla 
na ktlavuzluk etmeseydi onlar bu va 
feyi kendiliklerinden kurda yiikletece 
lerdi ve Cengiz, iki kere daha ciha 
olmak pahasma da olsa gokbayrak 
kurd ba§Int atamazdt. 

Fakat kurd, tufeyli kurd sinsiligin t' 
1alidir. N astl dogdugu bilinmez; kar 
ltk alemlerden pis bir ttmak gibi do~ 
siiriinenleri uc;ar zannettirecek bir m1 

mtzhkla yapt§ligt yerde ktmtldamr. B 
dan dolayt biitiin Tiirkler, tufeyli ku 
da obtirile iltibas ettirmemek i~in bo 
derler. Y alntz !stanbullulardtr ki d 
kurdunu tammamak yiizunden, bu mi 
kin mahliiku o isimle anarlar, hatta y 
mi§ kurdlanna - bilinmez ne mtinas 
betle - biilbiil demekten ~ekinmezler. 

istanbul lehc;;esinde durup dinlenm 
bilmiyen civelek c;ocuklann da stf 
kurdludur!.. Ayni lehc;;e §iiphe 1shrab 
na tutulan bir adam! «ic;ine kurd dii§t 
diye tarif eder. Fa kat dikkat olunur 
goriiliir ki yemi§kurduna, yaralara ya 
pl§an kurdlara bocek diyen Anadolu 
Rumeli halk1, o hayvana dag kurdun 
admt veren !stanbullulardan ~ok da 
isabetli davranml§hr. 

Buglin kurdu hahrlayt§lm bir~ok ye 
mi§lerin kurdlanmt§ olmasmdandtr. T a 
dma doyulmadan sonu gelen kirazlar 
bi zerdaliler de, erikler de, kaytsrlar 
bocek i~tinde! .. Fa kat bu tufeyli hayva 
!an barmdtklan tath ko§eciklerde rah 
stz eden bir el yok. Onlar, zarif kafes 
Jere kapanmt§ hakiki hirer biilbiil gi 
ya§aytp duruyorlar. 

!§in sthhat meselesile alakasmt bilmi 
yorum. F akat bocekli yemi§lerin uluor 
sattlmas1 zevk baktmmdan ~tok sakat b 
~ey . Zerdali ahp ta bocek yemek zan 
netmem ki ho§a giden bir§ey olsun! .. 

*** 
Bu sattrlan yazarken hatmma §U hk 

geldi: Biiyiik Harbin sonunda ve es 

edilmi§ ~atanda§larm yurda donii~leri s 
rasmda lstanbullunun biri yemi~ ahyor 
mu§. Adamcagtz gun gormii§, esnaf d i. 
zenine aktl erdirebilmi§ biri olacakmts 
boyuna i~ilen andlara ragmen uzunca" bi 
smama yapmadan pazarhga gm§mem 
ve bir erikten hayli §i§man bir bi:icek ~ 
kmca diikkan sahibine c;;tkt ~ml§: 

- Utanmadan yemin de ediyor>un 
Bu biilbiil ne? .. 

Uzaktan sahneyi seyreden biri yava§ 
c;;a sokuluyor ve elini bocekli erige uza 
ttyor: 

Bana verin, diyor, biz esaret ha 
yatmda bu bulbiillerin §ahin olanlann 
yedik ah~tgtz hmmlara!.. 

Hepimiz boyle diyemeyiz ki! ... 
M.TURHAN TAN 

Ardar bir adam1 oldiirdiiler 
Burdur (Hususi) - Burdurun 0 

luklaralti mahallesinde memlekette tP. 
essiir uyandtran garib . bir oliim vak' as 
olmu~tur. Bu sene yagmurlann fazlal:g 
dolaytsile ge~ten yillara nisbetle anla 
fazla ogul c;tkarmaktadtr. Hasan U sta 
isminde birisi artlarm c;ogald1gmt gormii§ 
ve bunlan bu kesif an bulutunu kovanlara 
doldurmak istemi§tir. Ak§amiizeri bu i ~ 
i~in kafi derecede korunmakstzm i§e ba~-
1aymca anlarm evvela beyi sonra bin • 
lerce an kendisine hiicum etmi§ ve sof. 
maga ha§laml§lardtr. Bundan fena halde 
iirken ve cant yanan Hasan Usta kac; • 
mak istemi§se de anlarm ISirmasmm tesi
rile bulundugu yere ytgllarak olmii§tiir. 

-- - -
danm soyleyim: Otomobilde senin ~an • 
tam alan benim. Zaten benim elimdeydi, 
Sen unuttun ve onu otomobilde kaldt zan
nettin. Onu gortiiriip ~ayua sakhyan cla 
benim. Anladm degi] mi? 

Sabahat yutkunm1ya ~tah§tyor, bogazi
nt bir§ey tikamt§ gibi buna mu,lffak ola· 
m1yordu. Elini boynuna dogru gotiirdii 
ve yutkundu. Hala agzt ac;tkta ve alt c;e
nesi iyice goriinecek kadar titriyordu. 

Y ere bakh ve biiyiik bir gayret sarfe
dere yutkunabildi. Sadi elini onun o~
zuna koyarak: 

- Ben sana dah fena huylarum soy· 
liyecegim ama, dedi, §imdi seni fazla iiz
mek istemiyorum. 

Sabahat bir daha yutkunarak, param 
parr;a bir sesle: 

- Cok.. iiziildum, dedi, bittim ... ~t<>k .. 
fena ... oldum. 

- Halbuki sevinmelisin, degil mi ya .. 
Bir dolandmcmm elinden kurtuluyorsun. 

- Bana ... Hie; oyle gelmemi§ti. Hm 
da ... Vallahi ... Hala da ... 1inanmtyorum. 

[Arka.st VCJIII 



Diin gece yap1lan milli rna~! 

Basketbol takimimiz 
Y unanhlart 49 -12 yendi 
-Jugiin Alman giire,~ilerile ilk kar,Ila,ma yapiiacak, 
~cnebi boksorlerle miihim temaslar hazirlaniyor 

CUMHURiYET 

Balkan festivali Bir 

Yugoslav ~ocuk 

orkestras1 da getiriliyor 
{:atana 

Festival komitesi; beynelmilel bir §Oh- "' 
reti haiz olup §imdiye kadar Avrupamn 
bircrok §ehirlerinde v~rdigi konserlerle bi.i
yiik muvaffakiyetler kazanmi§ olan 25 
c;ocuktan mi.irekkeb, milli Yugoslav or
kestrasmi, lstanbul mevsiminde, birkacr 
konser vermek i.izere istanbula davet et· 
mi§tir. Bu heyet, Viyana c;ocuk korusun
dan daha fazla ragbet kazanmi§ ve her 
tarafta begenilmi§ bir gruptur. 

res sam 

ile Okyanusu 
haztrlandt 

Komiteye verilen teminata gore bu se
ne Romanya hi.ikumeti, gecren seneki fes
tivaie gonderdigi heyetten daha bi.iyiik 

I bir heyet gondermege karar vermi§tir. Ru-

1 

menler gecren sene profesor Robreskonun 
riyasetinde bir heyet gondermi§lerdi. Bu 
sene ise Londra Hayd Park festivaline 
i~tirak ederek orada Balkan milletleri a-

Tiirk- Yunan Mill[ basketbol takrmlan maflan evvel bir arada 
lki mac; yapmak iizere ~ehrimize davet gece yap1lan miisabaka, gogiislerimizi if

edilen Yunan milli basketbol tak1m1 ilk tiharla kabartacak bir netice vermi§tir. 
mac;m1 diin ak§am Beyoglu Halkevinde Tiirk <;ocukian, basketbolda hakikaten 
Turk milli tak1mile yaptl. ~ok miihim bir mevcudiyet gostermi§ler-

Mac; saati yakla§nken salonu ekseriye- dir. 49 un 12 ye nisbeti bunun itiraz ka
ti kadm oian bi.iyi.ik bir seyirci kalabahgl bul etmez bir okiisiidi.ir. 
kaplamJ§b. Seyirciler arasmda Tiirk Yunan federasyonu, buraya gonderdi· 
Spor Kurumu Ba§kam General Ali Hik- gi besketbol tak1mmi Berlin Olimpiyad
met, umumi katib Nizameddin, T enis ve Ianna gonderecektir. Bu tak1m1 dart mis
Basketbol F ederasronu Reisi Tokad li bir say1 farkile maglu beden Tiirk ta
saylaVI Siireyya, Giire§ F ederasyonu re- kimmm da Olimpiyada gonderilmesi, zan
isi Ahmed F etkeri, Eskrim F ederasyonu nederiz ki, art1k bir zaruret olmu§tur. 
reisi Fuad bulunuyordu. BasketbolculanmJZI, kazand1klan gali -

Evvela Yunanhlar sahaya c;1kt!lar ve biyetten dolay1 bilhassa tebrik ederiz. 
ti.irkc;e olarak Ti.irk sporculan §erefine Yunan tak1m1 ikinci ma<;Jm cumartesi 
bag1rarak alki§landdar. Yunanh oyuncu- gi.ini.i ak~am1 Galatasaray kuli.ibi.inde Ga
lann c;ok uzun boylu olduklan goriili.i - latasaray tak1mile oymyacaktlr. 

rordu. Samimi bir meras~~d~n sonra ta- Alman giire~rileri geldi 
omlar kar§Jhkh olarak dlZIIdiler. . . . ,.~ 

Her iki takim d 'lk sayll rJnJ bir r Berlm Ohmp1yad oyunlarma hamla-
a 1 a e k · · K d k" k I · 

b I tlk d k 'k rna u;m a 1 oy ampma a man gure§· 
er est ati§tan yap!! ar. on a 1 anm .1 · • I k I k I D d 

L I d T" k k · · 1 k c;1 enm1z e ar§I a§aca o an artmun 
e~a~ ang1cm a ur ta Iml IYI <;a J§ara AI .. k d" b h k 
sayiSlnl aluya c;IkardiSa da sonlara dog- . ma~l gure~ .ta. Iml u~ s.a a t onvand • 

Y 11 r d 11 k On1ar da Sa styone e ~e nm1ze ge mt§, stasyon a 
ru unan 1 a a a<; ara • G" F d .. · · · 

I d .. d k d 1 ']k d k' ure~ e erasyonu ve gure§crllerimiZ ta· 
y1 anm or e cr1 ar 1 ar ve 1 on a J· f d k 1 
k.a b I 6 4 T .. k k l h' ra m an ar§l anmi§hr. 

u sure! e - ur ta 1m1mn e me AI k d ' .. · b' 'd 
'leticelendi. man ta 1m1 ye 1 gure§c;I ve 1r 1 a-

Ikinci on dakikada Tiirk taklmi bir reciden mi.irekkebdir. Gi.ire§ F ederasyonu 
bu ak§am miisabaka yapacak takimimiZI 

arahk arkaarkaya i.ic; say1 yaparak say1 
~u ~ekilde tesbit etmi~tir: 

adedini 12 ye c;1kannca Y unanhlar taym 56 kiloda Kenan, 61 de Y a§ar, 66 da 
avut istiyerek takimlanm degi§tirdiler. Yusuf Asian, 72 de Nuri, 79 da lbra -
Biraz sonra da haftaym oldu. Yunanh· him (serbest), 87 de Biiyiik Mustafa, 
lar, oyunculanm hakeme haber verme -
den degi§tirdiklerinden Ti.irk tak1m1 tek- agirda da Samsunlu Ahmed (serbest). 

Almanlar da ekibierini §U §ekilde ter
nik favulle tek bir saYJ daha kazandl - tib ettiklerini bildirmi§Ierdir: 
gmdan Yunanhlar 13 - 4 maglub vazi-
•ete di.i§tiiler. ~oleben I. ~oleben II. Gul de Mays-

0 'k' . y 1 k ter, Wicke, Butter, Kainer, Fogedes. 
yunun 1 mc1 yariml unan a Jmi 

~in c;ok fena oldu. Tiirk tak1m1 <;ok gi.i- Be§ hafta sonra Berlinde ba§hyacak 
!el anla§malarla sayi adedini 22 ye ~YI- Olimpiyad mi.isabakalarmda renklerimi -
~armaga muvaffak oldu. Yunanhlar bi- zi ta§Iyacak olan gi.ire§c;ilerimizin bugi.in 

kar§Ila§acaklan Alman tak1m1, Finian -
raz siikfut bulmak i~Yin tekrar taym avut 

b T k k 
diyahlardan daha iisti.indiir. <";i.inki.i, 

istediler. Bununla hera er iir ta 1m1 D d ortmun takimi Almanyada 75 bin gi.i· 
1n dakika bittigi zaman 40 say1 yapm1~, re§c;i arasmda yapilan miisabakalarda 
Y unanhlar da ancak 8 e ~Yikabilmi§lerdi. 

Son on dakikamn ic;inde de Ti.irk ta- muhtelif sikletlerin §ampiyonlugunu ka-
zanmi§ bir tak1mdu. 

ciml say1 adedini 46 ya ~Yikard1ktan son-
a taym avunt istiyerek tak1mda baz1 de- Finlandiyal1larla yap1lan mi.isabaka -
~i§iklik yaptl. lardan ald1klan dersleri son idmanlarda 

Oyun bittigi zaman Ti.irk taklmi 49, tamamile tatbik etmege muvaffak alan 
'( unan taklml da 12 say! yapm!~ bulu- gi.ire§c;ilerimizin, ogrendikleri yeni tarz -

1 T larla gi.ire§megi deneyecekleri soylen -
tuyordu. Bu suret e iirk tak1m1 c;ok 
'iyi.ik farkla galib gelmi§ oldu. mektedir. Bu itibarla Dortmunt takimile * * * yap1lacak biiti.in miisabakalar herhaide 

Yunan milli basketbol tak1mmm §eh- ~ok dikkat ve alaka ile takib edilecek • 
imize davet edilmesi, Ti.irk basketboi- lerdir. Mi.isabakaiara bu gece Taksim 

:ulannm hakiki varhgm1 ortaya koymak stadyomundan saat 8.30 da ba§lanacak-

Spor kurumu reisinir 
tefti,Ieri 

icrindi. Birc;ok spor gruplanmn Berlin 0- hr. 
limpiyadlanna gitmesine karar verildigi 
1alde basketbolcular bundan mahrum e
:lilmek istenmi§ti. Ti.irk Spor Kurumu, 
'Junda biraz da hakh idi. Ci.inki.i §imdiye 
K:adar basketbolculanmiz ecnebi bir ta -
~1mla temas etmek imkamm bulamamJ§ -

Ti.irk Spor Kurumu Umumi Reisi Ge
neral Ali Hikmet Ayerdem refakatle • 
rinde ikinci reis Halid Bayrak, Atletizm 
F ederasyonu reisi Vi! dan A&ir, istanbul 
MmtakasJ reisi F ethi Ba§aran oldugu 
halde di.in Bogazi~Yindeki Anadolu, Bey
lerbeyi, Anadoluhisan ve Beykoz ku -
liiblerini dola~mislardtr. Bilhassa Ana -

1 ar, kendilerini de gosterememi§lerdi. h
e bu maksadla Yunan tak1m1 §ehrimize 

· a~nlrni§IJr. 
Turk - Yunan tak1mlan arasmda di.in 

rasmda birinciligi kazanmi§ olan heyeti 
o;ondereceklerdir. 

