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-Hariciye Vekiliniiz diin 
\ 

. Cenevreden MontrOye dOndii 

onteransta, murahhaslartmtzdan Londra sefiri Fethi, Paris setiri Suad, solda Hart ciye Vekilimiz Montriipalastan !(tkarlarken 
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M~ntrO Delegelerimiz diin hususi 
' 

;.;:; ~diyor bir toplanb yapblar 

T urk tarihinde Lozan'm mevkii 
buyiiktiir. Adma . kurtulu§tan 
· ade 1stiklal Harb1 demek da-

ZIY '][ . 'd ]' 
d w 1 n son Ti.irk m1 eh ct a 1, 

ha ogru o a h' k 
k d n Atatiirkiin da 1yane sev 

Ba~ uman a •· f d k .d .1 tam ve kat 1 za ere var 1 tan 
ve I areSI e k' . T" k ·r 

b fl1. muvaffa 1yet1 ur m1-
sonra u ~ere . b k b' 
l . . . ve iradesme muta 1 Jr ne-
etmm az1m . T" k .11 . . .1 b ~1 mak gerekti. ur m1 etl 

(lee J e ag a . . l'l S 'l . . . desinin Ist1k a ava§I e temt-
aztm ve ua h 1 . . . d·~ · gaye 0 zamanm a ve §art-
mm 1ste 1g1 . k I .. coyle boyle biT Urtu U§tan 
Janna gore ' . . 1 l 
'b d ~ 'ldi Tiirk m1lleh mparator u-
1 aret egJ · y d h _ mad1k]anm da yapmag1, a a 
gun yapa d d.. 1 Y' 

d w bozduklanm a uze tmeg1 
ogrusu d' . k ,, .. .. .. alarak ken lSlne tam ve at 1 

gozonune '- d w d 
b. . 'k]'] istiyordu. Bu max.sa ugrun a 

Jr JSII a k•f· d w'ld' 0 d 
b S vre'i y1kmak a 1 eg1 1. n an 
atta e k k ... 1. l k I daha ileri gidere ap1tu asyon an a -

dJrmak lazJrndJ. . 
1 tiklal Harbine takaddi.im eden (Mil

r Misak) I unutnllyahm: Orad a arazi 
l;.b rile hudud §oyle boyle tarif olunur
k~na kay1ds1z §artsJZ milll istiklale kat'i 
b · kararla sanbnmJ~ bulunuyordu. 

tr Filhakika Lozan'm ba§hca fank vasft 
Turk istiklaline verdigi ehemmiyette te
kasiif etmi~tir ~e~il~~ilir. _0 kadar ki Lo
an' a Turk istJklalmm m!lletlerarast bel -

;esi unvamm vermek bile caiz, hatta boy
lesi daha dogrudur. 

Lozan' da Milli Misakm i§aret ettigi 
hududu <;izmek zor olmamt§hr. Zaten 
Lozan' a bu hududlar filen ~izilmi~ olarak 
gitmi~tik. 

Lozan' da kapitulasyonlan kaldtrmak ve 
bu kaldm~m milletlerarast kararile konu
lan mahdud muddetli ve muvakkat rna· 
hiyetli baz1 §artlarmt muvaffakiyetle at
latllk. Milletlerce kapitiilasyonlarm kalk
masmt takib edecek zamana aid olarak 
beslenilen ufaktefek ~iipheleri Tiirk inkt· 
Jab hareketlerile kar§tladJk. Devletlerin 
tahakkukunu laztm gibi sayd1klan bazt 
eartlar yerine biz inktlab hamlelerimizle 
cevah vererek o §artlann c;izer goriindiigii 
pek mahdud sahalan fersah fersah ileri 
ge<;tik. Bu hareketlerimizde §unu bunu 
memnun etmekten ziyade kendimizin 
bundan sonra arhk insanca ya§amak az
JDimizi hal ve mevkie hakim k1hyorduk. 

Lozan'da kalan ba§hca piiruz Bogaz· 
lara taalluk eden kiSJmdtr. Hakikatte o 
zaman bizim nazamruzda bu kmm da 
pek yoktu. <;iinkii gayriaskerl halile Bo
Razlar milletleraras1 teminatma baglam
yordu, ve bu takdirde dahi bittabi Turk 
milletinin biitiin dikkat ve cevvaliyetini 
kendi i.izerinde topluyordu. Nihayet her
llangi bir noksan veya tehlike emaresi 0-
ni.inde Turk milleti sesini yiikseltir ve 
kuvvetli elini uzattrdt. Nitekim tiirli.i va
ziyetlerin her icabmda Turk mille.ti en~~ 
§esini ve istegini ileri siirmekten h1~ fang 
olmamt~tlr. 

Niliayet ctiinya allvali mme.tlerarasJ t;
minahnin daha ziyade menh ve mefluc 
6ay1lmak laz1m gelen son mahiyetini orta
f& koyunca en kat'! te~ebhusiimuzu al· 

YUNUS NADI 
J:Arka.n sa. 3 sii.tu.n 6 atJJ 

Teknik Komite salt giiniinden 
tekrar ~ah,malarma devam 

itibaren 
edecek 

Montro 27 (Sureti mahsusada giden 

arkada§tmizdan) - Cemiyeti Akvam •• talya Konferansa 
Konsey ic,:timalarmda bulunmak i.izere 
Cenevreye gitmi§ alan Hariciye V ekili-
miz ve heyeti murahhasamtzm reisi Dr. gelecekmi~ amma 
T evfik Rii§tii Aras bugiin ak§am iiJ:eri ' 
buraya dondii ve murahhas heyetimiz ta
rafmdan kar§Ilandt. Hariciye V ekilimiz, 
yorgun, fakat memnun goriiniiyordu. 0-
tele gelir gelmez murahhaslanmtz T ev
fik Rii§tii Arasm riyaseti altn~·da husu5i 
bir toplantJ yaplllar. 

Konferans bugiin c;alt§madt. Y ann da 
hic;bir toplantl olmtyacaktJr. Pazarlesi 
giinii hususi bir celse akdedilecektir. Bun
dan sonra miizakerelerin daha kolayhk
la ilerliyecegi kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

· T eknik komite sah giinii &abahm -
dan itibaren tekrar toplanarak ~a!J~ma • 
Ianna devam edecektir. 

Rusya ile lngiltere anla,acaklar 
Cenevre 27 (Hususl) - Verilen bir 

habere gore Tiirkiye Hariciye V ekili 
Tevfik Rii~tii Aras, M. Eden ve Litvi -
nof bugiin burada hususi bir toplanh yap; 
mi§lardu. 

"' Akdeniz anla§masinin 
feshini istiyecek ve Bo

gazlarda tahkimata 
itiraz edecekmi§! 

Milano 27 (A.A.) - Gazetta Del 
Popolo, zecri tedbirlerin kaldml • 
masile beraber ingilterenin Fran -
sa, Tiirkiye, Yunanistan ve Yugos
lavya 'le yaptJ~ Akdeniz anla§ma
larmm feshini taleb etmektedir. 
italya, serbest bir Akdeniz istiyor 
ve Akdenizde serbesti ve muvaze • 
nenin italya aleyhine degi§mesine 
miisaade edeme-z. Eger yeni anla§
malar yapll1rsa, italya bunlara i§
tirak etmeyi istemektedir ve bu 
bilhassa Bogazlar hakkmdaki mu
kavele it;in biiyledir. 

Roma, ~anakkcienin tahkiminc 
muanzmt, 

Deyli Telgraf gazetesinin Mon
trii muhabiri 24 haziran tarihli tel
grafmda diyor ki: 

[Arkas: Sa. 7 sutun 4 tel 

Bu toplanhda Montro konferansm • 
da, Bogazlardan ge~ecek harb gemileri 
hakkmda Sovyet Rusya ile Biiyiik Bri -
tanya murahhaslan arasmdaki mevcud 
fikir farb mevzuu bahsolmu§tur. Sovyet 
Rusya ile !ngilterenin bu meselede pek 
•rakmda anla§acaklan umulmaktadtr. 
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Y eni bir mesele daha! 
ingilterenin Bogazlar . Komisyonunu 
ipkaya taraftar oldugu soyleniyor 
GazeteJer bu haberin . Tiirkiye . taraf1ndan, 
hiikiimrani hukukuna bir teca viiz addedildigini 

yaZJ.yorlar. Diger meseleye gelince ... 
T aymis gezetesinin Montro muhabiri 

yaz1yor: 
' «Bogazlar hakkmdaki !ngiliz noktai 
nazan, buralardaki Tiirk hakimiyetini 
tammakla beraber, Bogazlann beynel -
mile! bir ge~id olmasmt da gozden uzak 
tutm1yarak bir nevi beynelmilel bak1ma 
tabi tutulmasmi ve bu sebebden dolayt 
Bogazlar komisyonunun ilgasmi muva • 
ftk gormedigi merkezindedir. Bundan 
maada Lord Stanhope diger biitun no~ • 
talar iizerinde mutabakat hast! oldugu 
takdirde 1ngilterenin esas itibarile Bogaz
lann tahkimine kar11 bir itirazt olmadtgmt 
soylemi§tir. 

F akat Tiirkiyenin. Bogazlari gene bir istan~uldaki Bo~azlar Komisyonu Retst 
beynelmilel komisyonun kontroluna buak- Turk delegesi Amiral Mehmed Ali 

miyacagt anla~IImaktadn.». • Ti.irk taleblerinin bir hulasasm1 yapllk • 
T eklilimizJe RuB testr~. varmtl . . tan sonr~ mi.italea olarak §unlan ilave 
Deyli l"elgrafm Montro muhabm etmektedirJ A [ArkaSJ sa.' sii.tun 4 tel 

Atatiirkiin Partiye 

yiiksek hediyeleri 

Dun Biiyiik ~efin resim· 
Jeri merasimJe konuldu 

Biiyiik Onder Atatiirk biiti.in Parti 
te~kilatma ve Halkevlerine imzah hirer 
portrelerini hediye buyurmu§lardu. Bu 
kiymetli armaganlar her te~ekkiilde, bii-
yiik merasimle ihtiram mevkiine konul • 
maktadir. Resmimiz diin Beyoglu Parti 
merkezinde, kaymakam Dani§ tarafmdan 
levha yerine vazedilirken almmt§!Ir. 
11111111 II II I II 1111111111111 IIIII IIIII II Ill II IIIII IIIII IIIII 

((Avrupaya zaf 
degil, kuvvet 

getirmek istiyoruz!>) 

Hariciye Vekiiimizin 
miihim beyanatt 

Pariste ~tkan L'intransigeant gazetesi, 
Montrodeki muhabirinin, Hariciye V e -
kilimiz Dr. T evfik Rii§tii Arasla yapt1g1 
miilakatl ne§retmektedir: 

Muhabir, Hariciye Vekilimizi yi.iksek 
bir devlet adam1 olarak tasvir ettikten ve 
Montro Konferansmm, bir~ok glic;li.ikleri 
yenmek suretile onun tarafmdan hazirlan
dJgmt soyledikten sonra kendisile yapti
g1 gorii~meyi ~oyle kaydediyor: 
«- Bogazlarm tekrar askerile§tirilmc

sinin §imdi zaruret kesbettigini dii~iinme
nize sebeb nedir "> 

- $u snada, butiin umuml ~artlar de
gi§mi§tir; bu §artlara uymak laztmdi, bi

[Arkast Sa. 7 siltun 3 ttl] 
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((Baldvin yalan 

soyliiyor!)) 

Lord Londonderi, 
Ba,vekil i~in ag1r 

sozler kullandJ 

M. Baldvin Lord Londonderi 
Londra 27 (A.A.) - Newcastlede 

soyledigi bir nutukta, Lord Londonderry 
M. Baldvinin, Almanyamn yeniden si
lahlanmasJ hakkmda musbet malumat el
de edemedigine clair ge~en sene vermi§ 
oldugu beyanatt alenen yalanlami§ ve de· 
mi§tir ki: 
«- Boyle bir beyanat hakikaten §a

yam hayrettir. <;iinki.i M. Baldvin hic;bir 
zaman yanh~ yola saptmlmamt~hr. Ben 

[Arkast Sa. 7 sutun 3 te] 

Y afadigimiZ 

korkunc facia! 

Yazan: Habef imparaloru 
Haile Selisie 

Bugiin 6 nci sahifede 

Cenevreden arbk iimid kalmadi! 

Zecri tedabir aleyhine 
kararlar tevali ediyor 

Yar1n Konsey, sahya Asamble toplan1yor. Evvela 
Cemiyetin 1slahi gorii,iilecek. Neca,i hukukunda 

1srar ettigini ilan etti 
Cenevre 27 (A. 

A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyi, 
Habe~istan miimes -
sili, Ras N asibu 
ham bulundugu 
halde, Habe~ me • 
selesini, asamble -
nin bu hususta go
rii~meler yapacag1 
tarihe kadar tehir 
etmi~tir. 

~iii delegesi M. 
Rivas Vicuna bun
dan sonra Millet -
ler Cemiyeti nizam
namesmm reformu 
hakkmdaki gorii~ -
meleri a~arak bu 
meselenin asamble -
nin gelecek toplanh
smda veya eylulde 
miinaka~a edilmesi 
)azJm geldigini soy
lemi§tir. Y eni Mil
letler Cemiyetinin 
bugiinkiinden daha 
iyi olmamas1 muhte
meldir. Cemiyetin 
nizamnamesi iflas M. Eden, Londra Habe~ el9ili{jinde Nec~ile miilakattan t;tkarke1~ 

etmemi~. fakat bu nizamnamenin kendi- nazanna i~tirak ederek, nizamnamenin 
lerine verdigi silahlan Cemiyet azalan degil, fakat insanlann reforma tabi tutul-
kullanamamt§lardir. malan laztm geldigini soylemi~tir. Ro • 

M. Titulesko, M. Litvinofun noktai • fArkast sa. 7 siltun 1 del 

·························································································································· • 
I 

d1~ siyasetini anlahyor 
«Fuhrer, Avrupa devietlerinin te~riki mesaisi 

i~in pratik teklifler yapmt!?hr, fakat ... » 
Miinih 27 (A.A.) - Bi.iyiik el~i von 

Ribbentrop, Alman ulusal sosyalist mat
buat kongresinde Alman dt§ siyasas1 hak
kmda bir nutuk soylemi§tir. 

Hatib, evvela Umumi Harbin ba§l • 
na kadar olan di§ siyasay1 anlatmi§, barb 
esnasmdaki siyasanm idareden mahrum 
oldugunu soylemi~. bunun miithi~ netice
lerinden, liizumsuz yere miitarekenin ve 
V ersay muahedesinin imza edildiginden 
bahsetmi~ ve bundan sonra Adolf Hit
lerin dt§ siyasasm,daki liyakatini tasvir 
etmi§tir. 

Hatib 30 kanunuevvel 1932 den ev -
velki durumu te~rih ederek demi~tir ki: 

«- Di§lerine kadar silahh bir Av
rupa ortasmda, Almanya tamamen mii· 
dafaas1z bir halde bulunuyordu. I~le o 

f Arkast Sa. 3 siitun 1 de] 

Almanyanm dt' siyaseti hakktnda 
blr nutuk soyliyen 

Von Ribbentrop ....... M~s~r<I"a ...... Ye§·ir .. ·;e ......... Ma;r 
gOmlekliler kavgas1 

Diin Kahirede ~rpi,malar oldu 
Filistindeki ihtilal gittik~e biiyiiyor. 60 bin Arabtn 

Filistin iizerine yiiriidiigii haber verilmektedir 

Diln Mdiseler alan Kahirede, Fi listin Arablart ir;in fane toplamyor 

Kahire 27 (A.A.) - Vefd tara£ • lilerin bir tezahiiri.inden sonra bu te~kilat 
tan <<Mavi gomlekliler» ile « Y e§il gem • taraftarlarile Vefd taraftarlan arasmda 
lekliler» arasmdaki bir <;arpi§mada on olan Mavi gomleklilerle §iddetli kavgalar 
be~ ki§i yaralanmi§ ve «Ye§il gomlekli - olmu~tur. Ye§il gomleklilerden birka.; 
lere» mensub altt ki§i yaralanmi~hr. hatib kendilerinin bir yabanc1 devlete sa· 

Arbedeler lllmi§ olduklan hakk1nda Nahas Pa1a 
Kahire 27. .(A.A.). - Ye§il gomlek- [Arka.n Sa. 3 siltun -i tel 
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Tarihi tefrika: 76 M. TURHAN TAN 

Hiinkar da, az kals1n, Kayabsuda ~ehislam1n 
ba,Ina gelen felaketiit e~ine ugr1yacaktd 

Oc; numarah Kara Mehmed 0 gece ne dolablar c;evirdigini sezen kopri.i na-

b h k d k k .. ] .. d" kor zumm savu•up k1rklara kan§tigml, *ayed sa a a ·a ar an§I ruya ar gor u, - , 
kdan aglayan Hi.inkann dereye donmi.i§ elc gec;erse oldi.iriilecegini bildirdi. Ayni 
gozya§lan arasmda kulac kulac yi.izdi.i ve zama~da i§ bilir bir adam olan kendi. ic;~ 
boyun.1 say1kladi. Ci.in dogmadan iki sa- agas1 Aliyi kopruler nazm yapip lien 

b · I · · 'I" hi go .. nderdig" ini haber verdi. at 'Jnce ba asmm t;Izme enm ve si a an· 
1 k d Avr:1 Mehmed bu entrikaya da kaptl-m te;nizlerken, atlan s1vanp yem er en e 

hep bu c;irkin korkakhk sahnesini di.i§i.inii- m1~ ve susmu§tu. F akat klzlaragas1 ile 
I d ba§imrahur yese dii§memi§lerdi, Sad1r -yordu, iirperi~ler ic;inde ka 1yor u. . 

t d azaml devirmek irin yeni bir fJTSat bek-F a kat babas1 o mevzua tern as e me 1, v 

uyamr uyanmaz atlarm keyifli olup olma- liyorlard1. 
b b I h K1zderbendi, Ahtaman ovas1, Orman-d,klanm sordu, miis et ceva a mce e-

rnen silahlandt: h mendleri hadisesiz gec;ildi, Sofya sah-
- Haydi, dedi. gomdi.igiin ba§m ya- rasmda muhte§em bir gec;id resmi yap1hp 

mna gidelim, son defa onu selamhyahm. Hi.inkara hulus gosteriidi ve Buigarista· 
Ne davaciSI, ne mirasc;Isi <;Ikan, adt nm §imd!ki payitahtmda iki gi.in kahn • 

sam da bilinmeyen bu kesik ba§ Sipahiier d1ktan sonra Haikahpmarma giic;i.ildii. 
bayra~mm d1kili oldugu yere gomiilmii§- Oradan Dragman Derbendi yoiile San
ti.!. Baba ogul, goc; davullan c;almuken yurda ve ertesi giin ~ehir koyiine vanld1. 
ve biitiin ordu, yeni dogmu§ daigah bir Bu menzilde koy e§rafmdan Meh
giin gibi pmlh ve ugultu ic;inde hareketr med oglu ibrahim Aga Padi§ah-
h I k h l dd b nln Ia Saray haikmt evinde misafir etaz1r anu en o me<; u yur a§ a§J 
gomiildi.igu yere gitmi§ler, k1sa bir d~a mi§ti. Hiinkar sofraya konulan bir c;ocuk 
okuduktan sonra yola di.izi.ilmii~lerdi. U- kan§l kalmhgmdaki baklavay1 t;ok begen
c;er tath peksimedden ibaret olan sabah mis, o bic;imde hamur ac;ma usuii.ini.in a§-

d k · · 1 d "Iba•1ya og~retilmesini istemi§ti. Bu irade-kahvaltlSlnt at iizerin e emmyor ar 1. -. , 
Filibeden T atarpazarma, oradan Sa- yi hir ~aray U§agmdan duyan ve tarihe 

ruhanhya gelinmi§ti. Bu ikinci menzile iic; gec;ecek i.in alan ~ehirkiiy haklavasmdan 
saat mesafede Ellisu adh bir umak var· bir dilia:; de gene o u~agm elinde goren 
d1. Ki.ic;i.ik bir kiipri.i ile gec;iliyordu. A- Sipahi Kara Mehmed, vakiadan hi~set
g1rhklar ve toplar kopri.iye sigmadi, bi.i- tigi ic; bulantlSim §U ci.imlelerle ogluna 
yi.ik gi.ic;liikler yi.iz gosterdi. 0 karg.a§a - anlatJyordu: 
hkta Hi.inkann da suyu gec;id yennden - Bogaz, yatak. hte Hi.inkarm ozii: 
gec;mesi icab etti. Kayah suyunda ~ey- Karm §i§ince esnemege koyulur, yatagm1 
hiilislamm ba~ma gelen felaketih e§ine di.i~i.iniir. 0 §i§lik gec;ip sinirleri gev§e • 
ugramak endi§esile sogukkanhhgm1 kay- yince ~ene esnemege ba§lar, sofra arar. 
beden hi.iki.imdar, binbir halecanla kar§I- Hie; dii§iinmez ki yamba§mda ta§l yas • 
yakaya u1a§hktan sonra gozi.ini.i yumdu, hk yap1p yatan on binlerce adamm kur
agzml ac;t1, SadiTazam aleyhine yakas1 sagma aylardanheri s1cak a§ girdigi yok. 
yJrtJimadlk ki.ifi.irler savurdu. K1zlaraga- Boyle durumda ona yakt§an bizim gibi 
s1 ile Ba§imrahur da kendisini kori.ikli.i - oruc tutmakt1r. Halbuki pisbogazhktan 
yorlard1• aynlamiyor, burnumuza giile gi.ile bakla-

Onlar, bu iki sarayh ne bahasma o • va ah~hnyor. Bir gi.in ona yediklerini 
lur·a olsun Kara Mustafa Pa§ayi di.i • kustmmazsak yuf bize!. 
§i.irmek ~stiyorlard1, emellerine ermek i- Fa kat bu i§: nasi! ba§arabilecegini si:iy· 
c;in de hic;hir fmah kac;Irmiy~rlardi. Hun- lemiyordu, kiic;i.ik Kara Mehmedi merak 
kann ak1~ 1 hayli sert olan Ellisuyu a~ar- ic;inde buak1yordu. Onun da babasma 
ken korktugunu gorlince ekmek\erine yag &oiu yapma~ma imkan yoktu. <;iinki.i ne 
siirmek deminin geldigini kuruntuhyarak soylenirse dinlemegi ve fazlasJm islerne
hemen pac;ayl SIVaml~lardl, gammazhga megi Kara Mehmed Pa§adan ogrenmi~ 
giri~mi~lerdi. bulunuyordu. Bu sebeble susuyor ve me-

Ba§imrahur Bo§nak Si.ileyman, K1z • rakm1 at ko§turmakla avutmaga sava§l· 
laragasmdan daha dilliydi, gamz i~ini o yordu. 
idare ediyordu: Baba ile ogul goni.illi.i kilavuzlar gibi 

- Efendimiz, diyordu, Kara Meh - hep onde gidiyorlard1, uzun saatlar hie; 
med Pa~a kulun Bec;ten donii~te mi.iba- konu~madan yo[ ahyorlard1. Bu suretle 
rek hakipayine bir takrir sunmu~tu. 0 Musapasa palangasm1, Ni§ ~ehrini, A
kag1dda lstanbuldan Nemse payitahtma leksinac;; • .- Kmahoglu c;iftligini, Yagudmi, 
kadar kac; koprii bulundugu, bunlardan Parakini gec;mi~ler, Morova nelirini a§IP 
kac;mm sag, kac;mm sakat oldugu yaz1 • Batc:neye, oradan Devebagutan der • 
hyd1. Gene 0 kulun sefere atiiiTken ordu hendi yolile Hasanpa~a palangasma, Ko-
51kmt1 cckmesin diye nerelere yeni kop· lara ve Hisarciga ula~mi*IardJ. Ertesi gun 
ri.i kurulmak laz1m geldigini hirer hirer Hid1rellezdi ve Belgrada girilecekti. Ka
~0 termi~ii. Sen 0 takriri Kara Mu~taf~ ra Mehmed bu onemli menzilde gene og
Pa~aya yolladm. Herif hamalt1 etml§ k1 lunu yamn 1 c;ekti: 
~imdi ~i.in ba~ma zahmet c;ekiyoruz, rezil - Candan, yiirekten, dedi, T annya 
oluyoruz, vebali gene onun boynuna ol· §iikret, uzun hir «oh» c;ek I 
sun amma ben §U gidi§ten enikonu ku§ku- <;Cicuk emrolunan §eyi hemen yaptJk-
lamyorum. V ezir gidisi galiba seni suya tan sonra sordu: 
vermek istiyor!. - Bunu ned en yap1yoruz baba '? 

Hi.inkar, iligine kadar kngm olmakla - <;iinkii Hi.inkar Belgradda kalacak. 
beraber sefer masmda Sad1razam Biz sefere onsuz gidecegiz. Bir yaSSita
degi~tirmegi dogru bulmad1. Daha bamn u~ur~uz 1 ugu kuca bir orc1uJ 1 ,. 

dogrusu boyle bir I~m orduyu a- guna ugrahr. ~evketlu efendimiz gibi yu-
yaklandirabilecegini di.i§iinerek ihtJ- reksiz bir kaltabanm ne musihetler dogu-
yath davrandi, ya]mz ki.ifi.ir sa- racagm1 arhk sen di.i§i.in. 
vurmakla ve kopru maslahatml idareye Kara Mehmedin verdigi haber dog -
memur olan adanim oldiiriilmesini Sadn- ruydu. Avc1 Sultan Mehmed, Nemse a
azama bildirmekle iktifa etti. Halbuki leyhine sefer ac;!lmasmi onaylarken Sa • 
koprii nazm Sad1razamm pek sevdigi bir d1raz:tma soyledigi sozi.in i.izerinde dur
ada:r.dJ, onu Padi§aha dahi feda ede- mu~. Belgraddan daha ileri gitmemekte 
mezdi Bu sebeble iradeyi ahr almaz he- 1srar etmi~ti. Boyle bir hareketin c;irkin
nfi c;ag1rth: ,. ligini di.i§iinmi.iyordu. <;iinki.i korkaktl, 

- Bre durma, dedi, saklan, ~evketlu dehs~tli olacag1 tahmin olunan bir harbin 
Hi.inkar kelleni istiyor! ic;inde ve ha~mda bulunmaktan i.irki.iyor· 

Ve Padisaha da bir kagid yazd1, sa- d . u. 
ray erkanmdan bir bsmmm kendi aleyhi- r Arkast var1 

Urfada giizel bir otel yaptldi 

• 
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• hrimizde misafir agtrlanabilecek bir yer yoktu. 
Urfa (Hususi) - Evvelce §e. k .. 1 bir otel kurdurmu~tur. Otel her 

Bunu nazari itibara alan Beledlye '>0 g~ze . 
. d'l i§ bir vaz1yetted1r. . 

tiirlU asri vesaitle tec;h1z e 1 ~ ·u bu binayt yandan gostermekted1r. 
Yukanki resim Urfanm yem ka"u§tug 

Y eni go~menler 

Diin Romanyadan 1200 
kisi daha geldi 

' 
Hisar vapurile diin Romanyadan 

I 200 gi:ic;men gelmi§tir. Bunlar karanti
ne miiddetlerini T uzlada gec;irdikten son
ra miiretteb mahallerinde iskan edilecek
lerdir. 

Bu mevsimde Romanyadan 15,000 
goc;men nakledilmesi mukarrerdi. ,Sim
diye kadar ta§manlar be§ bini gec;mi~lir. 
Sonbahara kadar daha 9,000 goc;men 
nakledilecektir. Yalmz Trakyadan gele
cek goc;menler ic;in heniiz evler yaptm ~ 
lamami§ oldugundan fazla miktarda ge
len goc;menlerin iskam giic; olmaktadu. 
Bunun ic;in nakliyat arasmda fasilalar 
verilmekte ve bundan istifade edilerek 
goc;menlerin yerleri hazlrlanmaktadir. 

Naz1m vap,uru yann, goc;men getir -
mek uzere Varnaya gidecektir. 

Trakyada laaliyet 
Edirne 27 (A.A.) - Trakyada is

kan i§leri yeni ba§tan h1z alrn!§tlr. Gene
ral Kaz1m Dirik bolge ic;inde s1k s1k ge
ziler yaparak iskan ve imar i§lerini yer
lerinde gormekte ve gereken emirleri ver· 
mektedir. Umuml mi.ifetti~ yeniden ka • 
dastro mi.ifettisi Halid Ziya ve fen ba§· 
mi.ifetti§i Salih. oldugu halde son giinlerde 
bolgede bir gezi daha yaprni§ ve Tekir
d:~gla K1rklarelindeki goc;menlere dag1 -
t1ian ve dagihlacak olan yerleri gene! 
kadastro vaziyetleri iizerinde inceledikten 
sonra beyetle beraber di.in ak~am Edirne
yc diinmi.i~tiir. Heyet bu tetkik gezisinde 
gordugi.i gene! durumdan c;ok memnun 
olmu§tur. Kadastro mi.i§aviri ve fen ba~
mi.ifetti§i kadastro heyetinin kuvvetlendi
rilmesi ic;in gereken tedbirleri almak iize· 
fe bu sabahki trenle Ankaraya donmii§ -
lerdir. 

SEHIR ISLER/ 
Florya plajmda yap1lacak 

asri kabineler 
Floryada yapilmakta olan asri kabi -

neler temmuzun ilk haftasmda ikmal e • 
dilecektir. Burada yapiiml§ olan 20 di.ik
kan kamilen kiraya verilmi~tir. 

DENIZ ISLER/ 

Deniz tarife komisyonu 
toplamyor 

T emmuz iptidasmdan itibaren deniz 
tarife komisyonu faaliyete gec;erek yeni 
vapur tarifelerile liman tahmil ve tahliye 
iicretlerini teshit edecektir. 

ikt1sad Vekaleti tarife bi.irosu reisi 
!\ttuhsin N aimin riyasetinde toplanan 
komisyon evvela lzmire giderek orada 
korfez vapurlarile liman §irketinin tari • 
fesini tesbit ederek istanbula gelecek bu
rada istanbul ile diger limanlarm vapur 
ve lim an i.icretlerini hamhyaca kllr. 

