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lngilter-e ile ltalyan1n aras1 bulunuy~r 
Lordlar ve Avam Kamaralan · azastndan 50 ki§i 
M. Musolini ile dogrudaD dogruya temasa girdi 
A~~t~~Y~~~~ .. ·;~ ........ 
Merkezi A vrupan1n 
Hal ve istikbali 

Britanya imparatorlugu Du~e 
aleyhinde 

menfaatleri 
~aii,madigini · temin • ett1 

A vusturya Ba~vekili M. Su~nigin 

Pantekot yortulannda evinde Milletler Cemiyetini korkutmak i~in ltalyan hududlarinda bir milyon asker tah§id 
oturmagl bir tarafa birakarak edildig" i asdsJzmJ•. 1 talya, Milletler Cemiyeti konseyine ittirak ~~miyor 

gizlice tayyare ile Romaya seyahat et- L ____ .:..:=:_::_ _____ "Y:.._ _ _:~~------------------;.._--:--:-:~-..J 
mi§ olmasl her tarafta ehemmiyetle kar· H d k 
§llanml~hr. Eger bu seyahat Habe§ me- Roma 2 (A.A.) - lngiliz - ltalyan Neca§I. abe~I·stan a I. 
selesinden dogan ve hala nas1l halloluna- miinasebah meselesi, M. Musolini ile ~ 
bilecegi bilinmiyen kan§Ik ve karanhk zecri tedbirlerin aleyhinde bulunan bir 

vaziyetin !slahma hizmet ic;in ihtiyar e- grupu temsil eden iic; zat arasmda ya- h .. k A tie tamasta I·ml· ~' 
dilmi§ bir niimayi§ degilse Avusturya i§- p1lan miizakerelere zemin te§kil etmi§tir. U ume ~· 
lerinin miistacel baZJ tehlikeler arzetme- Bu grup, Avam ve Lordlar kamaras1 a· 
sinden ileri gelmi~ olmast ihtimali vard1r. zasmdan elli ki§iden miirekkebdir. 
Filhakika son giinlerde Avusturyada Bu miimessillerden biri olan Lord 
Nasy01nal Sosyalist faaliyetlerine dair Manfield Reuter ajansmm Roma mu • 
bazt b.aberler gelmekteydi. habirine beyanatta bulunarak M. Mu • 

istikHiline baghhk gosteren her dev- solininin lngiliz • !talyan dostlugunun ye
let gibi Avusturyanm da~ miistakil bir niden teessiis ettigini gormegi son derece 
devlet kalmak yolundaki gayretlerini arzu etmekte oldugunu ve lngiltere hii -
me§ru gormekten daha tabii bir§ey ala- kumetinin bu yolda bir hareketini bekle -
maz. F akat ha§hca kabahat Biiyiik Har- mekte bulundugunu soylemi§tir. 

imparator « Yirmi bef astrhk Habe~ medeniyetini 
yirmi bef haftada mahvettiler» diyor _ , 

bin sulhuna aid olmak iizere Avusturya- M. Musolini, ftalyan siyasetinin hie; • 
Din kendi kendine ya§tyamlyacak surette bir vec;hile Britanya !mparatorlugunun 
kti<;iiltiilmesi bilahare hu memlekete aid menfaatleri aleyhine miiteveccih olmadt -
olmak iizere zuhur eden zorluklann ve v k t k t · t' gm1 ac;1 c;a e rar e ml§ Jr. 
fenahklann en biiyiik sebebini te§kil et- Lord Mansfield, soziine devamla 
tni§tir. Boyle bir vaziyette tahammiilii §oyle demi§tir: 
kabil bir hayat yiiriitemiyecegini anhyan 
Avusturya bundan pek c;ok evvel giiniin «- M. Musolini ile yapml§ oldugu
birinde Almanya ile birle§mek 1zhrannda muz gorii§meler uzun ve samimi olmu~
kalacagl kanaatine vasJl olmu§tU. Av- tur.>> 
rupa sulhunu tesis eden vesikalarda A- Lord Mansfield, M. Wise ve M. 
vusturyamn istiklaline, yani Almanya ile Coury evvelce Var§ova ve Viyanayt 