;>ehrimizdeki Romanya vis konsiili.i ile 
Lanc;ilar Bibesko, bizzat, gelecek olan 
',u heyet i§ile alakadar oimaktad1rlar. 

Bu sene Yunanhlar da biiyi.ik bir he
yet gondereceklerdir. Bu heyet oymya
: agl milli oyunlardan ba§ka bircrok ta 
· anh tablolar gostereceklerdir. 

Komite, muhtelif memleketlere gonde
rilmek iizere birc;ok afi§ler de hamia • 
IDI§tlr. -------Japonyanm <;ini protestosu 

Tiyen Cin 24 (A.A.) - J apon ~on
solosu, ge<;:en pazar gi.inii Chantoung sa
hillerinde sis i<;:inde yolunu §a§Iran bir 
Japon gemisine bir Cin kruvazori.i tara
fmdan top atilarak mi.irettebatmdan dort 
ki§inin yaralanmasma sebebiyet verami§ 
olmasmi Cin memurlan nezdinde protes
to etmi§tir. 

dolu kuiiibiini.in c;ah§malanm takdir e • 
den General, yann da Kad1koy tara -
fmdil ki kuliibleri dola§acakhr. 

. Miihim boks temaslarl 
yaptlacak 

Gaiatasaray kuliibii boks ~ubesinin te
§ebbiisii iizerine Romanya, Avusturya, 
Yugoslavya ve Yunanistan boks F ede -
rasyoniarma bir mi.iracaat yapdrm§hr. 

Miiracaate gore boksorlerimiz ya bu 
memleketlere gidip mac;. yapacaki;J.r, ya
hud bu memleketlerin bok~orleri" ~'ehrirA~~ 
ze gelerek boksorlerimizle burada kM '

§tla~acaklardiT. 
Bu temasiardan almacak neticeye go

re sinek sikletten, vasat s1klete kadar mu
vaffakiyet gosteren boksorlerimiz Berlin 
Olimpiyadma goti.iri.ileceklerdir. 

Boks tecriibe maflart 
istanbul Boks Aianbgmdan: 
1 - 5 temmuz pazar saat 20 de Bey

oglunda Parmakkapida Galatasaray ku
Iiibi.inde bosk tecri.ibe macrlan yapJ!acak

tJr. 
2- Tar!Jlma Galatasaray kuli.ibi.inde 

saat 16 dan 18 e kadardiT. 
3 - Bu mac;lar Olimpiyad sec;mele -

rine mebde olacakhr. 

Atletizm federasyonunun 
program1 

Ti.irkiye Atletizm Federasyonu, yur -
dumuzda atletik sporlarm yayilmasmJ te
min ic;in hamladigi programm tatbikma 
karar vermi§tir. 

Bu programa gore, §ehirler arasmda 
turnuva usulile miisabakalar tertibini dii
§iinen F ederasyon, bilhassa mi.iptedi 
gender arasmdaki miisabakalara daha 
z1yade ehemmiyet verecektir. 

Louis yenilince 

Nevyorkta Zenciler 
beyazlara sald1rddar! 
Nevyorktan Londra gazetelerine bil _ 

dirildigine gore Smelingin beklenenin hila
fma boksor Joe Louise galebe eylemesi 
Nevyorkta ve diger Amerikan §ehirlerin
de vahim kan§I~hklara sebeb olmu~tur. 
Caddelerde zenc1ler beyaziara hiicum et
mi§ler ve beyazlann evlerine taarruzda 
bulunmu§lardlr. Nevyorkun zenci rna _ 
hallesi olan Harlemi; asayi§in muhafaza
Sl i<;in biiyiik zabtta kuvvetleri abluka al
tma almi§hr. Zenciler kendi trkta§lanmn 
muzaffer olacagma kanidiler. Hatt'l 
bahsimi.i~ter~k.te he~ zenci Louis ic;in 
bahs~ gtrmi§h. Ze~~~ ~oksoriin maglub 
oldugu anla§Ilmasl uzerme zenciler ken
dilerinden ge~mi~ ve beyazlann oturduk
lan kahvehanelere ve otomobillerine h" _ 
cum etmi~lerdir. u 

B u taarruzlara kar§I beyazlar .. I . k rovo-
ver ale§Ile mu abelede bulunmu~l d 
Bir hayli zenci mecruh olmu•tur Har Jr. 

b. k • · asta-
nelerde I~<;o yarah tedavi edilmekt d: 
D·- h I d 'I I c .r. 1ger §e IT er e zenc1 er e beyazi 

d d h 'dd ar ara-
sm a a a §I etli ve kanh musadem I 

M. Marine Marie ve ~atanasz 
Marin Marie isminde bir Frans1z res

sam!, motorlii bir ~atana ile Nevyork -
tan Fransaya yalmz ba§ma scyahate ka
rar vermi~tir. Pariste c;1kan i:ntransi -
geand gazetesinin muharriri bu zatla 
bir mii.lakat yapmi§hr. Marin Marie 
tasavvur ettigi seyahat hakkmda §U iza
hati vermi§tir. 

. •-:- Champlain vapurile Amerikaya 
gidip, beraber gotiirecegim c;atana ile 
oradan Fransaya avdet etmek tasavvu
rundayim. Champlain vapuru Nevyor -
ka 7 temmuzda varacak, on giin sonra, 
yani 17 temmuzda oradan Fransaya ha
reket etmekligim muhtemeldir. 

Nevyorktan Fransaya kadar olan At
lantik yolculugunu ka~ giinds--yapaca -
gimi bilemiyorurn. <;iinkii, Atlantigi mo 
torle ge~mek tecrii'besine ilk defa ola -
rak giri~iyorum. Yorucu bir i§tir ve bir 
c;ok ihtimalleri gozoniine getirmek la -
zimd1r. Hava §eraitini, motoriin rand! -
mamm, hatta motorde anza ~1kmas1 ih
timalini hesaba katmahd1r. 

1933 senesinde, bir defa, Atlantigi yel
kenle ge~mi§tim. Fakat, o zaman, Avru
padan Amerikaya gitmi§tim. Amcrika -
dan Avrupaya ge~mek daha kolayd1r. 
<;iinkii cereyanlar vard1r. Biiyiik yolcu 
gemilerinin takib ettigi yolu katedece -
gim ve §imalden gec;ecegim. Bu seya -
hati 19 la 25 gi.in arasmda bitirecegimi 
iimid ediyorum.> 

Marin Marie, ~atanas1 hakkmda so -
rulan suale de ~u cevab1 vermi§tir: 

•- Gemimi bilhassa bu seyahat i~in 
yapbrd1rn. Oldultr;a konfcirlu bir ~ekil
de in§a edilmi§tir. Ftrtmaya tahammi.il 
ede}jilmek ir;in tahlisiye kay1g1 gibi r;ok 
oturakh bir tekneye ihtiyar; vard1r. Ge
mimin boyu 13 metro, geni§ligi 3,50 met 
ro, motorii 55 beygir kuvvetindedir. 

Saatte a§agr yukan be§ litre benzin 
sarfedecektir. Atlantigi a§mak ic;in dort 
ton benzin yakmak lazimdir. Amerika
dan satm alacag1m bu benzin 1200 frank 
tutacagma gore, bu kadar az bir mas -
raf~a Atla~tik denizini a§mak kabil ol -
dugunu gostermesi itibarile de, seya
hatim §ayani dikkat bir §CY olacakbr. 