Liman Umum miidiirii geldi 
Uzunca bir mi.iddettenberi Ankarada 

bulunan Liman Umum Miidi.irii Raufi 
Menyash diin §ehrimize diinmi.i§ti.ir. Li -
mamn yeni kadro, biit<;e ve nizamnamesi 
de di.in yi.iksek tasdika iktiran etmek iize
re §ehrimize gelmi§tir. Bunlann limana 
6ah giinii teblig edilecegi umulmaktad1r. 

ADLIYEDE 

Bir yankesici yakaland1 
Y etmi§ ya§lannda Hasan isminde bir 

ihtiyar di.in sahah Bahkpazannda seyyar 
bir sahcldan be§ kuru§luk salatahk ala -
rak bir lira bozdurmu§; i.istiine ald1g1 dok
san be§ kuru§ ufakhk paray1 da bir men
dile baghyarak cebine yerle§tirmi§ti.r. Bu
nu goren ac;1kgoz yenkesicilerden Ismail, 
ihtiyarm cebindeki mendili aim I§; fa kat 
yakalanarak adliyeye gonderilmi§tir. Sui~ 
tc.nahmed sulh ikinci ceza mahkemes1 
suc;lu hakkmda tevkif karan vermi§tir. 

Bir sene hapis yatacak 
Laleli camisi avlusunda Mustafanm 

cebinden bir altm saat c;almakla suc;lu 
Kel ,;lerefeddin yakala.na:a~ F atih sulh 
ceza mahkemesine venlmi§Ilr. Su<;lunun 
diin duru§masJ yap1lm1§ ve bir sene hapse 
konmas1 kararla§ml§l!r. 

Diizeltme 
Diinkii niishamiLda Dahtliye V ekaleti 

Mtistesan Sahrinin yerint' yanh§hkla 
T rakya Umum M iifetti§li~i mii§aviri 
Sabrinin resmi konulmu§tur. Oz.iir dileriz. 

Elazizde hava 
hiicumu tecriibesi 

Tunceli Vali ve Kuman· 
dant harekah idare etti 

Tunccli Vali ve Kumandant Korgeneral 
Abdullah Alpdogan 

Elaziz (Hususi muhabirimizden) -
Tatil miinasebetile yiiz kiisur muallim, 
kaymakam ve nahiye miidiirlerinin ve 
devairi mi.iessesatm i~tirakile Halke • 
vinde Korgeneral Abdullah Alpdoga -
nm emirlerile iki gi.in devam eden bir 
toplantl yap1ld1. Hava tehlikcsi hakkm
da bizzat Umumi Miifetti~ Alpdogan 
tarafmdan iki konferans verilerek ha -
vamn inki~af ve terakkisi, devletlerin 
hava durumlan anlabldt. Mi.i.teakiben 
kendileri tarafmdan bizzat idare edilen 
bir hava harb oyunu yap1ldt. 

Aldiklan emir iizerine Elazizi born -
bard1mana gelen ii<; tayyarenin motor 
ve pervane giiriiltiileri i~itildi. Ki.igi.ik 
un ve kepek torbalarma tahrib, yangm, 
bogucu iperit etiketleri yapi§tmlrni§ o
lan torbalar tayyareler tarafmdan bom
ba yerine §ehre atildr ve muhtelif yer
lere isabet vaki oldu. Tayyare hiicumu
na maruz kalan Elaziz garnizon kuman
-::lam tayyarelerin athgt bombalarm cin
sini, yaptlan mefruz tahribat, yangm, 
zehirleme vak'alanm saati saatine tes
bit ederek Halkevinde ve harita, plan 
i.izerinde hi.icum ve bombardrmam ta
kib eden korgencrale anlattl. Belediye 
reisi c;agmldr, alakadar bi.itiin dig:r 
zevat davet edilerek vaziyet canh b1r 
tablo h.alinde mi.inaka§a edildi. Korge
neral tarafmdan hakh tenkidler yap1l -
di ve Elazizlilerin §ahid olamadtklan 
milli bir siirpriz memlekette derin bir 
alaka ve aki~ uyand1rdr. ' 

Cc\maltinda 

tuz fabrikast 
Biitiin memlekete ince 
sofra tuzu temin edecek 
inhisarlar idaresinin <;amalll tuzlasm

da son sistem bir tuz degirmeni tesis edil
digini yazm1~1Jk. Memleketimizde ilk de
fa i~lemege ba§hyacak olan hu tuz degir
meni, son seneler zarfmda <;amaltl tuz
lasmda viicude getirilen tesisatm en mii
himlerinden birini te§kil etmektedir. Bu 
degirmen sayesinde l!lemleketimizde ilk 
defa olarak tamamilo rutubetsiz, gayet 
ince sofra tuzunu en ehven bir fiatla el· 
de etmek mi.imkiin olacaktJr. 

<;amall! tuzlas1, izmir korfezi civann
da 14 kilometro murabba1 bir saha iize· 
rindedir. !stihsal ~evsiminde bini miiteca
viz amelenin bu saha iizerinde azami bir 
istihsal kabiliyeti verebilmesini temin mak
sadile inhisarlar !daresi, Avrupa memle
ketlerindeki tuzla te§kilatmJ ornek ittihaz 
ederek icab eden her ti.irlu tesisat1 vi.icude 
getirmi~tir. Alman tedbirler sayesinde, 
ecnebi memleketlere tuz ihracahmiz §im
diye kadar gori.ilmemi§ bir derecede art-

mi~Ilr. . 
On senelik bir istihsal devresmde ec· 

nebi memleketlere sahlan tuz miktan se· 
nede vasati olarak 20,000 ton oldugu 
halde, 1935 senesinde bu miktar 50,000 
tona balig olmu§tur. Gelecek senelerde 
ihracatm daha fazla artacag1 anla§Jimak
tadlr. 

Y eni tuz degirmeni de memleket dahi • 
Iinde tuz sarfiyatJm artJracakttr. T uz, 
~imdiye kadar denizden c;IkhgJ gibi top
lamr, ki.imelenir ve tiiccarlara verilirdi. 
Halbuki, kurulan degirmen, ogi.itme i~ile 
beraber, tuzu y1kamak suretile rutubet 
ahc1 ve IsiahcJ bir hassaya malik olan 
magnezyumdan kurtarmak ameliyesile 
birlikte yapmaktad1r. Degirmen, tesisah 
24 saatte en c;ok yi.izde be~ toleransla 40 
ton mutfak, 1 0 ton da sofra tuzu yap • 

maktad._:Ir:..:·---------

izmire de tayyare 
seferleri ba~hyor 

Devlet Havayollan ldaresi, fzmir ~ 
Ankara - Istanbul hava postalanmn ba§· 
lamasma karar vermi~tir. Bu maksadla 
diin bir heyet, Y e§ilki:iyden saat 17 d! 
kalkan bir posta tayyaresile izmire git -
mi~tir. Bu heyet lzmirde bir uc;u§ mey
dam anyacak ve meydan bulunur bu • 
lunmaz lzmir hava seferleri ba§hyaca~
tlr. 

Zavalh kad1n! 

Asansorle duvar1n ara
sJna Sikt,arak oJdii 

Diin Ni~anta§mda Aslanreceb aparh
mamnda feci bir kaza olmu§, Keziban is
minde bir kadm asansorle duvar arasma 
Slki~arak olrnii§tUr. 

Y aphg1m1z tahkikata gore hadise §OY
Ie cereyan etmi§tir. Aslanreceb aparh -
manmm kapiCISI Hi.iseynin kans1 Kezi • 
ban, kiracilardan birine baz1 i§ler hakkm
da malumat vermek ic;in asansore binerek 

yukan kata c;1kmak istemi§tir. Asansor 
birinci kata geldigi vakit Keziban asan • 
sori.in kaoiSim ac;arak a§agJ bakmi§, fa • 
kat asansor hareket halinde bulundugun
dan kadm, birinci kahn duvarlarile asan
sor arasmda Slki§ffii§hr. 

Bu feci vaziyette, bir tesadiif eseri O· 

larak asansiir durmu§, fa kat Keziban: 
- Oli.iyorum, beni kurtann. Diye ba

gHmaga ba§lami§hr. 

Bu feryad iizerine aparhmanda bulu
nanlar kadmm imdad1o.a ko§mu§la-rsa da, 
kadm1 sikl§hgi yerden kurtarmak imka -
mm bulamaml§lardir. 

Bu arada orada bulunanlardan birinin 
aklma duvan y1kmak gelmi§, hemen te -

darik edilen kazmalarla duvann yiktl -
masma ha§lanmi§hr. Bir taraftan duvar 
Ylk!hrken, diger taraftan da Keziban, 

feryadlar i<;inde can vermi§tir. 
Hadiseye polis vaz1yed ederek tahki

kata ba§laml~tlr. 

MOTEFERRIK 

Otobiis faciasmda yarala
nanlarm s1hhi vaziyetleri 
T opkapl haricinde vukua gel en otobiis 

kazasmda ag1r yarah olup Cureba has
tanesine yatmlanlardan muallim N aci -

nin evvelki gece oldi.igiini.i yazml§hk. y a
rasl ag1r olanlardan birkac; ki§inin daha 

vaziyetleri tehlike gostermege ba§laml§; 
Adliye doktoru Enver di.in hastaneye gi
derek bunlan muayene etmi§tir. 

30 ki§ilik bir <;ek talebesi 
gelecek 

Prag Oniversitesi talebelerinden 30 
i§ilik bir g p profe~orleril~ .· beraber, 

memleketimizC!e cografi tetkikatta bu ~ 
run~ak 1l'ze'r~ ter'n~uzun Ilk haftasmda 
§ehrimize geleceklerdir. Harb seneleri 

icinde !stanbulda bulunmu§ ve istanbul 
lie civan hakkmda gayet faydah cografi 

t~tkikler yapmi§ olan Betlinli bir profe
sor de, c;ek talebelerile beraber gelecektir. 

Yerli Mallar sergisi kontrol 
edildi 

Sekizinci Y erli MaHar sergisinin ha
mhklanm bitirmek ic;in geceleri de c;aii
§IIacaktJr. 

ikhsad Vekaleti, Sam panaymndaki 
halin tekerriir etmemesi ic;in biiyi.ik hir 
hassasiyet gostermektedir. Bunun I<;m 
Ti.irkofis vas1tasile sekizinci Y erli Mallar 
sergisinin kontrolu yap1lrnt§ • ve serginin 
tanzim ve tertibi hakkmda tutulan yollar 
muvaf1k gori.ilmi.i§tiir. Y angm tehlikesine 
kar~1 bir itfaiye mi.ifrezesi ve bir de polis 
komiserligi sergiye memur edilmi§tir. 

KOLTOR ISLER/ 
Tale be ve muallimler kamp1 

a~Ihyor 

Istanbul maarif mi.idi.irliigiiniin KIZI! • 
toprakta tesis ettigi talebe kamp1, bir tem
muzdan itibaren ac;Ilacakttr. Y azJlrnl§ bu
lunan talebelerin, o giin sabahleyin kamp
ta bulunmalan !8.z1mdir. Evvelce kamp 
kadrosu, yiiz ki§i olarak tesbit edilmi~ken 
miiracaatlerin c;oklugundan dolayi bu 
miktar yiiz elli ki§iye <;Ikanlmi§hr. 

Biiyi.ikadada muallimler ic;in kurulan 
kamp ta 15 temmuzda ac;IlacaktJr. Bu 
kampa da bilhassa ha§ka vilayetlerden 
birc;ok muallimler geldiginden Heybelide 
de ikinci bir kamp ac;IIacakhr. 

SOSYETELERDE 
F armakoloklarm toplanbsi 

Diin ak~am Cagaloglundaki istanbul 
Halkevinde pratik farmakoloklar senelik 
toplanhlanm yapmi§lardu. 

T oplanhda idare heyetile murakabe 
heyetinin raporlan okunduktan sonra ye
ni 'idare heyetile yeni reis ve katibler se· 
c;ilmi§ ve bundan sonra pazar tatili hak -
kmda lehte ve aleyhte miinaka,alar ya
p!larak neticede pazar tatili yap1lmasma 
karar verilmi~tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

l talya ayan reiai §ehrimize 
geliyor 

ltaiya ayan meclisi reisi ve fa§ist fu -
kas1 erkamndan Sinyor Luizi F edersini 
sah giini.i §eh.rimize gelecektir. Diin bu 
hususta alakadarlara tebligat yap1lmi§ -
tiT. 

ltalya ayan reisinin Ankarayt ziyaret 
edecegi de si:iylenmektedir. 
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Siyasi icmal 
Diinya politikas1 

Bogazlar 
ve 

J'R\ i.inya politikasmm degi§erek Bo· 
l6JI gozlann emniyetine aid biiyiik 

devletlerin kefalet ve taahhiid~ 
lerinin hymeti kalmamasi i.izerine kendi 
asker! vesait ve kudretimizle bunlann 
miidafaasmi temin etmek I<;m Montri:i 
konferans1m davet etmi§tik. Konferans 
iizerinde gene en ziyade tesir yapan di.in~ 
ya politikasmm yeni peyda olan vaziyet~ 

leridir. (:i.inkii konferansm Cenevre top· 
lanhlan mi.inasebetile nihayet verilen ilk 

mi.izakerelerinde hic;bir devlet Bogazlar 
hakkmda Lozan mukavelesinin koydugu 

kayidlerin kaldmlmasJ teklifimize Jhraz 
etmemi* ve Ti.irkiyenin hakkm1 tamamile 
teslim etmi~tir. 

Bogazlardan gec;ecek harb gemilerinin 
bu sahalarda asker! emniyeti ihlal etmi· 

yecek had ve §artlara tabi bulunmas1 da 
itiraza ugramami§hr. F akat Sovyet Rus• 
ya, Karadenizdeki bahri kuvvetlerin bu 
denizdeki sahillerinin emniyet ve mi.idafa· 
asile kalmay1p harice de istedigi gibi c;1· 
kabilmesi ve BaltJk ve ~imali Kutub Ok· 

yanusu ve Biiyi.ik Okyasnusla Karadeniz 
harb limanlan arasmdaki bahri muva • 
salasmm serbest olmasm1 taleb edince; 

lngiltere ile J aponya yeni di.inya politika· 
smdaki hususi du§i.inceleri sebebile buna 
muhalefet ettiler. 

!ngiliz ba~murahhasJ Lord Stanhope 
Sovyet Rusyanm bu talebi iizerine !ngil
tere ve diger Akdeniz devletleri Karade· 
nize c;1karak Sovyet sahillerini tehdid ede
bilecek bir vaziyette olmadJklan halde 
Karadenizdeki Sovyet deniz kuvvetleri
nin her zaman Akdenize <;Ikmakta ~er -
best bulunmalan Akdenizin emniyetlm 
ve muvazenesini tehdid edebilecegi mi.ita
leasmda bulunmu~ ve Londradan talimat 
istemege mecbur kalmi§hr. 

Sovyetlerin bugiin Karadenizde bu • 

lundurdukl~n filonun Akdenize <;1kmas1 
Akdenizin emniyet ve muvazenesini bo
zamaz. ingilizler de bum! biliyorlar ve 
fakat son zamanlarda Sovyet Rusya de· 
niz kuvvetlerini tensik etmegi ve fevkala· 
de kuvvetlendirmegi mesai programma 

koymu~ oldugundan lngiltere daha ziya• 
de ileriyi du~iinmektedir. 

!ngiltere- ile Sovyet Rusya arasmda 
yeni Lon ra deniz muahedesmin ahkam1· 
na Sovyetlerin iltihak etmeleri ic;in cere~ 
yan etmekte olan mi.izakerelerin iptidala· 
rmda Rusyamn kendisi ic;in Almanya ile 

J aponyamn donanmalanmn mecmuuna 
mi.isavi bahri bir kuvvet istemi~ oldugu 
hahrlardad1r. Sonradan bu mi.izakereler 
harb gemilerinin hacimleri ve toplan ve 
yeni in§aat hakkmda kar§Ihkh malumat 

verilmesi esaslarma doki.ilrni.i§ti.ir. Bu yol
daki mi.izakereler Londrada hala devam 
ediyor. 

Almanya dahi ingiltere ile yeni bahri 
miizakerelere ba§lamak ic;in lngiliz • Rus 
miizakerelerinin neticelenmesini bekliyor. 
Ahiren Sovyet hiikumeti Karadenizde 
sahili bulunan devletlerden ci.imlesinin 

bahrl kuvvetlerini Akdenize c;1karmak 
hakkm1 haiz olmasim ileri si.irdii. Lakin 
Romanya ile Bulgaristan hic;bir zaman 
ehemmiyetli bahri kuvvetler vi.icude geti· 
remiyeceklerinden meselenin mahiyeti 
degi§rni§ olmuyor. ingiltere ileride Kara

denizde Sovyet donanmasmm Akdenize 
c;Ikhgi zaman ag1r basacak surette arta• 
cagm1 tahmin eylediginden Bogazlardan 
gec;mek ic;in Sovyetlere fngiliz ve Fran· 
s1z ve italyan donanmalarmdan farkh 

mi.isaade verilmesine yana§mamaktadJr. 
J aponya da Karadenizdeki Sovyet 

kuvvetlerinin Akdenize, oradan da Bah· 
riahmere ve Hind Okyanusuna <;Ikmak 
hakklm haiz olmasile kendisinin Avrupa 
ile muvasala hatlannm bir harb zat~~a • 

mnda tehdid edilecegini ve bu kuvvetle~ 
rin Uzak§arka dogru yollanmasile J apon• 
ya denizinin de emniyeti mi.inselib olaca• 
gm1 di.i§i.inerek ingiliz noktai nazarma i~
tirak etti. 1904 Rus • J apon harbin de 
Rusyanm Balhk donanmasile birlikte 
Karadeniz donanmas1 da Uzak§arka git· 
mi~ olsayd1 o zaman J apon filosu zaytf 
kahp ihtimal harbi kaybetmi§ olurdu. T a• 
rihin bu dersi ve J aponyamn Uzak§arkta 
temin eyledigi tefevvukun tehlikeye dii~ ~ 
memesi di.i~iincesi bu devleti !ngilterenin 
noktai nazanna iltihak etmege sevket • 
mi§tir. 

M rrharrem F eyzi T ogay 

Cumhuriyet 
Nushu1 5 Kuru1tur 

A bone 1 Tnrkiye Haric 
f8raiti ( i~in 1~0 

Senelik 1400 Kr. !700 kr. 
Alta ayhk 7SO 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 



2g Haziran: 1936 

SON ~ABER.L.ER ••• 
'I'EI.EFON TEJ.GRAI' ve TELSiZLE 

Ribbentrop Almanyan1n 
· di§ siyasetini anlabyor 
<<fuhrer, Avrupa devletlerinin te,riki mesaisi 

i~in pratik teklifler yapmi,br, fakat ... » 
[Ba§taratz 1 tnct Mhttede I 

zaman Fiihrer askeri sahada ~u~uk_ mu • 
santl taleblerini Avrupaya bild!rd!. Al
manya Avrupamn gobeginde i~gal ettigi 
cografi vaziyet itibarile bu talebleri yap· 
maya mecbur bulunuyordu. Alma~!a 
ban§ istiyor ve fiituhat yapmak ve d1ger 
uluslara hakim olmak fikrini reddediyor
du. Hitler bu bari§ arzusunu on iic; sene 
zarfmda tamamen ac;Ik ve ikna edici bir 
§ekilde bildirmi§tir. 

M. Makdonald, 1933 te Almanya -
n iki yiiz bin ki~ilik bir ordusu bulun

nl 51 hakkmdaki teklifi yapt1g1 zaman 
F~hrer bu teklifi derhal kabul etti ve hat

t «Diger milletler ayni suretle harekel 
~fkleri takdirde Almanyanm silahlan-

e \amamen bm~kmaya haz1r oldugu» 
;;klinde buyuk bir mukabil tekli£ te yap-

tJ. 
F akat bu teklif hic;bir zaman nazan 

't'bara almmadl ve 200 bin ki§ilik bir 11 d 'b b' du teklifi dahi Cenevre e gan 1r 
or C . I k bete maruz kald1. enevremn son ce -
a 

1
· de bu 200 bin ki~ilik ordunun AI -

sesm • I k d"' manyaya, ancak bu mem e et son ort 

yJl zarflnda oldugu dg!~! bakrdl§. rduhu h~1kkmda deliller goster 1g1 ta 1r e ven e· 
~· b1']dirildi Almanyamn bu durum 

cegl . ~ M'JI I C 
k )nda yapacag1 ~ey, 1 et er e -
ar~1s • . h 
• t'ne ve orada hak1m olan ru a ar-m1ye1 . 

k revirmekten 1baret bulunuyordu. 
asmi ,. _ ] u F"'h 

B hayal ink1sar anna ragmen, u • 
u 1 k .. 

rer Avrupada bir an a~may2a4 vka~ma 1<;1~ 
· demar~lar yapt1. l§te anunusam 

yem L h' d · 
1934 tarihli Almanya - e 1stan a em1 

.. muahedesi bu suretle akdedildi. tecavuz 
M Hitler «Bundan boyle Almanya 

.1 F.ransa arasmda bir toprak meselesi 
1 

]e cag~ 101 bildirmi~ ve fakat bu me -
o m•ya 1 . . 

1 t tkik edilecegi yerde ng1ltere 1le 
see e d d .. k I F arasmda Lon ra a muza ere er 

rkanbsa lmu~tur 2 §ubat I 935 tarihli 1n-
vu u u ' . 

giliz - FranSIZ notastnda musbet yegane 
teklif bir hava pakh akdi hakkmdaki 
teklif olmu§tur. Almanya bu teklife 4 
§ubat I 935 te derhal musbet cevab ver • 
mi~ ve fakat bu hususta da hakiki mu -
zakereler yapiimami~tlr.» 

Von Ribbentrop, bundan sonra Fran· 
s1z - Sovyet ittifakmdan bahsetmi~ ve 
bunun Lokarno Paktl ile telif edilemiye
cegini izaha c;ah~mi~tir. 

«- Fuhrer, Avrupa devletlerinin te§· 
riki mesaisi ic;in pratik teklifler yapml§hr. 
18 haziran 1935 tarihli lngiliz - Alman 
deniz anla~masmm akdinden sonra ye • 
ni bir fikir ba§gosterebilir ve hatta bu fi
kir kuvvetlenebilirdi. F akat, bunu iki 
muhim hadisenin zuhuru takib etti. Bi -
rincisi, 1talyan - Habe~ anla§mazhgi ki, 
bu mesele hakkmda yalmz §UnU soyJe -
mek isterim. Almanya, bu anla§mazhk 
esnasmda butiin memleketlerce tamnmi§ 
?Ian tam bir bitaraf11k takib etmi§tir. 
lkincisi de Sovyetler Birligi - Cekoslo
vakya askeri i,ttifak muahedesinin ne~ri· 
dir. Bu muahedenin Almanyada baz1 
endi~eler dogurmas1 tabii bulunuyordu.» 

Von Ribbentrop, bunu muteak1b Fran
siz - Sovyet ittifakmm I 7 §ubat 1936 da 
tasdikmdan bahsederek demi~tir ki: 

«- Fransamn bu demar§mdan sonra 
Almanya 7 mart tarihinden sonra 7 mart 
tarihli demar~ml yapmi§ ve bu suretle 
bu ittifak her ulusun bir tehlikeye ve sU
e] koalizyona kar§I hududlanm mi.idafaa 
gibi ~n iptidai hakkma dayanan bir ted
birle cevab vermi§, yani topraklan uze-
rinde sue! hakimiyetini tekrar tesis eyle
mi~tir. Almanya askerlikten tecrid edil
mi§ olan bolgeyi i~gal etmi~ ve F ransa 
tarafmdan hukukan ve Hlen ihlal edil • 
mi§ olan Lokarno muahedesini bozmu~ -
tur. Bundan sonraki hadiseler Almanya
mn te§ebbUsiindeki tam isabeti goster -
mi~tir.» 
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Alman· Cin 
ania,masi 

Almanlar 100 milyonluk 
barb levazimi vermi,Ier 

Tokyo 27 (A.A.) -:. $anghaydan gelen 
Japon haberlerine gore, Almanya tara-

£ d 100 milyon dolarhk harb leva -
m an d . 1 b' ,.... 

zimi verilmesine a1r o an Ir yin - Al-
anla~masi gec;en may1s aymda Ber-

man .. . t' A l 
linde imza edilmi§ 1.r. n a§man,m -~e,-
ferri.iati ~imdi Nankmde merkezt huku-

tlc General Reichenau arasmda mii-
me k d' S ld v .. zakere edilme_ tc_ 1r. am 1gma gore, 

"riismelerin mki§afi hakkmda haber
~~r ~dilmekte olan Japon askeri §efleri, 
<_;:ine en modern malzeme verilmemesi 
§artile bu anla§maya aleyhtar bulun _ 
mamaktadtrlar. 

Belgradda bir hadise 
B~lgrad 27 (A.A.) - Diin ak§am 

500 kadar koyli.i <::etineye gelerek ge~en· 
Jerde tevkif edilen arkada&larmm tahli
yesini iste~_i§!.er~~r. Vuk~ _bulan karga~a
hkta iki k1~1 olmu~, 16 kt§t yaralanmi~ ve 
20 adam da tevkif edilmistir. 

Yunan Krah Atinaya 
doniiyor 

Atina 27 (Hususi) - Kral, dun Ma -
kedonyada yaptigt tefti§ten Selanige 
d&nmii§ ve SeHmik Universitesile Mu
sevi havrasm1 ziyaret etmi§tir. Kral bu 
ak§am bir torpitoya bincrck Atinaya 
hareket etmi§tir. Yakmda Tsalya ve 
Morada ycni bir se~'ahate <;Ikacaktlr. 

T ekzib edilen miilakat 

Endi,eden dogan 

bir kongre 

ingiltere ata,emiliter
lerini i~timaa ~ag1r1yor 

Londra 27 (A.A.) - Salahi
yettar membadan alman malumata 
gore, Su Bakam biitiin ata§emiliter
leri muhtelif Avrupa devletlerinin 
teslihati hakkmda dogru bir fikir el
de etmek ic;in pek yakmda Londra
da toplanmaya davet edecektir. 

in gil terenin A vrupa kit' as I siya -
sasma gittikc;e daha biiyiik bir ehem
miyet atfetmekte oldugu ve Avru
pada hangi kuvvetlere giivenebilece
gini ORrenmek istedigi zannedilmek
tedir. 

M. Gombo, hasta 
Budape§te 27 (A.A.) - Naib, Buda -

pe§te yakmmdaki ko§klinde hasta yat
makta olan Ba§bakan Gombo§ii ziyaret 
etmistir. 

Naib, Ba,vekile nifan verdi 
Budape§te 27 (A.A.) - Macar Telgraf 

ajansmm bildirdiginc gore, Kral Naibi 
Horty, Ba§bakan Gombo§e bir mektub 
gondererek dort sencdenberi memleke
te her sahada ve bilhassa ekonomi ve 
milli miidafaa alanlarmda yapml§ oldu
gu hizmetleri yadetmekte ve vatanm 
§i.ikram ve kendi §ahsmm samimi mi?,-
nettarhk hislerine bir ni§ane olmak u-
zere, Macar liyakati biiyi.ik hac;m1 ken
disine tevdi ettigini bildirmektedir. 

Kral Naibi, M. Gombo§i.in nekahct 
mezuniyetini alb ay temdid etmi§tir. 
Bu miiddet zarfmda Ziraat N az1n Da
r any Ba§bakanhk i~lerine vc ic; l§leri 
Bakam Kozma da Milli Mildafaa Bakan 

cUMHURIYET 

Hidiseler arastnda 

Ilk ve son sayf~ 
G a:etenizi~ ilk ~ayfasma bakarsr· 

nu:: lngrlterenrn harbe karfr koy
mak irin hazrrlandrgr haberinden 
Milletler C emiyetinin zecri tedbirleri 
miinakafaya hazrrlandrgr ve yeni bir 
otobiis kaza1rnda 22 ki,inin yaralan
drgr haberine kadar her yazr; ve en
kazrnrn hangi neviden bir cisme aid 
oldugunu ilk bakrfrnrzdan gizliyen 
paramparfa bir otobiis etrafrnda, haa
tane yatagrna uzatrlmrf, ba,larr sa -
rrlr, baygrnlrkla oliim arasrnda gidip 
gelen arkrnfllr nefeslerle agr:larr yarr 
at;rk ve go:leri yarr kapalr, kendinden 
get;mi, adamlarrn resimleri, irinizde 
buna benzer fecaat hatrralarrnr:r ve 
korkularrnrzr da ayaga kaldrrarak si
ze mes'ud olmanr: imkanlarrnr unut
turur. 

Gazeteni::in son sayfasma bakarsr· 
nrz:: Y arr ~plak ve nef' eli bir kadrn 
ve erkek grupunu gotiiren z:arif bir 
moforiin resimli iltinr; gozlerinin bii
tiin se-vincini ve di,lerinin sapasag • 
lam, bembeyaz; disiplinini bir macuna 
borclu olduiunu size giiz:el ve mes'ud 
yii:iiniin afrk vesikasile kabul ettir· 
mek istiyen bir kadrnrn fotografisi; 
kii~iik ve incecik bir t;eligin keskin ta
rafrndan biitiin bir genclik dogaca • 
grnr size vadeden bir hraf bu;agrnrn 
t;izgilendirdiii iimidler; bir kumbara· 
mn istikbalinize payanda vurarak en 
biiyii.k felaketlere karfr aizi koruya • 
cagrna clair verdili teminat it;inizi a· 
t;ar. Bu sayfamn vadettigi saadetler 
ekseriya t;ok ucuzdur: Saglam ve in
ci ai,ler on bef kuru,adrr; sivilcesi: 
ve buru.,uksuz cild otuz kurufadtr; 
bi.itiin bir genclik ve iktidar ilcicr bir 
iki liralrk bir tiibiin ifindedir; bu say· 
faya imanla bakanlar i~in ihtiyarlrk, 
parasrzlrk, hastalrk ve oliim yoktur. 