e c in uy i t t-
fedilmi§ oldugu halde bu iltihak1 vaktile 
Almanyadan evvel Avusturyamn dii§iin
mii~ olmas1 ibretle dii§i.iniilecek hadisele
lerdendir. Hatta bir arahk BaFekil mii
teveffa Schober zamamnda Almanya ile 
yap1lmas1 tasavvur olunan giimriik anla§• 
mas1 -bir nevi gumruk ittihad1- ancak 
garbi A vrupa devletlerinin §iddetli mii
maneatlerile akim kaltnl§tl. Bu cereyam 
bir parc;a durduran en kuvvetli hadise
nin Almanyada zuhur eden N asyonal 
Sosyalizm siyasasmm biitiin Alman 
memleketlerini dahi birle§tiren ~a~nbc1 
ve fevkalade tedbirleri oldu. Avusturya 
olarak Almanyaya iltihak etmekte beis 
gormiyen bir tak1m Avusturyahlar, ken
di mevcudiyetleri unvanmm bilkiilliye or
tadan kalkmast ihtimali kar§lsmda bir a
rahk §a§aladJ!ar, ve ihtiyath bir vaziyet 
almak mecburiyetinde kald1lar. Bu hal
~ere harid tesirlerin de buyiik ol<;iilerde 
~~Zlmam et~i§ oldugunu hesaba katmak 
azt~d!r. Nltekim Ba§vekil M. gu§nigi 

dab b~~~ s•hhnca Romaya ko§mU§ gor
mekteyJz. Bu seyahatin h k'k• b b' h .. k , . a 1 1 se e 1 
. ~nuz at lYetle malumumuz olmad1g1 
1c;m bu son cUm! · · b' f · · emiZm 1r araztyeye IS-
tinad ettigini ilave edel' Ev b lm, 

. ger u seyahat Avusturyanm vazi-
yetmde husule gelm·1~ b I kl 1 •k d . ~ az1 zor u ar a 
ala a arsa b!r davantn 'd f d . mu a aasm a 1s· 
tinad noktas1 aramak mah' t' d k' h . Iye m e 1 a-
reketlenn ayni zamanda vaziyeti daha 
ziyade zorla§tlrau bir cebhe · d h' I b'-

v. • d" .. Sl a 1 o a 1 
lecegml U§unmek yerinde olur. Filhaki-
ka Avusturyad& ort I v 1 1 a lgJ ve ve eye veren 
ve Almanyadan geldigi ve AI d .. d .. ~ .. b' manya an 
himaye gor ugu tlinen N asy 1 5 _ . f 1. I . ana os 
Yahst aa 1yet ennden sonra A t 

AI . vus urya-
ya kar§l man tabtyesi d v• • t' 

S . . egt§mJ~ 1r. 
N as yon a! osyahzmm en hararetli za-
manlan~d~ ~lma?y~ bir arahk iltihak 
keyfiyetml hmnef1s 1dare edecegi h • 
katlerle tahakkuk ettirebilecegi zanm~dea 
bulunmu§tu. Halbuki bu hareketler bila
kis Avusturyada mukavemetle kar§Jlan
tnl~ ve hatta Avusturyada miiteveffa 
Dolfusun tesis ettigi fa§istligi bile bu Al
man hareketleri dogurm~tur. Kendi mii
teaddi hareketlerinin makus tesirler husu
le getirdigine kanaat getiren Almanya 
son zamanlarda Avusturya meselesinde 
iltihak hareketinin Avusturyadan gelme
sini beklemek §1kkm1 ihtiyar etmi§ goriin
mektedir. Bu tabiyeye gore §imdi Al
tnanya Avusturyanm istiklaline diger 
devletlerden daha fazla taraftar gorun
l:nekte ve hatta Avusturya istiklali ba~ka 
devletlerin miidahalesile azalllhyor ve 
adeta hic;e indiriliyor diye §ikayetc;i go
tiinmege hamlanmaktadtr. 