Ufak romorkorlerde oldugu gibi, s;a
t~namn ~.limen yeri camekanhd1r. 1-
~~~de tab~I, radyo cihaz1 ve kendi filmi
ml c;ekeb1lmekligim ic;in de sinema ma
kinesi vard1r. Bu camckanh diimen ka
mar~s.~mn altmda da mutfak vardrr. 

Bi.ltun gece diimen ba§mda bulunaca
gim: Gu_:.ub?a.~ t.ulua kadar ayakta du
ra~Ilecegimi um1d .. ediyorum. Giine§ 
dogduktan sonra dart saat kadar istira
hat edebilecegim zanmndayrm. istira _ 
hat esnasmda gemiyi belki durdururum. 
<;unkii tek ba§lma oldugum ic;in fas1Ia
srz motOr gi.iriilttisii fazla yorgu~luk ve
rir. Yamma yiiz ~lin idare edecek kadar 
erzak alacag1m. Insan hali bu, ne ola _ 
cagr bilinmez!. 

Bu tc§ebbiistim bilhassa §Unu ispat e
decektir ki, Fransada, hir;bir ecnebi ge
misinin yapam1yacagi derecede ag1r se
ferlcre tahammiil edebilecek kabiliyeti 
haiz gemiler in~asr miimkiindiir. Ariel 
ismindeki bu gemimi 1937 sergisinde 
tc~hir ederek memleketimizde yaprlan 
i§ler hakkmda diinyaya fikir vermi§ o
lacagim.• --------

936 Fransa 
Kralicesi .. 

Giizellik 
se~ildi 

25 Haziran 1936 

Diisenin dostu olmaz! 
' 

lsvi~re Neca§iyi kabul 
etmek istemiyor! 

Maamafih imparator Milletler Cemiyeti Asamble-· 
sinin i~tima1nda Cenevrede bizzat bulunacak 

LBa,1tarat' 1 tncl sahtted.eJ 
Soylendigine gore Neca§i, Edene Ha

be§istanm mi.istakil bir millet olarak mev
cudiyetini muhafaza etmekte ve italyan 
istilasma kar~1 mukavemetin devam ey -
lemekte oldugunu soylemi§tir. 

Neca§inin biitiin bu i~ler hakkmda Ce
nevre asamblesinde bizzat izahat vermek 
iizere Cenevreye gitmesi ihtimalinin mev
cud oldugunu farzettirecek bir tak1m se
bebler vard1r. 

fngiliz mehafili, Neca§inin memleke -
tinden C(lkmasmdanberi Habe§istanda bir 
hi.ikumet mevcud olmadigi ve lmparato -
run ileri siirdi.igii iddialann lngiliz kabi
nesinin hath hareketini asia degi~tirmiye
cegi miitaleasmda JSiar eylemektedirler. 

Necafi Cenevreye gidiyor 
Londra 2~ (Hususi) - Habe§ lm

paratoru, lngiltere Hariciye Na -
zm M. Edenle birlikte yann Parise ve 
oradan da Cenevreye hareket edecektir. 

N e~a§i. C~nevrede Habe§ delegasyo
nunu Jdare edecek fakat soz soylemiye
cektir. 

Y agmur mevsimi ba,ladr 

.. Adis ~bab~ 24 (A.A.) - Birkac; 
gundenben yagmurlar mevsimi ba&laml§· 
!Jr. Maamafih yagmurlar, askerlerin yo! 
in§aahm sekteye ugratmamJ§hr. Bu in -
§aat, saat 14 ile 16 arasmda ancak k1s -
men tatil edilecektir. 

§iddetli olacak olan yagmurlara 
icab eden bi.iti.in tertibat ahnm1~hr. 

kar~i 

Bir Roma gazetesinin miitalea•r 
Roma 24 (A.A.) - Tribuna gaze~ 

tesi yaz1yor: Cenevre ic;timalanmn ari~ 
fesinde beynelmilel vaziyet, karanhk 
goriinmekte berdevamd1r. ingilizlerin 
zecri tedbirlerin kaldmlmasma clair olan 
tekiifieri, halyaya kar~1 takib edilmekte 
olan hath harekette bir degi§iklik vuku
una delalet etmez. 

Milletlerin Avrupada mesai birliginde 
bulunmaga hakika~n ham olmad1klan 
~i.iphesizdir. 

Giornaie d'haliaya gore, milletler ltal~ 
yaya kar§I bir infirad siyaseti takib etmegi 
arzu etmektedirler. Bu gazete, Habe§is
tan meselesi tamamiie hallediimedikc;e 
halyanm istikbalde her ti.irli.i mesai birli
ginde bulunmaktan kaC(macagmi yazmak~ 
tad1r. 

Bulgaristan da zecri tedbirleri 
kaldrrryor! 

Sofya 24 (T elefonla) - Bulgar he~ 
yeti viikelas1 bu ak§am yaphii;t ic;timada 
halyan- Habe~ harbi !talya zaferiie neti
celendigi i<;:in Cemiyeti Akvamda zecri 
tedbirler meselesi mevzuu bahsolurken 
Cenevredeki Bulgar heyetinin zecri ted
birlerin kalkmas1 icrin rey vermesine ka • 
rar vermi~ ve heyete bu yolda talimat 

T emmuz ve agustos aylarmda daha gondermi§tir. 

Bel~ikadaki grev isyan 
halini alm1s , 

I Ba~ taratt 1 tnc1 sahttede1 
l'in kap1lanm kmp is;eriye girmi§lerdir. 

Komiinist olm1yan siyasi partilerin 
liderlerine katil kasdile tecaviizler ya -
p!lmi~tlr. Sokaklarda gec;en kadmlara 
bile taarruz olunuyor. 

Birr;ok yerlerde zab1ta grevcilerin te
cavi.iz ve taarruzlan kar~Ismda aciz 
kalmi§hr. 

Zabrta memurlan degil, amelenin 
kendi liderleri bile artlk grcvcilere soz 
dinlctemiyorlar. <;i.inki.i grevci amele 
arbk ihtiUH ruhile hareket etmektedir. 

Sosyalistler grev halinde bulunan 400 
bin amelenin sosyalist partisinin emir -
lerine inkiyad ettiklerini iddia ediyor
larsa da dogru degildir. I§c;i kendi bildi
gine hareket ediyor. 

Belc;ika yiin sanayii merkezi olan 
Vervierste vahim kan~1khklar <;1km1~ -
hr. Kan~1khklara sebeb oldugundan 
~iiphe edilen Belr;ikah grev riiesasmm 
tevkifine liizum goriilmii~tiir. Grevcile
rin ba§lan teslim olmak istemedikle -
rinden polisler yalm loll<; hiicum ede -
rek bunlan elde etmi§lerdir. Ruesamn 
tevkif edilmesine ragmen kan§Ikhk her 
tarafa yayilmaktadir. 

Briikselde bir~ok yerlere kundak so -
kulmu§tur. $ehrin biiyiik petrol tasfi -
ye fabrikas1 ate~ almi§, yanm milyon 
litreden fazla petrol yanmi§hr. Bina ya
narken fabrikanm etrafmda grevci a
mele toplanmi§h. 

Biitiin Briikseli tehdid eden bu yan
gmm kasden ika edildigi zannedildigin
den takibat yapllacakhr. 

Bel<;ikada ve diger memleketlerde ti
caret harab olmu§, umumi ahlak bozul
tnu§tur. Belc;ikanm her tarafmda sar
ho§luk ve ahlaks1zhk son dereceyi bul
du. Gazeteler bunlan ne§retmege ce -
saret edemiyorlar.> 

F ransiZ·Aiman gerginligi 
tBa*tarat' 1 tnct sahttede1 

lesi hakkmda noktai nazar teatilerinde 
bulunacaklardir. Fransa, Almanya ile 
bir uzla§ma esas1 bulmak arzusundad1r. 
Biz, kimseyi tehdid etmiyoruz. Fransa, 
tarnamile sulh davasma baghd1r ve uh
dcsine di.i§en buyiik vazifeyi ifa ede -
cektir.> 

Almanya korkusu 
Paris 24 (A.A.) - Meb'usan meclisin

~~ hiikumetin harici siyaseti hakkmda-
1 beyanahm takib eden miizakereler 

esnasmda sag cenaha ve merkeze men
sub. bazl ~eb'uslar, Avrupamn §irndiki 
nazik vaziyetinden bahsetmi§lcrdir. 

Muhafazakarlardan M. do Kerillis, 
~lma~yamn <::ekoslovakyaya kar~I ani 
b1r hucumda bulunmasi ihtimalinden 
bahsetmi§ ve Fransanm boyle bir ihti -
m~l~ kar§l ha.zirhksiz oldugunu soyle -
tni§hr. Mumailcyh, Fransa i<;in de acil 
bir tehlike mevcud oldugunu ilave eyle
mi§tir. Almanlarm 1800 tank1 ile mo _ 
torlii f1rkalan iki giin zarfmda Belc;ika
YI ge~c bilir. 

Beynelmilel elbirligi 
siyaseti 

f Ba$ tarat1 1 lnct aahltetfel 

duguna §iiphe yoktur. Ti.irkiye Hariciye 
Vekili. Ankara - Montro yolunu Paris
ten dola§arak katetmek suretile, bunun 
yeni bir misalini gostermi§tir. Ri.i§tii Aras, 
yarm ac;Ilacak olan Bogazlar Konferanst 
muvaffakiyetinin vabeste oldugu bazl 
noktalan tenvir hususunda bu yolu en 
miikemmel va~tta telakki etmi~tir. 

Kilometrolara aldm§ etmemege ah§ ~ 
m1~ ve herkesi memnun etmege c;ah§ma~ 
kaide ittihaz etmi§ bir devlet adammm 
boyle bir seyahate karar vermesi ic;in, 
Mosyo Leon Blum ve Mosyo Yvan 
Delbosla temas arzusu beslemesi, hie; §Up

hesiz kafi gelirdi. Beynelmilel elbirligi 
fikrine, yeni Ti.irkiyenin takib ettigi siya
set kadar geni§ ve miisaid bir siyaset bu
lunamaz. Eskilerin hala Rii§tii Bey diye 
tamd1klan bu zatJ, uzla~ma hususundaki 
ate~li faaiiyetini takdir etmeden tamm11.~ 
kabil degi!dir. 

Baz1 kimseler, Montro miizak:erahna • 
mevzu te§kil edecek olan Bogazlann tek
rar askerile§tirilmesi prensipine i§tirak et• 
meden evvel, F ransamn, di.i§iinmek ic;in 
vakte ihtiyac gormesini biraz hayretle 
kar§Ilami§iardir. Fa kat, i§, derin surette 
tetkike degecek kadar biiyiiktiir; zira. 
sulh muahedelerinin hukuki bak1mdan 
tadiline onayak olacak ve bundan sonra· 
ki i~Iere misal te§kil edebilecektir. tleri 
dogru ad1m atmadan evvel meselenin her 
tarafm1 tetkikten gecrirmek ve, hususile, 
vaziyetimizi, Romanya gibi dogrudan 
dogruya alakadar devletlerin alacag1 du· 
ruma uydurmak tabii idi. Herhalde, 
prensipin kabulii, en sarih §ekilde bildi
rilmi§tir. Rii§ti.i Aras bu cihetten endi~e 
edemez. 

Montro Konferansmm muvaffakiye • 
tini muallakta tutan yegane ~ey italyamn 
i§tiraki meselesidir. ltaiyanm Akdenizde~ 
ki vaziyeti ve hususi!e §ark havzasmdaki 
durumu oyle bir raddededir ki, bu dev
Ietin i~tiraki olmaksiZln yeni bir vaziyet 
ihdas1 di.i~i.ini.ilemez. Halbuki, M. Mu~ 
solini, italyanm, milletler haricinde kal~ 
d1g1 miiddetc;e, hi<;:bir arsmlusal harekete 
istirak etmiyecegini gayet kestirme ola.
rak si:iylemi~tir. 

Zecri tedbirierin yakmda terkedilm~si 
ihtimali, ~iiphe yok ki, mi.isaid bir inki§a• 
fm vukuunu di.i&iinmege elveri§lidir. Ro
ma hiikumetinin, tazyik tedbirlerinin il • 
gasma, mi.inasib &ekilde mukabelede bu
lunacagml i.imid edebiliriz. 

Ti.irkiyenin hakli talebi Montrode de
gil, Cenevrede neticeye baglanacakhr. 

Ri.isti.i Aras, i§e ba§lamadan evvel. Fran~ 

SIZ hi.ikumetinin noktai nazannJ ogren • 

mek istemekte hakhd1r. 

Ayan meclisinde hlikumetin beyana _ Fransa hiikumetinin beyanatl hakkmda 
tma ajd miizakereler yann yap1lacak - bir gCma miitalea serdetmemektedir. 
br. Ayan mcclisi, diinkii celsesinde Nasyonal - Sosyalist mehaf.il, muhteriz 
Fransa bankasile hiikCunct arasmda ak-

olmu§tur. e er 

Ma<;:ta zenci boksoriin · yirm· 
d k. S 'k I . 1 Ya&m -

a I .1 ago u kans1 da haZir b 1 
K d k 

u unmu•-

dedilmi§ olan ve bankanm hazineye a- davranmaktadir. Fakat gazeteler, Fran· 
Pariste 936 Fransa Giizcllik Kraliccsi vans vermesine dair bulunan yeni iti _ siz hiikumeti beyannamesinin a§ag1daki 

sec;imi yap1lml§ ve operanm me§hur lafnameyi 90 reye kar§l 184 reyle kabul parc;asm1 gayet biiyiik puntularla ne§ • 
muganniyelerinden ~atmazel Line La- etmi§tir. retmektedirler. 

Diin ,ehrimize gelen Alman giireffileri Sirkeci garmda 
_ lumdilerini lcarfdt;yanlar araamda 

" 

tur. a m ocasmm maglub 1 k ' 
'ld'"' · .. .. 0 ara Yerc sen tgmi gorunce bay1Im1~!Ir 

salle intihab edilmi§tir. Yeni Krali<;enin Berlinde telcikki cBiz eski bir muharib olan M. Hitle, 
hir portresini dercediy<?E._uz. - _ B~n ~(A.A.) - Resmi _meh~f~- ~ sozlerinden §iiphelenmiyoruz .• 
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Konferansin 
.... 

seyr1 
CUMHURi:YET 

lehimizde 
nin birinci ktsmimn tetkikine gec;erek de
mi§tir ki: 

Yeni Parti r 

teskilatt 
' [Ba,tarats 1 fncf lfaldfede] 

.., 7 
:c:: ------

TATILDE 

FRANSIZCA 
[Ba§tarats 1 fncf sahtfede] 

~~ini:le ve Tiirkiyeye kar§I bi.iyiik sem -
Pati tezahiirleri arasmda cereyan etmek
te&., 

Diin ne,redilen 3 numaralt teblig 
Montro 24 (A. A.) - Konferans 

tarafm.dan bugun a§agidaki ii~ numarah 
teblig ne§redilmi§tir: 

· Konferans, Y eni Zelandanm konfe· 
ransta kendisini temsil ettirmek fikrinde 
olmadigini ve fakat Lozan muahedesi ah
kannmn muhtemel bir fesih veya tadiline 
kar§I hi~ bir itiraz1 bulunmadJgmt bil : 
diren ve mezkur memleketin Londradakl 
komiseri tarafmdan gonderilen mektubu
na ittila kesbetmi§tir. Konferans Turk 
projesinin ikinci k1smmm tetkikine ba§la
ffii§hr. 

detmi§ ve Milletler Cemiyeti paktmdan 
mi.itevellid taahhi.idlerin tatbiki yalmz ge
~i§ serbestisinin tahdidi ile degil, fakat 
ayni zamanda te§mili ile tezahi.ir edece
gi derpi§ edilmezse bunun bir tehlike ar
zedebilecegini soylemi§tir. 

Litvinof, Milletler Cemiyeti paktm -
dan veya bu pakt dahilinde akdolunan 
anla§malardan mi.itevellid yard1m taah
hiidlerinin yerine getirilmesi keyfiyeti 
miistesna olmak iizere hali harbde bulu
nan gemilerin Karadenize girmesinin 
men 'ini istihdaf eden bir tadil teklifinde 
bulunmu§tur. 

Bu k1smm miimeyyiz vasft, birincisi 
ban§ halinde, ikincisi sava§ halinde Ti.ir
kiye bitaraf iken ve iic;iinciisii de sava§ 
halinde Tiirkiye muharib iken cihan te -
cim seyrisefainine en uygun §ekillerde tam 
gec;me 'Serbestisi verilmi§ olmasidir. 

Sava§ gemilerinin seyriseferine clair 