Afait yukarr her giin ve afait yu· 
karr her gazetenin ilk sayfasr, bizi ol
mu., ve olacak felaketlerin kederi ve 
korkusu it;ine daldrrrrken, aon 4ayfa11 
bizi bir dif macununun, bir trraf bt • 
t;agrmn, bir sat; suyunun baJrmrza v~
recegi genclik, bir buz dolabrnr~, ~rr 
radyonun, bir gramofonun evrmu:e 
getireceii saadet ihtimalleri etrafrn
da giizel iimidlere aii.,iiriir. 

Belki bunun it;in bir kadtn bize: 
«Gazetelerin ilkonce iUin sayfalarrnt 
okurum!» dedi; ve belki de gene bu· 
nun it;in birt;ok Avrupa ve Amerika 
gazeteleri ilk sayfalarrna boydan bo
ya iliin koymakta, diier birt;ok gaz;e• 
telerin tasavvur ettikleri mahzurlarr 
gormiiyorlar 1 

PEYAMI SAFA 

• • • Is kanunu 1~1n 
' 

ikbsad Vekaleti bir 
izahname haz1rhyor 

Ankara 27 (Telefonla) - !kttsad Ve
kaleti i~ kanunundaki hem fikri, hem 
bedeni suryye c;ah§malar tabirine kim
lerin dahil oldugunu gosterir bir nizam
name <;Ikaracaktlr. 

Diger taraftan milhendis, hukuk mi.i
§aviri gibi bir i§ yerinde yalmz fikren 
c;ah~anlar hakkmda Meclise ayn bir 
kanun sevkedilecektir. 

!§ kanunu hakkmda bazt yanli§ n;§
riyat goriilmektedir. Bu sebeble sala 
hiyetli bir zat bana §Unlan soyledi: 

c- Kanun; sanayi, ticaret, ziraat vel
hasll biitiin i§ sahalannda tatbik oluna
cakbr. Kanunun devlet fabrikalarma 
veya devletle alakas1 olan i§ !'erle~ine 
tatbik edilmiyecegi hakkmdakt §ay1a -
lar asilsizdtr. Zira ekonomik hayatta 
c;ah§ma payt alan butiin ~§ yerlerinin 
ayni rejim altmda i§lemesi me~lek.et 
sosyal, ekonomik inki§aft i<;in 'ectbe~tr: 
ikbsad Vekaleti, devlet milesseselermt 
hususi miiesseselerin tabi tutulacag1 
mi.ikellefiyetlerden haric; blrakarak ay

n bir rejimden faydalandtracak degil -
dir. iktlsad Vek8.leti, kanunun yanh§ 
anla§IlmaSJnl onliyecek izahnameler 

ne§retmek i.izeredir .• 

lave~ Krah Alman 
z1rhhsmda 

Stokholm 27 (A.A.) - Kral Gustav. 
bugiin Alman kruvazorii cAmiral ~eu i 
ziyaret etmi§ ve Alman zabitlerini ogle 
vemegine davet etmi§tir. Yemekte Al -
~anya ata§emiliteri de haZir bulun -

Meseleler 

ilmin ve felsefenin milliyeti 

Ak§am gazetesinde c;.1kan bir maka -
lesile <<Alman felsefesi, F rans1z felsefe • 

si, 1ngiliz felsefesi» gibi . ilim ve felsefeyi 
milletlere izafe eden tab1rlerden, en ob -
jektif hakikat ara§tln~larmda bile milli 
tesirin hakim oldugu neticesine varan 
Hasan Aliye, ancak bir tanesini Cumhu
riyette gordiigumuz cevablar verilmi~. 

ilmin ve felsefenin milliyeti etrafmda 
bir mUnaka§a, ilmin de, felsefenin de, 
milliyetin de mahiyetleri i.istundeki eski 
meraklanmizi kurcalamak gibi iic;. ;sti -
kamette cazibeler ta§lyor. F elsefeyi ilme 

kan~tlrarak ve ikisini de muteradif saya
rak dii§iinecek olursak, butiin dunyada 
k1ymetleri miisavi olmas1 laz1m gelen ha
kikatlerin milli vasf1 ustiinde ISrar edilme

si bize hayret verecektir. Almanyada da, 
Fransada da, 1ngilterede de «bir mii • 
sellesin i.ic;. zaviyesi mecmuu iki kaimeye 
miisavidir.» Boyle bir objektif ve reel 
hiikmun milli veya ~ahsi tarahm bula

mazsmlz. «Dogru ilimler» denilen buti.in 
tabiat, fizik ve riyaziye bilgileri, §iiphe
siz, daha fazla beynelmileldirler. 

F akat manevi ilimlerle felsefeyi mad
de ilimlerinden ayirarak du&iinecek o -
lursak, birincilerin verimleri ic;:inde yal -

n1z milli degil, ~ahsl ve indl sebeblcrin 
de biitiin ihti§amlarile kar§Imiza dikil -
diklerini goriiriiz. Diinyanm her tarafm· 
da bir miisellesin uc; zaviyesi mecmuu iki 
kaimeye musavidir; fakat «zaman>>, <<~u

ur», «suje», «obje», «akii», <<insiyak», 
«millet», «simf», «miilkiyet>>, «ferd». 
«cemiyet» ilah ... gibi mahiyetler iistiin -
de verilen hiikiimler dunyanm her lara

fmda birbirinden aynlu; milletler degil, 

~ah1slar bile bu mahiyetler kar~1smda hu
susl goru§lerini muhafaza ederler: Ha -
kikate aid bilgilerimizi faydali ve mu -

vaffakiyetli bir faaliyetin emrine veren 
pragmatist felsefe, biitiin ameli kiVfak -
hg1 ve c;evikligile Amerikahd1r, muvaf

fakiyeti ve rokor kumayl butun klymet
lerin ba~ma koyan bir milletin dunya go· 
rii§iinii hulasa eder. Bu felsefenin hay a ta 
aid telakkileri, Almanlannkinden, ya -
hud F ransizlannkinden farkhdn. T esiri 

oralara kadar gitse ve yabanci felsefe 
milliyetlerine kan§arak tabiiyetini degi§
ti!'ffii~ zanmm verse bile Amerikah olmak 

Peyami Safa 

haysiyetinden hic;.bir §ey kaybetmiyecek • 
tir. 

Dahasi var. Manevi ilimler ve felsefe, 
yalmz milli degil, ayni zamanda a§hsi ve 
indi bir temayuller manzumesidir. Bun· 
!arm men~ei, madde bilgileri gibi gayri • 
§ahsi bir hakikat ara§tirma ihtiyaci de -
gildir. Bir fen adammm yapt1g1 ke§ifle 
kendi §ahst arasmda hic;bir miinasebet ol
mamasma kar§l, bir filozofun biitiin soy
ledikleri tam bir §ahsiyet ifade eder. Her 
filozof «kendi» dunya goru§iinii milletine 
ve cihana teklif eden adamd1r; bu teklif, 
milll ve beynelmilel k1ymeti nisbetinde 
revac kazamr veya mukavemete raslar. 

Biitiin felsefe tarihi bir felseH portre • 
Jer sergisidir. Orada milletlerle beraber 
~ahsiyetlerin teker teker biitiin temayiil • 
lerini ve i§tiyaklanm c;izgilendiren grup 
ve insan pozlan gorunur. Bu tarihin ve -
rimleri ustunde ilk tesbit edilmi§ hakikat, 
herbirinin ic; aynasma akseden dunya ile 
obiiriiniinkii arasmdaki farktu. Bu fark
lar ve tezadlardan ayn bir diyalektik 
felsefesine de ~Iki!mt§, fakat o farklan 
ve tezadlan teyellemiye ~tah~an bu fel -
sefe de, aradaki diki§leri busbiitiin ko • 
pararak aynhgm yeni bir vesikasm1 ver
mekten ba~ka bir~ey yapmamJ§tlr. Bir 
«sentez» iddiasile ortaya c;Jktigi zaman 
kendini tezadlarm birbirini nakzederek 
a<;hgt hic;lik uc;ururnunun ta dibinde bul
mu§tur. 

T arih, iistiinde tam bir ittifak, bir 
«icma1 iimmet» olan hi~;bir felsefi gorii
§Un mutlak ve devamh zaferini kaydet
miyor. Bu gorii§ler daima bir devre, bir 
millete ve bir §ahsiyete izafe edilmi§ fa
raziyelerdir. Manevi ilimler ve felsefe 
bu farazl ktymetlerini muhafaza ettikt;e 
cihan§umul ve mutlak olmak ideallerin· 
den uzak duracaklardtr. Bu manada 
soylenebilir ki faraziye milli ve hakikat 
beynelmileldir. Bu hakikate de §imdilik 
en c;.ok yana§abilenler sadece madde ilim
leridirler; !;iinkii daha az farazi ve daha 
c;ok tefti§e miisaiddirler; felsefeye ve 
mana ilimlerine gelince, onlar henuz fa
raziye devirlerini bitirmedikleri ic;.in an
cak bir grup insamn veya tek adamm 
temayullerini ifade halinde kalarak milli, 
ziimrevi veya §ahsi farikalanm muhafaza 
ediyorlar. 

PEYAMI SAFA 

Romada • mer as 1m yap dan 

Gec;enlerde Romada Bersaglierilerin yiiziincii ytldoniimiiniin 
kutlulandtgmi ve bu miinasebetle ltalyan Batvekilinin bir nutuk 
soyledigini yazmtthk. Koydugumu~ fotografta bu merasim Mare· 
tal do Bono, Maretal Badoglio ile riifekasmm; M. Musolini oniin· 
den ko~arak ge~itlerini tesbit etmektedir. 

.. ,, ... , ........ , .......................... ,.~, ................. ~························································· 
M1s1rda Y e,il ve Mavi gomlekliler ka vgas1 

LBa~ taratt 1 tnct sahttede] 

tarafmdan yapdan beyanah $iddetle pro
testa etmi~lerdir. 400 kadar Mavi gom • 
lekli zorla tezahiirat yerine girmi~ler ve 
muhasimlanna ta~ ve bastonla saldumi~
lard!r. Polis miidahaleye mecbur kal -
mi$hr. Biraz sonra bu kavga, Y e~il gom
lekliler polis refakatinde alay halinde ge
<;erlerken yolda tekerriir etmi§ ve birka~ 

pollsle bir<;ok tezahiiratc;I ag1r yaralan -

mi~hr. Bir cok tevkifat yapilmz~hr. 

1200 grevci tevkil edildi 

Kudiiste ~arpa1malar 
Kudus 27 (A.A.) - <;arp1~malar 

devam etmektedir. Arablar Hayfa ile 
Lida arasmda bir treni yoldan c;Jkarml§ -
lard1r. Bir asker ve bir makinist olmii§, 
birc;.ok ki~i yaralanml§hr. 

60 bin Arab kryama mr hazrrlandr? 

Paris 27 - Filistindeki ihtilal Mave· 
rayi Erdene de sirayet etmi§tir. Buradaki 
Arablar da ayaklanmi§IardJr. 60 bin be
devi Filistine gec;.mek uzere ham bulunu
yor. Ammanda toplanan 200 §eyh, on 
gun zarfmda Arab talebleri kabul edil -
mezse umuml k1yam olacagmi hukumete 
bildirmi§tir. 

Atina 27 (Hususi) - Yugoslavya -
Yunan hududunu evvelki gi.in tcfti~ e
den Krahn Yugoslavya arazisinde Kral 
Naibi Prens Polla gorli!itligil hakkmda 
c;tkanlan §ayiay1 Ba§Vekil Metaksas 
kat'i olarak tckzib ctmi§tir. 

Habesistana 2iderken 
1Ig1 i§lerine vck1lleten bakacaklard1r. mu~tur. 

iskenderiye 27 (A.A.) - Polis mil

Ji dokuma fabrikasma yerle~en 2000 
grevciyi di§an <;ikarmi~hr. 80 yarah var· 

d1r. 1200 kisi tevkif edilmi§tir. Filistinde fngiliz askerleri kamyonlarla 
koy koy dola§arak asi aramaktad1r. T ay· 
yareler de kendilerine yard1m ediyor. A
rablarla lngilizler arasmda N ablus • 
Remle yolundCl §iddetli bir ~arpl§ma ol -
mu§tur. ingilizler Y a fa ile Tel Aviv a • 
rasm1 kesm~lerdir. Y afada vaziyet va • 
himdir. 

. ~ 

yolda kalan ~11~ hlar 
Madrid 27 (A.A.) - Gilmri.ik m_emur

lar1 Kadikste Santamaria isimli Ingiliz 
kargosunda makineliti.ifek dolu 11 san
dJk bulmu§lardir. Alakadar makamlar, 
kargonun bu malleri dt~anya <;lkarma
mas1 ic;in gcmiyi nezaret altma a_l~I§ -
lard1r. Ogrenildigine gore, bu stlahlar 
Habe istana gonedirlecekti. Fakat Ha
be§ muvaff?kiyetsizligi i.izerine bunlar 
fspanvol ihtilalcilcrine sahlmi~hr. 

Biikre§te hadiseler durdu. 
Biikre§ 27 (A.A.) - Rador ajans1 bil

dHyo::: Di.in, gerek Bilkre~te: g_erek 
memleketin diger taraflannda, U'mver-

11 gazetesile Dimineatza ve Adverul 
cazeteleri arasmdaki ihtilafla alakadar 
"Ji~bir hadise cereyan etmemi~tir. 

..,..,, I 

Kudiisle grev devam edecek 
Kudiis 27 (A.A.) - Arab komitesi 

erkanmdan biri vaziyetin fenala§makta 
oldugunu soylemi§' ve demi~tir ki: 

«Eger hukumet Arablann taleble • 
rine musaid bir hath hareket ittihaz et • 
mezse, grev devam edecektir.» 

Bununla beraber hiikumet tarafmdan 
alman $iddetli tedbirler zorbahk hareket

lerini hafifletmi§e benzemektedrr. 

z==z __ 

ariste vaziye" 
hila durulmad1 

:s 

«Milli Cephe» ciler diin 
talebelere sald1rddar 

Paris 27 (A.A.)
Feshedilen Ate§ 
Hac; Birlikleri li -
deri albay de La 
Rok, Frans1z sos -
yal partisi adh ye
ni bir siyasi parti 
te~kil etmi~tir. 

Kartiye Latende 
hadiseler 

Paris 27 (A.A.)
Bir klSlm sag gaze-
teleri,diin talebe Yeni bir parti ku. 
mahallesi olan Kar- ran Do la Rok 
tiye Latende yeni hadiseler cereyan et
tigini yazmaktadtrlar. 

Ami du Peuple bu hadiselcrde 30 ki
§inin yaraland1gtm, Echo de Paris ise 
10 ki§inin yaraland1gm1 yazmaktad1r. 

Bakalorya imtihanlanm verdikleri 
Saint - Michel bulvanmn biiyi.ik bir 
mektebinden «;tkmakta olan bazt talebe 
mi11i cepheye mensub 300 kadar ada ~ 
mm hiicumuna maruz kalmt~lard1r. 
Milli cepheciler talebenin ta§Imakta ol. 
dugu Frans1z bayrag1 §eklindeki rozet
Jeri y1rtmak istemi~ler ve bu yi.izden u
mumi bir c;arpl§Illa ba§gostermi§tir. So
kaktan ge~enlerden baz1lan yaralanm1~ 
kahve tarac;alarmdaki masa ve iskem : 
leler parc;alanmt§hr. 

Grevciler 
Paris 27 (A.A.) - ic; l§leri Bakanh _ 

gmm bir tebligine gore, grevci miktan 
diin 153,794 ki~iye balig olmakta idi. 

T ersanede grev 
Paris 27 (A.A.)- Saint - Nazaire bah

riye tezgahlan i§~ileri umumi grev ilan 
etmi§lerdir. 

Montro 
Lozan'1 
ikmal ediyor 

[Ba~makaleden devamj 
mak mecburiyeti biitun ehemmiyetile ta
hakkuk etmi§ bulundu. Bu zaruret oniin· 
de kendilerinden vaziyetin tadilini istedi
gimiz devletler Montro' de topland1lar. 
Bogazlann gayriaskeriligini kald1racak o
lan bu milletlerarasi karan Lozan'm nok

samm ikmal edecek ve Ti.irk istiklalinin 
piiriiz iizliigiinii kat'ile§tirmi~ bulunaca -
hr. Bogazlara verilebilecek en saglam 
§eklin onlan sahibi Tiirk milletinin kat'i 
otoritesine tevdi etmekten ibaret olacagm
da §uphe yoktur. 

Bir kere Bogazlar Turk vatam toprak
larmm en kJymetli bir k1smmi te~kil edi
yor. Orada kat'i hakimiyetimizin as1l ol
masmdan daha tabil bir§ey olamaz. 

Ondan sonra Bogazlar Turk vatam
nm selameti bakimmdan en hassas nokta
landlr. Onlarm miidafaasmda bu bak11n. 
dan kayidsiz ve §artsiz bir hakimiyet ahi .. 
bi olmakhglmiz pek zaruridir. 

Bogazlarda denizden denize kar.llihk
h olarak cereyam laztm ge~i serbestligi· 
ne gelince bunun en mukemmel surette 
vukuuna bizden daha kuvvetli olarak kim 
bekc;ilik edebilir? Bogazlara hakimiyet 
dolayisile buralardaki milletlerarast er· 
best gec;.i§ luzumunu en geni§ olc;iide biz
zat biz Tiirkler temin edebiliriz, hem bu 
kiilfeti bir bore olarak ifa etmek vazife 
ve vaziyetinde bulundugurnuzu pek iyi 
takdir etmek §artile ... 

Milletlerarast kararile teyid edilmek 
laz1m gelen hakikat §Udur: Bogazlarda 
mutlak olarak Turk hakimiyetinin ve ora· 
sm1 diledigimiz v~hile tahkim etmeli 
kabiliyetimizin tanmmast as1ldu. Bu ashn 
tanmmas1 sonra Bogazlardan gec;i§ hak
kmi, emniyet ic;inde olmak §artile, en ef\oo 
best surette de biz kabul ediyor ve onun 
teminini taahhiid ediyoruz. Kendiligin
den anla§Ihr ki bu son teminat oteki astl 
ile telif olunmak lazim gelen bizzarure 
nisbi ve tali bir vaziyettir. 

hte son Bogazlar konferans1 muzake· 
relerine hakim olacak iki hakikat bunlar· 
dan ibarettir. Daha ziyade kisaltusak 
Montro' de Lozan'm, yani Turk istiklali
nin ikmal edilmekte oldugunu soyliyebili
riz. Lozan'da kazamlmi§ olan bu istiklal 
Montro'de tam ve kat'i §ekline isal olunu
yor demektir. Butiin bunlarla beraber 
Turk milleti bilir ki bir milletin tam ve 
kat'i istiklali her turlii tahkim tedbirlerin· 
den daha ustiin olarak kalblerde yanan 
sonmez hiirriyet ve istiklal ate§ile temin 
olunur. Bizde esasen o ate~ yand1g1 ic;in
dir ki zahiri cephede i§ler gordiigi.imi.iz 
mes'ud §ekillerini arzederek yiiriiyor. 

YUNUS NADI -··· lngiltereye gelen Amerika 
gemil ri 

Londra 27 (A.A.) - Arkansas, Ak • 
bahoma ve Wyoviomi barb gemilerin • 
den miirekkeb Amerikan filosu Gotem

berge gitmek uzere Portsmuttan hare

ket etmi§tir. 
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Geni~ odanm bir yamnda kitab dolu 
raflar, obiir yamnda biiyiik kasalar var~ 
dJ. 

Erkek, ag1r ag1r soyliiyordu: Matbaactltk ve Ne§riyat T. A. $. 193Q -
Bir Birinci, ikinci, uc;uncu cild- Her birinin 

lngilterenin Bogazlar Komisyonunu 
oldugu soyleniyor - Ku§larda bile vefas1zhk var. 

fiatt 50 kUTU§. ipkaya taraftar 
Uzun boylu. manah yiizlii, bir adam 

apg1 yukan dola§Jyor, arama peneere~ 
nin oniinde durarak, pervazlann kenan· 
na yuva yapan ku lara bak1yordu. 

KapJ vuruldu. Adam durdu, kap1 ta
rafma bakt1. Ka§lan r;atJ!mJ~, yiiziinde 
keyifsizlik r;izgileri belirmi§ti. 

di§i serc;e yuvasm1 kurmak ic;in, c;erc;i:ip 
ta§Jyordu. 0, bu giizel i§le ugra~1rken1 
r;apkm e§i onu b1rakarak, kar§I yuvaya 
kar;tJ, ve bir daha donmedi. 

Gene kiZin ba~t gi:igsiine dii§mii~tii. 
Bir h1c;kmk sesi duyuldu. 

Erkek, parma!bnm ueile, gene kJZJn 
c;enesini kaldudt. Onun solgun yiiziine, 
dalga dalga, pembelik yiikseliyordu. 

Halid Ziya U§akhgilin bu habralan 
1931 yllmda c Vakit. gazetesinde tefri
ka edilmege ba§lanmt§h. 0 zaman Astm 
Us bu eseri: c Yalmz muharririn guzide 
§ahsiyetini dogru mtitalea etmege ya
ramtyaeakbr, ayni zamanda bundan ya
nm astr evvelki ir;timai hayahmlZln bir 
nevi tahlili olacakhr.~ diyerek karilere 
takdim ettikten sonra pek hakh olarak: 
cMaalesef bize gordiiklerini ve duyduk
lanm tarihe hizmet edecek §ekilde ya
zanlarm c;ok nadir olmas1 milli ihtiyac;
lanmiz ic;in btiyiik bir noksandtr. Halid 
Ziya Beyin hahralanm kayd ve zaptet
mesilc bu noktai nazardan millet ve 
memleket hesabma ayn bir hizmet yap
hgmt aynca kaydetmek isterim» di -
yordu. 

Gazeteler bu haberin Tiirkiye taraf1ndan 
hiikiimrani hukukuna bir teca viiz addedildigini 

yaZiyorlar. Diger meseleye gelince ... 

Kapmm dJ§mdan korkak, ve zay1f bir 
ses duyuldu: 

- Amea! ..• 
Kap1mn tahtasmda, yaramaz par· 

maklar t1kud1yordu. 
Erkegin ka~lan diizeldi. Yiiziiniin r;iz~ 

gileri yumu§adJ. S1cak bir sesle: 
-Gel!. .. 
Dedi. Kap1, ag1r ag1r ar;tldt. ic;eri, u

tunea boylu, bir gene k1z girdi. Hafif~ 
~e yat~l§ yiiziinde, siizgiin ye§il gozleri 
vard1. Dudaklanmn giilii§ile, gozlerinin 
derin bakJ§lan giizel bir tezadla goze 
~rpJYordu. Biitiin di§lerini gosteren, ean
h bir gi.ilii§le yakla§tl. Amcasmm uzat· 
bi1 eli duclaklarma gotiirdii. Ba§ml kal~ 
d1rdtg1 vakit, dudaklanndaki giilii§ silin~ 
mi§ti: 

- Oyle yoruldum ki amea I ... 
- Yalan soyleme! Eger yorgun ol • 

saydm, o kadar smtarak, odaya girmez
din! 

Gene luzm, si.izgi.in ye~il gozlerinde, 
§eytanea bir bakJ§ yamp sondii: 

- Surath olsayd1m, memnun olmtya· 
cak, belki de, ba§JD!Zl kaldmp yiiziime 
bakmiyaeaktmtz ... 

- Demek ki, giilii~iin, olta ueuna ta
kilimlf yem gibi, beni zay1f taraftmdan 
yakalamak ic;in ... 

Gene ktz, ~apkasm1 <;Ikanyordu: 
- Cok oturmam amea, i§inize engel 

olmak istemem ..• 
AmcasJ, dikkatle onu siiziiyor, viieu· 

diinii ineelmi~. yiiziini.i solgunla~mi§, ne~e
sini uc;mu§ buluyordu. Gene k1zm yam· 
na gelerek, elini omzuna koydu: 

- f§im yok, dedi, peneereden ku~ 
yuvalanna baktyordum. Gel beraber ha· 
kahm ..• 

Gene k1z, oturdugu maruken koltuk • 
tan kalkarak, peneerenin yanma yiiri.i • 
dii. 

- Yiiziime nic;in bak1yorsunuz am • 
ea? ... 

Erkek, cevab vermedi. Biitiin dikka· 
tile baktyordu. Ve baki§lan, gene kiZln 
gi:izlerinden yiiregine gidiyor, sorgularla 
dola§Jyordu. Sonra yumu§ak bir sesle: 

- Senin neyin var, kiic;iik? dedi. Bir 
aydanberi goriinmiiyordun. Epeyce de
gisiklikler olmu~ galiba? 

Gene kiZln yiiziindeki pembelik sol • 
du. Gozlerinin ic;ini saran bulutlar, ya§ 
oluverdi: 

- Hi<;bir ~ey yok a mea!... 
- Dogru soyeP Bilirsin ki benden 

bir§ey saklanmaz. Soylemesen bile anh
yacagtm. Y oksa? ... 

Bu, yoksa? kelimesi, gene k1zm lr.apalt 
dudaklanm ac;tJran anahtar olmu~tu: 

- Evet amca. Akhmza gelen §ey ... 
Soziinii tamamhyamamt§, sesi gene 

h1c;kmk olmu~tu. Amcas1, biiyiik elini, o· 
nun sadannda gezdirdi: 

- Dziiliiyor musun? 
Gene kiz, ba~m1 online igdi. Gozle • 

rinden ya~lar damhyordu, giiliimsedi. Bu 
guliimseyi~. yuziinun, gizlemek istedigi 
manalanna tak.lan bir maske gibiydi. 

Amcast, onun solgun yiiziine, ve ya§h 
gozlerine ragmen gu!Umseyi~ine baktJ: 

- N e gururlu c;oeuksun I dedi, fakat, 
gururunu, benim yammda iken, bir yana 
buakabilsen, samimi olabilmek rahath • 
gma kavu~ursun ... 

Bu sozler, gene klzm gozlerindeki ya· 
§I arhrm1~tJ. 

- Ni§an ni<;:in bozuldu? 
Gene bz. ba~m1 kaldJrdJ. Pencerenin 

pervazmdaki kendi yuvas1m ve e§ini bt • 
rakarak, kar§J yuvaya kac;an, ~apkm ser• 
c;eyi gi:isterdi: 

- Ni~in mi? hteL. 
CAHID U9UK 

Ordu deng··ne or asril • 
I 

' 

Ktrk Ythn birinci cildi Halid Ziyanm 
r;ocukluk devrile ba§hyor. ilk satlrlan 
c;ok du§tindtiriicti: cHahralar arasmda 
bu seyram nasi! di.i§i.indiim ve ne ic;in 
buna ba§hyorum. insanlarm hislerile 
kararlan ve hareketleri arasmda bag -
lar o kadar dola~tk ve kan§tk bir yu -
makbr ki bunu c;ozmege bilmem daima 
imkfm var midir?• 

l;limdi habrata gec;erek sahrlar1 siiz
mege ba§larsak U§akhgil ailesine, Ha
lid Ziyanm oturdugu semtlere, mekteb 
hayatma dair malumat ahnz. 

Gedikpa§a tiyatrosuna, Sultan Ab • 
diilazizin, Muradm hal'ine, giiniin si -
yasi vak'alarma, Rusya harbine, Pilev
ne miidafaasma, izmir mekteblerine, 
terci.ime te§ebbiislerine, o zaman mec -
mualarma dair cevval zekah bir c;ocu· 
gun g&ii§lerini i:igreniriz. 

ikinci cild bizi diinku c;ocuk yerine 
olgunla§mi§ bir gencle tanu~tmy~r. 0, 
kahkahalarla defnedilen bir a§ki, Istan
bul tiyatrolanm, Tiirk matbaa ve ki -
tabcihgmt, Sarafim ktraathanesini, E
biizziyayt, Arakeli ve biitiin ne§riyat ~
lemini kabartma levhalar halinde O· 

ntimiizde canland1nyor. 
Uc;iinci.i cild bizi diinkii olgunla§ffil§ 

adam yerine metin ad1mlarla hayata a
hlan miitefekkir bir insanla kar§tla§b~ 
nyor. ilk sahifeler onun izdivac1na, Av
rupa seyahatine, bankada ger;en uzun 
senelere dair. 

Bi.itiin buraya kadar olan kistm hep 
cVakih gazetesinde g1kanlar. Kirk YI
lm bundan sonrasmm ki.ic;iik bir k1smi 
cAna Yurd~ mecmuasmda, biiyiik bir 
k1smi da gazetemizin siitunlarmda r;tk -
m1~hr. 

Okum1ya devam edersek artik !zmir
den !stanbula di:inen Halid Ziyanm u
zun seneler hizmet edecegi Reji idare -
sine g~tigini goriiriiz. Halid Ziya bize 
o zamanm edebi §ahsiyetleri, l;lehzade 
ba§l alemleri haklonda biiti.in habralan
m nakletmektedir. 

Bu iic; eserde gordii~miiz ve kendi -
sinde oldugunu bild-i~imiz hayatiyetin 
verdigi biiyiik bir itminanla bu ya§ -
tan sonraki ylllara aid hat1ralarm1 da 
yazmastru ve bize okutmas1ru can ve 
goniilden dileriz. 

Muhafaza tetkili.bnm deniz 
loami askerlettiriliyor 

fBagtaraft 1 tncj sahttede) 
«Turk tekliflerinde Sovyet tesiri oldu

gu anla§IlmaktadJr. Karadenizin bir Rus· 
Turk golii halinde Sovyetlerin ideal §art
Jar altmda biiyiik bir donanma viicude 
getirmelerine miisaid bir hal alacagJ te • 
emmiil edilmege deger bir meseledir. 