olan ikinci kiSlm «emniyet ic;inde serbes • 
ti» kelimelerile tarif edilebilir. Harb 
gemilerinin serbest gec;me hakkt bizzat 
Lozan mukavelesinde de §arta bagh bu
lundurulmu§tur. F akat Tiirk projesinin 
i~mal edemiyecegi esash mahiyette diger 
b1r unsur vard1r. Bu da, ic; Marmara da 
dahil oldugu halde Bogazlar bolgesinin 
emniyeti meselesidir. 

«Kararnamenin tebligi tarihinden iti
baren P arti te§kilati olan vilayetlerde o 
vilayetlerin valileri, Parti nizamnamesi -
nin 89 uncu maddesinde yazth oldugu gi
bi, umumi idare heyeti karan ve genba§· 
kurun onaylamasile mansub Parti ba~ -
kam stfat ve salahiyetini almt§lardtr. Bu 
sebeble valiler, Parti nizamnamesinin vi
layet idare heyeti ba§kanlarma verrni§ ol
dugu biitiin vazifeleri ifa ile miikelleftir
ler. 

Daima 
RADYOLiN 

Prof. ANJEL ayhgt iki liraya yevmi 

ve dereceli kurslar a~mt§hr. Kopriiba
§1, Eminonii han. 

Sultanahmed be~inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

(_;anlurmm (_;erkes kazasi Bayramu _ 
ren koyii ahalisinden olup Kii~iikpazar
da Odunkaptda uncu ArabacJOglu Hac1 

ibrahimin magazasmda hamalhkla ca _ 
h~makta iken hastalanarak Dokme~i _ 
lerde Mehmed Cemlin odasmdan Giil • 
hane hastanesine yahrtlan Gul iim ogul
Ianndan olii siyah arab Ferhad oglu 
Mustafa namt digcri Ferhad oglu Fer
hadm miras~tlart Vasfiye ve Alimenin 
talebile Ferhad oglu Ferhad namtna 
Emniyet Sandtgma verilmi~ 2737 lira 
mezkfu Sandtktan ahnmt~, i ~bu ilan 
~iiniinden itibaren bir ay hitammda mi
ras!Jdan mumaileyhimaya verilecegin • 
den Oliiniin alacakhlarile diger aHika • 
darlarmm malumu olmak iizere keyfi • 

Litvinof, 6 madde ~muliinden ancak 
Karadeniz sahillerinde bulunmayan dev
letlere tatbik edilebilecek §ekilde tesrihini 
istemi~tir. Mumaileyh keza ~htelbahir
ler ic;in derpi§ edilen istisn.a~m uc;ak ge
milerine de te§milini istemJ§hr. 

Boncour, Litvinof tarafmdan yap1lan 
tekJifin daha derin bir tarzda tetkik edil
mesi kaydi ihtirazisile, ilk nazarda Mil
letler Cemiyeti paktmdan ve bu pakt c;er
c;evesi dahilinde akdedilen anla§malar -
dart miitevellid taahhiidlerin yerine ge -
tirilmesine aid F ranstz dii§iincelerine te
vafuk ettigini soylemistir. 

Ayni surette miihim olan ikinci bir 
nokta Karadenizin hususi vaziyetine ve 
bu deniz k1y1smdaki memleketlerin em -
niyetine taalluk eder. Bu denize serbest 
giri§ ihtiyac1 yalmz harb gemilerinin dost 
limanlara yapabilecekleri cemilekar zi -
yaretlerdir. Fa kat bir tek methali olan 
bu denize, kuvveti miidafaastz sahillen 
ve yahud bu k1y1 memleketlerinin c;ok az 
kuvvetteki filolanm tehlikeye koyabile
cek olan bir ecnebi gemisinin serbestc;e 
girmesine miisaade edilmesi imkansiZdtr. 
Buna binaen kuvvet ic;in bir had derpi§ 
edilmi§tir. Projenin bu ktsmmm miihim 
noktasi, harb tehdidine dair olan doku -
zuncu maddedir. 

Gene bu kararm tebligi tarihinden iti
baren nizamnamenin 89 uncu maddesine 
uyularak once merkezden mansub biitiin 
ba§kanlarla, nizamnamenin 81 inci mad
desine gore vilayet idare heyetince se • 
c;ilmi§ meb'us ba§kanlann ba§kanhk ve 
azahk vazifeleri nihayet bulmu§tur. 

Lord Stanhope, bu m~ddeni~ hey.eti u
mumiyesi hakkmda yem prenstplen . ve 
Yeni bir metni ihtiva ettigini kaydeyliye
rek meselenin heyeti umumiyesi hakkmda 
Londradan talimat istemek mecburiye • 
tinde kaldtgtm ve bu talimat heni.iz gel -
medigi ic;in bu baptaki ha~h~ar~k~tini ta
lik eylemekte oldugunu btldJrrnJ§tir. 

M. Politi•in •ozleri 
Politis, mukavelede imzalan olmayan 

devletlere kar§l Tiirkiyenin bitarafhk va· 
zifeleri hakkmda, Sovyet Rusya tarafm
dan yap1lan tadil teklifinin ortaya c;tkar
dtgt hukuki imtiyaza i§aret eylemi§tir. 

Yeni ba§kanlar kasa defterinin devjr 
gi.iniindeki gelir ve masraflanmn yeku ~ 
nunu baglaytp aradaki farkm banka ve
ya kasada mevcud.oldugunu kasa defteri 
iizerinde tesbit edecekler ve bunun alii 
ba§kan, sagi§man ve sekreter azalar tara
fmdan imza edilecektir. 

Valilerin Vilayet !dare heyeti ha§kan
hgma atanmalan dolaytsile c;ekilmi§ olan 
eski Parti ba§kanlarmm yerine yedekten 
aza c;agmlamiyacaktir. 

Litvinof, istedigi tadilatm Lozanda ka· 
bu] edilen prensiblerin terkini kat'iy!~n 
tazammun eylemedigini, Karademzm 
hususi vaziyetinin Lozanda tanmmt§ ol -
dugunu c;iinkii bu deniz~en c;t~acak ola~ 
kuvvetler hakkmda hic;btr tahdtdat derp1§ 
edilmemi§ bulundugunu soylemi§ ve es~ -
sen altmc1 maddenin ancak nezaket Zl -
Yaretlerine aid oldugunu kaydeylemi§tir. 

Aras, Tihkiyenin biiti.in beynelmilel 
taahhiidlerini ve bittabi Milletler Cemiye
ti pakttnda kendisine terettiib eden taah
hiitleri yerine getireceginden kati'yyen 
§iiphe edilmemesi lbm geldigini soyle
dikten sonra bu taahhiitler meselesinin 
husmi bir maddede mevzuubahis edilme
sini teklif etmi~tir. Sekizinci madde hak
kmda hic;bir miitelea dermeyan olunma
mi§Iir. 

Reis konferansm sadece iptidai mahi
yette ilk bir tetkikte bulunmu§ oldugunu 
tasrih eylemi§tir. 

Bu madde, Tiirkiye arazisinin her -
hangi yabanct bir devlet tarafmdan an -
SIZm bir darbeye maruz kalmamas1 ic;in
dir. Fa kat ayni zamanda muhtemel mu -
taarnz1 ani bir hiicumda bulunmak imka
nmdan mahrum etmege matuftur. 

Meb'us olm1yan mi.intahab ba§kanla
rm azahk vazifesini muhafaza etmeleri 
dolayisile baz1 vilayetlerde, idare hcye
ti azasmm saym, nizamnamenin goster
digi miktardan fazla lse, kongre zama -
mna kadar, vilayet idare heyeti vazife -
lerini bu miktarla gorecektir. 

Ba§kanhk vazifeleri nihayet bulan 
mansub ve meb'us ba§kanlar arasmda ay
ni zamanda Halkevi ba§kanhgt vazifesini 
de ifa edenler varsa, bunlarm yerine ta
limatma uyularak vilayet idare heyeti 
azasmdan bir ba§kan se~ilecektir. 

Lord Stanhope, Karadenizde yaptla -
ca k polis hareketleri ihtimalinden bahset
rni§tir. 

J apon murahhasrnrn dilegi 

T eknik komitenin tebliii 
Montreux 24 (A.A.) - Teknik ko

mite bugiin a§agidaki tebligi ne§retmi§-
Stanhope, Japonyamn Karadenize gi- tir: 

recek harb gemileri hakkmda derpi§ edi- «Konferansm teknik komitesi saat 16 
len tahdidatt aynen Karadenizden c;tka • da Brucenin riyaseti altmda ilk celsesini 
cak harb gemilerine de tatbik edilmek §ar- akdetmi§tir. Bi.irosunun te~ekkiiliinden 
tile kabule amade oldugunu bildirrni§tir. sonra reislige ikinci Rumen murahhast 

Bir harb tehdidi halinde, Tiirkiye der
hal hususi bir nizamname ne§retmek hak
kmt muhafaza etmektedir. Tiirkiye, 
cihan efkan umumiyesini tatmin maksa -
dile, harb tehdidi halini tayin ic;in tahdid 
hiikiimleri ilavesinde tereddiid etmek is
temiyor. Ti.irkiyenin istedigi §ey, Millet
ler Cemiyeti tarafmdan bir yard1m de
gil, sadece harb tehdidi halinin ta -
rifidir. Goriildiigi.i vec;hile, harb ge· 
milerinin ge!;mesi hakkmdaki hii -
kiimler geni§ bir fikirJe derpi§ edil
mi§tir. Gene! mekanizma, kontrolu he -
men hemen otomatik bir hale koymakta 
ve bir Bogazlar komisyonunun viicudii 
faydas!Z bir §ekil almaktad1r. 

Parti nizamnamesinin 82 nci maddc • 
sine uyularak muhaberat ba§kan olan 
vali tarafmdan imza edilecektir. Vilayet 
idare heyeti ba§kam nizamnameye go -
re, Vilayet idare heyeti karanm almaya 
mecbur oldugu i§lerde kendi yaztsma i
dare heyeti kararm1 da baglay1p gonde -
recektir. 

Litvinof. vaziyeti diger hic;bir denizle Contzesco'yu sec;mi§tir. Komite miitea -
mukayese ldilemiyecek olan Karadenizin ktben Tiirk projesinden kendisine tevdi 
hususi mahiyeti iizerinde Israr etmi§ ve olunan klSimlarm tetkikine gec;mi§ ve mu
Karadeniz sahillerinde bulunan devletlere kaddimenin miizakeresini proje miiza -
aid olup Bogazlardan c;1kacak gemilere kerelerinin sonuna buakmaya karar ver
mezkur denize girecek gemilere konulan mi§tir. 

tahdidattn ~ynini koym1ya imkan olma • Komite birinci maddenin ibka, taCiil 
dtihnt kaydetmi§tir. Diger taraftan mu - veya ilgasma karar vermek i§irii tahrir 
maileyh Karadenizden Sovyet Rusyamn komitesine btrakmt§hr. 
diger limanlanna gemiler gondermek Komite sthhiye resimleri meselesinin 
mecburiyetinde kalabilecek olan memle • teknik miizakerelerine tevessiil etmi§ ve 
ketin hususi §artlanm tebariiz ettirmi§tir. Tiirk delegeleri Bogazlarda sthhiye te§ • 

Pol Bonkur, FransiZ hiikfimeti nami - kilatt ve tahsil olunan resimlerin mahi -
na, hakiki harb gemilerine konulan tah • yeti hakkmda izahat verrni§lerdir. 
didatm aynen muavin gemilere de konul- fngiliz heyeti murahhasasmca teknik 
mas1 hakkmda en kat'i kuyudu ihtiraziye mahiyette izahat istenmi§tir. 
dermeyan etmi§ ve bu kuyudu ihtiraziye Bulgar, fngiliz, Yunan Tiirk, Yu • 
~umiiliiniin muavin gemiler hakkmda ka- goslav ve Japon murahhaslarmm i§tira -
bu! edJiebilecek olan tarife miitevakktf 1 b T' , 

kile noktai nazar teatisi o mu§ ve u tine: 
bulundu;;_ unu soylemi•tir. d d k B w I d " ' limanlann a urma SIZtn ogaz ar an 

H ariciye V ekilimizin izahati transit olarak ge~en vapurlardan sthhiye 
.Aras, umumi prensiblere miiteallik ka- resmi almmast iizerinde cereyan etmi§ -

rar her ne olursa olsun Bogazlar mmta - tir. 
kasmm emniyetini temin ic;in derpi§ edi- Bogazlardan ne kadar 

gemi ge~iyor len ve oyle kalacak olan tahdidat ve §e• 
raitin konferans tarafmdan miizakere e -
dilebilecegini kaydetmi~tir. 

Arastn, bundan maksadt bilhassa ev -
velden haber verilme, gec;erken maliimat 
Verilme ve tonilatolarm tahdididir. 

Stanhope, Litvinof, Sato ve Contzes -
co, evvelden haber verme prensibini tek -
nik komitece tetkikten sonra miihlet hak
kmda verilecek karar kaydi ihtirazisile 
kabul etmi~lerdir. 

Stanhope, tonilatolarm tahdi~i pren -
sibini de 14 000 den yukan btr rakam 
tesbitine var~bilecek olan teknik komite 
tarafmdan tetkik edilmesi kaydi ihtirazi
sile kabul eylemi~tir. ' 

Litvinof dahi, son fikrasi Karadeniz 
sahilleri devletlerinin hususi vaziyetleri -
nin tanmmasm1 tazammum eden (H) ftk
rasmm derpi§ ettigi istisna sebebile tahdid 
prensibini kabul etmi~tir. 

Montro 24 (A.A.) Konferans diin 
ak§amki toplanhsmda, beynelmilel tica -
rete tatbik olunacak kayidlerin tetkikine 
ba§lami§hr. 

1statistiklerin gosterdigine gore, Bo -
gazlardan gec;en gemiler 12 milyon to
nilatoya balig olmaktad1r. !talya, 
2.527,000 tonilato ile en ba§ta, fngilte
re 1,086,000 •onilato ile ikinci ve miite• 
akiben de Sir a ile Y unanistan, N orvec;, 
Romanya, Almanya ve Fransa gelmek -
tedir. 

Haber almdtgma gore, ]aponya miis -
takbel Bogazlar mukavelenamesinin Mil
letler Cemiyetile miimkiin oldugu kadar 
az alakasJ bulunmasm1 istemektedir. M. 
Pol Bonkur bu mesele hakkmda M. Sa· 
to ile bir mi.ilakatta bulunmu~tur. 

Hariciye Umumi Katibimizin 
evvelhi giinhii izahati 

Montro 24 (A.A.) - Anadolu A
jansmm hususi surette gonderdigi mu
habirinden: 

O~iincii kJsJm, sivil ve siiel uc;:akllu -
dan bahsetmektedir. Tiirkiye, tahkim e
dilmi§ bolgeler iizerinden uc;ulmasma mii
saade edemez. 

F akat uc;aklara, Tiirk hava seyriiseferi 
nizamatma uygun olarak kendi arazisi ii
zerinden tayin edecegi bir yolu takib ede
rek Akdenizle Karadeniz arasmda gee; -
meyi temin edecektir. 

Dordiincii kiSlmda, Tiirkiyenin haki -
miyeti hukukunu hususi surette zikretme
yi liizumlu gi:irdiik. Bu suretle, gec;me her 
halde husumetsiz ve tecaviiz mahiyetin -
den ari olmahdtr. 

Be§inci ktsJmda, aktedilen mukavelenin 
imzasm1 mi.iteakib meriyete girmesi laztm 
gelecegi kanaatinde bulunduk. Miitale
amiZa gore, Montroniin karan Bogazlar 
reiimini te§kil etmelidir. 

Miihim diger bir nokta: Y eni muka -
vele muvakkat olmahdtr. 

Nihayet diger bir nokta da, be§ senede 
bir tadil imkam meselesidir. Tiirkiye bu 
tadil imkamm §U tek farkla teklif etmek