Sanayi tezgahlarma yakm ve her tiir
lii kolayhklara mazhar olan Karadeniz 
limanlannda diger devletlerin mlidahale
sinden asude bir §ekilde hambyaeagt do· 
nanmasmt ( 14,000) tonluk ciiziitamlar 
halinde istedigi zaman Akdenize c;tkar -
mak hakkma malik edilmek istenen Sov
yet Rusyanm Avrupada denize c;1kamk 
ic;in kullanacagt garb mahreci Alman 
bahriyesi tarafmdan kapahdu, ;;arkta 
Rusya bahri kuvvet bakimmdan kendi -
sininkine kat kat faik ]apon donanmasile 
kar§I kar§tyadu. Ba§ka hi~bir yer ic;in ol
masa bile Sovyetler Karadeniz tezgah • 
larmda yaptJklan gemi ve istihkamlan 
Uzak§arktaki miidafaa tertibatlan ic;in 
hazirlamJ§ olacaklardir. 

Kiic;iik Karadeniz devletleri ise vazi
yeti blisbutiin ba§ka zaviyeden miitalea 
etmektedirler. Karadenizde miithi§ bir 
faik devlet kuvveti kar§Jsmda bilfiil ka
pana tutulmu§ bir halde kalmak onlan 
c;ok korkutmaktadu. 

Her halde ]aponlar Bogazlardan gi • 
ri§ ve ~Jkt§ tonaj1 meselesinde mliteka • 
biliyet esast iizerinde tsrar edenler meya· 
nmda bulunacaklardir. 

Montro konferansma Bogazlardan a· 
zami serbestii miirur noktai nazanm mii· 
dafaa hislerile gelen lngiltere bu husus • 
taki fikrini biraz degi§tirmi§ bulunuyor. 
Bu ak§amki cereyana nazaran !ngiltere 
de giri§ c;Iki§ meselesinde miitekabiliyet 
iizerinde israr edecektir. 

Buna muka&il Fransa diger noktai na· 
zara meyyaldir. Bu itibarla Sovyet do • 
nanmasmm Akdenize ry1karak Milletler 
Cemiyeti prensiplerini miidafaaya veya 
son akdolunan Frans1z - Sovyet muahe· 
desi ahkamm1 infaza yard1mm1 temin i!;in 
ayn bir cephe alacakt1r. 

ltalya: konferansta temsil edilmedigi 
i<;in tarzJ hareketi belli olmiyan bir amil
dir. ltalyanm Cemiyeti Akvam daimi 
1talyan delegesi M. Bova - Scopa Mon
tri:iye gelerek T evfik Rii§tii Arasla ogle 
yemegi yemi§tir. Maamafih mumaileyh 
burada mii§ahid s1fatile dahi kalmamak
tadir. 

lngiliz heyeti _murahhasasmm Bogaz
lar komisyonunun ilgasma da muhalefet 
edecegi anla§tlmaktadn. Buna mukabil 
Tiirkler bu komisyonun mevcudiyetini 
hakimiyetlerine kar§J bir tecaviiz addet
mektedirler. 

Ordu Memleket haataneainden bir goriiniif Muhafaza te§kilatt deniz ktsmmm as-
Ordu (Hususi) - Ordu l;lehir Mec - Eski sistem bir salhanc ile idare olu - kerle§tirilmesi takarrlir etmi§ ve bu yolda 

Miinaka§ah diger bir nokta da «Tiir~ 
kiyenin harble tehdid edilmekte olup ol
madigml gene kendisinin takdirine bt -
rakilmasJ» meselesi te§kil etmektedir. 

Bazt devletler bunu Tlirkiyenin eline 
namahdud hukuk bah§edilmesi §eklinde 
tefsir etmektedirler. Diger taraftan ln -
gilterenin de bir devletin harble tehdid 
edilip edilmedigi kendisinin hiikiim ve ka
ranna buakilmasl fikrinde oldugu soy • 
lenmektedir.» 

lisinin 935 maylSlnda ~ar§af ve pe~e ya- nan zebhiye i§leri elyevm mi.iteahhidi - harekete ge<;ilmi~tir. Sehrimizdeki deniz 
ia~ hakkmda verdigi bir karan yerin- ne ihale olunan ve in§aatlna devam olu- vasJtalarmJ teselliim edeeek zabit ve as
de goren Ordu kadmhW. bir daha c;ar - nan asri bir mezbaha haline ifrag olu- . kerler §ehrimize gelmi§lerdir. Bunlara 
pf1 ba§lanna almam1~lar ve kaldmp nacakbr. Mezbahamn teslim ve tesel - biiyiik deniz motorleri teslim edilmi§tir. 
atmi§larcbr. <;ar§af yasaW,m ilk defa liim muamelah haziran 936 nihayetinde Birkac; giin ic;inde digerleri de teslim edi
Ordu Belediyesi tatbik etmi§ ve Kara - sonunu bulacakhr. Bu in§aat ilavei ke- !ecektir. 
deniz sahiline ni.imune olrnU§tur. §if ve sairesile Belediyeye 10 bin liraya Deniz vasJtalarmdan a~Jkta kalaeak tngilizler ve Canakkalenin tahkimi 

c:ehrin 3 kilometro uzagmdaki Mem - mal olacaktJr. 
-r muhafaza kaptan, c;arkc;1 ve tayfalan di-leket hastanesine cercyan veremiyen e- Belcdiye 935 yih ic;inde §ehrin muh - Deyli Ekspresin sanayi raportorii bel

liba~h lngiliz firmalan miimessillerinin 
Bogazlann tahkimat sipari~lerinden bir 
k1smJm almak hususunda iimidvar olduk
lanm si:iylediklerini yazmaktadJr. Anka
rada yap1lan tetkiklere gore Bogazlann 
tahkimi tahmini olarak 80 milyon lngiliz 
lirasma balig olmaktadn. 

lektrik motoriine komi.irle miiteharrik telif yerlerinde 1920 metro murabba - ger miinasib i§lerde kullamlaeaktu. 
bir lokomibilin yedek olarak ahnma - mda §Ose ve 1850 metro murabbamda 
masim liizumlu goren Ordu Belediyesi kaldmm ve 1068 metro tuliinde muhte~ 
Transformanor ve Janerator grupile lo· lif eb'adda lag1m in§a ettirmi§tir. 
komobili Hans Frank §irketine ihale ey- ihtiyaca kafi gelmiyen eski Beled·iye 
lemi.§tir. Bu tesis~t 26 bin liraya yerine parkt 114 metro tule iblag edilrni§ ve bir 
konulabilmi~tir. Ontimiizdeki Cumhu -
riyet bayrammda yedek moti:irden isti- park miitehasstsma yaptmlan plan mu-
fade edilecektri. cibince tanzimine ba§lanmt§hr. Park 

if~i ktrk iki ge~e 
cCrrm/auriyeb in zabrta romcmu92 

Yazan: Charles de Richter 

Me~hul motor siiratini birdenbire arh
rarak dalgalann iizerine atJld1. Paddy 
Mills, tabancas1 elinde, gozleri ileride bu 
goniillii yard1mcdann hareketini takib e· 
diyor ve kac;ak motorle aralanndaki me· 
safenin saniyeden saniyeye azaldtgmJ 
blemnuniyetle gori.iyordu. Daha ~imdiden 
zaferi kazanmi§ sayJiabilirlerdi. 

Birdenhire ondeki motoriin ic;inde bir 

bfllllkhk nazan dikkatini eelbetti, daha 
dikkatle bakmea aldanmadtgtm anladt. 

Motordeki Cin · yerinden ftrlami§, ih~ 

timal arkada§larile rniinaka~a ediyordu. 
Paddy Mills onun giivertedeki pann~~ : 
IJja yakla~bgmt gordii. Adet~ .ke~dtsm~ 
kiipettedeo fulabp atacakunt s•h1 hu hah 
_.arch. Polis imiri: 

soylendi. 
Firariler moti:iriinde birisi, Cinliyi iki 

elile omuzlanndan tutmu§, biitiin kudre· 
tile, h1rakmamaga c;ah§Jyordu. <;inli nev
midane tavularla miicadele ediyor ve o· 
nun ellerinden kurtulmaga ugra§tyordu. 
Biran sonra bu s1k1 ~;emberden sJynldl ve 
giivertenin kenanna fuladt. Ayni dakika
da Paddy Millsin ba§l iizerinden bir kur
§Un vJZhyarak ge!rti ve onu diger kur§un· 
lar takib -etti. 

Polis amiri: 
- Ham olun I Bize ate~ ediyorlar. 

Biitun l§tklan sondiiriin! 
Lambalar si:indii ve geeenin karanhg1 

siiratle ortahga hakim oldu. Lakin tam 
aydmhgm kayboldugu dakikada Paddy 
Mills Cinlinin kiipe§tede. sulara attlmak 
iizere kollanm kald1rmt§ vaziyette durdu
gunu gordii. 

Karanhklar ic;inde, bir viicudiin nehre 
dli§ii§iinden c;1kan gliri.il tii d~y~ldu. Mo~ 
ti:irlerden birisi siiratini kesmJ§tl. Pad?~ 
Mills tekrar lambalann yakilmast emnni 

• L •• .. k kin ziyas1 altmda verdi ve pro)e&.torun es 

bu yaz halkm istifadesine haz1r bulun
durulacaktlr. 

Belediye, §ehri bir kat daha giizell_e§· 
tirmek iizere §ehrin muhtelif yerlerme 
uzaklardan celbeyledigi 1800 kadar lh
lamur fidam diktirmi§tir. , 

-- - ---

Bu i~e lngilterenin i~tirak etmemesine 

zat;n oyle olacagmdan §iiphe etmedi.g~ ~a- termemekteydi. 
· k .. Polis motorii yakla•h, makinist gencle-diseyle kar§1la~tl. Firari motor~ es ~ IS•• • • 

kametinde kac;1yordu. Gene c;1ftlenn ka- rin kanosuna rampa etmege ugra~rrken, 
nosu da projektorii ac;ml§; dalgalar iize· delikanh, yanmdaki kadma kurtarma a~ 
rinde dola~tmyordu. meliyesini kolayla~hrmak ic;in volant ya· 

Nihayet proiektorlerin t§tg1 arad1gtn1 va~a idare etmesini soyledi. 
d r· 1· Kadm yerinden kalkarak direksiyona buldu. Mills sularm arasm a, 'r1.n .1ye 
· M k gec;ti, kanoyu hareket ettirdi. F akat bir-benzettigi siyah bir golge ser;b. a mute 

denbire moti:ire oyle bir htz verdi ki kano seslendi: 
_ y ava§lat. Bize lazJm olan <.;inli yerinden f1rhyarak biitiin ,iddetile Scot· 

land Yardm motoriine c;arptt. Paddy burada! 
Motor, herifin bulundugu yere ~ogr~ Mills bagmyordu: 

ilerledi. Lakin diger kano otomobJ!dekt - Dikkat, dikkatl Hay Allah bela-

k dd d k sm1 versin, tuh, hay Allah miistahakmJ 
gene paddy Mill~e . ta a ii~ .. e ere versin! 
Cinliye iri~ti; motorden dt§~n tgi~Ip ada-
miD bir elinden yakaladt. Btr dak1ka, onu Lakin c;ok gee; kalmt§h. T eknelerin 
yukan c;ekme~w ~c;i.n. ug~a~t1: fakat buna musademesinden <;Ikan tok sese diger bir 
giicii yeti§medtgJ I<;tn <;J~hy1 sadec.~ tek- giiriiltii kan§h ve gene kadm deh§et ic;in· 
nenin kenanna kadar yi.Jkselterek oylece de bir c;1ghk kopardt. Bu gliriiltu, ceviz 

dolu bir torbanm tazyik altmda ~;ahr c;a· 
hr kmh§mJ andmyordu. Cinlinin kafa • 
s, kerpetenle kmlan bir ceviz gibi iki agu 
tekne arasmda par<;:alanml§tJ. Kanonun 
iizerine kadar kan, et ve beyin parc;alan 
f1rladJ. Gene kadu1 ikinci bir ~;tghk ko-

tuttu. 
Paddy Mills: 
- lyi tutunuz, geliyoruz I diye bag1r· 

dt. 
Sulann cereyam <;inliyi baytltmJ§a 

benziyordu. <;iinkii hi~rbir hayat eseri gos-

sebeb olarak ta guya Tiirkiyenin Kropp 
fabrikasile temasa giri§mesi. lngiltere • 
den 1 miihimmat ihracmm giic;liigii ve ihrac 
edilen !ngiliz emtiasma ambargo konma~ 
s1 tehlikesine dair rivayetler ~1kmas1 ic;in-
ffil~. 

Atina gazetelerinin ne,riyatr 
Atinada ry1kan Katimerini gazetesin· 

den: 

«Montro konferas1 iyi §erait altmda 
devam etmektedir. Konteransm mem • 
nuniyeti mucib surette neticelenmesi ir;in 
en birinei delil budur. !lk ic;timalarda 
kaydedilen hlisniiniyetin; bun dan sonra 
devam edecek mlizakerelerin sam1m1yet 
ve miitekabil anla§malar dairesinde cere· 
yan edecegine bir teminat saytlmasJ miim
kiindiir. 

Alakadar devletler mlittefikan Tiirki
yenin talebini tasvib ettiler. Tiirkiye nok
tai nazannm bu suretle tanmmas1 Bo -
gazlar meselesinin harb sonu muahedeleri 
esast dairesinde c;ar~abuk tanzimini ko • 
layla§llrmJ~ oldu. ;;imdi arhk Bogazlann 
tabi olaeagt yeni beynelmilel vaziyetin 
tesbiti meselesi kalm1~tJr. Bunun ic;in de 
bir sureti hal bulunacagt tabiidir. 

T evfik Ru§tii Arasm bu hususa dair 
beyanatt pek sarihtir. Beynelmilel sul -
hun tarsini ic;in r;al1§tlgmt miiteaddid de • 
falar ispat etmi§ olan Tiirkiye bu defa da 
Akdenizle Karadeniz arasmda ticari mii
nasebah pek geni§ bir §ekilde tatmin et • 
mege haztr bulunuyor.» 

Proiya gazetesinden: 

«Montri:i konferansmda biitiin devlet • 
ler esas itibarile Turk talebini kabul etti· 
lcr; §imdi teferruat konu§ulmaktadrr. 

Y almz bir devlet konferansa kar§l al• 
d1g1 muhalif vaziyeti ortaya c;tkardt. 0 
da konferansa i§tirak etmiyen italyadJT. 

Bununla beraber T evfik Ri.i§tii Aras 
RomayJ ikna edecegini iimid etmektedir. 
Tiirkiye Hariciye Vekilinin bu iimidi e· 
sasstz da de~~di.r. <;unkii umumi b.ir ~n
la~ma ile Bogazlar ir;in tesbit edileeek 
yeni vaziyeti italyamn tanunamasmm 
pratik bir ehemmiyeti olm1ya;aktu. Y al
mz 1talyamn Akdenizin ~arkmda gozii 
oldugu hakkmdaki dii~linee teeyyiid et • 
mi~ bulunacaktu. 

Nihayet Tiirkiye Bogazlarm anahta
nm eline alacaktu. Buna mukabil de te
ferruah tesbit edilecek beynelmilel sarih 
bir taahhiidle sulh zamamnda seyri.isefe· 
rin serbestisini temin edeeektir. 

Montro miizakerelerinin boyle bir ne· 
tice almasmm bundan sonra beynelmilel 
vaziyetin teakubiindeki ehemmiyeti te • 
bariiz ettirmege ihtiyae duymuyoruz.» 

M. Ruzveltin namzedligi 
naa1l kartdandt? 

Filadelfiya 27 (A.A.) ' - Demokrat 
partisi kongresi, M. Ruzvelti, alki§l~rla 
Cumhur Ba§kanhgma namzed gi:ister -
mi§tir. 

Biitiin giin, kadm ve erkek hatibler 
nutuklar soyliyerek, Newideali, M. 
Ruzvclti ve onun sosyal eserlerini me
tetmi§Ierdir. 

M. Ruzveltin namzedligi, kendisinin 
cocukluk arkada§I olan hakim John 
Mac tarafmdan konulmu§tur. Hakimin 
bu miinasebetle SOyledigi nutuk Slk Sik 
CO§kun alkt§larla kesilmi§tir. M. John 
Mac, M. Ruzvelt ic;in, cimtiyazlara kar§t 
miicadeie etmek yolunu be§eriyete gos
teren btiyiik ~ef~ olarak takdim etmi§
tir. M. John Mac, 1933 tenberi Ameri -
kamn ekonomi ve sosyal §artlarmdaki 
salahm M. Ruzveltin eseri oldugunu soy 
lemi§tir. 

pardt ve deli gibi yerinden ftrhyarak 
motoriin ic;ine ytgiidJ. Baytlmr~tJ. Deli • 
kanh, daha ,iddetli bir musademe ile bii
y~k _b!r feli.kete imkan vermemek ic;in 
Cmhyt bJTakh ve direksiyona yapt~tl. 

Paddy Mills ondan evvel davranarak 
Cinliyi, elbisesinin bir kenanndan yaka
lamaga muvaffak olmu§tu. Gogsiiniin bii
tiin nefes alma kabiliyetile bol bol kiifiir 
ediyordu: 

- Allah belastm versin I 

Polis amiri, iki arkada§tmn da yard1 • 
mile herifi sudan c;tkardJ, moti:iri.in ic;ine 
uzatb. Asabiyet ic;inde: 

-Neala i§! Ne muvaffakiyet! diye 
hom urdan1yord u. 

Kano otomobile baktt. Gene adam, 
baytlan kadmla me§guldii. Delikanhmn 
acmacak bir ~rehresi vard1. 

Paddy Mills <;inlinin parc;alanmt§ ba
§InJ ve kan i~indeki viicudiini.i etraftan 
maskelemege ~ahtlfken, bir kiime halinde 
dag1lan sa~lara dikkat etti. Bunlar bir 
Asyah sar;ma, bir erkek sac;ma benzemi· 
yordu. Arkada§ile birbirlerine bakt§blar. 

( Bu ak~mki program) 
ISTANBUL: 
12,30 muhtelif plaklar ve halk musl.ldsl ... 

18 dans musikisi (plak) - 19 haberler • 
19.15 muhtelif p!aklar veya tran.smisyon f 
20 sololar <plak) - 20.30 stiidyo orkestra 6 
Jan - 21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmiil 
gazetelere mahsus havadis servl.si verile ll 
cektir. 

BUKREI]: 
18 orke.stra. • 19 haberler - 19,20 kok ca .. 

zt - 20 konferans • 20,20 dans - 21 skee< ., 
22 radyo orkestras1 - 22,30 haberler - 22,511 
§arkllt orke.stra.. 
BUDAPE~TE: 

20,10 piyano konseri - 20,45 skeo • 23,40 
caz - 24,30 <;:iga.n musikl.sl. 

MOSKOVA: 
18 sopran ~arktlar - 18,30 radyo plyesl • 

20 plak konseri - 22 almanca n~rtya.t - 23 
yabanci dillerle ne:;;riyat. 

PRAG: 
18,50 Karlsbaddan nakil konsert - 19,50 

haberler - 20,05 parktan konser nakli-2il,50 
mus!kll1 eglenceler - 21,30 skee< • 23,45 sa .. 
lon.orkestrasl. 

BELGRAD; 
20,30 mllli ne:;;riya.t - 21 opera muslklsl .. 

21,45 radyo p!yesi - 22,05 popiiler orkestra 
konseri - 23 haberler - 23,20 radyo orkes• 
trast. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetl(i olan eczaneler tunlar" 

dtr: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda <Etcm Pertev), Alemdarda. 

<Esad l, Bakirkoyde <istepanl, Beyaztdda. 
(BelklsJ. Emlnoniinde <Be~lr Kemal, Ce -
vad), Fenerde <Emllyad!), Karagiim.riikte 
(Suad), Kiic;iikpazarda (Hasan Hu1us1l, 
Sama.tyada (Erofllo.s), ~ehremininde (Na. 
Zim), ~hzadeba~mda <Hamdll. 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatada <Hil:i.ll, Haskoyde (Yen! Tiir • 

k!yel, Kas1mpa:;;ada (Turanl, Sartyerde 
(NurD, ~~~llde (~1~11), Taksimde (Galata. 
saray), (Vinkopulol. 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (~!nasi), Heybellde (Ta "' 

na§), Kadikoy, Pazaryolunda (Rifat), Mo• 
dada (SJ.hhatJ, Uskiidar, imrahorda (Im .. 
rahor). 

Dariinafaka Miidiirliiiiiniin 
tetekkiirii 

Gel(en pazartesi giinii fenni siinnete<i 
Emin Fidan tarafmdan DariiHafakadakl 
siinnetslz c;ocuklarm siinnetleri yapllmlf, 
saz, hokkabaz, kukla ve karagoz g!bi oyun. 
larla siinnetli c;oouklar ejtlencel! blr giin 
gec;lrmt~lerdlr. Siinnet ameliyatmt seri v~ 
i'mzas1z bir ljCki!de ve hh;bir iicret almiya. 
rak yapmJ..f olap Emin Fida.J\a DariiHafa· 
ka Dlrekt611illttlnden te~kkUtl olunuyor. -···-F ranatzca dersleri 

Yaz mevsimi, lisan ir;in c;ah§maga en 
mi.isaid zamandrr. Diplomah ve pratik 
bir metoda malik bir Frans1z bayaru 
mtisaid §eraitle ders vermektedir. Ga • 
zetede (C.) adresine yaztlmahcbr. 

Mev lid 
Adana vilayeti azasmdan Bay Arifin 

ruhuna bugtin ogle namazmdan sonra 
Beyaztd camisinde Mevlid klraat etti .. 
rileceginden arzu edenlerin te§rifleri 
rica olunur. 

Ailesi Fatma 

Vefat 
Arkada§tmiZ Rodoslu Hac1 Dervi§ za

de Hiisniintin hafidesi Ankara elektrik 
§irketinde muhasib Vasfi Gok~renin ke
rimesi Lalenin vefat ettigini haber al· 
dlk. Beyam taziyet ederiz. 

T AKSiM BAH(;ESiNDE 
HAL K 

OPERETI 
Bu aktam 
21.45 te 

Maline 17,30 da 
TELLI TURNA 

Pek yak1nda 
RAHMET 
EFENDI 

Maaalarm1z1 aymmz - Tel. 43703 

Ayni saniyede ayni fikir, ikisinin de ak
lma gelmi~ti. Mills bir ma iizerine yab· 
nlan cesede yakla§tJ. Cinlinin geni§ elbi· 
sesini ac;b. Bu elbisenin diger bir elbiseyi 
saklamaktan ba§ka bir rolii yoktu ve a} .. 
tmdaki elbise de bir kadm robu \dil 

Mills hayret ic;inde, soylendi: 
- Bir kadm! F akat bu tebdili ktya• 

fet nic;in? Bu kadmm bu dalaverede ne 
i§i var ~ 

Paddy Millsin emri iizerine bir polis 
lamba getirdi ve r;avu§ esran halletmege 
~ah§h. T etkikleri ona hi~ bir fikir venni .. 
yordu. Bu ezilmi, ve parc;alanmlt ~;ehre 
iizerinde hi~bir c;izgi anla§Jiacak halde 
degildi. Kaza yapacagmt tam yapmttb. 

Birdenbire titredi. 
Lambanm t~Igl altmda bir iz helinnit

ti: Elbise ye§ildi. 0 ye~il elbise ki Mills 
pek c;ok defalar yalmz bir kadmm iize • 
rinde gormli§tii. V e o kadm bu ye§il elbi
seyi kendisinin tevkifile neticelenen bir ci· 
nayet sabaht iizerinde ta~Jyordu. Hala 
gozlerine inanamtyordu. F akat oniindeki 
hakikat, kafasmdan tiipheleri sildi. 

(Ar.ka.n 11GT] 



28 Haziran 1936 

KONFERANS 1NTIBALARI: 

Miizakere 
ha§layan 

salonunda 
muharebe 

Maruf bir musiki 
san'atkar1 

~ehrimizde kla vsenle 
konserler veriyor 

Yeni mukavelenin Tiirkiyeye aid haklar kismina 
itiraz eden olmad1. Lakin soz Bogazlar1n 

beynelmilel vaziyetine temas edince ... 
Mont1·eux, 24 haziran 

Harb esnasmda !ngiliz ve Frans1zla
rm koca bir donanma ve ordu ile gec;e
rnedikleri Bogazlann, sulh zamamnda 
s1rf bir beynelmilel mesele o1arak hal -
Iedilmesi de elbet kolay bir i§ degildi. 
Bugiin ogleyi mi.iteakib bu sabahki ic; -
timaa aid teblig ne§redildigi zaman, in
san, meselenin bu kadar c;etin bir i~ ol
dugunu daha iyi anhyor. 

sozlerini konferans gayet biiyiik bir 
dikkatle dinledi ve eger hissimde al -
danmadlmsa bu sozler miinaka~anm yu
mu§amasma sebeb oldu. 

Diinkii. ic;timalar, Bogazlar meselesi 
etrafmda yapllacak beynelmilel diplo
matik miicadelenin birinci safhasmt 
te§kil ediyordu. Bu safh~,. alelade bir 
istik§af, bir rni.icadeleye gm§ safhas1 idi. 
Milletler, mesele etrafmda kendilerine 
mi.isaid mevzii elde etmek iizere giri§
tikleri diplomasi muharebesine asll bu
giin ba§ladt1ar. Her taraftan harekete 
getirilen kuvvetl_er,_ hirer. bi~er ~ii.ca -
dele sahnesine gtrdtler, btrb1rlen1e c;ar
p1§hlar, zaman zaman miicade1enin §id
deti artti, denizden, karadan, havadan, 
deniz altmdan hareket eden kuvvetler 
birbirlerile kar§Ila§b1ar, sonra sabahm 
on buc;ugundan itibaren saat bir buc;u
ga kadar devam eden muharebenin ver
digi yorgunlukla, miinaka§aya yarm 
devam etrnek ii.zere tekrar mevzilerine 

Hulasa, bu sabahki filim diinki.ine nis
betle daha c;ok canh, daha c;ok entere -
sand1. Hatta di.inkii sahne tamamen ses
siz oldugu halde bugiin kap1lardan, pen
cerelerden d1~anya dogru hafif bir u
gu1tu bile gelmekte idi. 

~ekildiler. 
Konferans mehafili zaten miinaka§a-

n bu §ekline intizar ediyordu. Ti.irk 
n1 • t 1" 'ea1'nin Tiirk emmye ve se arne -proJ , , . 
1- den ziyade beynelmtlel kuvvet mu-
m nelerine ve ba§ka bir ifade ile, Bo

:;az~ar mese1esinin biitiin tarihinde 
gaz ·1 · · k k 1•k 
T - klerden gayn enm pe c;o a a a -

ur 1 k .. d etmi§ alan ac;1 1p apanma, gmp 
cr~rna §artlarma. taalluk eden klSlmla -

kuvvetli brr roeydan muharebe -
nntn 1A d B' 1 h 
sine yol ac;acagt rna urn _t:·. ma.~na e~-~ 

b 
·· ne§redilen tebhgm gosterd1g1 

ugun "dlh -.. ka~a ve rnuca e e avasma rag -
rouna ~ b" . d d konferansm ta n seyrm e evam 
men, .. kt k' t d ettigi hiikmi.inu verme e tmse ere -

diid etmiyor. . . . . 
B"z Tiirkler tc;m I§In memnun edtci 

t f
1 ~udur ki bir kere memleketimizin 

ara 1 "' A • • h f .. . t ve selametmt mu a aza tc;m 
eromye . k . 
. t d'g"imiz tedbirlen alma , yam Bo -
IS e 1 . • t hk' t k ~ 1 diledig" irniz g1b1 a 1m e me 
gaz an k'ld b' .. 
haklomiza en kii~iik 11e I e tr 1tlraz 

d h . varid oldugu yoktur. Bundan son-
at · "thk 

b. im Bogazlarm yem mus a em 
ra, tz . b d 
§eklinde ba§ka milletlerm ura an ge-
r 'tmeleri hakkmda koydugumuz ye
~r ;;ensipleri~ _liberal oldugunda da 
herkes miitteftkhr. 

tJ .. cii derecede, Bogazlarm tahki -
. ~un zaruri neticesi olarak buradan 

m11~1ngitmeyi tetkik, tahdid etme hak-
ge lP b' .. 1 k .. 
k 1 da kimse 1r ~ey soy erne s1zm 

lffilZ A 

t l ·m ediyor; olsa olsa, mesela, bura -
es 1 b .1 .. 

d gerecek har gem1 ermm ne suret-
an ~ 1. T" k' le g~ecekleri . ve mese a .. ur 1yede~ 

bir ay evvel m1, yo~sa on gun ev_::el ~~ 
rniisaade istemek 1az1m geleceg1 g1b1 

oktalar iizerinde konu~ulacak ki bun
~ar da o kadar mii.him mesele1er degil -
dir. Demek o1uyor ki Bogazlar etrafm -
da cereyan edecek yeni muharebede 24 
haziran 936 meydan muharebesinde 
Ti.irkiyenin vaziyeti hemen hemen bi -
taraf ve hayirhah bir mutavass1t rollin
den ba§ka bir §ey degildir. Avrupanm 
crok sevdigini bu defa daha iyi gordu -
giim sevgili doktor Aras ta, Tiirkiyenin 
bu roliinii konferansm §U mii§klil gii _ 
niinde pek giizel ifa ediyor elsa ge _ 
rektir. 

Miinaka§anm cereyan ettigi takriben 
ii«; saat esnasmda bermutad perdenin 
iistiinden ic;erideki sessiz filmi stk s1k, 
ikide bir, seyrettim. Delegeler, bugiin 
dunkii gibi degil, c;ok dikkatli, crok top
lu, (jOk alakah idiler. Bugiin i(jeride da
ha (jOk sigara dumam vard1. Di.in, s1r -
tim oturdugu koltugun arkasma yasla
ylp goz1erile uzak1arda dola§anlara c;ok 
tesadiif edildigi halde bugiin herkes 
miizakereyi dart goz ve dart kulak ha
linde takib ediyordu. Doktor Arasm 

Cumhuriyetin tefrikas•: 44 

Toplanh nihayete erip te herkes dl§a
n c;1khgt zaman, gazeteciler yer yer dkle 
gelerin etraftm sardllar. Delegelerin 
soyledikleri §eyler, tebligde mufassa -
lan bildirilen §eylerin daha fazla iza -
hmdan ibaretti. Hic;bir memleket de -
legesi bittabi bundan faz1a bir §ey soy
lemiyordu. Bununla beraber diploma -
smm kulisteki hareketinden sarf1 na -
zar edilirse soy1enecek ba§ka bir taf -
silat ta yoktu. 