tedir: Bunun hakimiyet hukukunu haiz 
olan devlet tarafmdan kabulii bu imka -
mn tahakkuku ic;in laztmi gayrimiifarik 
bir ~art olarak kalacakttr. 

Konleranszn ii~iincii cel•esi 
Montro 24 (A.A.) - Anadolu A • 

jansmm hususi surette gonderdigi muha • 
birinden: 

Konferans, iic;:iincii celsesini diin saat 
16 da akdetmi§tir. 

Konferans ba§kanltgmca ftalyan ve Ce
nub Afrikast hiikfimetlerinden gelen ve 
bu memleketlerin konferans mesaisine i§· 
tirak edemiyeceklerini bildiren iki mek -
tubdan malumat almmi§Itr. Hindistan, 
Bogazlar statiisiini.in muMemel tadiline 
itirazJ olmadiglDI bildirmektedir. 

Romanya heyeti murahhasasJ, bu 
maddenin ortaya ~tkardt~ teknik mese
leler alakadar komitece tetkik olundugu 
ve biitiin heyeti murahhasalar ~r.ensip 
meselesi hakkmda hattl hareketlenm tas
rih edebilmelerine imkan verecek talima

tt ald1klart vakit noktai nazarim bildire· 

cegini si:iylemi§tir. 

Konferansm diin sabahki gizli celse -
si Tiitk projesinin tetkikine hasredilmi§· 
tir. 

Konferans bundan sonra Tiirkiye hii -
kumetinin mukavele projesini miizakereye 
ba~lamJ§hr. 

Valiler, Parti vazifelerine yakmdan 
ilgili olacaklar ve Parti binasmda c;ah§a
rak, Parti i§lerile me§gul olacaklardtr. 

Umum miifetti§ler, mmtakalan dahi • 
Iinde bi.itiin devlet i§lerinin oldugu gibi. 
P f,rti faaliyet ve te§kilallnm pa yiiksek 
murak1b ve miifetti§idirler. Valiler Parti 
i§lerinde Gene! Sekreterlikle muhabere 
edecekler ve miihim gordiikleri mesele -
Jeri bilgi olarak gene] miifetti§liklere bil -
direceklerdir. 

Va!iler, vilayet hududlan ic;inde devir 
ve tefti§e c;Ikarlarsa vekilleri P arti i§leri 
hakkmda aldtklan salahiyete gore ve • 
killik edeceklerdir. V alilerin vilayet ha
ricinde bulunduklan zaman resmi i§leri 
ic;in vekil bulunanlar, Parti i§leri i~in de 
vekildirler.» 

Dahiliye Vekilimiz lzmirde 
1zmir 24 (T elefonla) - Dahiliye Ve

kili Si.ikrii Kaya refakatinde Parti Umu
ml idare heyeti azalan oldugu halde bu
giin buraya geldi. Valimiz F aztl, Dahi -
liye Vekilini Menemende kar§tladt. 

Sehrimizde bulunan meb'uslar Beledi
ye Reisi, resmi mi.iesseseler erkam ve ka
labaltk bir halk kitlesi Dahiliye Vekili -
mizi Basmahane istasyonunda istikbal et· 
tiler. Askeri bir miifreze resmi selam1 ifa 
etti. 

,Siikrii Kaya Atati.irkiin konagma ve 
refakatindeki zevat Egepalasa indiler. 

Belediye Reisi, bu ak~am Dahiliye Ve
kilimiz ve Parti Umumi idare heyeti a
zalan §erefine 30 ki~ilik bir ziyafet verdi. 

Y ann Parti merkezinde saat 16 da lz. 
mir, Baltkesir, Manisa, Burdur, Antalya, 
lsparta, Denizli ve Aydm Valileri bir 
toolantt yapacaklardtr. 
Dahiliye Vekili lstanbula gelecek 

Bugiin hmirde Ege mmtakas1 valile -
rinin toplanhsma riyaset edecek olan Da· 
hiliye V ekili ,Siikrii Kay a cuma giinii 
§ehrimize gelerek T rakyaya gidecektir. 

Filistin ihtilali 
1 Ba~taratz 1 tnct sahi!edel 

Y ahudilere kar§I Y ahudi olduklarm -
dan dolay1 bir hmc1mtz olamaz. Bura
da Y ahudi aleyhtarhg1 yoktur. <;iinkii 
biz de onlar gibi Semitik bir trktan geli
yoruz. 

f;iinkii 
HergUn Radyolinle fu9a· 
lanan agza mikrob, dit 
agr1s1 ve hastahk girmez! 

Fa kat 
Giinde iki defa Radyolin 
ile difleri f1r9alamak farfhr 

yet iliin olunur. (23935) 

Bogazi~inde: Sanyerde 

Hiinkar Suyu 
ME>siresinde i8 haziran pazar gii
niioden itibaren her pazar miikem
ml'l bir ince saz taktml icray1 a
henk edecektlr. Bo~azm saf ve 
temiz havasmt teneffiis etmek ve 
iyi au i~mek i~in Hiinkar suyuna 
geliniz. Her tilrlil esbab1 istirahat 
temin edilmi§tir, 

Sulara kadar otomobil gider 

Dr. Haftz Cemal 
Dahiliye mutehassm 

RADYOLiN 
I S1hhat, giizellik, I 

cazibe demektir 

Pazardan ba~ka giinlerde ogleden 
wnra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan. 
bulda Divanyolunda (104) numarah 
hususi kabinesinde hastalartru kabul e-
der. Salt, cumartesi gi.inleri sabaij 
c9 ~ • 12» saatleri hakiki ftkaraya mah
sustur. HerkesiD haline gore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22~9R K1shk telefon: 21044 

I . istanbul Beledivesi biinlart I 
Kefif hedeli 953 lira 16 kuru' olan Floryada yaptlacak duvar in • 

fast pazarhga konulmuttur. Ketif evrak1 ve tartnamesi Levaz1m Mii
diirliigiinde goriiliir. istekli olanlar kanunun tayin ettigi vesika ve en 
az he, yiiz lirahk it yapbgma dair ihaleden bir giin evvel Baymdir
hk Direktorli.igiinden ehliyet vesikas1 almalar1 ve pazarhk i~in 72 
lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 26/6/ 
936 cuma giinii aaat 15 te Daimi Enciimende buJunmaJtdtr. 

-- «L» {3560) 

Sahlmak iizere Mezad ltleri Miidiir}iigii Etya fUbesine buakdan 
ve sahibi belli olmtyaiJ efyadan bir dolab, iki soba, ii!r par~a kane _ 
pe, bir karyola, bet konsol, bir masa, bir S&!r havul, iki demir kasa, 
bir kerevet, kornetli perde ilan tarihinden itibaren on he, gun i!rin
de sahibi gelip efyayt kaldumadtgl l!ikdirde a~1k artbrma ile sah
lacakbr. «B.» (3558) 

Kilosu 
25000 Hakimiyeti Milliye Teminab 633 lira 
50000 Dumlupmar 

Haziran 936 tarihinden 31 mayta 937 tarihine kadar Dumlup1nar 
ve Hakimiyeti Milliye mel;teblerine laztm olan ekmek kapah zarfla 
eksiltmiye konulmuttur. Bir kilo ekmege 11 kuruf 10 para fiat tah
min olunmu,tur. istekliler tartnameyi Levaztm Miidiirliigiinde go • 
riirler. Eksiltme 26 haziran 936 cuma giinii saat 16 da Daimi Enci.i
mende yaptlacaktu. lstekliler tartnameyi Levaztm Miidiirli.igi.inden 
parasiZ alabilirler. Eksiltmiye girmek i~in kanunun tayin ettigi ve. 
sika ve hizasmda gosterilen muvakkat teminat makbuz veya mek • 
tuhHe teklif mektubunu havi zarflarm1 yukanda yaz1h gunde saat 
on bete kadar Daimi Enci.imene vermelidirler. «1.» (3190) -

Senelik 
muhammen Muvakkaf 

Oskiidarda vapur iskelesi yamndaki arsa 936 bi-
kirast teminab 

rincikanun sonuna kadar. 180 13,50 
Siileymaniyede Elmaruf mahallesinde bir odah 
Tat mekteb ~'38 yth sonuna kadar. 36 2,70 
Arnavudkoyiinde Lutfiye mahallesinin Kii!riik-
ayazma sokagmda 24, 49 numarah dort odah, 
iki kath ev 937 veya 938 - 939 yth sonuna kadar. 48 3,60 
Heybeliadada tsmetinoni.i mahallesinin (;amhk 
sokagmda kazino ve dans mahalli 937 veya 
938- 939 yth sonuna kadar. 70 5,25 

Yukartda semti, senelik muhammen kiras1 ve muvakkat teminatt 
kira miiddetleri yazth olan mahaller kiraya verilmek iizere ayr1 ayn 
a~lk artttrmtya konulmuttur. ~artnameleri Levaztm M~diirliigiinde 
goriiliir. lstekliler hizalartnda goaterilen muvakkat t~~~.nat makhuz 
veya mektubile beraber 1 temmuz 936 ~artamba gunu aaat 15 te 
Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (3327) 

Kilis Belediye Reisliginden: Konferans mukaddimeyi ve altmct 

maddenin bu noktalarmi talik etmi~ ve 

digerlerini teknik komiteye havale eyle-

Y edinci mad de 

Tiirkiye ikinci delegesi Numan Me -
nemencioglu, projenin tahlilini yaparak 
~u veya bu teklif veya maddenin esbabt 
mucibesini izah etmi, ve projenin tefsiri 
mahiyetinde olarak kuk dakika si.iren 
bu izahat ~ok biiyiik bir dikkatle dinlen-
mi~tir. 

Numan Menemencioglu, beyanatma, 
TUrk projesinin tekrar silahlanma hak -
kmda hic;bir kaydi ihtiva etmedigini soy
lemek suretile ba~lami' ve 1923 muka -
velesinin askerlikten tecrid hakkmdaki 
hiikiimlerinin kaldmlmasim icab eden se
bebler iizerinde durmak faydasJZ, <;iinku 
bu ilgamn kabulii iizerindedir ki, konfe
ransm toplanmasJ miimkiin bulunmu~ ol
du~unu lcaydetmi§tir. 

Mukaddemenin miizakeresinde, bazt 
delege heyetleri ikinci f1krada mukavele
nin beynelmilel tecim baktmmdan ~iimu· 
liini.i tayin ic;:in kullamlan tabirler hakkm 
da mtilahazalarda bulunmu~lardtr. Bu · 
nun iizerine beynelmilel emniyet hakkm 
da miilahazat ilavesi kabul edilmi~ ve ill 
iki f1kra tahrir komitesine gonderilmi§tir 
Komite umumi heyet tarafmdan miizake 
re edilecek kat'! metni haztrhyacakbr. 

ingilizler bize yapmi§ olduklan va' di 
tutmuyorlar. Biz de fiTSah ganimet bile
rek lngilizlerin siyonist siyasetlerine so -
nuna kadar kar§I koyacagtz. Arttk Y a~ 
hudi muhaceretini durdurmalan laztmdir. 
Arablara, milli bir hiikumet tesisi hakkt 
verilmedikc;e Filistine sulh ve siikun av
~et etmiyecektir.» 

1 - Kiliste yaptlacak elektrik tesisatmda direk olarak kullaml • 
mak uzere muhtelif eb'adda beheri 9 metre uzunlugunda 507 par -
~ada 91066 kilo ag'llhgmda potrel demiri almacaktir. 

Konferans miiteakiben yedinci madde

Yi tetkik etmi§tir. 
Stanhope hiikumetinin noktai nazan-

nJ bildirmeyi talik etmi§tir. . 
Paul Boncour, 7 nci maddede derp!§ 

ed'] .. . hall' harbde bulunan ve 1 en reJimin 
Karadenize gidecek olan gemilerin to • 

nilatolanm tahdid etmek itibarile Lozan 

muahedesi rejjiminden aynldigim kay .. Menemencioglu bundan sonra proje-

Birinci madde hakkmda hi~bir miita 
lea serdedilmemi§tir. 

ikinci maddede, fng]ltere, Romany 
ve Bulgaristan delegeleri almacak resim 
ler hakkmda baz1 miilahazalarda bulur 
mu§lardJr. Bilhassa Romanya delegesi b 
madde ile be~inci maddenin metni ara 
smdaki miinasebeti kaydetmittir. 

- ....... __ 
MiistaJd-, ... 1 nH-...,ivadlara 

namzedler 
.. 

Paris 24 (A.A.} - Beynelmilel 0 • 
impiyadlar komitesi reisi Kont Baillet -

1atour, 1940 Olimpiyadlan ic;in ii~; §eh· 
in namzedliklerini koymu, olduklanm 

n etmJ§hr. I 
3u §ehirler, §Unlarchr: Tokyo, Lon ·j 

...ra, Ha!ainski. 

2 - Eksiltme ve ihale kapah zarf usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat bet yiiz liradtr. 
4 - fsteklilere sartname ve mukavele miiaveddeai paras1z olarak . 

gonderilir. 
5 - Talib olanlarm bu demiri Kiliste teslim etmek f&rtile fiat 

teklif etmeleri laztmdtr. . . 
6 - lhale 1/7/936 ~artamba giinii saat 15 te Belediye Enci.ime

ni huzurunda yaptlacakbr. 
7 - Taliblerin ihale aaatine kadar teklif mektublartnt 

Reialigine tevdi etmeleri tartbr. 

Belediye 
(3306) 
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ELVERi~Li ~A~TLAR 

1... I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 
~-----------1 - tdaremizin S1vas dahilinde kain ~akn Tuzlasmda yaphra -

cag1 17278 lira ke,if bedelli tabahhur abdam, gol ve kanaldan 
miite~ekkil tuzla tesisatt kapah zarf usulile eksiltmiye konul
mustur. 

2 - ProJe, ke,if, fenni f&rtnamelerle mukavele projesi ve miina • 
kasa sartnamesinden miirekkeb miinakasa evrakt 86 kuru' 
mukabilinde tnhisarlar Tuz Fen ~ubesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme iic; temmuz cuma giinii saat 11 de Kabata~ta lnhisar· 
Jar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Salim Komisyo • 
nunda yap1lacaktu. 

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

6 

1-

lar Tuz Fen ~ubesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni 
ehliyet vesikas1 almalart lazimdir. 
Bu fenni ehliyet vesikasile sair kanuni vesikalart havi kapah 
zarflar ihale giinii saat tam ona kadar Kabata,ta ismi gec;en 
Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

, (3330) -tdaremizin S1vas dahilinde kain Hargiin Tuzlasmda yapttra· 
cagt 49833 lira ke,if bedelli tabahhur abdam gol ve kanaldan 
miite,ekkil tuzla tesisatt kapalt zarf usulile eksiltmiye konul • 
mu,tur. 

2 - Proje, ke~if, fenni fartnamelerle mukavele projesi ve miina • 

3 

kasa sartnamesinden miirekkeb miinakasa evrak1 iki yiiz elli 
kuru,· mukabilinde lnhisarlar Tuz Fen $ubesinden almabilir. 
Eksiltme iki temmuz per~embe giinii saat on birde Kabata,ta 
1nhisarlar Levaztm ve Mubayaat $ubesind~i Ahm Sattm Ko-
misyonundll yapiiacaktir. 

4 - Muvakkat teminat miktar1 3737 lira 47 kuru,tur. 
5 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az 4 giin evvel lnhisarlar 

6 

Tuz Fen subesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenni 
ehliyet ve~ikast almalari laz1mdu. 
Bu fenni ehliyet vesikasile sair kanuni vesikalar1 havi kapah 
zarflar ihale giinii saat ona kadar K:abata,ta ismi gec;en Ko-
misyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. (3331) 

I, ..... E.m•l•a•k .. v.e .. E•y•ta.m ... B.a.n.k.a.st .. i.Ia.n.Ia.r.t ..... l 
Taksitle Satthk Kosk 

' Esas No.si Mevkii ve nev'i Depozito Lira 
643 Biiyiikadada Nizamda Nizam caddesinde 19, 19/1 

numarah kargir odunluk ve komiirliigii, serleri, 
kuyuyu, 23595 metro murabba1 araziyi muhtevi 
ko,k. 5000 

Tafsilah yukar1da yaz1h ko~k birinci taksiti pe,in ve geri kalan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi miisavi taksitte od~-oek 'artile 
kapah zarfla artttrm1ya c;•karilmtfhr. lhale 10/7/936 arihine tesa
diif eden cuma giinii saat onda fUbemizde yapilacakhr. hteklilerin 
tubemize miiracaatle tafsilat ve bir lira mukabilinde hirer tart · 
name alarak sartnamede yaz1h hiikiimler dairesinde teklif mektub
larmi o giin s~at ona kadar ,ubemize vermeleri. «378» (3543) -

Taksitle Satthk Otel 
Esas No.si Mevkii ve nev'i Depozito Lira 

168 Biiyiikadada Yah mahallesinde Altmordu cad -
desinde 17, 19, 21, 23, 25 No.h Otel Dolaplaj. 2400 

Tafsilatt yukar1da yazth otel birinci taksiti petin ve geri kalan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi miisavi taksitte ve 'u suretle tamamt 
faizsiz sekiz miisavi taksitte odenmek ,artile kapah zarfla artbr -
mtya ~tkanlmt,hr. !hale 10/7/936 tarihine tesadiif eden cuma gi.i
nii saat onda 'ubemizde yapJlacakbr. 

lsteklilerin 'ubemize miiracaatle tafsilat ve bir lira mukabilinde 
bire:r tartname alarak ,artnamede yaz1h hiikiimler dairesinde leklif 
mektublarmi o giin saat ona kadar ,ubemize vermeleri. «'377» (3544) 

Ankara Viliyetinden: 
1 _ Vilayet !riftc;ilerine dagtblmak iizere 100 aded 6 ve 150 a~ed 

3 numara pullugun 6/7/936 pazartesi giinii saat 15 te ac;:tk ekstk -

mesi yap1lacakbr. 
2 _ ~artnamesi Ankara ve Istanbul Ziraat Direkti:irliiklerinde 

gi:iriilebilir. 
3 _ Pulluklarm tutarl 4100 liradu. 
4 _ 1 tklilerin pulluklarm ~ 7,5 tutar1 olan banka mektubu ve· 

H ~eM h ebe Direktorliigii vezn'esine yabrilmt' makbuz ve 
ya usus1 u as d.. V'IA t 
teklif mektublarile birlikte eksiltme giinii saat on ortte (~:;;) 
0 . A E .. . I elerf «1412» atmt ncumemne ge m · 

cUMHURIYE'l 

Avrupaya hareket hasebile eski ve mil~terisi ~ok olan 

·otomobil ve Bisiklet ve aUit. Ticarethanesi 
Sahhk •Ir. Taliblerin E C. rumuzile Istanbul 

- adresine yazmalart 

istanbul Alttnct icra Memurlugundan: 
Emlak ve Eytam Bankas1 Tiirk Anonim ~irketine birinci derece 

ve s1rada ipotekli olup tamamma 5510 bef bin be, yiiz on lira k•y
met takdir edilmi~ olan Erenki:iy Sahray1cedid Kayt~dag soka~mda 
1/111, 1/111 numarah maabahc;e iki kofk ac;•k arthrm1ya konmut 
olup ilan tarihinden itibaren fartnamesi herkes tarafmdan goriile -
bilecek ve 30/7/936 tarihine rashyan per,embe giinii saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde apk artbrma suretile sablacaktu. Sah~ Em
lak ve Eytam Bankasmm 844 numarah kanunu hiiki.imlerine tabi ol
dugundan mezkur kanunun on he,inci maddesine tevfikan ikinci bir 
arlbrma yaptlmaksizm gayrimenkul, yukar1da yaz1h giinde en fazla 
arttJramn iizerinde btrakJlacakbr. Artbrmaya i'tirak ic;in muhammen 
ktymetin yiizde yedi buc;ugu nisbetinde pey akc;:esi veya milli bir ban
kanm teminat mektubu tevdi edilmek laztmdir. Biriken bina vergi
lerile crop ve fener resimleri ve tellaliye ve Vaktf icaresi sah, bede • 
linden odenir. Satts bedelini pe,in odemek laztmdtr. lcra ve iflas ka
nununun 126 net ~addesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla di
ger alakadarlarm gayrimenkul iizerindeki haklarm1 ve hususile faiz 
ve masraflara datr olan iddialarm1 evrak1 miisbitelerile birlikte yir
mi giin icrinde dairemze bildirmeleri' la:2pmdtr. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmad•kcra sah' bedelinin payla,masmdan haric 
kahrlar. Alakadarlarm i'bu kanun maddesine uygun surette hare· 
ket etm~leri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 54/1672 dos
ya numarasile dairemize miiracaatleri ilan olunur. 

Yirmi senelik taviz bedeli mii,teriye aiddir. Bina 256 metro mu -
rabba1 arsas1 89.31 metro murabbaJdtr. 4 medhal, 12 oda, 4 ta,hk 
sofa, 2 mutfak, 2 kiler, 3 hala, 2 banyo, 2 komiirliik, 1 arabahk, bahc;e 
icrinde iki ki:i,ktiir. Bahc;e sulama tesisah olup elektrikle terkos mev· 
cuddur. «379» (3542) 

Devlet 
isletme 

' 

Sattm 

Hava 
idaresi 

Yollart 
AI 1m ve 

Komisyonundan: 
Ankarada fstasyon civartnda eski Kofl1meydamnda yaphnlacak 

betonarme tayyare hangan ic;in 46,500 lira bedel tahmin edilmif ve 
in,aat kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 13/7/ 
935 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Ta,handa Hava Yollar1 Dev
let t,letme tdaresine aid dairede yapilacakhr. Proje ve 'artnameler 
233 kuru' bedel mukabilinde Baymdtrltk Bakanhg1 YapJlar Umum 
Miidiirliigiinden almabilir. T a lib olanlarm 3487,5 lirahk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu ve ,artnamede gosterilen ve
sikalari ihtiva etmek iizere 2490 numarah kanunun 32, 33 iincii ve 
miiteakib maddelerindeki tarifat dairesinde haz1rhyacaklan teklif 
mektublarim yukar1da yazth eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisligine vermeleti ilan olunur. «1455» (35"37) 

KARYOLALARIN 
En son modelleri gelmi§tir. 

I A sri Mobilya MaQazas11,~~~P 
Istanbul: RIZapa§a yoku~u No. 66 Tel: 23407 

Kocaeli Viliyetinden: 
6/7/936 pazartesi giinii saat alttda Kocaeli Vilayetinde Derince

de «on bir bin iic; yiiz kuk sekiz lira ktrk kuruf» ke,if bedelli altm1,, 
Tiiti.in ~iftliginde «on dort bin iicryiiz seksen bir» lira kuk kurus 
ke,if bedelli altmJ,, Aslanbeyde «yedi bin be, yi.iz yetmi' bir lira 01~ 
kuruf» ke,if bedelli otuz gocrmen evi in,aatJ ayn ayn kapah zarf 
usulile eksiltmiye cr•kanlmt,hr. 

~artname, ke,if evrakile buna mi.iteferri diger evrak1 elli,er kuru' 
mukabilinde Kocaeli Baymd1rhk Direkti:irli.igi.inden alabilirler. 

Muvakkat teminat: 

Derincede sekiz yiiz elli bir lira on iic; kuru11• 

Tiiti.in {:iftliginde bin yetmi' sekiz lira alt ·. 
m1s kurus. . . 
Aslanbeyde be' yiiz altm1' yedi lira seksen 
iic; kuru,. 

isteklilerin Ticaret Odasma kayic'i' bulunmas1 ve bu gibi i,leri 
yapm1~ bulunduguna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu nii • 
munesine gore tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gii • 
niinden en az sekiz giin evvel ibraz ile fenni e~liyet vesikast alm111 
olmas1 laz1mdu. (3525} 

istanbul Telefon Miidiirliigiinden: 
Muhammen bedeli 3000 lira olan tam otomatik elli abonelik kom 

ple bir telefon S!!Jltrah ve teferri.iahnm te.:~isi ac;:tk eksiltmiye kon • 
mu11tur. Eksiltmesi 10/8/936 pazartesi giinii saat 15 te Telefon Mu -
diirliigii binastnda yap1lacakhr. tlk teminat 225 lirad1r. Fenni ~art
namesi hergiin paras1z olarak Levaztm Dairemizden almabilir. Ta
liblerin ayni giinde nihayet saat 14 de kadar teminat paralarile mii
racaatleri. (3559) 

istanbul Sthhi Miiesseseler Ahm, 
Sattm Komisyonu Reisliginden: 

Leyli T1b Talebe Yurdu talebesi icrin olbabdaki niimune ve 'art • 
namelerine gore 720 taktm pijama ile 1440 aded frenk gomlegi k~
pah zarf suretile sahn ahnacakhr. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve i~timai Muavenet Miidiir
liigi.i binasmdaki Komisyonda 10/7/936 cuma giinii saat 15 te ya . 
ptlacakbr. 

2 - Tahmini fiat: Bir tak1m pijamanm 297 ve bir aded gomle -
gin 358 kuruftur. · 

3 - Muvakkat teminat: 346 lira 68 kuruftur. 
4 - istekliler niimuneleri ~emberlita, civarmda Fuadpa,a tiir • 

be~i kar~tsmda Leyli Ttb Talebe Yurdu Merkezinde gorebilirler ve 
11artnameyi de parastz olarak alabilirler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret OdasJ vesikalarmt gi:is -
termeleri bu i,e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ve tek 
lif mektublartm ve 1492 say1h kanunda yaz1h vesikalari eksiltme 
~aatinden bir saat evvel Komisybna vermeleri. (3556) 
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BALET DERSLERi 
Her Pazartesi, <;ar~amba ve Cuma giinleri saat 15 ila 17 ye kadar 

Madam POLiN SANEL taraf1ndan 
Dershane adresi: 

Kordova aparbmam No. 11 
Daire tramvay istasyonu 

BeyoGiu 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
F atmamn Emniyet Sand1gma birinci de recede ipotekli olup tama· 

mma yeminli iic; ehli vukuf tarafmdan «1672» lira k1ymet takdir o -
lunan Be,ikta~ta, ~enlikdede mahallesinin eski lhlamur yeni Bostan 
c;1kmazi sokagmda eski 89 miikerrer yeni 4 numarah sag1 Hact Sii • 
leyman veresesi arsas1, solu Si.imbiil Hamm bostam, arkasi Ali ve 
Vesile ev ve bah~esi, cephesi Bostan sokagile mahdud, zemin kabn· 
da : Bir sofa iizerinde iki oda, bir hala, bir komiirliik, karosimen 
mutfak, tt:lumbah sarmc;, birinci katta: Merdiven bafi bir oda, bir 
dolab ve bir sofa iizerinde bir dolab, iki oda, bir hala., yiik ve dolab1 
ve bahcresinde agacr, tulumbah kuyuyu ve elektrik tesisahm havi u
mum mesahast 180 m2 olup 82 m2 bina olan zemin katl kargir ve 
diger kah ah~ab olan bir evin tamam1 acr•k artbrm1ya vazedilmif ol
dugundan 28/7/936 tarihine musadif sah giinii saat . 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arthrmas1 icra edilecektir. Artbrma bedeli kty
meti muhammenenin 7o 75 ini buldugu takdirde mii,terisi iizerinde 
buaktlacakbr. Aksi takdirde en son arthramn taahhiidii baki kal • 
mak iizere artbrma 15 giin miiddetle temdid edilerek 12/8/936 
tarihine musadif ~ar,amba giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza dai • 
remizde yaptlacak ikinci acrtk artbrmasmda artbrma bedeli k1ymeti 
muhammenenin Jo 75 ini bulmadigi takdirde sab~ 2280 numarah 
kanun ahkamma tevfikan geri btrakihr. Sahf pefindir. Arthrmtya if· 
tirak emek istiyenlerin ktymeti muhammenenjn % 7,5 nisbetinde 
pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bu • 
lunmalari laziJ,Il~Ir. Haklan t~pu sicillile sabit olmtyan ipotekli ala • 
cak larla diger alakadaramn ve irtifak hakkt sahiblerinin bu hak -
Jarm1 ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 evrak1 mi.is
bitelerile birlikte ilan tarihinden itbaren nihayet yirmi giin zarfm· 
da birlikte dairemize bildirmeleri lazimdtr. Aksi takdirde -itaklan 
tapu sicillile sabit olmtyanlar sahf bedelinin payla~masmdan haric 
kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellid Bele • 
diye riisumu ve Vak1f icaresi ve yirmi senelik Vak1f icaresi tavizi be
deli miizayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyen· 
ler 1/7/936 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi ic;:in dairede a -
c;1k bulundurulacak artbrma farnamesile 934/3118 numarah dos • 
yaya miiracaatle mezkur dosyada meycud vesaiki gorebilecekleri 
ilan olunur. (3506) 

~~-------------~--------~~ 
I TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmittir. 

3 iincii ke~ide 11 T emmuz 936 dadtr • 

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

«20.000» lirahk bir miikafat vard1r ..• 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
AI; Rtzanm tasarrufunda olup Emniyet Sand1gma birinci dere • 

cede ipotekli olup tamamma i.ic; yeminli ehli vukuf tarafmdan «11461» 
lira k1ymet takdir olunan Kadtkoyiinde Tuglacihafi mahallesinin Ka
y1sdag• ve Kuyuba,I sokagmda eski 36 miikerrer yeni 1/82/1/84 
84/1/84 numarah fazla bahc;eli ki:i,kiin sahlmasma karar verilmiftir. 