Teb~i~ her §eyi si:iylemi§ti: Bogazlar
dan gtnp c;tkma meselesi etrafmda s1k1 
bir mi.inaka§a cereyan etmi§, birinci ve 
ikinci derecedeki alakadarlar kendile
rince miinasib olan mevzileri alm1~1ar, 
sonra yarma kadar miinaka~ay1 tehir 
etmi~lerdi. Tebligin ifadesine gore mev
zuun en hararetli noktast, Rusyamn di
gerlerine nazaran daha serbestl;e i§le
mek hakkmt istemesi ve digerlerinin de 
bunun mutekabil bir esas iizerine isti -
nad etmesi §artile mi.imki.in olacag1 fik
rinde bulunmasile hulasa edilebilir. 
Muhtelif de1egasyonlarla temas halin -
de bulunan baz1 gazetecilerle konu~ • 
tum. Onlarm intiba1 da benim ald1g1m 
intibaa uygundur: Bi.itiin bu miinakasa
larm sonu umumi bir itilafla neticel~n
mekte gecikmiyecektir. 

Filhakika, bugiin ogreniyoruz ki kon
ferans, Cenevrede iki gi.in sonra ba§h _ 
yacak ic;timalara ragmen, fastlas1zca 
miizakerelerine devam edecektir. Yal
mz bu Mdise gosteriyor ki buraya bu 
miihim meseleyi halletmek vazifesile 
gelmi§ o1an delegeler, mese1eyi hallet -
medikc;e buradan aynlacak degillerdir. 
Bilmiyorum, yo1 esnasmda siirpriz1cr 
olup ta hallin uzamas1 ihtimali var mt
dtr? Bugi.inki.i gidi§te boyle bir alamet 
yoktur. Ac;tk ve kestirme konu§may1 
sevmiyen, her mese1eyi, her hangi se -
beblerle, ancak birc;ok mi.inakasa1ardan 
sonra halletmegi tercih eden diplomat-
1ar, bu i§ etrafmda bir hayli konu§tuk
tan sonra nihayet anla§acaklard1r. 
~eytan kulagma kur~un: Bogazlarm 

ebedi davas1, bu defa §imdiye kadar hig 
gori.ilmedik bir §ekilde, tabii mecrasm1 
takiben halle dogru inki§af ediyor. Bu, 
yeni bir hadisedir. Bence bu yeni ha -
disenin yeni sebebini, bugi.inkii Tiirki -
yenin Arvupa ailesi ic;inde almt§ oldugu 
mevkide gormek laztmdtr. 

MUHJDDIN BIRGEN 

H1rSJZ hizmet~i 

Han1m1ndan ~ald1gi para 
ile tuvalet yapm1~! 

F atih civannda oturan Perihanm hiz
rnet~isi Ernine bundan birkac; giin evvel 
evde kirnse bulunmadigi bir SJrada <;ek
mecedeki otuz liray1 alarak ka~ml§hr. 
Emine bu paramn on be~ lirasile arkasl-

ne bir manto almt~; geri kalanla da sa~ -

Ianna ondiile, ellerine rnaniki.ir, ayakla

rma pedikiir yapt1rm1~ tam tuvaletini ik

mal ettigi mada da yakay1 ele verrni§-

tir. 
HrSIZ hizrnetc;:inin diin F atih sulh ce

za rnahkemesinde duru§rnast yap1larak 

yedi bu~uk ay hapsine karar verilmi§tir. 

• 
SERSERI 

Yazan: Server Bedl 

- Ben boyle §Cylere inanmarn arnma, I rniyormu§um. Ann~rni sustururlar, bi~ 
arada bir akhma geldikc;:e mana veriyo· korn§u kadm agzma elini kapar ve bem 
rum kendi kendime. Annern beni sabaha dogurturlar. 0 tela§ arasmda annem ge
kar§l bahc;e u!tiindeki odada. dogurmu~. ~e ~~li.mese gidip bakl~IZ, b~ni:O kiymet-
0 zaman evirniz Cibalide idt. Ben c;ok h pthctm ne oldu i» d1ye c;1ghgt basar. 
iyi hatJrlanrn. Bahc;:e c;ok kiic;iik.t~. _Pen· Alla~}a.hmet eylesi~, bir tuhaf kadmdJ. 

· oniinde birinci katla ikmc1 kat Sevdtgmt c;:ok severd1. Ko§arlar, bakar -
cerenm • d E I I k' b" . I'd T '}' . k k ara d bir c;ardak ve asma var 1. v e ar 1 tzim va 1 enin sevg• 1 ~~ ICJ 1r -
k sm a bahre duvan arasmdaki ko~e- lara kan~ml§... Gelip derler k1: «Sa~ -
om~unun y k . .1. . . ld 

de de bir kiimes. Ann em tavukl_an.m ~~ sar se~~n ~~ ~c·~· a_ 1 amma. onun yenne 
!everdi. Ozaman da pek sevdigt bt~ p1ltc sana gul g1h1 btr ogla~ verdt.» 
varrnl§. Tam ben diinyaya geleceg1m s1- «Ann em de der k1:. ~ 
rada, kiirneste bir patlrdl kopar. Annern «- Ah... Bunda btr ugu;suzluk ol .. -
0 1 i~kence arasmda c;trplmr: rnasm, sansar h1rstzdu, bu oglan da bu-

sanCI ar ve ~ , •. .. h 1 All h 1 ~;;: 
E hi 1 k.. !ansar g1r - yuyunce usiZ o masm. a 1m .. ...,u 

« yva ar 0 sun, urnese . 1 ·1· · · 
.J• T d" b ~ B .. den az daha sansara !oyle de p1~man o sun, PI tclrnt 
at.» 1ye agmr. u yuz 
b• k b d" aya gel geri getirsin. 

IT kaza <;I 1yorrnu~ ve en uny • 

San•atkar Korradina Mola 
Beyne1milel musiki alcminin c;ok ta -

nmmt§ ve sevilmi~ gene sima1anndan 
Bayan Korradina Mola birkac; giinden -
beri §ehrimizdedir. Bugiinkii. piyanonun 
as1rlarca evvelki ~ek1i o1an .Klavsen• 
denilen musiki aletinin Virtouseu olan 
san'atkar dun ak§am Kaza d'italia sa
lonunda on altmc1 ve on yedinci as1r 
bestekarlannm eserlerinden miirekkeb 
bir programla fevka1ade gi.izel bir kon
ser vermi§, biiyi.ik takdir1cr kazanmi§
hr. Haber aldig1m1za gore Bayan Mola 
orada ikinci bir konserini mii.teakib 1 
temmuz c;an;amba ak§aml saat 21,15 te 
tstanbul radyosunda da bir konser ve
recek ve giizel sazm1 ve repcrtuvarmm 
sec;me bir k1smm1 geni~ bir dinleyici 
kiitlesine dinletecektir. Radyodaki kon
serden evvel k1ymetli san'atkanmtz 
Mesu'd Cemil, c;almacak escrler ve Cla
vicen dcnilen saza dair tarihi ve tahlili 
izahat verecektir. Ktymetli san'atkar 
Malaya muvaffakiyetler dileriz. 

Parisi altiist eden 
firtina ve yagmur 

Haziranm 24 iincii giinii, Pariste mis
li goriilmemi~ derecede §iddetli bir futma 
olmu§tur. F1rtma ile beraber, bir saat ka· 
dar devam eden tufam andmr bir yag
mur yagml§, §ehrin muhtelif yerlerine 
bir<;ok y1ldmmlar di.i§mi.i§tiir. 

Fntma esnasmda bir~ok kazalar da 
olmu§tur. 15 metro yiiksekliginde bir a
gaca y1ldmm isabet etmi§, aga~ bir sun
durmanm i.istiine y1k1larak sundurma al
tma s1gmm1§ bulunan elli kadar insandan 
kuk altiSlnt yaralaml§hr. Bunlardan ba
mmm yMasl pek tehlikelidir. 

Bundan ba§ka, bir~ok yerlerde du • 
Yarlar ytktlmt§, baz1 binalann alt kat -
lanm su basml§, caddelerden birinde bir 
trarnvay teli koparak yolculardan iki ki
~iyi yakrnl§, bir §eker fabrikasmm ambar
lanm basan sular, 3 milyon frankhk ha
;ara sebeb olmu§tur. Arnele, seker am -
bannm suyunu bo§altmaktan imtina ettigi 
i<;in, bu isi bizzat direktiirler yaprnaga 
mecbur ol~u§tur. 

Paris civannda da futma ve yagrnur 
yiizi.inden biro:;ok kazalar olmu§tur. 

Resmimiz, yt!dmmla devrilip ktrk all! 
ki§inin yaralanmasma sebeb olan agac1 

gosteriyor. 

«Bak ne hikmettir! Eger eski zaman 
kadmlan uydurmuyorlarsa ertesi sabah 
ne giirsiinler? Sansar pilici getirip bah -
~eye b1rakrn1§. Hayvanm boynunda rnt, 
gogsiinde rni bir yerinde yara da var -
m1~ I Y ani sansar pi~rnan olrnu~ guy a ve 
pilici getirip b1rakrnt§. Sen buna inamrsm 
degil mi? 

Sabahat: 
- Elbette, dedi, Allah nezdinde du

ast rnakbul olrnu~. 
- Ha ... Ben eskiden pek inanmazd1m 

aroma gene de arada bir «acaba ?» di
ye dii&iiniiyorurn. Simdi inamyorum, Sa

bahat, epevce inamyorum. Ciinkii ... ben 

de h1rs1zhk ettim ve pi§man oldurn. Se
nin gibi bir pilici kaparken vazgec;tirn. 

Sadinin gozleri dald1. Ellerini arkasm
dan c;ekerek cebine koymu~. bir ayagmt 
salhyarak dii~uniiyordu: 

- Sansar denilen hayvan benim bii -
tiin ~?cuklugumda hayalimi doldurrnu§ -
tur. Ornrurnde bir kere bile bu hayvanm 
kendisini de, resmin; de gormedim. 0 ha
la en korkunc qekillerde goziirniin oniine 

Bedii 
Y eni danslar zihnin yorgunlugunu ahr, viicudde 

giizel bir disiplin ve tenasiib temin eder 

9'F arih. ha~1rnmdan h~y~ onemli 
U resm1 b1r dosyamn h1kayesi ge

c;en giinkii Cumhuriyette yaztl _ 
dt. Ben bu rniinasebetle bir yandan .. 
diirt yll once ac;:lk al'thrma usulile !atll~~ 
vesikalan, bir yandan da heniiz maya 
konulamlyan odalar dolusu evrakt hatn-

' lad1rn. 

Bedii danslarla viicudlerine giizel bir za rafet ve tenasiib temin eden gene Alman 
k1zlan ayni zamanda bir nevi spor olan ra"tslanm yaparlarken 

Dansm men~eini tarihin en eski devir- bu iddiamn bir hakikat tara£1 bulunabi
lerinde ararnak laztrnd1r~ Bize binlerce lir, fakat yinninci aSTJmtzl hararetlendi
yiihk bir rnaziden rniras kalan heykeller- ren bu dairni faaliyet ve hareket ortasm
den ve eski abideleri siisliyen tezyinattan da (Menuet) ve (Pavane) gibi eski ra
da anhyabilecegirnize gore, dans MIS!r k1slarm ternkinli goriinii~lerini ve agn a
ve Yunan esatirinde ba~hca bir rol oyna- henklerini tasavvur etmek biraz aykm 
m!§tlr. dii~rnez rni? 

Dansm amlarla beraber gec;:irdigi is- Diger taraftan yeni danslan ogrenebil-
tihaleyi takib etrnek ve her ya~ad1g1 dev- mek i~in oldukc;:a uzun bir sebat ve gay
rin adetlerini ve ternayiilatm1 aksettirrnek- ret laztrn geldigi ve elde edilen netice
te en sad1k bir ayna vazifesini gorrnii~ ol- nin bu gayrete rnuadil olmadJgl nokta~m
dugunu rni.i~ahede etrnek glic; bir §ey de- da bir itiraz vaki olabilir. Fakat bu og -
gildir. renilmesi giic; olan danslann ayni zarnan-

Dans birka~ senedenberi, her zarnan - da zihnin yorgunlugunu alarak onu s1hhi 
kinden ziyade giiniin emrinde bulunu • ve giizel bir disipline tabi tutmast daha 
yor, ve gerek biinyemizi inki§af ve ada- iyi degil midir i 
lahm1zt kuvvetlendirmek ve gerekse Zamammtzm (prudhomesque) zi\ni
harekahmizi giizelle§tirmek ve rnevcu • yetli kirnselerinin ve fazla ciddi miinak
diyetimize biraz ne~'e ve giizellik ver - kidlerinin fikirleri ne merkezde olursa ol
mek hususunda bedeni terbiye ile git - sun bugiinki.i danslar bedeni terbiyenin en 
gide daha s1k1 bir surette te§riki rnesai e - zarif fetihlerinden biri addedilrnelidir ve 
diyor. temenni edelim ki, salon ve hatta dansing 

Hakikaten, a del at harekatmm ritmi dansorleri dans! anna ne$' e ve hayatla 
ile rnusiki nagrneleri ritminin birle§ • beraber «geste» giizelligile ~ahsiyetlerin
rnesinden daha ahenktar bir ~ey ta!avvur den de bir c;izgi aksettirsinler. 

olunarnaz. Bu hususta onlara eksantriklikleri ve 
Belki §imdiki danslarm btiro hayatJ • estetige rnugayir harekatJ takib etrnegi 

nm bizi rnahkurn ettigi devarnh dimagi degil, jestlerin matematik dogrulugunu, 
faaliyetin ve hareketsizligin viicudiimiiz figiirlerin ince insicammi zarafetle ve l:t
ve fikrirniz iizerinde tevlid ettigi yorgun- biilikle birle~tirmelerini tavsiye ederim . 
lugu giderecek mahiyette olacagt yerde, Hulasa, dansiiriin en esash vastflan h~
bilakis c;:ok yorucu oldugu ve i~inde bu - kiki dans1 rak1sla pek uzaktan alakadar 
lundugumuz asri hayatm c;tlgm, ba~don- bir siirii hokkabazhktan tefrik eden sa
diiriicii hassasm1 sinesinde cernetmi& bu - delik ve zarafet olmahdtr. 
lundugu rniitaleas1 serdedilebilir. Filvaki Prof. PANOS Y AN 

.. ' 
Gonen panay1r1 ~ok giizel oldu 

Gonen panaymndan bir goriinii, 
Goncn (Hususi) - Bahkesir Vilayet 

Umumi Meclisinin verdigi karar iize -
rinc Sar1kiiy panaym kapatilmi~, Go -
nen panaYln ac;llmi§br. 

Goncn kasabasmm pek yakmmda ve 
Goncn ~ay1 boyunda ilk defa a~Jlan bu 
panay1r crok giizcl o1mu~tur. Ha1km ve 
esnafm istirahatini dii§iinen Gonen Be
lcdiyesi panay1r hakkmda pek faydah 
kararlar vermi§tir. Sarac;lar bir tara£ -
ta, manifaturac!lar bir tarafta, kundu -
rac1lar bir tarafta olmak iizere her es -

naf bir tarafa aynlmi§br. 
Tekmil hasilatl Giinen Belediyesine 

aid alan bu panay1rdan halk ta, esnaf ta 
memnun ka1ml§lardtr. 

Gi:inen panay1rmm a~1ldlg1 giinden 
dagild1g1 giiniin ak§amma kadar hay -
van ah~veri§inden iki bin kiisur lira ve 
esnafm yer paras1 olarak verdigi bin 
kiisur lira ki dort bin liraya yakm bir 
para Gonen Belediyesinin sandlgrna 
girmi§tir. 

. ~urasl ~u~akkak ki eslaf dedigimiz 
~lrnseler hukumet dairelerinde rnuamelesi 
1kmal olunan hic;:bir kag1d1 ylrttp atma _ 
Inl§lar ve degeri olsun olrnasm tek b. 
vesikay1 elden c;:tkarrnarnJ§lardJr. F ak~~ 
~nlar dosy~ usuliinii bilrnedikleri j~in YJ
gmlar te§k1l eden bu kag1dlan ya torba-
lara soku~turarak, ya sandJklara doldu
rarak rnuhafaza etmi§lerdir. 

V ~sikal~rm i_lrni bir §ekilde snalanmasi, 
taal~~k -~~-~Ikler~. mevzua gore aynlmas1 
u~ulu butun dunyaca bellendikten sonra 
b1zde de harekete gec;:ilmek lazirnken Yll
lar ve ytllarca bu zarurete yabanct ka -
lmd!, biitiin resrni evrak riitubetli rnah -
zenlerde ~e iz~elerde btraktldJ. ArtJk 
e~rak ~~zme~enne hakim alan bocekler -
di, tanhm gcizi.inden. ~sirgenen vesikalan 
ha§arat okuyup kemmyordu. Mu" d .1 b' k .. zaye e 
1 ~ . ~r. ~~ yu~ c;:~val vesikamn sahlmasl 
g1bz I~IhlmernJ§ b1r hareketin vukuu d n an, 
dah~ dogrusu ~uyuundan sonra §iddet!" 
tedb1rler almd1, kiic;:i.ik bir kagldm elde~ 
<;Ikmamasi temin olunmakla b b 
E k h 

. . . era er 

l
vrad azmesJnm tasnifine de te~ebbiis 

o un u. 

Evrak hazinesi tarihi vesikalann a _ 
cak bir ktsmmJ ihtiva eder. Muahedeler, 
mu

1
kaveleler, fermanlar, beratlar, men _ 

§Ur ar, kara ve deniz harblerine taalluk 
ede~ muhabereler, ahkarn defterleri, me
va~Jb defterleri hep oradadtr. Bu birka 
c;.e§Jd evraktan her biri kelime kehrne alt c; 
d - . d d' M m egenn e zr. esela ahkam defterleri, 

vaktile Vekiller Heyeti demek alan Di
vandan c;1kan hiikiirnleri ve emirleri muh

tev~ ~lmak haysiyetile hem Vekiller He
yetmm zab1tnarneleri, hem Osrnanh im
paratorlugunun bnun ve nizam mecrnu
alan demektir. Mevacib defterleri de 

ordunun masraflanm tesbit etrnektedir. 
. N as1l bir olc;:ii ile tahmin edildigini 

blrnemekle beraber l~tanbuldaki Evrak 
lllt7i"..:~inde tam dort buc;uk milyon par
c;a kag1d bulundugunu i~ittim. Oc; be~ 
ki§ilik bir heyet bu vesikalann taalluk et 
~ikl~ri_ mevzua gore tasnifile me~gul. !Ik 
1~ b~thkten sonra vesikalann y1l ve ay he-
Mblle Siralanmasma gec;iJecegi soyJeni _ 

yor. Buna bir degil, birka~ neslin omrii 
elbette kafi gelmez. Fa kat evrakt bocek
lere bagz~_larnaktansa yava~ yava§ olsun 
elden ge~1rmek gene bir himmettir. 

. F akat dii§iiniilrnesi gerekli alan ba§ka 
b1r nokta daha. va: .. ~irndi e]e alman yal
r..Iz Evrak hazmes1d1r. Halbuki tarihi ve
sikalar bu hazinede bulunanlardan iba
rtt degildir. Eskiden Ba~muhasebe kalem · 
denilen dairenin evrak1 da son derec~ 
miihimdir. ~iinkii eski maliye kanunlan -
nm mahiyeti ancak bu evrakm tetkikile 
anla§tlabilir. 

Sonra §er'iye rnahkerneleri ve evkaf si
cilleri iinemli vesikalardtr. Bunlann bir 
k1sm1 yanml§ ve bir k1smt yurdumuzun 
birer ko§esinde unutulup kalrnl§hr?.. Vi _ 
layetler acaba zahmet ve rnasraf ihtiyar 
ederek bunlan heder olmaktan kurtara • 
mazlar m1?.. 

hin yorucu, usandmct ve gerc;ekten 
ylpratlci oldugunu biliyoruz. Lakin vesi
kaslz tarih yaziiam1yacagl ve korn§U hii
kumetlerden c;:ogunun kendi rnazilerini bi
zim Evrak hazinelerinde aram1ya gelmek
ten ii§enrnedigi dii§iiniiliince her giic;liigii 
yenrnege c;:ah~rnamn da bir bore;: oldugunu 
kabul etrnemek miimkiin olrnuyor. 

T arihi vesikalanrnlzla daha h12h ve 
daha §iimullii surette me~gul olmak gerek. 

M. TURBAN TAN 

gelir. B ahc;e iistiinde dogdugurn odaya 
giden sofanm pencereleri bizim mutfagm 
damma bakard1. Geceleyin ben bu sofa
dan ge~ ... ken pencere tarafmdan degil, 
duvar tarafmdan yiiriirdiim. Cunkii san
sardan korkard1rn. Mutfagm darn1 iistiin
de mutlaka bir sansar bekledigini zanne
derdim. Sanki pencerenin oniinden gec;er

ken, cam kapah da olsa, iistiirne athya
cak, beni de bir tavuk gibi kapacakh. 
Sa de kap1p giiti.irmesi degil; bu hayvan-

«Sekiz dokuz ya§lrna bashrn. iptidaiye J sildi. 

dan daha miithi~ §eyler bekliyordum. 0 
benim nazanmda hayvan da degildi. 
Kapkaranhk ve esrarengiz bir rnahluktu. 
N astl anlatay1rn? Gece, oliirn, fenahk. 
her§ey o idi. Belki resmini, yahud kendisi
ni gorseydirn o kadar korkm•yacaktJrn. 
Gormedigim ic;in, btiti..m giiriinrniyen §ey
lerin kudretini onda da var samyordurn. 
Bu korkurnu annerne ve evdekilere hie;: 
ac;:madtm. Y aln1z her ak§arn annem bes
lemeye filana: «Kiirnesin kap1sm1 iyice 
orttiin rnii? Sansar girrnesin I» dedik._e 
tiiylerimin soguk soguk iirperdigini hisse
diyordurn. 

mektebinde c;ocuklar sansardan hem kor- «Annem birdenbire susuvermi§ti. Evet, 
ku ile, hem de hmJZhktaki meharetini oyle ya, sansarla giibegim kesildi. Btitiin 
rnethederek bahsediyorlard1. Yava, yava§ c;:ocuklugurn onu dii§iinerek gec;:mi§ti, Bil
benirn korkurn azald1 ve sansan begen - selerdi... Hele bilselerdi ki ben de bir 
rnege ba,JadJrn. Bir kere beni bu kadar sansar olrnak istiyorum; hele annem bu
korkuttugu ;-:in onu begeniyordurn. Ke§· nu bilseydi kederinden oliirdii. Gel de 
ke bende de oyle bir kudret, kuvvet olsa kocakan lafma inanrna. Ben dogarken 
da herkesin goztinii yildmam ... Hele c;o- annern: «Bunda bir ugursuzluk var I» 
cuklar, sansann tavugu nas1l kap1p ka~tr- dememi~ rniydi? 
d1gmt baJlandua ballandtra anlathkc;a, <<Sansar sozii bile o kadar ho§uma git
ben ~almanm bir rnarifet ve §eref oldugu- mege ba§laml~b ki bir giin rnektebde hiis-

nu zannetrnege ba~laml§ltm. Hala hahr- ~tihat vazifernin alt1~a «Sa~sar ,Sadi» 
lanrn: Bir zamanlar «sansar gibi>> soziinii Irnzasmt athm. Mua~hm bem kaldirdt: 
dilirne ~ok dolarnt~hrn. Bir lak1rd1da on. «- Bu ,e? ded1, sansar I Ne demek 

on be§ defa <<sansar gibi» diyordurn: bu? 
<<Sansar gibi ic;:eri girdi», «sansar gibi «Cocuklar giildiiler. Ben ciddi idirn: 
baktm, «sansar gibi s1c;:rad1.» «- Sansar ho§Uma gidiyor I demi§im. 

«Bir gun sofrada bu sozii birkac;: kere «- Nesi ho§Una gidiyor? 
tekrarlaymca rahmetli annern sinirlendi: «- Marifetleri! 

«- A 1.. diye bag1rd1, nedir bu san- «Hoca bile giildii. fsmimin ba§tndan 
sar, sansar, sansar ... Dstiime fenahk ge- 0 kelimeyi silerek: 
lecek... «- Otur, zevzek! dedi, sansar olur-

«Babarn oniine bakarak: sun in§allah! 
«- T abii, dedi, gobegi sansarla ke- [Arkass var] 
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CU1\IHUR1YET 

Bo~kay tak1mile diinkii rna~ 
2-2 hera here neticelendi 

Olimpiyada 
taktm birbirile 

haz1rlanan futbolculardan se~ilen muhtelit 
anla~amadt. Bugiin ikinci ma~ yapdacak 

Olimpiyad kampma ahnan futbolcu -
lanmtzla musabaka yapmak iizere §ehri
mize dave! edilen profesyonel Macar 
B~kay tak!mt dun ilk mac;tm T aksim 
;tadyomunda A muhtelitile yaptt. iki 
taktm saat be~te sahaya c;tkttlar ve halkt 
telamla' 1 r. Mutad merasimden sonra 
oyuna hakem Sadi Karsanm idaresinde 
~a~landtgt vakit taktmlann ~u kadrolarla 
oynadtklan goriil iiyordu: 

Boc;kay: Varga • Vago, Y an so - Pa
lotas, Gyulai, Belesik - Marko~. Orosz, 
T eleki, T akar;, Haydu. 

I 

A muhteliti: Cihad - F aruk, Lutfi, A
dil, Hakkt, ibrahim - Niyazi, Said, Fu· 
ad, Seref, Rebii. 

Muhtelit ilk dakikada ~ok miihim, bir 
ftrsat kac;trdt. Said, kalecile kar§l kar§tya 
l.:aldigi halde topu kapttrdt. 

Muhtelit tahrmm giizel bir hiicumu 

ilk kadikalar kar !ltkh birkac; akmla 
~;ec;tikten sonra Macarlann hie; te fena 
oynamadtklan, hiicumda bilhassa sag, sol 
ac;tklarla inmeii tercih ettikleri goriildii. 

ani surette sola gec;en topa vurulan stkt itnda kuvvet ve teknik itibarile hic;bir de
bir §iit kaleye girmek iizere iken Cihad gi§iklik goremeyiz. iyi futbol oynuyor • 
giizel bir plonjon yaptt ve topu kornere Jar. 

Muhtelitte hast] olan ilk inttba takt
lmn anla~amamast idi. Hiicum hattmm iic; 
llrtasmm hastm kalesinin oniindeki bece -
riksizlikle tereddiidleri goze c;arp1yordu. 

20 inci dakikada Rebinin on sekiz ko
§esinden c;ektigi bir §iitii Macar kaleci 
enfes bir kurtan§la kornere atarak oyuna 
zevk geldi. 

Macarlann semeresiz olmakla beraber 
Claha ziyade goz ahct bir oyun oynamak 
istedikleri goriiliiyordu. $a~uhct pas ver· 
mek, uzaktan ~iit atmak gibi hareketleri 
gaze c;arptyordu. 

1uhtelit, riizgarla beraber oynamast
na ragmen iki yan hafmm ~ok bozuk oy
namasmdan zaman zaman tehlikeli bir 
&urette slkt§tyordu. 

M acarlann birinci golii 
30 uncu dakikada Macarlar sagdan 

yapttklan bir akmla bir gol kazandt!ar. 
5ag ac;tgm ortalayt§ma iyi c;tki§ yapamt
yan Cihad, topu elinden kac;1rdt. Sag ic;in 
ba~ka bir kafa yuru~u topu kaleye soktu. 

Bu golden sonra muhtelit biraz diize
lir. biraz canlamr gibi oldu ve iistiiste hii· 
tumlar yapmaga basladt. Bu arada Ma
tar kaleci, Serefin bir ~iiti.inii miikemmel 
hir plonjonla kornere atarak yerinin ha
l:ikaten ehli oldugunu seyircilere ispat et
ti. 

Muhtelitin birinci golii 
40 met dakikada oyunu azl!;ok diizel t

lllege muvaffak olan muhtelit bunun mii· 
kafatmt gordii. Niyazinin gorerek Serefe 
verdigi pas golle neticelendi. 

atmaga muvaffak oldu. 
M acarlarrn ikinci golii 

Muhtelitin hiicum hattt yava~ yava§ 
siiniik bir vaziyet a!dtgmdan Macarlar 
hakimiyeti ellerine aldJiar. Yirmi be§inci 

Bo~hay halesi oniinde ... 
dakikada sagdan bir korner vuru§U ka -
zandilar. Vuru§ topu kalenin online gon
derdi. Orada top Macar solic;inin eline 
degdigi halde hakem bunu goremedi ve 
bu goremeyi§ muhtelitin ikinci golii yeme
sine mal oldu. 
Jfuhtelitin ikinci ve beraberlik golii 

2 - 1 maglub vaziyete dii§en muhtelit 
canlamr gibi oldu. Niyazi ii<; Macar o
yuncuyu gec;erek F uada pas verdi. F uad 
yalmz ba§tna kalan oniindeki beki atla
tarak beraberlik sayJSJnt yapmaga mu • 

Macarlarm, muhtelit tak1m kalesine yapflklar1 gii.zel bir hiicum 
Bu golden sonra Macarlar daha s1k1 vaffak oldu. 

oynamaga ba§ladtlar, fakat biraz sonra Beraberlik sayiSlm yapan muhtelit hii· 
devre 1-1 beraberlikle neticelendi. cum hattt sanki vazifesi bitmi§ gibi mu -

lkinci devre altai kahnca Macarlar tekrar iistiinliigii 
1ki taktm da bu devreye degi§iklik yap- ele aldtlar ve sonuna kadar hakim oyna· 

madan c;tkttlar. Oyunun ba§lamasile muh- d1klan halde gol yapamadrlar ve mac; 
telit birinci devrede oldugu gibi muhak- 2 - 2 beraberlikle neticelendi. 

kak bir go! ftrSa!t kac;Jrdt. F uad, isabet • Birkac; sene evvel §ehrimize gelip Fe
siz, "•uru Ia topu kaleciye ~arptJrarak gol nerbahc;e ve Be§ikta§la rna~ yapan Boc;
yapamadt. kay tabmile bugiinkii Boc;kay taktml ara-

Muhtelit riizgara kar§t oynamasma rag
men birinci devreye nisbetle daha iyi oy
namakta devam ederek altmc1 dakikada 
gene bir go! fusah kac;trdt. 

Bu ftrsattn kac;masmdan hemen bir 
dakika sonra Macar solac;tgm yerinde bir 
pasmt soli~leri kalenin iki metro yakinm • 
dan avuta atarak onlar da bir fmat ka
c;trmt~ oldular. 

Oyun c;ok canh bir surette devam et -
memekle beraber zaman zaman hayli he
yecanh oluyordu. On be§inci dakikada 
F uadm ani bir burun ~iitiine Macar ka
lec:i dardanna plonjon yaptt. Top elinc 
deyip kale diregine c;arpll, ic;eri girmcdi. 
Muhtelit bu suretle bir flTSat dahn ka<;Jr- 1 
mt~ oldu. 

M uhtelitimize gelince, tahm halinde 
tam bir beraberlik gosteremedi. Bilhassa 
muhacimler ekseriyetle c;ok dag!Jllk hare
ket ediyorlardJ. Y an haflarile bekler de 
iyi bir suretle anla§amadJklanndan zaten 
iyi oymyan Macar ac;1klan, bilhassa sag
dan mutemadiyen i§lediler. 

Kaleci Cihadm bilhassa korner 'att§la
rmda kalesinden ftrhyarak topa miida • 
hale etmemesi en biiyiik kusurunu le§kil 
ediyordu. 

T ak1mda bir merkez muhacimi eksik
ligi bilhassa nazan dikkati celbediyordu. 

Bugiinkii rna~ 
Bugiin gene T aksim stadyomunda Ma

car Boc;kay taktmmm kampta bulunan 
futbolculanmJZdan te~kil edilecek bir 
muhtelitle ma<;J vardtr. Diin oynam1yan 
Safa, Y a~ar, Hiisnii, Mehmed Re§ad, 
Cevad, Semih, Fikret, Necdet gibi genc
ler bugiinkii taktmda yer alacaklardJr. 

Dun geceki basketbol ma~m1 
Yunanhlar kazand1 

Diin ak~am Beyoglu Halkevi salonun
da misafir Yunan/1 basketbolcularla 1s
tanbul-Atina temsill ma<;t yaplldt. Yunan
hlara kar~I 1stanbul muhtelitini temsil 
hakk1 Galatasaraya verilmi§ti. Mac; Ati
na muhteliti - Galatasaray kar§tla~mast 
~eklinde oldu. Mac; a ba~lanmadan N aili, 
seyircilere basketbolcularm da Olimpi • 
yadlara gotiiriilmesine karar verildigini 
bildirdi. 

Oyuna ba~landJgt vakit bizim c;ocuk • 
larm fena bir giinlerinde olduklan, bu • 
na mukabil y unanhlarm da azami suret
te c;ah§arak bir evvelki maglubiyetin acJ
stm ~tkarmak i~in ~ah§ttklan goriiliiym -
du. 

ilk on dakikay1 8 • 3 galib bitiren Yu
nanhlar bir arahk 12 ye dar <;Ikttlarsa 
da Gala tasaray da arkaarkaya yap!tgt 
saytlarla II e gelince taym avut tstt
yerek siikun bulmaga ~ah~t1lar ve bunda 
muvaffak olarak oyunun yanstnJ 14-11 
bitirdi!P.r. 

Oc;uncu on dakikada Istanbul muh • 
teliti biisbutiin bozuldu. Yunanhlar <,.ok 

iistiin oynamalanna ragmen sepete ah~ • 

Iarda isabetli olamtyorlardi. 

N eticede Istanbul tak1m1 27 - 19 mag

lub oldu. Bu suretle Yunanhlar da milli 

taktmlannm ac1 maglubiyetini c;1kardt • 

far. 

Teblig 
Olimpiyad Haztrltk Komitesinden: 

Alman giire§<;ilerinden baztlarmm mii· 

him mazeretleri ~Ikttgmdan hemen mem

leketlerine donmeleri icab etmi§tir. 

Bunun ic;in: 

1 - 29 haziran pazartesi giinii ak • 

Bu tehbkeyi atlatan Macarlar hnki -
m:yeti ellerine altr gibi oldular. Salidan l•tanbul - Atina muhtelit bashetbol tah;mlarr bir arada 

Duymad1klar•m•z ve 
bllmedlklarlmlz 

Koca bir ~atah 
yutan koylii! 

H1rvatistan koy -
liilerinden biri, ge
(;enlerde midesin -
de §iddetli sanc1lar 
hissederek dokto -
ra kO§IDU§ ve mu -
ayene neticesinde, 
adamm haz1m ci -
hazmm ic;inde 25 
santim boyunda bir 
c;atal bulundugu go
riilmii~ti.ir. Doktor-
lar, vazifesi, ucun
daki yemegi agza b1 
rakhktan sonra geri 
donmekten ibaret olan bu vasttamn bir 
insan midesine kadar sokulu§undaki 
laiibalilige §a§adursunlar, koyliiniin a -
ilesi i§in esasm1 anlatmr~hr. Meger a • 
damcagtz bir bu~uk sene evvel bir cin
net ni:ibetine tutulmu§ ve o nobet es -
nasmda nastlsa bu ~atah mideye indir
mi~. 0 zamandan, yani bir bu(;uk sene -
denberi, c;atal midede hh;bir gayrita -
biilik tevlid etmeden oturmu~. hatta 
koylii, en ufak bir rahats1zhktan bile 
§ikayet etmeden, sanki midesinde ya -
banct bir cisim yokmu§ gibi rahat rahat 
ya~amt§, i§ile, giicile me§gul olmu§tur. 

Tabiatte bOyle garibeler nadir degil-
dir. Fakat bana kahrsa, bu adam, ~atah 
sap tarafmdan yutmu§ olacak, yoksa o 
sivri uc;lar herhalde bir marifet goste
rirdi. Deli diyip ge~miyelim, baZI i§ler
de akllhlan bile geride b1rakacak i§ler 
yap1yorlar. ' 

Mesela, gec;enlerde Fransa bmarha -
nelerinden birinin banyo dairesinde, 
zararstz delilerden biri, banyonun ba -
§Ina gec;mi§, kemaH ciddiyetle oltas1m 
uzatml§, bahk tutuyormu§. 0 esnada 
yamndan gec;en bmarhane doktoru, de
linin s1rbm ok§Iyarak: 

- Nas1l arkada~. demi§ ,yemi kap1yor 
mu? 

Deli ba§tnl c;e~irmi§, doktorun yi.izi.i -
ne istihfafla bakarak: 

- Ayol, diye cevab vermi§, sen ban
yoda bahk gordiin mii hi<;! 

13 
Batll itikad, insanlarm inanmak ihti

yacma en biiyiik delildir. Hemen hemen 
her insanda, bahla, az veya ~ok bir ina
nl§ vardtr. Bahl inam§larm bir istatis
tigi yapllsa, galiba 13 rakammm ugur
suzlugu ba§ta gelecek. 13 hankkmda 
soylenilmi§ ve yaztlml§ pek c;ok hikaye 
vard1r. Fakat, Fransa naz1rlanmn buna 
verdikleri ehemmiyeti gosteren §U ftk
ra zannederiz pek i§itilmi§ degildir. 

Fransada iic; sene kadar i~tidar mev
kiinde kalan Rouiver, ikinci defa te§kil 
ettigi kabinenin listesini on iic; naztr is
mile ~Ikarmt§I. Bu kabine tam on iic; ay, 
on ii<; gi.in devam etmi§tir. 

0 tarihte, dii§en kabine azasmm, son 
bir veda ziyafeti vermesi ve dostc;a bir 
toplanh yapmast adetti. On iic; ay, on 
ii~ gun mevkide kalan on iic; nazuh bu 
kabinenin son ziyafetinde, naztrlardan 
birinin 1sran iizerine, davetli sayiSml 
on dorde <;tkrmak ic;in Reisicumhurun 
oglu da c;agmlmt§tl. On iic;le ba§hyan 
kabinenin, bu ziyafette ugursuz rakam1 
on dorde ~tkarmas1, sonradan ayni na
zmn tekrar mevkii iktidara gelmesile, 
falihay1r addedilmi§tir. 

~am1 yaptlacagt evvelce ilan edilen gu
re~ler, pazartesi ak~am1 yerine bu ak -
~am ( pazar) sekiz buc;ukta, gene T ak -
sim stadmda yap1lacakhr. 

2 - Bu miinasebetle giire~ nngmm 
kurulmasma zaman vermek ic;in Macar 
Boc;kay talom1 ile muhtelitimizin bugiin
kii (pazar) futbol rna~! saat be4te degil, 
dort buc;ukta ba~hyacaktir. Bu mac; ta 
T aksim stadmdad1r. 

Dagc1hk kuliibiiniin tertib et· 
tigi tenia turnuvaa1 

Dagclitk kuliibii tenis kordunda 4 tem
muzda ba~hyacak olan tenis miisabaka
lanna i~tirak etmek iizere lzmirden Jiro 
ve Aliyotlardan iic;er ki~ilik iki grup §eh
rimize gelecektir. 

Miisabakalar, cumartesi ve pazar giin
leri sabahtan ak§ama kadar devam ede· 
cektir. Dagcthk kuliibii miisabakalann 
ba~lamas1 miinasebetile 4 temmuz cumar
tesi ak§amt bir de gardenparti tertib et -

mi~tir. Gece saat 21 de ba~hyacak olan 

kuliibiin bu ilk yazhk eglencesine yalmz 

kuliib a7alan degil, kuliibe manevi bag

larla bagh olan herkes bir azamn dela • 

letile i§tirak edebilecektir. 

~ok giizel bir tetebbiia 
lzmir (Hususi) - Bu sene Berlin 

Olimpiyadlarma i§tirak edecek olan diin
ya sporculanna, lzmirin ve Tiirkiyenin 
hediyesi olmalc iizere zarif paketler ha
linde incir ve iiziim gonderilmesi karar -
la§hnlm,~hr. Uziim Kurumu ve alaka -
darlar §imdiden haz1rhga ba~lamJ§lardu. 

~meling Almanya.ya dondii 
Frankfort 27 (A.A.) -Alman boks 

~ampiyonu Smeling, Hindenburg halo -

nile buraya gelmi~tir. 
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Ya.zan: Habe1 lmparatoru Haile Selcisie 

Ilk sukutu hayal 
-------------------------------w al-W al hadisesini tetkik eden hakem 

beklenmiyen bir karar • • vermJ.fti 
Sonra italyan tah~idab ba~lad1. Biz haJa Milletler 
Cemiyetinden meded umuyorduk. Blitlin iimidleri· 
mize magmum seferberlik davullart cevab verdi 

"' 

imparatorun, ~imdi Habe$ impa ratoru ilan edilen italya Kralile 
beraber almmt§ bir resmt 

Habe~ fmparatoru Haile istifade etmek kolay olmu§ • 
Selasie, !talyan • Habe§ harbi tur. Fa kat bu i§lerin, bundan 
hakkmdaki hahratJm yazmi§- sonra yap1lan i§lere nisbetle 
ttr. Pariste <;tkan bir franstzca pek az ehemmiyeti vardtr. 
mecmua tarafmdan ne§redilen Bunlardan birincisi, na-
bu hattrat, ftalyan • Habe~ zari surette en vahimi, bey· 
harbinin, bizzat lmparatorun nelmilel diplomasinin aylar-
kaleminden c;1kan tafsilatmt ca iizerinde ugra§ltgt i§, 
ta§JdJgl ic;in okuyuculartmlZI 1934 sonunda Wal-Wal-
herhalde alakadar edecektir. de patlak verdi. 
Milletimin ve benim Bu mesele o kadar sadedir 

ya§ad1g1m1z korkunr !~i. en ufak kasabamiZln ha • 
:s- impamtora ihanel kimlerinden en cahili bile bu-

facia eden Ras Guksa h II k .. J"k ' k nu a etme te guc; u c;e • 
1- Habe~itltanda ltalyan siyaseti mezdi. 

«Habe§istam milletler muvacehesinde, Arazimizin yiiz yirmi kilometro ic;eri-
ittihaddan mahrum bulunmakla itham e- sine, her tiirlii hak ve salahiyet haricinde, 
denlerin, miitemadiyen imparatorlugumu- bir italyan karakolu yerle§tirilmi~ti. T a • 
zu inhilal ettirmege bizzat ugra§malan rafimJZdan tavzif edilen ve refakatinde 
§a§J!acak §eydir. kendi hiikumeti canibinden muvazzaf ec-

italyamn Habe~istan hakkmda besle- nebi bir miralay bulunan bir Habe~li w 
digi tecaviiz1ar tasavvurlar yeni bir~ey fin talebini, bu italyan karakolu reddet
degi]dir. Gec;e'l amda cereyan eaen ha- mi~. i~gal ettigi noktayt tahliye etmemi§ 
diseler, bunun, tekrara liizum olmtyan ve Habe~lere, tanklc;r ve tayyareler vasi-
misallerini goslermi§tir. tasile ale§ a~;mt~hr. 

Adua boz~unundan sonra, italyanlar, 1 talyan kuvvetlerini ku§attp, arazimize 
bir miiddet ihtiyat iizere bulundular. Fa- a~;tktan a<;tga yap1lan bu tecaviiziin icab 
kat siyasi faaliyeti daha ziyade arttrdtlar. ettirdigi her tiirlii muameleye tevessiil et· 
Bu faaliyet, bir taraftan en miikemmel mek sarih hakkJmJzdt. 

diplomatik dostlu&u ostermege, diger ta- F akat, sulhperverligimiz, Milletler Cb 
raftan da memleketimiz halkt arasmda miyetine ve italyanlarla imzaladJgtmtz 
sinsi bir propaganda yapmaga miinham- dostluk muahedesine kar§t olan hiirmeti • 

dt. miz dolayisile hi~ bir~ey yapmad1k. 
Kamilen kom§ulanmmn mahcubiyeti-

Beynelmilel kaideyi takib etmek iste· 
ni intac eden bu maceralarm bir tarihc;esi- dik. Bu kaideyi takibe durmadan devam 
ni yapmaga yerimiz miisaid degildir. 

eltigimizi bugiin siiy;iyebiliriz ve buna Fa kat, ~urasmt hahrlataiJm ki, Ba -
gemdor valisi Ras Guksanm bize kaq1 
vaki olan isyam, italyanlar tarafmdan 
haztrlanmt~ltr. 

italyanlar, Guksamn ikamet ettigi 
Debra T abardan yay a olarak birkac; giin
liik mesafede bulunan Gondarda ticaret 
miimessili olarak Komandor Polleray1 
bulunduruyorlardt. Bu zat ya~h bir adam 
oldugu gibi bir Habe§ kadmile vlenmek 
garabetini gostermi§ ve bu kadmdan bir 
kac; c;ocugu da olmu§tu. Bu itibarla, hal
km hiirmetine mazhar oluyordu. Pollera 
Habe~ tarzmda ya§ar ve bundan dolayJ, 
halkla stkt temasta bulunurdu. 

Pollera, memleketin astl reisinin Guk
sa oldugunu, Avrupahlan, kendi vilaye
tine kabulden imtina ve <<beyazlann men
f~r medeniyetini>> tem~i! eden her~eyi is
hhkar etmek suretile, ecdadmm akidele -
rine ya)n.Iz onun hurmet ettigini soyJiye -
rek ~a?Jrane bir propagandaya ba~lad1. 

~1z ~~e. bilakis, Habe~ medeniyetini 
habr goren ve yakmda Roma dinini ka
bul edecek olan bir adam §eklinde tasvir 
ediliyorduk. Mesela, Adis Ababada, her 
tiirlii hayvan derisi ve bilhassa e§ek derisi 
i~lemek iizere bir tabakhane kurmu~ ol -
mak gibi, hurafata inanmadJgJmtzt goste
ren i~ler, buna deli! say1hyor ve bu ta -
bakhane, bu hayvanlann istihlakinin har
cialem oldugu zanmm uyandmyordu. 

Ha!buki, e~ek eti yemek ve e~egin de
risini yiizmek, memlekeltmiz halkmm a
deti degildir. 

Avrupahlardan bir bsmt da esasen 
bundan tiksinir. 

biitiin diinya ~ahid olmu~tur. 

Hakeme miiracaatimiz, sadece Mil • 
letler Cemiyetine girdigimiz tarihtenberi 
yap!JgJmtz bir i~ degildir. Anla§mazhkla
nn halli ic;in uzla§ma yollanm teklif edi· 
§imiz, herhangi bir kimseden veya herhan· 
gi bir ~eyden korktugumuz ic;in degildir. 

Hakemlik, Habe~linin kanmda var • 
d1r; Habe~li da vaCJl arm en zekisi, en se
bathst, en ate§lisidir. Hakimin verdigi 
hiikme lam mutavaatla boyun egen de o
dur. Cunkii, en sefil ferdi bile krala kar• 
~~ dava acmak 1 akkma sahib olan bu mli
lette, adalet fikri, derin surette kok sal • 
m1~hr. 

Hadisenin neticesi malumdur. 

Once, bizden, W al - W aldeki hakimi~ 
yet hakkt meselesinin miinaka§aStnl iste • 
memekligimiz taleb edildi. · 

Hah oldugumuzdan o kadar emindik 
ki, meseleyi kokiinden halledecek olq_n bu 
esash delili terketmege razt olduk ve bu 
sebeble, taraflardan hi~birisine, hie; bir 
mes'uliyet yiiklemiyen bir hakem karan 
ald1k. Bu, bizim i~in, ilk sukutu hayal 
oldu. 

Bu miiddet zarfmda, italyan hiikume
ti, manasmda yamlmaga imkan olmtyan 
bir taktm beyanah, matbuatmda bol bol 
ne~rettirmekteydi. Bu beyanat, ayni dere· 
cede sarih jestlerle takviye ediliyordu. 
1935 senesinin ilk iic; ayt zarfmda miite· 
madiyen Afrikaya btaat ve malzeme 
sevkine ba~lanmt~h. Milletler Cemiyetine 

kar~t sarstlmaz bir itimad1m1z oldugu ic;in, 

B d iizerimize tevcih edilen bu silahlarm kar· u propaganda neticesin e, saf koylii-
lerin, zihninde, bizim hiikiimdar!tk devri
mizin miithi& bir inhitat devresi ' oldugu 
zehabt uyandt, 

Guksa ir;in, boyle bir zihni haletten 

<tsmda ktm,Jdamadan durmaktan c;ekin • 

medik; adaletin elinin bu silahlan ~evice-
·eginden emindik. 

[Arka.tt var] 

J .. 
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Cenevreden art1k iimid kalmadd «Avrupaya zaJ 
italya Konferansa 
gelecekmif amma ~Zecri tedabir aleyhine 

kararlar tevali ediyor 
de gil, kuvvet 

getirmek istiyoriiz!)) 
f Btl$ taratl 1 tnct sah!fedcl 

zi istical ettiren de, gec;irmekte bulundu
gumuz emniyet buhramdrr. Filhakika, 
tehdide maruz bulunan emniyetin mu -
hafazasr yolundaki mesaiye i~tirak et ~ 
mek istiyoruz ve bunun ic;in de, nizamm 
ve - umumi emniyet formiilleri i<;inde bo
gulmadan tam tabirile soyliyelim - Av
rupa emniyetinin korunmasma yardrm et
mek iizere, zaf degil, kuvvet getirmek is
tiyoruz. Bu Avrupa emniyetine menfaat
lerle oldugu kadar tehlikelerle de bagh 
bulunuyoruz. 

I Ba~taratl 1 tnct sahtfed.e 1 
cOgrendigime gore, zecri tedbir

Ierin kaldmlmas1m muteakib Bo
gazlar konferansma i§tirak edecek 
olan i talya, Bogazlarm yeniden 
tahkimine aid Turk teklifine mu -
halefet edecektir. 

Yar1n Konsey, sabya Asamble toplantyor. Evvela 
Cemiyetin tslaht gorii~iilecek. Neca~i hui;;Jkunda 

tsrar ettigini ilan etti 
[Bagtaraft 1 tnct sahtfed.e l 

xnanya, mmtakavi ittifaklara taraftar • 
du. F akat ayni zamanda sulhun boliin • 
mezligini teyid etmektedir. Romanya, 
biitiin miispet teklifleri tetkik edecek, fa
kat Milletler Cemiyeti nizamnamesini za· 
fa dii§i.irecek olan hic;bir fikri kabul ede
miyecektir. 

M. !van Delbos konseye fazla acele 
kararlar almamasrm tavsiye etmi§tir. 

Nihayet konsey M. Edenin niz.amna • 
me reformunun her§eyden once gorii§iil
mesi hakkmdaki teklifini kabul etmi~tir. 

Konsey ve Asamble i~timat 
Cenevre 27 (A.A.) - Konseyin o • 

nlimiiz.deki toplantlSI pazartesi giinii ola· 
cakhr. Asamble ilk defa olarak sah giinii 
toplanacak ve M. Bene~in yerine yeni 
ba~kan1 sec;ecektir. Avusturya delegesi 
M. Brucein sec;ilecegi umumiyetle zan • 

nedilmektedir. 
Neca,inin azaya mektubu 

Cenevre 27 (A.A.) - Neca§i Mil· 
}etler Cemiyeti konseyi azasma bir mek
tub gondererek Habe§ tahh iistiindeki 
hiikiimranhk hu~ukunu teyid .. v~ g~r?i 
Habe§istanda bu H~b_e§ hukumebnm 

evcudiyetini ilan etmr§hr. 
tn • b N eca,intn eyanatz 

Cenevre 27 (A.A.) - Gazetecileri 
kabul eden Neca§i §U beyanatta bulun • 

mu~tur: 
_ Size itimadJm varchr. Ancak ha-

k'k« t ve sulh mefkuresile miilhem bulu-
1 a az.rlar ne~redeceginizi biliyorum. 

nan y . d b' d 
D 

~ yolu takrb e en u a am, sonun-
ogru d · I b'l' 

d daleti bulacagm an emm o a 1 rr.» 
a a !Ah' b' 

H b delegasyonunun sa a ryettar u 
ae§ ··· db' b "k .. kayidlen 1hnva e en rr eyan-

ru nu ~u 
name okumu§tur: . . . .. .. 

M 'lletler Cem1yetmm, kuvvet onun • 
« I 'd d' C:: k' 

d 
-~ .1 iyecegini iim1 e ryoruz. ~ar 1 e Jgl m . . I k . . . 

H b . t n hiikumehmrz mem e ehmrzm 
a e§tS a 'd' M'll I C • e~ru hiikfimetl rr. 1 et er e· 

yegane m -. d .. 
. . b u inkar e emez. ve mutearnz 

mryetl un I k . . . 
f d kurulan ve mem e etrmrzm 

tpra m an . l d . . 
k bir kismm1 r§ga e en ve otontest 

anca b' h"kA t h" .. h 1. bulunan 1r u ume , me§ru u • 
~up e t • d 
kumetirnizin icraatmr tenkrs e emez.» 

ltalyamn hath hareketi 
Cenevre 27 (A.A.) - M. Edene 

oldugu bir mektubda, ltalya Dr§ 
yazmr§ M r· d' k' 
ll . Bakam . ytano 1yor 1: 
~ eS'rndiki vaziyetten dolayr, ftalyan 

de~g~syonu Milletler Cemiyeti toplanh· 

I da haz.u bulunamryacaktu. ftalya • 
ann d · d'l F n Lokarno a 1mza e 1 en ve ransa, 

l:aiya, Belc;ika ve ingiltere arasmdaki 
miitekabil garanti anla§masr gorii§meleri
ne de i§tirak etmemesi muhtemeldir.» 

Kont Qiano mektubunda, ltalyanm 
Milletler Cemiyetile i§birligine devam e
debilmesi i~;in simdiki vaziyetin aydmlan· 
masmr temenni ettigini ilave ediyor. 

Zecri tedbirlerden hayrr kalmadz 

BakanlrksJZ Bakan Paul Fare yarm 
Cenevreye gidecektir. · .. 

*** F ransrz teklifi 
Fransiz Ba§vekili gec;enlerde mecliste 

soyledigi bir nutukta, vaktile miiteveffa 
Briand tarafmdan yaprlan teklife riicuun 
Avrupa ic;in en dogru yol oldugunu soy
lemi§ti. DUn Cenevreden verilen bir ha
ber, F ransamn Cenevreye Milletler Ce
miyeti yerine bir «A vrupa birligi» teklif 
edecegini bildirmektedir. Maahaza buna 
clair henliz yeni bir malumat yoktur. 

*** Eden, Negiise biitiin iimidlerin 
mahvoldugunu soylemif 

Deyli Ekspresin siyasl muhabiri ya • 
zryor: 

Diin Londrada ikametgah ittihaz et • 
tigi evinde Negiisii murassa tahtmda otu
rurken ziyaret eden Hariciye Nazm M. 
Edenin ona soyledigi oirkac; climleden 
sonra fmparatorun ba§l online dii§mii~tiir. 

M. Eden Imparatora, Imparatorlugun 
ihya iimidlerinin tamamile mahv ve or -
dusunun tamamile mlinhezim oldugunu, 
hiikumetinin kac;hgrm, milletinin §Uraya 
buraya, dagrlan birkac; kabile haline gel
digini soylemi§trr. 

M. Edeni son soziine kadar hic;bir ce
vab vermeden dinliyen imparator Hari
ciye N azmnm sozleri bittikten sonra, 
hic;bir zaman terki saltanat etmiyecegini. 
sonuna kadar memleketi ugurunda ve 
elinde bulunan biitiin kuvvetle miistevliye 
kar§I SOnUna kadar harbedecegini SOY . 
lemi§tir. 

fmparatorla krrk be§ dakika siiren mii
lakati esnasmda M. Eden Habe§istan 
ugurunda ne yaprlmak lazrmsa yaprldr -
gmr, imparatorun memleketini terketme
sile Habe§ hiikOmetinin dagrldrgmr ve 
ltalyanlara kar§l koyan birkac; kabile ile 
Milletler Cemiyetinin bir §ey yapamrya-

- Hie; §up he yok. F akat, te~ebbii
siiniiziin bir tadil te~ebbiisii gibi tefsir e
dilmesi tehlikesi yok mudur? 

- T adil taraftarbgr yok. Bunun Ia -
frm bile i§itmek istemem. T adil tabirin
den maksad, arazinin tekrar taksimi ise, 
yent Bogazlar rejimt bu kategoriye 
kat'iyyen dahil degildir. Hatta bunun 
tam amen zrddrdrr; c;iinkii, mesele, em ~ 
niyet ve ba~kalanmn emniyeti esprisi i
c;inde miizakere edilmektedir. Kendi ha· 
kimiyetimize hiirmet edildigini nasrl is ~ 
tiyorsak, her memleketin, kendi arazisi 
dahilindeki hakimiyetine de oyle hlir· 
met edilmesini istiyoruz. 

Fikrimi izah etmi§ olmak ic;in ilave 
edeyim ki, her memleket, milletler ca • 
miasr i~inde bir ferdiyet telakki edilme· 
lidir, fikrindeyim. 

Binaenaleyh, bizim hareketimiz, ga· 
yesi muahedelerin feshi olan tehlikeli te
§ebbiislere hie; benzemez. Vaziyeti oldu
gu gibi gore lim: Pratik olmaktan <;Ikrnl§ 
bir muahedenin yerine halihazrrdaki re· 
alitelere uyan ba~ka bir muahede ikame 
etmek istiyoruz. hte bu kadar I 

Gerek umuml bakrmdan, gerek hii
kumet miimessillerinin, bizim ic;in hassa ~ 
ten mi.ihim olan bu meselede vaki olan 
muzaheretlerinden dolay1, memleketini -
ze kar§I duydugum minnettarhgr ifade 
etmek isterim. Bu tarz1 harekette esasen 
§a§rlacak bir ~ey yoktur. Ciinkii, iki mem
leketi birle§tiren miinasebetlere ve iki 
millet arasmda tabil bir hal olan, am -
lardanberi yerle§rni§ miitekabil sempati • 
ye tamamile tetabuk etmektedir.» 

cak hale geldigini soylemi§tir. «Baldvin yalan 
M. Eden sozlerini §U suretle bitirmi§tir: •• 1.. ' 

· «~ Artrk siz, memleketini kaybedtn · soy uyor.» 
bir imparator oldugunuzu, memleketini ~ ' . • [Ba6 taratt 1 'net sahi!edel 
zin zaptedildigini ve 1talya tarafindan kendiSine yalmz Abnanyamn hava silah
almdrgrm takdir etmelisiniz !» lanmalan ve bu silahlanmamn artan nis-

Bu sozlere kar§r fmparator, M. Eden- b~tleri hakkmda daima malumat ver • 
den zecri tedbirlerin kaldmlmamasr ic;in drm.» 
ricalarda bulunmu§, fakat bunun mlimkiin Lord Londonderry bundan sonra Al-
olmadrgr cevabrm almr§tlr. manyamn ~ulh arzusunun lngiltereninki 

Miimkiindiir ki Haile Selasie Millet- kadar samrmi oldugunu soylemi§ ve: 
ler Cemiyetinin zecri tedbirlerin 'kaldml- «- M. Hitlerin sulh tekliflerini sui
mas! kararmm resmen ilamm miiteakrb niyet ve samimiyetsizlikle kar§rlamamah
memleketine di:inerek sonuna kadar harb yrz.» demi§tir. 
etmek kararrnr v · Hatib bundan sonra diinya sulhunun 

ersm.» • F AI 1 
Kii~iik Antant miisavattn ransa, manya ve ngiltere arasmda· 

bo·ulm ki anla§maya bagh bulundugunu soyle • 
• aszna muarrz mi§tir. 