Evsaf1: 3 numarataj numarah ko,kiin alt ktsmi kargir, iist k1sm1 
ah~abd1r. Di:irt taraft ~imento yoldur. Zemin kat pencereleri demir 
parmakhkhd1r. Mezkur ko,kiin zemin kah mozaik ta,hk iki oda, mo· 
zaik doseli iki mermer tekne ve musluk ve sabit tezgah ve malhz 
ocak ve .kazanh mutfak ve bir kiler, bir hi!-Ja, birinci katta: Bir sofa 
iizerinde ii~ oda, bir sand1k odasi, bir hala, Fayans la buiettuvar, 
~ah kahnda bakkal tavanh bir sofa, iki oda, iki c;ah alb vard1r. Bir 
k1s1m tavanlar ve diger ah,ab kiSimlar yagh boyahdu. Elektrik ve 
kumpanya suyu ve havagazi tesisah mevcud olup antresi bakkal ta • 
vanhdn. 

KayJ,dagt caddesinde 82, Kuyuba,I sokagmda I numarah bir kat
h kargir icri ah,ab bina: Bir kap1s1 iistor ve diger kapisi camekanh 
olup bir sofa iizerine i.ic; oda, bir mutfak, bir hala, bir ahtrdan ibaret 
olup elektrik tesisah vardtr. 

Kuyuba~1 sokagmda ayr1ca kargir bir duvan C(atlak iki gozlii ahu 
mevcuddur. Bahcrede: tki kuyu ve bir muntazam havuz ve demir ka
meriyeye bagh asma ve muhtelif ~am ve mevva agaclar1 mevcud ve 
umumu mezrudur. lfbu gayrimenkuliin heyeti umumiyesinin dort ta
rafl yo I ile crevrilmi,tir. Mesahast: Umumu 7080 m2 olup bundan 
ko,k 106 m2 kargir k1s1m 142 m2 ahn da 171 m2 olup kalam bah
~edir. 

Yukanda evsaf1 yaztlan mii,temilatile beraber fazla bah~eli kotk 
acrtk arthrm1ya konmu,tur. 

3/8/9'36 tarihine musadif pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar dai -
rede birinci arthrmas1 icra edilecektir. Arthrma bedeli k1ymeti mu· 
hammenenin % 75 ini buldugu takdirde mii~terisi iizerinde btrakt • 
hcakhr. Aksi takdirde en son arthranm taahhiidii baki kalmak iize
re arlhrrna 15 gi.in miiddetle temdid edilerek 18/8/936 tarihine mu
sadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1lacak 
ik)nci ac;tk arthrmasmda arthrma bedeli ktymeti muhammenenin 
% 75 ini hulmadti!t takdirde salts 2280 numarah kanun ahkamma 
tevfikan geri btralnhr. Sati' pe,indir, arthrm1ya iflirak etmek isti
yenlerin ktyrneti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya 
milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan laztmdtr. 
Haklan tapu sicillile sabit olmtyan ipotekli alacaldtlarla diger ala
kadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklarmi ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialanm evrak1 miisbitelerile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet yirmi giin zarfmda birlikte dairemize 
bildirmeleri laztmdtr. Aksi t~kdirde haklan tapu scillile sabit olmt -
yanlar sah~ bedelinin payla~masmdan haric kahrlar. Miiterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellid Belediye riisumu ve Vak1f 
icaresile yirmi senelik taviz bedeli miizayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malumat almak istiyenler 1/7/936 tarihinden itibaren 
herkesin gi:irebilmesi ir;in darede acr•k bulundurulacak arthrma sart
namesile 934/2943 numarah dosyaya miiracaatle mezkur dos~ada 
mevcud vesaiki gorebilecekleri ili.n olunur. (3509) 
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N ECATI• <;ok k1ymetli bir bebek g•dastdu. Bunu:l~ b 

lenen ya vrular tombul ve kuvvetli ne§'eli ol 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
tjJii Mehmed Hikmet Pata ile Jortrot tarafiart?dan .Emniyet San~I* 

g~ b' · · d d · tek edilip paraya ~evnimesme karar vert • tna Irinci erece e 1po . .. .. 
len 'Ye tamamm~ 10,804Iira ktymet takdtr oiunan Buyuka~ada Ma. 
d h II · d k' Bahrtvanog~Iu yeni Alparslan sokagmda kav-en rna a estn e es 1 ,.. .. .. * 
d k . 59 · 42 44 46 48 numarah olup kapiSmm ustunde 50 

en es 1 yent , ' • 1 1 · 
b I 83 t kayid ve 59 ada, 8 parse numara 1 zemm 

numara u unan apu d k d 'k' k'' ·· 
k t 'k d' den r 1ktlan ve bo rum atm a 1 1 omur • a Ina mozat mer 1ven ,.. . 
l"k · k t d 'n1' karosimen birmde mermer musiuk tas1 u , zemtn a tn a zemt . . . · 
b I 'k' I k b' · de yiikliik bulunan ii~ oda, 1k1 merdtven u unan 1 1 tat 1 , um . .. · . .. d 

It b . h IA b' t a birinci kattnda btr sofa uzermde dort o a, 
a 1, tr a a, tr aras • 'k' 1 b' · k 1 
'k' b Jk b' h lA ikinci kabnda bir oda, 1 1 ~aba b, m apa 1 
1 1 a on ve tr a a, . d'' 1' 'k' 
'k' b lk d'~ binada zemin kahnda ~tmento Ofe 1 1 1 mut • 
1 1 a on ve tger 'k' ·· h b' 
f k b . 1 k bt'r hala sokak cephesinde 1 1 goz a tr ve tr a , tr ~amatir 1 , • 

d 'k' b' 1nda tulumbah kuyuyu ve meyvah meyvastz a* o a ve 1 t tna aras . . . .. d 
~ 1 t da f11kiyeli havuzu havi bah~esmm on ve yan U* gac ar1 ve or asm . . . 

·· t" d · parmakhkla revrilmit ve eiektrtk testsabnt havt vart us une emir :r • • vI 
0 1 mesahasi 114li M2 olup bundan 102 M2 1~1 dtfl yag I 

an ve umum . A . .. v d 
b I h b k .. k ve 52 M2 zemtn katt kargtr ust kah ahsab bag a-oya 1 a fa Of • ' 
d . 1 tf k ve ramattrhk ve 90 M2 ahtr ve gert kalam bah!;e 1 stva 1 mu a ,.. v h 
olan ve hududu 1 ag taraft Kesedar sokagt ve sol ta__r.aft 9 (arka ba • 
~eli hanesi 7 miikerrer parselli, onii Aipasian sokagtie mahdud) bu
lunan ahtab maamiittemilat kotkiin tamamt a~tk artbrmtya vaze 

dilmi,tir. . . 
Artttrmtya i,tirak edecek miitterileri~ ktymeb. ~u~ammenenm 

Y .. d d' burugvu nisbetinde pey ak~est veya mtllt btr bankamn 
uz e ye 1 ,.. k' · 

te • t ktubunu hamil olmalart icab eder. Miitera 1m vergt, tan
mma me . V k f . . .. 

zif t tenviriye ~e Vaktf bor~larile 20 senehk a 1 tcarest tavtzt 
bo;eiuya aiddir. Artttrma f&rtnamesi 13/7 /9'3~ tari~ine m~sad~f .pa~ 
zarte$i iinii dairede mahalli mahsusuna tahk edtiecekhr. Bmnct 
artbrma~1 27/7/936 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde sa
at 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel ktymeti 
muhcmmenenin yiizde yetmit be,ini huldugu ~akdirde iistte btra • 
kthr. Aksi takdirde son arthranm taahhiidii baki kalmak iizere art· 
tJrma on bet giin daha temdid edilerek 11/8/936 tarihine musadif 
aah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci arttlr • 
rna neticesinde en ~ok arthramn iistiinde biraktlacakbr. 2004 nu • 
marah icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklar1 
tapu sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacakblarla diger alakadara
n1n ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve ma
aarife dair olan iddialarmt ilan tarihinden itibaren yirmi giin zar • 
fJDda evrakt miisbiteleriie birlikte dairemize bildirmeleri lazJmdJr. 
Akai takdirde hakiart tapu aicillerile sabit olmtyanlar s&hf hedeli
nin paylatmasmdan hari~ kahrlar. Daha fazla malumat aimak is -
tiyenlerin 934/240 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacakiart ilan oiunur. (3494) 

Canakkale Vilayeti 
..!> • 

Daimi Enciimeninden: 
• 

YAPILACAK l~ 

Vilayet merkezinde yapilmakta olup bodrum 
katile birinei kat duvarlart ikmal edilmit olan 
Memleket hastanesinin ikinei kat duvar, ~er-
~eve, ~ah, in,aatile dahili ve harici stva, au, 

Ketif B. M. TeminatJ 
L. K. Lira K:. 

39034,97 2928 00 

elektrik tesiaab. 
1 - Talibier hu itin ketif, tartname ve diger evrakiannl Ankara, 

Istanbul, ~anakkale Nafta Miidiirliikierinde gorebilirle~. • 
2 - Eksiltme 30/6/936 salt giinii nat 15 te kapah zarf usuhle Dat

mi Enciimende yaptlacaktir. 
3 - lsteklilerin miiracaatleri 2490 sayth kanuna uygun olmakla 

beraber ayrtca Nafta Vekaletinden musaddak ehliyeti fenniye 
vesikasmt haiz bulunmalan (3261) 

istanbul 7 nci icra Memurlugundan: 
Mehmed Fahreddin, Ayfe Pakize ve Macidenin uhdesinde olup 

Emniyet Sandtgma birinci derecede ipotek alan ve. tam~mma ye • 
· I' .. hl' k f tarafmdan 5200 lira k1ymet takd1r edtlen Kadt • 

DllD 1 u~ e I vu u k' K"f .. .. vl . E d 
koyiinde tbrahimaga mahallesinde es 1 o tuncuovg u yem sa p&f& 

k ~ d k' 15 miikerrer yeni 4, 4 numarah sag taraf1 Esad Pa'a 
ao agm a es I P vI Ah d k.. k .. 
ile zevcesi Esma ko,kii aol taraf1 Siileyman &fa og u ~-e Of u 
arkast Eyiib Pata veresesi tarlast cephesi Esadpata. sokagtle mah • 
aud hah!;esinde zemini malta harab mutfak mahalh ve arabahk ve 

h b • d kuyu ve tulumba, ~i~eklik, havuz ve tulumba, on a tr ve tr o a ve . . 
k d ~ ve yiiz kiitiik iiziim bulunan ve « hmanm zemm a ar ~am agact . . . 
k b d d r» bl'rinci katmda zemtm malta btr tathk ve came • atJ o rum u . . . . 
k A 4 d b ·r mutfa.k bir hala ve 1k1 ktler ve arahk ve merd1ven 

an, 0 a, 1 
' •• d d" d b' h IA d h' 

I 'k' • k t da bir sofa iistun e ort o a, 1r a a var tr, ma· 
a ti, I mel a m 0 .. I f k' . I'd' tk' b lk · · d ag~11 boyahdtr. stu a a ranga Jremtt 1 1r. 1 a o-ntn 1~1 ve Ifl Y • 

dd r Pencereleri ktsmen pan)ur ve kJSmen kafes, k1smen nu mevcu u. 
kl kl d Bahrenin etraft duvaria muhad ve umum mesa ~ parma 1 1 tr. ,.. . 

hast 1880 metre murabbat olup hunun 118 metre murabbat bma z~-
m · · 50 etre murabhat ahtr ve arabahk ve kalam hah~e olan btr 

e 
1
.n

1 
t mml 8 ,.1k artt1rm1ya vazedilmif oidugundan 27/7/936 ta· 

vtn ama ,.. d d · d b' 'h' d'f pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya ka ar aue e 1 • rt tne musa 1 . . · h 
· • tt 51 icra edilecekbr. Artttrma bedeh ktymeb mu am • 

rtnct ar uma • . b Id ~ kd' d .. t · · .. · d . .. d yetmif bettm u ugu ta tr e mut ertSJ uzenn e 
menenm yuz e hh"d" b k' k I 
btraktlacaktir. Aksi takdirde en son arthrda.nm t~1a ku u / a 1 a • 

k .. tttrma 15 giin miiddetle tern td ed1 ere 11 8/938 ta-m• uzere ar k d k d · · 'h' d'f •all giinii saat 14 ten 16 ya a ar eza atremtzde 
rt tne musa 1 ., I' k · 

I k 'k' 1• ar1k artbrmasmda artbrma bede 1 tymeh muham-
yapl aca 1 me :r • • v kd' d 

. .. d yetmit befiDI bulmadtgt ta tr e sabf 2280 numa-menenm yuz e . . . . 
I k hkamtna tevf1kan gert btrakthr. Sah' peftndu, artbrml· 

ra 1 anun a . k . h · · d · 
ya ittirak etmek istiyenlert~ 1ymet~II~bu. abmmkenemn ydzde yek1 

b ~ · b 't' Je pey ak~est veya mt 1 tr an amn teminat me -
u~ugu ms e m H kl • 1 
h h A 'I bulunmalart laztmdtr. a art tapu stcillile 1ahit o -

tu unu ami l d'~ 1Ak d . 'f kk 
nnyan ipotekli alacakhlar ah tg~1r afa' a arantn ;fe 1rtd 1. ak ha 'dld~a-
h 'bl • • h h klartnl ve usus1 e atz ve masar1 e au oian 1 ta· 

I ertnm u a b' l'k 'IA t 'h' d . 'b 'h 20 
I k .. b'telerile tr 1 te 1 an art m en tb aren m ayet 
arinl evra I mus l • b'ld' l . IA • kd' .. f d b' I'kte dairemtze 1 1rme en aztmdJr, Akst ta tr • 

gun zar m a tr I I I 
!.1 h kl t icillile aabit o mtyan ar sahf bedelinin payl&fm& -
"e a ar• apu • k' . t . . 'f d .. 
ltndan baric ks,brlar. MiiteraVtmk fv~rg1, ~nbvtdrty~, t~nzt tdyeden mu-

B I d . .. umu ve a 1 tcares1 e eh muzaye e en ten-
tevellid e e Iye rus . . . b . .. . 'd . • 1 I 20 enelik Vaktf tcarest taztv edeh mutlertye at dtr. 
21 o unur. s k . . I 30/6/93 'h' d . 'b 
Daha fazla malumat alma .IStdtyen ekr b I 6 tart m en th aren 

h k 
• .. b'lmesi irin datre e a~I u undurulacak arthrma tart-

er esJn gore I ,.. I d .. l l..":. d d •1 934/ 4453 numara 1 osyaya muracaat e mez'Volr osya a 
aamest e 1 • 'IA 1 ( ) 
Mevcud vesaiki gorebilecek ert 1 an o unur. . 3490 

Bunun lcin vO· 
cudunuzu gOne~& 
arzetmf911,iniz 

••s•z olan "BARON I A" 
gOzellik yagono mutlaka vO· 
cudunuza sOrmelisinli, 
"BAR 0 N I A" sizl gOne~ 

zlyalaronon ozlorabll yanok
loklarrndan koruduOu glbi, 
beferenize bOtOn fay· 
dalarono lbzal ed&r. 

Banyolar ve 

sporlar lcln 

elzemdir 

NAS11~ llACl 
KANZUK 

Nasir ilac1 biitiin diinyaca tanm
rnt§br. En eski nas1rlar1 bile ko -
kiinden ~1kanr. 

iNGiL!Z KANZUK ECZANES! 
Beyoglu - istanbul 

Adana asliye birinci hukuk hakimli· 
ginden: 

Adana Hazinei Maliye vekilleri a • 
vukat Rifat ve Galibin Adanarun Yar· 