Cenevre 27 (A.A.) - Kii<;lik An • Nutkun akisleri 
tant devletleri Milletler Cemiyeti pakh· 

Londra 27 (A.A.) - Diin Newkas
nm biitiin devletler arasmdaki mlisavab 

telde Lord Londonderry tarafmdan M. 
ihlal edecek bir tarzda tadilini kat'iyen 

Baldvine kar§l yaprlan hiicum siyasal 
red edecegini ihsas etmi§tir. 

mehafilde biiyiik bir tesir uyandrrml§tlr. 
ltalyaya itimad yok Hatib tarafmdan mevzuu bahsedilen 

!talya bu muhalefetine krsmen 
sevkulcey§ mahiyetindeki sebebler 
gi:isterecek, k1smen de Karadeniz -
de tonaj itibarile !talyan ticareti 
bahriyesinin diger devletlerinkine 
faik oldugu davasma istinad ede -
cektir. . 

Bugun Turk mukavele projesi 
miizakere esas1 olarak kabul edil • 
digi zaman italya da haz1r bulun -
mu§ olsayd1 Bogaz.larda yeniden is
tihkamat yap1lmasma muhalefet e
den devlet olarak yalmz bu dev
let kalacakti. • 

Bel~ika meclisinde kopan 
giiriiltii! 

Bruksel 27 (A.A.) - Diin saylavlar 
kurulunda rekisist bir meb'us, hiiku -
meti irtikab ve irti§aya te§vik etmekle 
itham ettigi bir s1rada bazt karga§ahk
Jar kopmu§tur. Klerikallarla sosyalist -
Ier Reksistlere hucum etmi§lerdir. Sii
kun yeniden tesis edilince Reksist meb
usa ihtaratta bulunulmu§tur. 

Bir miiddet sonra M. Van Zeeland 
soylerken, ba§ka bir Reksist meb'us 
Adliye Bakamm irti§a ile itham etmi§· 
tir. Yeniden bazr h§.diseler olmu§ ve 
meb'us salon dan <;tkarrlrm§tir. 

Meclis haltada 40 saatlik mesaiyi 
kabul etti 

Briiksel 27 (A.A.) - Meb'usan Mec
lisi bugiin krrk saatlik hafta mesaisi ve 
senelik iicretli mezuniyet kanunlanm 
kabul etmi§tir. 

Kutba u~acak Rua 
tayyareciai 

Moskova 27 (A.A.) - Tas ajans1 bil • 
diriyor: Sovyetler Birligi hava kahra -
mam tayyareci Molokof, kutub uzerin
den dairevi bir seyahat yaparak bilhas
sa dogu Siberyasmdaki <;ukotsk deni • 
zindeki buzlarm halini tetkik igin Kras
noyarsktan hareket edecektir. 

Molokof, Vrangel adasmr ziyaret e
decek, $imal denizi yolundan u~_;arak 
30 bin kilometre katedecektir. 

Y akalanan ka~ak~dar ve 
" .. ka~ak e§ya 

1 Apkara 27 (A.A.) - G~en bir hafta 
iginde giimriik rnuhafaza orgiitii, 32 ~a
gak<_;l, 2455 kilo giimruk ka<;a~t, 48 k:lo 
inhisar kagag1, 38,668 defter srgara ka • 
grdr, 4 altm lira, 28 tiirk lirast, iki tii -
fek, 3 tabanca, 13 mermi ile 532 ka~_;ak<;J 
hayvam ele gegirmi~tir. 

Polonyada mahkum edilen 
Yahudiler 

Radom cPolonyada~ 27 (A.A.) - Po
lonyah ve Yahudiler arasmda cereyan 
etmi§ olan kanll hadiselerde methaldar 
bulunan 55 ki§inin muhakemesi netice
sinde, ba§hca Yahudi suc;lularm ii?ii, 
sekiz, alh ve be§ sene hapse rnahkum 
olmu§lardtr. 25 i hmstiyan ve altlSl Ya
hudi olan 31 su~lu da altt ile 12 arasm • 
da degi§en hapis cezalarma c;arprlml§ -
lardrr. 

17 si htristiyan ve 4 ii Yahudi olan i:i
teki 21 rnevkuf tahliye edilmi§tir. 

TATiLDE 

FRANSIZCA 

Cenevre 27 (A.A.) - Milletler Ce
miyetinin oniimiizdeki miizakerelerine 
Neca§inin mi. yoksa Ras Nasibunun mu 
i§tirak edecegi heniiz bell~ degildir. Si • 
yasal mii§ahidler bilhassa lngiltere, Fran
sa ve Lehistan ve birc;ok diger devlei:ler 
tarafmdan son defa verilen karardan 
sonra, zecri tedbirlerin kalkacagmdan ar
trk §iiphe olmadrgrm bildiriyor. Esas me
sele, asamblenin ilhakr takbih mi edece
gi, yoksa bu meseleyi muallakta m1 br -
rakacagrdrr. Bu hususta §imdi hususi go
rii§meler cereyan etmektedir. 

Paris 27 (A.A.) -Oeuvre gazetesi· hadiselerin gelecek hafta Avam kamara
nin haber verdigine gore, Cenevrede ln • smda bazr meseleler dogurmasr beklen -
giliz-Fransrz cephesi te§ekkiil etmiye ba§· mektedir. M. Baldvin bu hususta daha 
lamakta ve ltalya ile yaprlacak miistak· mufassal izahat vermek frrsahm bulacak-
bel i§birligvi hakkmda ne Londrada ne de · Prof. ANJEL ayh~ iki liraya ycvmi trr. 

Lehistan da karar verdi 

Pariste hi<;bir itimad beslenmemektedir. M. Baldvin ~ekiliyor mu? ve dereceli kurslar a~mt!itir. Kopriiba-

Konseyin hususi toplantrsmda ,Sili hli • Londra 26 - Ba§vekil Kembric;te §I, Eminonii han. 
kumeti bir reform projesi takdim etmi§· siiyledigi bir nutukta, yakmda c;ekilece • •~••••••••••••••-.. 
tir. Bu proje, Almanya ve Japonyanm gini ima etmi§tir. 
Cemiyete yeniden girmesi ve biiyiik Av· .;..-~--~----~--~---~!!!'!' 
rupa hiikOmetleri tarafmdan miite§ekkil gi takdirde hiikfimetinin Cemiyetten c;e • 
bir direktuar meclisi'nin kurulmasr hak • kilecegini ihsas etmi~tir. 
kmda teklifleri ihtiva etmektedir. M. De/bosun temaslarz 

1svic;re delegesi M. Motta, buna c;ok Cenevre 27 (A.A.) - Fransrz Dr~ 
yakm bir proje lehinde soz soylemi~tir. Bakam Delbos, birbiri arkasmdan Bovas 

M. Titiilesko, Litvinof ve Yvon Del· Coppa, eze, Beck ve Munch'u kabul 
bos yaprlacak reformun nizamnamenin 
kuvvetlenmesi ~eklinde olmasr lazrm gel • 
digini si:iylemi§lerdir. 

etmi§tir. · 

Evlerde elektrik aleti 
satmak Uzere kumusyon
la -;ah,acak, referans 

ve Noter garantlsl 
verebilecek 

Memur Arantyor 

GONON BULMACASI 
0 (j I , ~ l\J 

Soldan saga: 
1 - i~inde bulundugumuz ay, nota. 2 -

Hltlerin ba~mda bulundugu millet, e§ya. 
3 • Fransrzlar annelerini boyle ~agrnrlar, 
bir nakliye vasrtas1. 4 - imdad istiyen bir 
adamm tekrar ettlgi kelime, ~ikar. 5 -
Almanyada blr nehir, ~ark vilayetlerlmizde 
bir kasaba. 6 - Bir binek hayvam, mahke
meye a((tlan §eY. 7 - Agz1n duydugu zevk, 
c;ok ak1l11. 8 - Vapurlarda yolculann yattl
gl ki.ic;iik o<la, koyu klirnlZI renk. 9 • Ce
neye dayamp galman muslkl A.Ietl, sarho.. 
§un bagirtisl. 10 • Dumanm yapt1g1 kir, evin 
i.istilnii orten klsrm, sap1 kAgtd ldbrit. 

Yukandan a~gtya: 
1 - i§giizar, blr rabtt edatl. 2 - ~aret, 

kesmekten emir. 3 - Va.kit, ta.mam. 4 - it!.. 
kad, bir adamm klzmm kocasr. 5 _ Eski 
MlSirl!lann en biiyiik mabudu, biiyi.ik: bey. 
glr. 6 - Bizl doguran, lglnde oturdugumuz 
~ey. 7 • Mi.i.sliirnanlarm oruc tuttuklar1 ay. 
8 • Bir §eyi ek§ltmek lgln ic;ine konula.n 
madde, beyaz. 9 - Giine§ln yenl Clkm~ ol. 
dugu zaman, toprak. 10 - Blr §eyl herkese 
b!ldirme, pirincten yapuan Tiirk yemeg1. 
Evvelki bulmacantn halledilmif ,ekli 
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Istanbul Borsas1 kapantf 
fiatleri 27 - 6 - 1936 

Kaparu~ 
9.85 

67.:!5 

ISTiKRAZLAR 
----;---;::~..;;___, , 

A!tllJ.o Kapanu~ , Tiirk borcu 
1 ~ ~ I va.deli 
. Erl!'an1 

20.90 20,775 
95, 95. 

TAHVILAT 8 iYIA z. PIA z AIRI• 
9 i A L t Ml• B • M I L I 

19 TIQfNI•I ~ IAIWiilJili · Anadolu mi.i. pe~ul1i1~1~ Ktf.;Jll§ 

ll~==:~~=====:;;:_ ~ Miimessm I 51.30 51.30 I ........,.~~~~~-·' 

DARO~~AF AKA Fikir Hareketleri 
Hiiseyin Cahid Yalc;m tarafmdan 

ne§redilmekte olan cFikir Harekt
leri~ rnecmuasm1n 140 met say1s1 
<;tkmi§hr. Bu say1da: Amele ahlalu, 
Ylinlan hiirriyet, Me§rutiyet hatrra
lan, San'at ve halkm zevki, edebi
yata dair konu§malar, Bugiiniin sa
hibleri, Matbuat hayab ba§l!kh ma
kaleler vardtr. 

Direktorliigiinden: 
Mektehe ahnacak ekmek i~in 

evvelce verilen ilan iizerine mii
racaat edenlerin verdikleri fiat 
uygun goriilmediginden talih • 
l~"'in 2 terr>'"'"'~ 93~ persembe 
giinii saat 15 te Nuruosmaniye 
mahfilinde Kurum Merkezine 

Ia 

~ 

- gelmeleri. (3627) j 

inhisarlar Umum Mudurlugiinden . 
1 - 28/1/936 tarihinde a~1k eksiltme suretile satm ahnacag1 ilan 

olunan 5,000 lira muhammen be-:lelli 100 aded portatif yaz1 makine
sinin eksiltmesi 13/VII/936 pazartesi giinii saat 15 te yaptlacakttr. 

2 - lsteklilerin paraatz fartnameleri almak iizere hergiin ve ek
siltme i~in de tayin olunan giin ve saatte kanuni vesikalarile ve ~ 
7,5 giivenme paralarile hirlikte Kabatatla Levaztm ve Mubayaat fU· 
hesindeki Ahm Sahm Komisyonuna miiracaatleri. (3523) 

~ 

25/6/936 pertembe giinii saat 11 de kapah zarfla eksiltmiye ko • 
nuldugu evvelce ilin edilmit olan «372,344» lira «96» kurut ketif he
delli lnhisarlar ldaresinin lstanhulda ~emaipatadaki Y aprak Tiitiin 
amhartnm eksiltmesi 6/7/936 pazartesi giinii saat 15 e talik olun _ 
muttur. 

1 - lnhisarlar ldaresinin lstanhulda ~emaipatada yapbracag1 

372,344 lira 96 kurut ketif bedelli yaprak tiitiin ambar1, kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmutlur. 
2- Miinakasa evrakt 18 lira 62 kuruf mukabilinde lnhisarlar ln

taat fUhesinden ahnabilir. 
3- Ekailtme 6 temmuz 1936 pazartesi giinii saat on bette Kaha. 

tatta lnhi•arlar Levaz1m ve Mubayaat ~uhesi hinasmdaki Ahm Sa • 
tlm Komisyonunda yap1lacakbr. · 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruttur. 
5 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az 8 giin evvel Nafta Ve

kaletine miiracaatle alacaklar1 fenni ehliyet vesikalart hu hedelde 
hir hinan1n eksiltmesine girmege miisaid olduiu takdirde kendile
ri miinakasaya ittirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet veaikalartmn iha
le giiniinden en az iki giin evvel lnhisarlar ln,aat ~uhesine ihrazile 
miinakasaya ittirak edilehilecegine dair vesika ahnmas1 tarthr. 
6- Teklifleri havi kapah zarflar en ge~ ihale giinii saat tam on 

dorde kadar i~mi ge~en Komisyon Reisliiine makhuz mukahilinde 
verilmit olmahdtr. (3521) 

• 1 
Cenevre 27 (A.A.) - M. Beck, 

Mil!etler Cemiyeti Ba§kam M. Edene 
yolladrgr mektubda, Polonya hiikiime -
tinin zecri tedbirleri kaldrrmaya karar 
verdigini bildirmi§tir. 

Y eni kararlar 
Cenevre 27 (A.A.) - Paraguay, 

~quateur, Guatemala, Sili, Haiti hiiku
metleri M. Edene mektub yazarak zec· 
ri tedbirleri kaldrrmak hususundaki ka • 
rarlanm bildirmi§lerdir. 

Litvinof ,. Y von Delbos gOrii§mesi, 
Lokarno meselesmm tehiri ve Cenevre 
toplantrlannm tatilinden evvel, Cenevre 
c;erc;ivesi dr§mda !talyamn i§tirak edece· 
gi bir konferansm toplanmasr ile alaka • 
dard1r. Mamafih ftalyamn bOyle bir kon· 
feransa i§tiraki, Asamblenin zecri tedbir
ler i§inde bir uzla§may~ vard1g1 takdirde 

Havas Ajansr muhabirinin ogrendigi
ne gore, Munch, Milletler Cemiyeti pak
tmm tadili degil, fakat tefsir mahiyetin
de kararlar verilmesi yolundaki Fran -
srz teklifine musaid davranmi§trr. 

"Satu; servisi, rumu· 
zile 2248 posta kutusu 
adresine tahrlren mU· 
racaat edllmesl. 

~Bah~e Mimari~ 
Mevlud Baysal 

lnhisarlar Istanbul Ba,miidiirliigiinqen: 

Cemiyetten ~ekilen bir aza 
Cenevre 27 (A.A.) - Nikaragua 

hiikumeti Milletler Cemiyetinden aynl • 
DU§tlr. 

Bu hiikumet heniiz bu aynh§J muhik 
gosterecek hic;bir sebeb bildirmemi~tir. 
Nikaragua 3 te§rinievvel 926 danberi 
Milletler Cemiyeti azas1 bulunuyordu. 

Siyari laaliyet 
Cenevre 27 (A.A.) - Fransrz Dr§ 

Balcam M. Delbos diin Kiic;iik Anla§ • 
tna ve Balkan Antant1 devletleri delege~ 
Ieri §erefine bir ogle ziyafeti vermi~tir. 

M. Blum Ja geliyor 
Paris 27 (A.A.) - M. Leon Blum, 

bu sahah otomobille Cenevreye hareket 

vuku bulacakhr. 
Polonya, ,Sili, Honduras, £quateur 

hiikumetlerinin, zecri tedbirler komitesi • 
nin toplantrsmdan evvel bu tedbirleri kal
dirmak hususundaki te~ebbiisleri, Avru • 
pa tesaniidlinii sarsmak maksadile yapll
mr~ bir te§ebbiis telakki olunmaktadir. Bu 
telakki bilhassa Polonyaya kar§rdrr. $ili 
hiikumetinin teklifi, biitiin milletlerin i§ti
rakile universe! bir cemiyetin kurulmasml 
ve nizamnamenin 16 ncr maddesile tasrih 
edilen taahhudlerin ilgasmr tasarlamak • 
tadrr. T eklif, Almanya, Japonya ve A
merikaya dam§mayr da tavsiye etmek • 

tedir. 
Sili delegesi, hu teklif kabul edilmedi -

Diger taraftan Delbos • Beck mula
kat! bir saat siirmii§tiir. Dantzig vaziyeti 
gorii§iilmii§ ve Beck bu mesele hakkmda 
o kadar alakadar gi:iziikmemi§tir. Muma· 
ileyh Almanya ile Polonya arasmdaki 
nazikane miinasebetlere istinaden son 
Dantzig hadiselerinin kolayca halledile
cegini iimid eylemektedir. Beck, Polon
yamn zecri tedbirleri kaldumak hususun
daki karanm teyid etmi§tir. 

Delbos, F ransamn ancak bu babda 
esas itibarile bir karar verdigini ve bunu 
fiJi krlmak ic;in biitiin alakadarlann mli
zakerelerde bulunmasrm bekledigini soy
lemi~tir. 

Beck, Polonyanm ltalya tarafmdan 
Habe§istanm ilhakmr tammak mesele • 
sinde heniiz vaziyet almadrgmr ve bunu 
Fransa gibi dost memleketlerle isti§areden 
v~ m?~kun olursa bilitilaf yapacagrm bit
drrmr§hr. 

Parklarm, antt, meydan, ~ocuk 
ve ki:i!jk bah~elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimatm1, plan
larmm ihzarrm ve araziye tatbika
hm deruhde ve taahhiid eder. 
Askeri ve resmi binalartn maske

lenmesi temin olunur. 
Sergi1erde; balolarda, diigiin ve 

ni§anlarda bah~eli salonlar haztr -
lar. 

Aparbman ve ki:i§klerde okuma 
ve istirahat i~in liiks ki§ bah~;eleri 

tanzim eder. 
Miiessesat ve bususi bah~elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 
Katalogu elli kuru§tur. 
Istanbul di:irdiincii Vaktf han. 

di:irdiincii kat No. 18. Telefon 22537 

Batmiidiirliigiimiize tihi Beyoglu 2 numarah sahf magazamtzda 
hulunan 2,000 fife Misleta levantalarile 339 tite Zova markah ko • 
lonyalari, a~1k arttlrma suretile miinakasaya konulmuttur. Artttrma, 
6 temmuz 936 ya musadif pazarteai giinii aaat 14 te yaptlacakbr. 

Niimuneler, hergiin Beyoglundaki 2 numarah magazada, tartna • 
meier Batmiidiriyet Merkez Muhasebesinde goriilebilir. 

lsteklilerin muayyen giin ve saatte % 7,5 dan 125 lira teminat pa
ralarile hirlikte, Batmiidiriyetteki Komisyonumuza miirac:aatleri. 

(3309) 

Istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
Oniversite Yahanc1 Diller mektehinde yaz kurlar1 a~tlmttbr. Bu 

kurlar 2 temmuzdan agustos sonuna kadar siirecektir. 

Kurda gosterilecek diller: 
Franstzca, Almanca, lngilizce, ltalyanca, Rusca ve Tiirkc;edir. 
Kurlara yaztlmak istiyenlerin 1 temmuz 936 tarihine kadar, sah, 

per,emhe ve cumartesi giinleri saat 9 • 12 araamda Edehiyat Fakiil

teainde Y abanc1 Diller Mektebi Kalemine miiracaatleri. (3541) 

' 
'·' 

·~ 
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KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

KiMYAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
BVZLV .KiSARNA MADEN SUYU 

B A R D A K L A iDRAR, KAN, KAZURAT 
ve sairenin tahlillerini yapar. 

Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 
Baht;ekapida: Emlak ve Eytam Bankas1 kar~n ko,esinde No. 16 
Galatasarayda: Aynah Pasaj «Pasaj Dorop» yanmda No. 10 
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~ D il ~-D ~ 1M! ll : ~r~::~~~~. ~~~~ j~~:~i~ ~llllllll~ ~e0b~:. r rte,~ J6'.-~J : ~ ~ ~ ~ ~ ~ D ~ m 
~\ektep, ingilizceyi en iyi ogrettn bir miie~sesedir. Almanca veya_ franSIZ_c~ iht~yari olarak miitehasst~. ~uallimle~ H 
tarafmdan ogretilir. Milli terbiye ve kfiltiire son dt?rece ehemm_tyet ven~tr. Ade ~~-~~-at·t· ya~~ttllr. Kutu~hanelen 
miikemmeldir. Ktz ve erkek bedeft terbiyesi ve sporlar talebemn bedent tekemmulunu temtn eder. ltse ktsmt 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gosterihr. 

MUHEND iS KISMI Ameli ve nazart usullerle elektrik, makine ve Nafta miihendisi yeti~tirir. 

KAYIT GONLERI: 1 A~ustos'a kadar Car~amba gUnleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. 
1 A~ustos 'tan sonra Car~amba ve Cumartesi gUnleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eyllilden sonra her gUn. 

Fazla malilrna.t i~in rnel<:tupl.u. veya bizzat milrnc.aat edilebilir. 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve 
Vlahallesi 

C'sk1idar HaCl 
Hasnahatun 
Bilyiikdere 
Buyiikdere 

Bostanc1 
<;atalc;e~me 
Ye~ilktiy . 
1" mrfmiye 

l' kiidar 
.\Iuradreis 
Galata 
Kemanke;; 

Kasimpafia 
Hac1ahmed 

Beyoglu 
Emincamii 

Gskiidar Araki
yeci Hactahmed 

Gskildar Selamstz 
Yenimahalle 
Kocamustalapa~a 
Albmermer 
Scyidumer 
Fener 
Tevkiicafer 

Sokatt Emlak 
No. 

Cinsi ve 
hissesi 

Hisseye gore 
muhammen k1ymeti 

Servili 

Elmadag1 
E. lskanavi 
Y. Giilmezhasan 
KitabCI ve 
Tii.lbendci 
Halkah end. 

Yenimahalle 

Yii.ksekkaldmm 

Uyunyol v~ 
Dereboyu 

Samanc1 

Nuhkuyusu 
cad. 

E. !6 
Y. 18 
T2 
14 mii. 

K 10 mii. 
Ada I3 harita 71 
E. 32 
Y. 36 38 

E. v~ Y. 10.12 
mahallen I 2-14-
E. I22-I24 
Y. 112-114 

E. 52-54·5~-64 
66-68-70 
Y. 30/2-30/3. 
3'57/ 1·357/2-
357 ' 3-~17/1-
4-6·48 

E 14 
Y. 36 

E. 22·22 mil. 
y. 22 

E 60.60 mu. 
Y. 42-44 

E. 1\-fecidiye E. 2 mii. 
karakolhanesi Ada '260 

97,50 metre arsa 61) 

92 metre arsanm 1·2 his. 50 
51 metre arsamn GO 
1-2 his. 
2I7 metre arsa 200 

Altmcla dnkklinlan 680 
olan bah~eli ah~ab 
hanenin I -2 his. 
30,50 metre arsa 50 

C' stiinde odalan olan 2840 
kftrgir diikkl\nlardsn 
eski T22 yeni I12 No. 
lu mahallln :3-120 ve 
eski I24 yeni I I4 No. 
lu mahall:n 13-120 his. 
i<;indc kuyusu ve oda
lan bulunan bost:mm 
eski 'J:l veni 30/2-30/3 
No. lu rrmhallin tama-
mile e;.;ki ;).j. yeni 3;}7Jl-
3:57/ 2-3.)7/3 No.lu mahal-

6200 

Iin fl-7 his. \l' cski 58-
6-1-li6-G8·70 yeni 4l7/l-46· 
48 N o.lu malta I lin 64-156 his. 
Ostiinde odast ol::m 40 
ah~ab diikkfmm 
27,50 2!0 his. 
i~inde lmliibe YC ku
yusu ve tapu kaydt 
ve<;hile bir ma.<;ura tath 
suyu olan tarlanm 

• 15-2-!0 his 
Bah<;eli ah~ab iki 
hanenin (j-J 2 his. 
125 metre arsa 

140 

500 

130 

Y. HuseyinkflZim harita 6127 
· E n .Kargir hanenin K Tasmer(hven · " 1 · 

500 
" ~ ' · · '-'. 7 5-18 ns. 1. :urntyazt 1 

A<;tk 
arthrma 

• 

) 

Kapal• 
1.arf 

It 

A<;1k 
arttlrma 

, 

• 

• 
· k 11 ·· .. ddetle sabc;a ~tkanlmt~hr lhaleleri 13 - 7 · 936 tarihin .. 

Yukanda evsaf1 yaziit gaynmen u er on gun mu ·• .1 d' 
do .. rttedir. Sab• miinhasuan <rayrimiibadil bonosu t e 1r tesadiit eden pazartesi giinu saat on ~ 

Hi!;bir crkck yilzii bana te
vecctih etmiyor. Diger gen.;: 
k1zlann baloya ve gezmeye 
!;aguddtklanm, hatta izdi • 
vaca bile talib !rlkhgmt go -
riince adela g1pta ediyorum. 
Fakat hi!; biri bana bakiUl -
yordu, sebebini de biliyorum ... 
<;irkin bir tenim vardt. Cil -
dim siyah noktalarla ve a!rlk 
mesame1erle dolu idi. Teves -
stil ettigim biitiin tedbirlerin 
hi~ biri fayda vermiyordu. Fa
kat, bir kimyagcrin tavsiye 
ettigi yagstz beyaz Tokalon 
kremini tecriibe ettim. Bir ka!; 
gUn sonra, cildim daha bcyaz 
ve daha nermin bir hal kesbetti. 
Bir hafta nihayetinde biittin 
siyah noktalar ve ac;tk mesa -
meier taroamcn zail 9ldu. Cil 
dim beyazlandt, ve yumu~adJ. 
Arhk ktskanc degilim. ~imdi 
tesadiif cttigim btitiin crkek
Ier bana giiler yiiz gosteriyor
lar. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve musaf
fa zeylinyagt mevcud olup bun
lar mesamelere niifuz ve sabun 
ve suyun izalc edemedigi gay
risaf maddeleri tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildi bcsli
yen ve gen~lm~tiren ktymetli 
unsurlar da vardu. Her kadm 
hatta ya§h bile olsa az zaman 
zarlmda gen!r ktzlarm bile gtp-

ta edecegi a~1k, tazc ve cazip 
bir cilde malik olabilir. 

istanbul Harici Askeril 
KIT AA Tl tLA.NLARI 

1 - 936-937 ders senesi i9in 
Kuleli, Maltepe ve Bursa lise -
lerile Kmkkaledeki Askeri San'· 
at lisesine ve Konya, Erzincnn 
AS. Orta mekteblerine talebe 
almacakhr. 

2 - Kabul l}artlan AS. Lise 
ve orta mektebler talimatinda 
yazihd1r. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik ,ubelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin al}agida y-az1h 
hususlarl da goz oniinde bulun . 
durmalan lazimdtr. 

A-Biitiin mekteblerde kaydi.i 
kabul 1 temmuz 936 da ba~lar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii • 
sabaka imtiham da 15 agustosla 
21 agustos arasmda yap1hr. 

B - Mekteblerin bulunduklar1 
yerler haricindeki mevkilerde o -
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklari yerlerin As • 
kerlik ,ubelerine mi.iracaat et • 
mil} olmalar1 lazimdir. 

C - Kabul ,artlarmt ta~tyan 
istekliler evrakmt tamamlattmp 
Askerlik fUbeleri vas1tasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmadan 
hic;:bir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Mi.isabaka imtihanma 
girmek ic;:in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza -
namaymca geri donmek ic;:in ya
pacaklari masraflar tamamen i11 -
tekliye aiddir. Bunun i~in de gj. 
dit ve doniit masrafm1 beraber 
gotiirmesi lazimdir. 

E - lstekli mektebe kabul e
dilmedigi takdirde hic;:bir hak id
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe almmaz
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mec -
canidir. Talebenin iasesinden 
ba,ka giydirilmesi, te~hizab ve 
kitablan mektebe aid oldugu gi
bi ayr1ca heray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffa -
kiyetle bitirenlerden azru eden
fer miisabaka imtihanma girerek 

••DAS WORT •• 
Almanca ayhk edebi mecmua 

Temmuz 1936 aymdan itibaren MOSKOVA'da ne~redilecektir 
Tahrir Heyeti: Berthold Brecht, Lion Feuchtvanger, Willi Bredel 

Tomas Mann, Stefan Zveig, Arnol- Zveig, Anna 
Muharrr"lrl · Segers, A. Doblin, Max Brod, Oscar • Maria er1 Graf, l:.gon - Ervin Kisch, Heinrich Mann, Ru· 

dolf Olden, Bruno Von Salomon. Ludvig Win
der, Ernst Toller vesaire .. 

Beher niishas1 100 sahifedir • fiat• 40 kurufitur 
Abone iicreti: Senelik: Kurufi 400 • 6 ayhk kurufi 200 
Bevoglunda lstiklal L . B R E R • H A C:: E T'd sabla
caddesindc 469 No. da I I y e cakbr. 

Konya Memleket Hastanesi 
Ba~tabibliginden:-

Hastanemizin «3356» lira «10» kuru~ muhammen bedelli muh • 
telif ilaclar1 ac;:1k eksiltmiye t;Ikarxlmx' ve 3/7/936 gi.ini.i Konya Vi • 
layet Daimi Enci.imen odasmda ihalesi yap1lacakhr. Taliblerin o giin 
saat «15» te Enciimen odasma ve seraiti anlamak istiyenlerin de 
Konya Memleket Hastanesi Ba~tababetine miiracaatleri ilan olunur. 

r 

(3322)' 

SARK MERKEl ECZA • 
TURK ANONIM $1RKET1 HISSE SENEDi SAHiBLERtNE 

28 mart 936 tarihli umumi heyet i~tima1 kararma tevfikan 1 
temmuz 936 tarihinden itibaren ~irketimiz hisse senedlerindeki 
dort numarah kupon i~in «80» kuruf 54 santimden vergisi olan 
11 kuru' 60 santim indirildikten sonra safi olarak 68 kuru' 94 san
tim ve miiessis hisselerindeki i.ic;: numarah kupon i~in 58 kuruttan 
vergisi olan 8 kuru' 36 santim indirildikten sonra safi olarak 49 
kuru' 64 santim Galatada Doy~e Oryent Bank Filial Dresden 
Bank gi,elerinde mezkur kuponlarm bunlara aid numarah bor -
drolarla beraber ibrazmda odenecegini arzederiz. 

IDARE MECLIS~ 

Hava Okullar1 Komutanhg1ndan: 
Hava Okullar1 talimahnm 86 nc1 maddesinde yaz1h ~artlan haiz 

istekliler: 
Dilek kag1d1 ve vesikalarile temmuz ba,langlcmdan agustos so • 

nuna kadar okula ha,vuranlar okulun bulundugu yerin dxfmda bu • 
lunanlar dilek kag1dlarile vesikalarmi pasta ile okula gonderirler 
ve alacaklarl kar,•hga gore hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okullan Gedikli k1smma girme tartlart tun • 
lardu: ·• 
A - Turk olacak. 
B- Orta mekteb «Lise sekizinci s1mf» tahsilini bitirmit en az 1 t 

en c;:ok 20 ya,mda olmak. 
C - Sthhi vaziyeti ucruculukta ve uc;:ut itlerinde kullamlmaga elve • 

ri,li olduguna dair miitehassislart tamam alan bir hastaneden 
sxhhat heyeti raporu almak. 
DI,anda bulunanlar: 
Bulundliklart yerin askerlik fUbelerine miiracaatle muayene • 
ye gonderileceklerdir. Tam tetkilath sthhi heyeti bulunan 
o yerin en biiyiik kumandamna miiracaatle muayeneye gon • 
derilirler. 

D- Ahlak1 saglam olduguna ve hic;:bir suretle suc;:lu ve mahkum ol • 
madtgma dair bulundugu yerin Emniyet Miidi.irliigi.inden veya 
Polis amirliginden tasdikli vesika gostermek. 

E- Mektebe almacak okuyucular: Gedikli erba~lar hakkmdaki 
2505 say1h kanun mucibince muamele goreceklerini mektebi 
bitirdiklerinde 12 ytl mi.iddetle hava gedikli erbat olarak vazife 
goreceklerini taahhi.id etmek. 

F- Mektebce yaptlacak sec;:me imtihamnda kazanmak. 
H- istekli adedi ~ok veya imtiham kazananlar ahnacak miktardan 

fazla olursa bunlarm ic;inden riyaziye bilgileri daha iyi ve ya· 
banc1 dil bilenler yenlenir. Hava mektebleri okuyuculari as • 
keri liseler okuyucularx gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab ve 
diger ders ic;in laz1m olanlar paras1z verilir. 

V- Hava okullarma kabul edilenlerden birinci stmfi muvaffakiyet
le bitirenler arasmda kabiliyetlerine gore uc;ucu, makinist, tel
siz, fotograft;I, ah, ve bombardimancihga aynhrlar. (3576) 

[":~! • h~~!!t:!~~Yv~iJ!.~~~~~~.!.:"J 
istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 

Aded 
Birinci Dahiliye Klinigi Doc;entligi 1 
Mikrd'biyoloji ve Salgmlar Bilgisi 
laboratuar1 Doc;entligi 2 
Marazi T e'rih laboratuar1 Doc;entligi 1 

Yukandaki list~de gosterilen klinik ve laboratuarlarmdaki miia • 
hal Doc;entliklere talib olacaklarm Rektorliige miiracaatleri. (3469) 

ADEMi iKTiDAR I 
ve 

Belgev,ekligine karft 

flORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 

I Tafsilat: 
Posta kutusu 1255 Hormobin 

Bogazir;inde: Sar1yerde 

Hiinkar Suyu 
Mesiresin~e i8 haziran pazar gii
niinden ittbaren her pazar miikem
md bir ince saz taktmt icray1 a
henk edecektir. Bol{aztn saf ve 
temiz havas1m teneffiis etmek ve 
iyi su i~mek i~in Hiinkar suvuna 
geliniz. Her tiirlii esbabt istirahat 

I temin edilmi!ftir. 
Sulara kadar otomohil gider 

kazand1klari takdirde mi.ihend':J 
ve fen memuru yeti~tirilmek i.i . 
zere Avrupaya tahsile gondari -
lir. «18» (3244) 

NASlllllACl 
KANZUK 

Nas1r ilac1 biitiin diinyaca tamn
mu;tlr. En eski nas1rlan bile ko · 
kiinden ~1kanr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 



. I Bahqe s •LtD &.TE..., •TJ den a1uuz r~eteleriniz btlytlk bit dik- KESK.IN Katelerl· Grip, Nule, ... , Ye dit atrtlar; ~~~e 118~ arlniZI kap•d• .c. 1~ "'~ kat, ciddt bir istikametl~ ha~~rlaall'. aaacalan bi .. •ada kue .. , Klymeu ... blr ..... ddo 

-----~ HlLMl ZIYA OLKEN I Gazetec:ilik ve Matbaacthk Turk BURSADA SAJILIK CiFJLiK --
BugUnUn en mUhlm eserl 1 Anoaim $irketi ldare Mecliaiaden 

3irketimlz heyetl umumiyesiaia rti- Buraaya n kilometre meaafede tote kenartnda dort y(lz d&a 

Y •1 R M 1• N C •1 A S I R riilea lbum fizeriDe fevkalide l~timu kadar aruiyi, ~iftlik binaaile ah1rlan ve meyva aia~lannt ba'ri biao 
Z0/7/931 puartesl lfiaii aaat on blrde iftlik aabbkt1r. Talibleria Sirkeci Yeni Aydtn oteliade Ke • 

F ·~ L 0 z 0 F L A R I . prketia merkezi idaresi olan istanbul· mal Hekimoiluna muracaatleri. 
cia Ankara eaddesinde 100/102 numara• --------------..;_,--------..:1. 
~enk:t;Jr!lr~~~~:7.h~::r:: Zile Belediye Reisliginden: 

.. B•u•,uak•.-u•. •fe•l•ae.fe•y•e•g•e•n•el•b•i•r •b•ak•1•, •. •lrr-aa•y•on•a~l~is~t ~fe~I.•e~fe•:~E~m~ile Boutrouz, Emile Meyencm • vet ol-;:~amei Mi&akerat: Kua~ada yeniden yaptanlan fenni mezbabaya getirilecek IU -·-:- , 

Pragmatizm: W. Jamea, John Dewey, F.S. Schiller· Henri Bergaon, ~aurice Blonclel .. ~IX. 3irketia sermayesinia tenklsi: Ianna dotenmek uzere li1zum eden iki parmak kutrunda SSO metre 
'd al' · · k vemetleri · Benedetto Groce, J. M. Baldwin, Marhur1 mektebl ve Gerek 8 --•eten rerek veklleten ea az ve vidalt demir boru 850 lira bedelli ve 8 temmuz 936 .n;niine •--uncu u1r 1 e 1zm1n1n mu a · . . . k .. I AI d 11111 •- .._-;, 

C · s· 1 L s lngilterede yent reabzmln te lmulG: B. Ruaae ' exen er, {100) aded hlsseye malik olup ta 1•hu diif eden ~.-mba dnu ihale edilmek iizere ekailtmiye ko••.J---au1rer • 1mme , e enne · , . H 1 .. __ 1 E it L k, "' -----r 
Wh't b d'' )' t f 1 f • Ruyer. Pbenemenologle: usaer' 'n.& Scbe er, m e •• fevkallde heyeti umwniye l~timunda tur. Ekailtme bedeli konutmanto mukabilinde Zile Ziraat Baua11 • 1 e e~ 1n rea •• e se eat, f 1 f · H'JL- F' 'k f 1 f • 
N. 1 - rtm M rt' H 'd gger Mathematik e se eau t uwrt • · IZt e ae ea1 z h·-.. bulunmak iatiyen hluedarlar tl· na wrilecek ve borular Zile timendifer iatuyonunda t .. lim -'-..__ 1co at a alln, a 1n e1 e • . 'ck, . •-L b _L OUOO£ aam ... 
E tM cb E' t · Am · to1iatik• Wiener Krets, Scbh Fruk, Hana Retc:nen ac:n • 1.-et Jwaununun 371 lad maddesi mu· cakttr. lateklilerin 850 lira tlzerinden % 7,5 kurut niabetinde albnlf 

td rnle'at f'a 'k' 'I Ina Eetdnd-. gtprlzJm Jean's Bt'y oloJ·I· felsefest' -SoayoloJ't' fe'--fest' -Mater1'al1"zme b I" t • t ak 'I Z'l B led" • I! t1 • '14 - 1 ..a ', ~ .... i.,.u-- ""''-"-dea blr hafta evvel et tra em1na , .. 1 e 1 e e 1yeame muracaa en 1 ... o un•-. 
ea 11 1z1 'I er: •n on, ames - ....;··----------- -- ,.UDUI ..... uu -· 

• · ..Jllh oldaklart hlue lleDedlerbd tfrket (3433) 
BuyUk ktt'ada 30 forma ve 24 reaimle. Fiatt 275, cildliai 300 kuru,tur. ldare merlr.flzine makhus mukahUinde 

K A N A A T K i T A B E V I ______ _. tevcUe mecburdurtar. 

Istanbul Smhi Miiesseseler Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
CINSI MIKTARI · .TAHMINI 

fiat 
MUVAKKAT $ARTNAME ~EKLI EKSIL TMENIN 

£Janek 
Francala 
Sade yai 
Karaman 
Daib~ 
Kuu eti 
Stiu' eti · 
Sut 
Kilo 
Yojurd 
JUMtoillftha 
GGnliik JUIIlal'ta 
Mutfak yumurtut 
Zeytiayai 

Aldiye 
Ze,.tla &Iii• ······••ler 
Sab• 
Yetil aaiMm 
Kuru fuulye 

• dlier 
Barhun7e 

• dlfw 
Nohud 

diier 

• diier 
YetUD181'Cimek 
JCarmiZI • 

• diier 
Kara fizfim 

• diier 
BuJpr 
Toz .-Jrer 
K_.teker 
Un 
Mabrna Wllu 
Mabma inaikU 
$ehfiye innildi 
Kuakua unlu 
Kuakua inniJdi 
Pirin~ UDU 

.tnaik 
P1rua 
J.abana 
Balda 
lapanak 
Barba,.a 
Aytekadm 
tah 
Bamya 
Smk dOID&tea 
Yer domatea 
Enainar 
Sainz bhak 
P'tbcau 
Semizotu 
il'ereyai1 
Betaz peynlr 

AK. 
MO. 
.u. 

• 
AK. 
MO. 

MO. 

AK. 
MO. 
AK. 
MO. 
AK. 

ICatar peyair 
S.ator)'oaa isla 1)'1 au 

Az1 Coju 
Kilo Kilo 

665000 818000 
18000 23600 
34900 45200 
68500 81500 
68500 88200 
18200 23000 
40000 52500 

173500 225900 

4700 
t770Q 

1~ 
117000 
11700 
3500 
4110 

19100 
10000 
120001 
11800 
10000 
2450 

1()000 
6200 

aaooo 
50700" 

1250 
8000 
1150 
5000 
3200 

20000 
57400 

6&00 
20400 
15000 
8800 

17100 
5000 
soo 

2950 
1800 

137&0 
5300 

11700 
15650 
4000 

23500 
4810 
3200 
1700 

13400. 
10800 
21600 
40300 

8250 
3100 
8400 ,., 

9000 
. 30000 
1&0000 
M8000 
18000 
5000 
I8ISO 

24000 
12000 
15000 
14450 
12000 
3480 

12000 
88SO 

62800 
1900 

10000 
1600 
8000 
3970 

30000 
72800 
1000 

21700 
20000 
11400 
22800 
10000 

, 600 
4300 
3300 

18250 
7000 

16000 
20850 
5000 

$2000 
eeoo 
4400 
4100 

18400 
15000 ad~ 
21000 ldlo 
SS800 • 
12700 
4450 

11700 .,. 
damacaaa 1100 
Oclua pld 17 0 
Lk k&aar t 1410 
~le maclea k 1111 
Maapl k&ulrll 31200 
Gaz :rail 4300 57c)o 
Benda 20000 28800 
Arpa 17100 34500 
Samaa 10500 14800 
Kepek ...., 10100 

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

14 
I 
s 
1,5 

63 
18 
Z'l 
35 
1:1 
13 
15 
11 
14 
11 
1~ 

23 
21 
14,50 
14 
17 
19 
13 
27 
29 
18 
20 
28 
25 
20 
29 
21 
11 
4,5 
I 
5 
us 

11,. 
13 
14 
15 

• 8 

• 8,5(\ 
9 
4,50 

110 
28 

&8 I 

240 I 
1850 
1400 

3 
22 • I I 

GARANT! BEDELl 

L. K. L. K. 

7193 95 
2915 40 

7987 6S 

2070 67 

842 62 

1803 4S 

tt48 20 

t809 86 

1483 17 

u 

4712 10 

792 30 

258 91 

480 
1 95 

5 35 

138 

3 17 

Kapab 

• 

• 

• 

• 

Lpab 

TARJHI 

1/7/136 s. 15 
• s. 18 

.-

s. 16,30 

3/7/138 s. 15 

1 

8/f /t38 s. tl 

10/7/- s. 11 

& 16 

15/7/938 

17/7/936 s. 14 

• S. IS 

• s. 18 

22/7/936 S. IS 

J s. 18 

• s. t 

Kuru :..... Ml•• .. lerln 1938 mall yili ~tit~lan oiJ,aatald ~- ._ •11flmUilelerl •~• mntmire kOIUilufblr. 
1 - Eblltill, capfoiluada Sahliat M&ciGtliiiU bi da toplanaa oaua:yonda yapilac:almr. 
2 _ Eksiltme ,eldl. tfba •• tuli " tdmmr fiat mitftkbt 1aratf mlktarlan kattJiarmcla ;&terihaqtir. 
3 _ ~amelerla paral1 olantan Iw,ilanncla riMa. becfel malrabiliade ve cliierleri parua olarak KomJqoaclan ahnabHfr. NG· 

lll1llleler tlahl ,arCIIebilir. 
jf _ JatekHier her ndleaeleye aid mlktar i• jfft ayn teklifte cle huiUbahllirler. 
5 - Jateldilerin cari Hneye aiel Tlcaret Oc1UJ .-w 2480 ta11b kanunda razth veaikalart 10atenneleri tartbr• 

JCapab Alfla ,..pdu ektiltm1ye macldede taz•lt.•eaikalan Ye m\lftkkat 1araati makbuz ..,.a uab aaeJdah. 
larile teldlf Daektuhlamu ekailtme Wr evvel "rmel~ ve ~ ebilbniye rirecelder iatenilen veHiklt n ID111YlNUI& 
· praati vqa IMaab • .-tte Komtayona aelmeleri li.zamdll'. ( 

Istanbul Beledivesi hanlan 

Ketif bedeli 3858 lira 52 kurut olan Karaaja~ Pay maballi ahll'. 
lannm ve 1ene oradaki o-.deposu istinad duvanntn tamiri a~ ek. 
ailtmiye konuhmqtur. Ketif evrak1 ve tartnameai Levazam Miidiir • 
liigunde goriiliir. latekli olanlar kanunun tayin ettiii vesika ve Be. 
lediye Fen l,leri Mudurliij(inden tudikli vesika ve 289,50 liralak 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 temmuz 936 
cuma 1iinii saat 15 te Daimt Enci1mende bulunmabdtrlar. {3&31) 

Sir metre murabba1na 10 lira deier bi~ilen Fatihte Fevzip&fa cacl
deainde yeni 147 • 149 - 151 kap1 numarah araa cmiinde 21,5 metre 
murabbat J.Ol art1j1 aat1lmak iizere a~tk artt1nn1ya konulmuttur. ~ 
nameai ..,vu1m Miidi1rliiiiinde 1oriiliir. Artttrmtya girmek iatt,_ _, 
ler 1615 kiaratlidr muvakkat teminat makbuz Yeya mektubile hera .. 
ber 10 teillmuz 1938 cuma f(inii aaat on bette Daimi EncGmende },g. 
lanmaltdtrlar. «B.. (3Ui~ --100 top zamkb Jr&m.d 45 X SO hoJUDda 

400 top hattal ilil~ 18 lohak hlrlaci laamur 
8elecl~ Mathaaaa icm ..._ olaa JQbnda chui, miJct.loian '- ',-,_. 

iiCi blem klitd a,tk ekailtm1ye 'onulmuttur. Hepaine 2960 
del talunin oiUDJDuttur. ~artnameei Lenzm. MGdiirliibcle ..... i'! 
lateldi olanlar 2490 numarab kanunun tayia ettiii veaika ve 
ltk muvakkat teminat makbuz veya mektuhile beraber 9 t....,.. 
perfembe dafl aaat 15 te Daiml Eadimende bulunmalulll'lar. 

ca .• 

---Senelik muhaaunen kiru1 300 lira olan Oalriidar jakeJeeialp 
pncuk tanfmdaki denizclea doldurulu araa 938 Hneai ... ,.. 
nuna kadar kiraya verilmek i1zere ~tk arttll'miJa konulmuttar • 
name ve krokiai Levazun Mudiirluiiinde soriiliir. latekli ol~ 

IWW 

t No.dan 180 o. b.clar 29 hazlran 
111 • 380 • • 30 • 136 Sah 
381 • SSO • • 1 temmuz 938 ~ 
SSt ». 720 • » 2 » 936 P81'feDlbe 
721 • 800 • • 3 • 936 ea.. 

Belediyeden a)'hk alan em.ekli ve akaGzlerin buiran 138 fls 
maatlan yukanda yaztb gilnlercle atbk cflzclanlanndald tedi)'e 
aaydanna liN ~inat Bankuuadaa wrilecelctir. Ayblc _..ibLI.n.J 
numaral acaatl • llaa oluaur. cB.» 

T0RK HAVA KURUMU 

BOYOK PlY ANGO 
~imdiye kadar erce ldtfyl .....m etmittir. 

3 •· ·• 'kefide 11 Tenunuz 936 dachr 

··k lkr111iye 5 0. 0 0 0 

Hav• okullartiPII 1281ira &cretle bir mimar almacaktlr. 
$erait qaitda JUihdll'. OcretleriDe aliterecelderi ikticlar •• 

kate ,ore ve talimat ..pn. Ud Hllecle bh- zam yapdacalcbr. 
lilerin iatida •• diier rnaldle henher EakiteJUr Hava Oku 
mutanbiana mGracaat etmeleri lbund1r. 
1 - Tiirk olmak 
2 - DiploiDUI bulmim.ak 
3 - Aakerlipu hitlnait obnak 
4 - Huaniibal ftl'akua n addaat pora almalc 
S - Uri aene bizmeti tee ... d edweiiae clair noterliqe ~a~~~..-li 

aenecl-lllllliiiiiiL 
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·Afyon 
Afyanda yaptlacak (14627) lira (75) kurut ketif bedelli Vali 

Konag1 bakiyei in,aatmxn kapah zarf usulile eksiltmesi 3/7/936 
cuma giinii aaat on be,te Af~n Daimi Enciimen odasmda yaptla • 
cakbr. 

Eksiltme ,artnamesi ve teferriiata Daimi Enciimende ve Nafta 
Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 1098 liradxr. 
lsteklilerin Nafta Vekaletinden ehliyet vesikas1 almalar1 ve tek -

m mektublannm 3/7/936 cuma giinii aaat on bete kadar Daimi En
ciimen Riyasetine verilmesi laztmdtr. (3329) 

EMORRON 
Ameliyatstz Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - ~ehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptmlacak asfalt ve par

ke yol intaab on bet giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksilt • 
J:U.iye konmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 497,000 liradtr. 
3 - Muvakkat teminatl 23,630 liradtr. 
4 - ~artname ve ketifnameai Belediye Fen ltleri Direktorlii • 

giinden 12,42 lira bedel mukabilinde al~acaktxr. 
5 - lsteklilerin 10 temmuz 936 cuma giinii saat on bet bu!fuk

ta Belediye Enciimenine miiracaatleri ve usulii dairesinde tanzim 
ediiecek zarflarmt ihale saati olan on bet bu!fuktan bir saat evvel 
yani saat on dort bu!fuia kadar Belediye Enciimenine vermeleri. 

6 - lsteklilerin eksiltmege girebilmeleri i!fin Fen ltleri Direk • 
torliigiinden bu ite aid ehliyet vesikast ~mtt olmalart li.zamdtr. 

(3529) 

CUMHL'RiYET 

I G LAN D 0 K R A T i N 
demek 

ADEMi iKTiDARIN 
devas1 demektir. Profesor Steinach 
ve Brown Sequard'm mesaileri ne
ticesile elde edilen bir ke§iftir. 

Her eczanede bulunur. 

Tavas asliye hukuk hakimliginden: 
Davact Tavasm Kxzxlc'aboliik nahiye

sinin yukan mahallesinden Koka nann 
diger Kuku oglu Osman vekili Ali Tur· 
eel taarfmdan davah Uzunpmar koyiin
den Dingil oglu Bekir ktzt Kamile aley· 
hine a,.dan tes~Sili talak davasmm ya • 
pdmakta olan duru§masmda: 

Davalmm ikametgaht me,.hul bulun· 
dugundan ilanen tebligat yap1lmasma 
mahkemece karar verilmi§ oldugundan 
duru§mBSl olan 15/7/936 tarihine musa· 
dif ,.ar§amba giinii saat 9 da Tavas as· 
Jiye hukuk mahkemesinde bizzat bu -
lunmas1 veya bir vekil gondermesi aksi 
takdirde duru§manm gxyaben baktla-
cai{t ilan olunur. (24015) 

f:AZIL 
ILlLACI 

Miijde; 

Fazll ~il ilac• 
ile ~il ve lekelerden arb.k kurtul · 
dunuz. lmal merkezi: Edirne. Kim-
yager Fanl Soysal laboratuan. 

'lddetli harareti;. 
cild icln tehlikeli oldu
tu zaman vOcudun 

f'BARONIA" 
gOzellik yag1 suronaz, 
Bunuyapmat<elzemdir 
zira bu suretle 1zt1rabll 
'yamkhklanndan ka
c;mabileceginiz gibi 
cildinize de ho!i 
bir ciiAvermi$ 
olacaksm1z. · 

Babyolar~ve 
sporlar l~in 
elzemdit 

ARIK su 
Fennen siiziilmii§ mevadd1 uzviy· 

yeden ayr11mt§ biisbiitiin saf sudur. 
Biibrek, karaciger, damar, ta§, kum 
hastahklarmm en miiessir devas1 • . 
dJ.r. Salgmlarda emniyetle i~Silecek 

yegane sudur. Her eczane ve depo· 
da bulunur. Her yere damacana ve 

Zayi - ~i§hane yoku§U Hamidiye §i§e ile giinderilir. Arlk Su ve ~e
~e~mesi civarmda 186 numarah Di§~i ref isimlerine ve leylek markasma 
mektebi §ehadetnamesini zayi ettim. dikkat ediniz. Fabrikast Unkapant 
Bulanlara ikramiye verilecektir. Aksi Fabrika sokag1 numara 7/9 Tele • 
takdirde yenisini alacagundan hiikmii fo 22773 
olmad1i{tnt ilan ederim. liiiiiiiliiiiil!l!l!l!llllll!II!BB•I!!II•••I 

Sirkecide KopriiUi hanmda 51 
numarada Hikmet Karaman icra memurJugundan: 

Kozan Ktzday §Ubesine bor~lu Kara • 
manda eski eczac1 Mehmed Alinin mah· 
~uz eczayt bbbiye ve aliit ve edevah ile 

28 Haziran 1936 

Guzelligi ve yakmhgr 

PAN 
A~ILDI 

Memleketimizin en yiiksek ve maruf artist ve san'atkirlarrm 
dinliyeceksiniz. Telefon: 41065 

BAYAN s A F i y E 
Saz Heyeti Arsistler: Okuyucular 

Keman: Gevdet Bayan Muzaffer Bay Ya§ar 
Kemen~e: Sotiri 

" 
Diirdane Bay Hamid 

Piyano: F eyzi ., Siizan Solist Mustafa Udi: Mrsrrh Ibrahim 
" 

Atitab 
Klirnet: $eref 

" 
Fahriye 

Sevimli san'atkar bestekar T anburi Salahaddin 

Kocaeli Vilayetinden : 
6/7/936 pazartesi giinii saat altlda Kocaeli Vilayetinde Derince

de «on bir bin U!f yiiz kuk sekiz lira k1rk kurut» ketif bedelli altmif, 
Tiitiin ~iftliginde «on dort bin ii~yiiz seksen bir» lira ktrk kuru' 
ketif bedelli altrnJ.f, Aslanbeyde «yedi biJ]. bet yiiz yetmit bir lira on 
kuruf» ketif bedelli otuz go!fmen evi intaatJ ayn ayrt kapah zarf 
usulile eksiltmiye !frkardmtttlr. 
~artname, ketif evrakile buna miiteferri diger evrakt elliter kuruf 

mukabilinde Kocaeli Baymdtrhk Direktorliigiinden alabilirler. 
Derincede sekiz yiiz elli bir lira on ii~ kurutl• 
Tiitiin ~iftliginde bin •yetmit sekiz lira a!t • 

Muvakkat teminat: mit kuruf. 
Aslanbeyde bet yiiz altrnlf yedi lira aeksen 
ii~ kuruf. 

fsteklilerin Ticaret Odasma kayid~i bulunmasr ve bu gibi itlf!ri 
yapmtt bulunduguna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu nu • 
munesine gore tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale g(:i • 
niinden en az sekiz giin evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikast almtt 
olmas1 lazxmdu. (3525) 

KA$E 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Ba§ ve di§ agrtlan • Artritizm - Romatizma 

1 - Vili.yet !fift!filerine dagrblmak iizere satm ahnacak 210 ta• 
.ne sap arabasmm 6/7/936 pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf usu"' 
lile eksiltmesi yaptlacakbr. 

2 - Arabalarm tutar1 14,7r~ liradtr. 
3 - ~artnamesi Ankara, ts._nbul, Eskitehir ve Bursa Ziraat Di· 

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

Husuai Muhasebe Direktorliigii veznesine yatmlmtt makbuz ve tek • 
lif mektublarile birlikte eksiltme giinii saat 14 te Vilayet Daimi En
ciirnenine gelmeleri. ' «1411» (3449) 

KU PONLU · VADELi · MEVD.UAT . .... - bazt e§yasmm yapdan arttrmasmda 5 u D 
tahakkuk eden bedel haddi laytk go • ---- A i Y E P L A J 1----

~ER-·.AYIN· 8iRiNDE.·PARANlN • rAi Zi ·VER.iLiR 
4 ... - -

' ADAPAZARI 

K Ti AQET BANKASI 

riilemedigi.nden mezkiir e§yalarm 6/7/ 
936 pazartesi giinii saat 10 da Kiilah • Alafranga krsmiDda : VARYETE • DANS • MUZiK 
~dar sokagmda Feride aid diikkan i~in- Alaturka kasmiDda DARUTTALiMi Musiki Heyeti 
de ikinci sah§I yapuacagmdan talib o• 
lanlann tayin edilen giin ve saatte ha
ztr bulunmalart ilan olunur. (23989) 

En hoi} meyva usarelerile hazrr· 
lannu§tlr. Hazmi kolayla§tlnr. tn. 
lobazJ izale eder. Karu · temizliye

rek vi.icude tazelik ve canhltk 
bah§eder. 

lNGn.tz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu - tstanbul 

Sah!b ve Bll§mU1ul.rrtri Yancu Nadi 

umumt ne~rtyata idare eden Ya.u l§lert 

ll!fLdilrtf.: Hikmet Milnil 1 

Matba~ltk ve Ne~rtyat T1lrk Anonfm 

~trkett • latanbul 

istanbul Oniversitesi Artt1rma, Ek
siltme ve Pazarhk Komisyonundan: 
1 - Bedeli ketfi 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat Ensti • 

tiilerine yaptlacak mobilyalar kapah zarf usulile eksiltmiye konul .. 

muftur. 1hale 16/7/936 perfembe aaat 15 te Rektorliikte yaptlacak • 
ttr. Bu ite aid tartname ve saire 178 kuruta Rektorliikten pazartesi 
ve pertembe giinleri ahmr. 

2 - Eksiltmiye girebilmek i~in 2678 lirahk ilk teminat yabrmalari 
ve 5000 lirahk mobilya iti yapmtt ve bizzat fabrika sahibi oldukla • 
rma dair istanbul Baymdnhk Direktorliigiinden kag1d almalar1 li. • 
z1mdxr. 1stekliler o giin saat on dortte tekliflerini Rektorliige vermit 
olmahdarlar. (3504); 

-SEN---. 
Aitza ferahhk, · nefese ho§ bir koku ve ruha in§irah verir. Y azm 
susamayt giderir. I~ki, cigara, sarmtsak ve sogan gibi maddelerin 
aitzda brraktaklan naho§ ve can stktci kokulan tamamen izale 

eder. Her yerde 75 adetlik paketleri 7,5 kuru§tur. 
BAYANLAR ve BAYLAR 
Her vakit SEN • SEN kullanmtz; her zaman yammzda 

bulundurunuz; ~iinkii sizin i~in elzemdir 

A~tk Eksiltme ilan1 

Manisa Valiliginden: 
1. - Manisa Memleket Hastanesi i~in 2651 lira 47 kurut tahmin 

kxymetinde 137 cins ili.c ve ttbbi malzeme aabn alniacaktar. 
2 - Bunlartn cins, miktar ve eksiltme tartlartm iOsterir liate An

. kara, Istanbul ve 1zmir Sxhhat Miidiirliiklerinde mevcuddur. 
Orada goriilebilir veya Manisa Memleket Hastanesi Bathekim
liginden pl\rastz olarak ahnabilir. 

3 - A!rak eksiltme temmuzun 17 nci cuma giinii saat on birde Ma • 
nisa Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacakllr. 

4 - Muvakkat ~mi~at miktan 198 lira 87 kuruttur. (3616): 