ba§t mahallesinde Mustafa oglu Hamid 
aleyhine a~bklan alacak davasmm ya
pdan duru§mast suasmda miiddeaaleyh 
Hamid namma ~1kanlan davetiye va· 
rakasma miiba§ir tarafmdan verilen 
me§ruhata nazaran mezkur ikametga • 
hmdan semti me~hule gittigi anla§d • 
dt~ndan ilanen tcbligat icrasma karar 
verilmi§ ve muhakeme 17/7/1936 tari
hine talik edilmi§ oldugundan yevmi 
mezkftrda saat 9 da mahkemeye gel -
meniz veya taraftmzdan musaddak ve
kil gondermeniz aksi halde muhake • 
menin gtyabmtzda cereyan edccegi i · 
Ian olunur. 

Sahtb ve Ba~muharrtrl Yuna• Nadi 

Umumt nqrtyat1 tdare eden Yaza l§lert 

Milduru: Hikmet Miinil 

Matbaactltk ve Ne1n 11at Tilrlc Anont111 

~fr kett - tstanbul 

T ekirdag Vila yeti iskan Direktorliigiinden: 
Kazanm adt 

Tekridag 
Tekirdag 
lerinde 

Merkez kasabast 
Merkez kazast kov-

)) )) )) 

Y e k u n 
$arkoy Merkez kasabasl ve 
koylerinde 

)) )) )) 

y e k n 

~oriu Merkez kasahasmda 
» )) » 

(;orlu Merkez koyierinde 
» » » 

Muradh nahiye merkezinde 
Muradh koyierinde 
Muradh koylerinde e<ift ev 

Y e k u n 
Saray Merkez kasabast ve 
koylerinde 

)) )) )) 

y e k n 

Y ap1lacak Yaptlacak 
evin tipi ev adedi 

$ehir evi 

Tek ev 
Cift ev 

Tek ev 

Cift ev 

Tekev 
~ift ev 
Tek ev 
<;:ift ev 
<;:ift ev 
Tek ev 
Cift ev 

Tek ev 
Cift ev ( X ) 

106 

61 
54 (X) 

275 ev 
40 

55 ( X ) 

150 ev 
1 

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

800 ev 

40 
55 (XY 

150 ev 

Fiah 
Lira K. 
209.14 

161.24 
277.90 

132.14 

222.70 

153.96 
264.10 
190.34 
333.10 
222.70 
146.69 
250.30 

161,24 
277.90 

Tutart 
Lira K. 

22168.84 

9835.64 
15006.60 
47011.08 
5285.60 

12248.50 

17534.10 

153.96 
22976.70 
12943.12 
25648.70 
20265.70 
11881.89 
17521.00 

111391.07 

6449.60 
15284.50 
21734.10 

% 7,5 muvakk 
teminat 

3525.83 

1315.06 

8354.33 

1630.06 
Hayrabolu Merkez kasabaat 
ve koylerinde T ek ev 10462.50 50 209.25 

» Cift ev 27673.50 75 (X) 368.98 )) 

200 __ Y~~e~k~~u~n~--------------------~~--------------~38~1~3~6~.0~0----~2860.20 
Malkara Merkez kazast ve 
koylerinde 

)) » )) 

Tek ev 
Cift ev 

61 
82 (X) 

161.24 
277.90 

9835.64 
22787.80 

225 ~y~~e~k~~U.~n~--------------------~~------------~3~2~6~23~·~4~4----~2446.76 

KUMBARA 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgev,ekligine kar,J 

HORMOBil\' 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

0 

BIRE, 
1000 

1TARLADlR 

, ... -
..~ 

-4 _.11;,_ 

.. 



lnce ruhlu ve duygulu kibar kadmlar bu ~ok 
cazip ve p1rlanta ( Brillan~ ) 

Hasan i a ar1na 
1 ·bayihyorlar, 

Beyaz ve k1rm1z1 10 ve 20 kuru, 
Sedef 40 • 60 kuru' 

Hasan deposu : Istanbul • Ankara • Beyoglu 

istanbul K1z Ogretmen 
Okulu Direktorliigii~den : 

Her yll yapllmakta olan mezunlar toplantlSI 30 haziran 936 aalt-gii
nu aaat 15 te yapllac:agmdan okulumuzda ogretmenlik yapmlf bulu
nanlarla mezunlarimizm yaz1h giinde ayr11a davetiye beklemeden 
toplanbya buyurmalar1 ric:a olunur. (353S) 

Milli Saraylar Miidiirliigunden: 
J. - Milli Saraylar miiatahdemleri i~in pazarhk auretile yiiz yirm 

ii~ ~ift kundura yaptmlac:akbr. 
2 - P~zarhga girmek iatiyenler Milli Saraylar Miidiirliigii kale 

mme miirac:aat ederek niimuneyi ve tartnameyi gorebilirler. 
3 - Pazarhk 1 temmuz 936 !<artamba giinii aaat on bette Dolma . 

bah!<ede ~iiJi Saraylar Mudiirliigii binaamda yaptlac:akbr. 
4 - Muvakkat t~inat k1rk lira olup bu paramn muayyen vakitten 

bir aaat evveline kadar Malsand1gma yabrllmtt ve makbuzu
nun Pazarhk Komisyonuna verilmit olma11 liz1mdar. (3511) 

• 

J <•-. 
BETON MAMULATI 
KiR!;:~iTL!;Q· 
T~ZYiNAT PAQMAKLIKLARI· 
LEVI-lALAQ VI DiQ~KLI;;:Q. 

~NAOOLU ~iMENTOLAAI T.A.$: 
TGL£FON: I<A~TAL .9). 

CUMHL'RiYET 25 Haziran 1936 

KiMYAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

Ayvahk hukuk hakimliginden: 
Ayvah~n Sakarya mahallesinden 

Yanyah Salih tarafmdan ikametgahlan 
me~hul miiddeaaleyb Kemal Pa§a ma
hallesinden sablk Seyrisefain acentasl 
Ali Galib ve ~efik Galib ve tb • 
rahim Galib ve ismail Galibe 18/ 
6/936 tarihli muhakeme i~in ~~ • 
karuan davetiye varakalannm i · 
kametgahlan me~hul bulundugun • 
dan bilateblig iade kdmmJ§ oldugun • 
dan miiddeaaleyhlere ilanen tebligat 
ifasma karar verilmi§ ve muhakemenin 
goriilmesi 13/7/936 tarihine musadif 
pazartesi giinii saat dokuza buakilmt~· 
tu. 0 giin ve o saatte miiddeaaleyhle • 
rin Ayvahk hukuk mahkemesine gel • 
meleri ve yahud haizi ruhsat bir vekil 
gondermek suretile kendilerini temsil 
ettirmeleri aksi halde mahkemenin gt· 
yablarmda goriilecegi iliin olunur. 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve YJkan· 
maida ~lkmaz. Yegane zararsiZ ve 
tanmm.t~ slhhl sa~ boyastdu. 
iNGiLtz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Zayi - Beyoglu Malmiidiirliigunden 
almakta oldugum maa§ tatbik miihrii • 
mii zayi ettim hiikmii yoktur. -

Bahriye miitekaidlerinden Ahmed 

Zayi - On giin evvel 248 numarah 
liman kaptanhk ciizdamm1 zayi ettim. 
Yenisini alacagundan eskisinin hiikmii 
yoktur. ' · 

Halil kaptan 

Bir Alman Bayan1 
tyi bir aile nezdinde miirebbiye ola

rak ~ah~maga talibdir. Ankaraya da 
gidebilir. Arzu edenler Beyoglunda 
Polonya sokagr 11 numara Madam M. L. 
adresine miiracaat. 

operat6r - Urolog j 

Dr.Mehmed Ali 
Bevliye miitehass1s1 

Kopriiba~I Eminonii Han 
Telefon: 21915 

Zayi - Galata giimriigtlniin 13359 
sayth ve 21/1/1935 tarihli beyanname· 
sinin ikinci niishas1 zayi oldugundan ve 
yemsm1 ~Ikaraca~IDJzdan eskisinin 
hiikmii olmad1~ illin olunur . 

Jozef Pizante ve izak Navaro 

o1~u 
F enni Kasak Baglan 
Mide, barsak, bobrek 

dii§kiinliigiine 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
ol~ii brifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

lzmir sokaga 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

T aklidcilerden 
saktruruz 

-

ROMA TIZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agr1lan T E S K i N 

ev izale eder. 

Her eczanede aray1n1z 

Prof. K. KomUrciyan'•n 
Yeni ve lovmetli kitablan 

Amell ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulii 122,5 • 
Ticari malfunat ve bankacJ.llk 105 "' 
iktlsad ilmi 87,5 • 
1hbsas muhasebeleri 175 "' 
($irket, sanayi, ziraat ve 
banka) ticari ve mali hesab 
1 inci lostm 70 • 
Zihni hesab kaideleri 20 • 
Lugaritma cetvelleri (yeni 
rakam) 56 • 
Ba~hca sah~ yeri: !KBAL KUWB • 

HANESi, miiellifin (K. Komiirciyan, 
Biiyiikada) adresine de yanlabilir. 

Son sistem makinelerle 

8 SAAT 
havaland•ralan 

VenUs pudras• 

Pliracrllk fennin en son §aheseridir. 
Bundan boyle narin ve nazik cildli • 
lerin endi§esine mahal yoktur. Ara
dJglDIZ ve hayalinizde ya§athguuz 
pudra bulunmu§tur. Bu da (VENUS) 
tiir. VENtiS PUDRAS:iLE pudralanan 
bir cild diinyanm en taravetli giizel· 
li~ni ifade eder. Hi~bir pudra VENOS 
kadar cildi mat tutup cazibeli goste • 
remez. Sar!§In, esmer, kumral her 
tene uygun renklerile ve ~ok kibar 
kokusile de ragbeti umumiyeyi ka • 
zanan VENt'rS PUDRASINI muhakkak 
tecriibe ediniz. Kullananlar terkede • 
mez, ah§anlar buakamaz. 

Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZADE 
Ecza ve 1triyat ticarethanesi istanbul • 
Bah~ekap1. 

DIR. 

verrr_ Hazmt 
Koleyrestarar. VI· 

tamlnce zenglndlr. 
TIIKI.mflloat SI\Kinl"ll 

istanbul asliye ii~iincii hukuk mah • 

• • 
~jill I I I I I II II 1111111111111111111 I I I 1111111 I I 11111111111111 II II II Ill II I 1111.111 I I IIIII IIIII I I I I I 1111111111 II II I II I I Iliff' 

f Seri ve tam tesiri sebebile i 
l, halkm elinden dii~miiyor. ] 

I Itt 1111 I I I I I I I Ill I II I I I I I II I I I I I I I I II I II II II Ill Ill I II 1111111 II Ill Ill II II lit I I I II 11111111 I 111111 11 1 1 I 111 I I I II Ill I Ill ... ,. 

. . 
Bu bayan miithi§ ha§ ve di§ agrdarile k1vran1 • 
yordu. Bir ka§e Gripin ald1. Y ar1m saat sonra 

hi~bir §eyi kalmad1 ve ne§'esi avdet etti. 

( Daima Gripini araytruz! J 
Ankara Sehri imar _, 

Direktorliigiinden : 
1" - Eksiltmiye konulan if: Ankara mezarhk duvart kapak tatla • 

ra olup ke,if bedeli 21075 lira 31 kuru,tur. 
2 - Bu ite aid '}artnameler ve evrak fUnla!dar: 

A. Eksiltme ~artnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Nafaa itleri teraiti umumiyesi 
D. Husuai sartname 
E. Ketif c:etveli 
F. Proje 
lstiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 bir lira mukabilinde An • 
kara lmar Miidiirliigiinden alac:aklardtr. -' 

3 - Eksiltme 10 temmuz 1936 c:uma giinii aaat on altada Ankara · 
lmar Miidiirliigiinde yaptlac:akhr. 

4 - Eksiltme kapah. zarf usulile yapdac:akbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!<in iateklinin 1581 lira muvakkat te • 

minat -yermesi, bundan batka &f&itdaki veaikalar1 ha~z olu 

Eksiltme Komisyonuna gostermeai laz1mdtr. 
Eksiltmiye en az bir par!<ada be~ bin lirahk temiz duvar ve tat 
iti yapmlf olduguna dair vesikas1 olanlar girebilir. 

6 - T eklif mektublar1 yukartda ii~iinc:ii maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Ankara lmar Miidiirliigiine getirilerek Ek
siltme Komiayonu Reisligine makbuz mukabilinde verilec:ek 
tir Posta ile gonderilec:ek mektublarm nihayet ii!riinc:ii madde
de yaz1h saate kadar gelmit olmas1 ve dlt zarfm miihiir mu· 
mile iyic:e kapablm1~ olmaa1 lazimdtr. Poatadan olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. «1433}) ('3474) 

KARYOLA ME~HERi 
Fab.rika,_ yen.i b~_nasmd~ hususi surette a~hgt karyola me§herini ziyaretle 
yen1 ~e§ltlen gormeler1 ve saglam ve ucuz mallann1 temin etmelerini 
sayg-1 deger ahaliye arzeyler. 

HALiL SEZER 
Karyola ve madenf etya fabrikas1 

Sirkeci, Salkimsogiid, Demirkap1 caddesi No. 7 
Eski Ford Garaj1 binas1 ) Telefon: 21632 

·r Fen memuru aran1yor 
Tekirdag Vilayeti iskan 

Miidiirliigiinden: 
Tekirdag Vilayetinin iskan kadrosuna Fen mektebi mezunu ve ya· 

hud ehliyeti fenniyesi Nafta Vekaletince tasdikli olmak tartile yiiz 
elli lira iic:retli altJ fen memuru ahnacakbr. 

Talib olanlann istidalarile birlikte afagtda yazth vesikaarm astl 
veya tasdikli suretlerini Tekirdag Vili.yetine gondermeleri. (3406); 

Vesikalar: 

' 

A - Niifus, hiiviyet c:iizdani. 
B - Diploma. 
C - Terciimeihal. 
D - lki fotograf. 

TUZLA 
• • 

kemesinden: } • 1 • • k d 2 a~l IniC:.tJr•. a~me tren ermm vapurlart oprii en 6, 5 _ 
Reyna Karmona tarafmdan Haskoy ~ ~ 7,40- 8,40- 9,05 - 11 • 13,15 • 15,10- 15,50 dir. 

Pirimehmedpa§a mahallesi Dere sokak ·----~---------;;.;.;.~;.;.;...;~;.;....;~--~~ 
22 numarada oturan kocas1 Yuda Kar· y k k M 
mona aleyhine ikame olunan 36/614 ii se iihendis Mektebi Arttirma 
numarah bo§anma davasmm muhake • 
me giinii olan 22/6/936 giinii miiddea· ve Eksiltme Komisyonundan: 
aleyh iHinen vaki tebligata ragmen gel-
mediginden bakkmda gtyab kararl it- Mektebin mayls 937 senesi nihayetine kadar ~ama~Ir ytkamast a!<lk 
tihazile ve tayin olunan 7/10/936 S. eksiltmiye konulmuttur. Ytkanacak 'ramattnn miktar1 «125000» par• 
14 te mahkemeye gelmedigi veya bir 'rB olup beher par!<astmn y1kama tahmini fiab «3» kurUf ve pey ak-
vekil gondermedigi takdirde muhake - k 'resi «281» lira «25» uru,tur. Eksiltmesi 6/7/9'36 saat 14 te yaptla-
menin r•yabmda devarn olunacag1 ve 
bir daha mahkemeye kabul edilmiyece- c:agmdan isteklilerin ,artnamesini gormek i~in mekteb dahilindeki 
gi teblig yerine ge~mek iizere ilan 0 • Komisyona hergiin ve eksiltmiye girmek i!,:in de belli giin ve saatte -----------.1 lunur. (23925) miirac:aatleri. ,(3419). 
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