, YUNUS NADI 
[Arka.s& Sa. 5 .sutun 4 tel 

ziyaret etmi~lerdi. Kendilerinin M. Mu -
solini tarafmC!an vald olan • hususi bir 
davet iizerine Romaya. gitmi~ oldugu 
zannedilmektedir. .· , Ne8ii• -Kudii•te aile•i erltiinile beiaber 

T ahtidabn ash yokmu§! · L.'ondra 2 -- (A.A.') ·-' OXford gemi - da 'itimai:bin vaidir.» 

Roma 2 (A.A.) - Reami me· 
halil, Amerikan gazetelerinde 
inti,ar eden ve M. Muaolininin 
Milletler Cemiyeti iizerinde bir 
teair icra etmek makaadile 16 
haz.iranda ltalyan hududlanna 

sinde Neus. G:hronde, gazelesi 'muhabiri- Habe§ lmpanitoru, §U sozleri,ilave et-
ne beyan'atta bulunan Neca§i, §oyle de- mi§tir: 
mi§tir: «- Avrupaya barb esnasmda neler 

«- lngilizler, Milletler Cemiyetin - olup bittigini ogrenmek ic;in geldim. Yir
de da:ima §ampiyon mevkiinde bulun - mi be§ aSJrhk fiabe~ medeniyetinin yirmi 
mu§lardn. Benim lngiltereye oldugu ka- be§ hafta i<;inde hem de pek barbarcasl
dar Fransaya ve Milletler ' Cemiyetinin pa tahrib. edilmesinin dogru olup olma -

[ArktlSl Sa. 7 .siltun 1 deJ adaleti iltizam etmi§ olan biitiin azasma [Arkasl Sa. 7 .siltun 1 de] 
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Akdenizde kii<;iik deVIet· 
lere hayat hakkt yOkmti§! 
italyan Ayan azas1ndan biri Sofyada verdigi siyasi 

Husuf tetkikati 
Oniversiteye bir 

teleskop konuldu 

bir konferansta ispanya aleyhine ag1r sozler soyledi Bir~ok ecnebi alimler 
ve siyasi mehafilde umumi bir teessiir uyand1rdt memleketimize geliyorlar 

Sofya 2 (Hususl} - 1talyada Pe - olacaktJr. Bu hususta oniimuze ~1kan bii
rozia Oniversitesi emini ve !tal - tiin engelleri y1kacag!z ve niyetimizde 
ya ayan azasmdan Orano diin ak~am mutlaka muvaffak olauglZ. Bundan boy· 
Sofyada, zab1tan mahfilinde <<Avru - le kii~iik devletlere Akdeniz sahillerinde 
pada yeni ufuklar» mevzulu bir konfe - hayat yoktur. Ve bu vaziyette olamaz da. 
rans verdi. !talyan ayan azas1 konferan- Cunkii onlar bizim inki§af1m•za mani ol-
smda §Unlarl soyledi: ~aktad!rlar. Onlar er gee; bizim darbemi-

«- Akdeniz er gee; bir italyan denizi £Arkasz sa. 7 siltun 5 tel 
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Afi§ i§inin i~yiizii 
Miiltezimler tarafmdan verilen ihbarnameler 
birbirini tutmamakta bozuklukla ciir' et, yolsuz· 
lugun ~ok ileri derecede oldugunu gostermektedir 
Belediye Reisi 

M uhiddin Ostiin -
dagm emrile te§kil 

r-:-
• 

.1$T.MiBUL BELEDlYtSI 
Jlin v< Afl' ftleri 

&lediye i!An reoiDi ""' rethir i.k:retine ail ihbarname 

edilen komisyon afi- Mtlkellcfin Ym 

§aj yolsuzlugu etra - ~ Ac!J, t,..ovO-:.;V"" £ ~ ~ D'4!f'. ll•n rumi ...... 
fmdaki tahkika,ma (fi ~ '-' Z iJ .. • 1:'1'1 
devam etmektedir. I Mah~Ueah _7'.....C ./6. "'~ ~~ Tetbir~cretl J ~-

1 
-1~::.' .. tr_....,. 

Komisyonun tahki - Sok-t•: . ·"'"'7 ''-'- .-'J~~~V'o...-
kata ge~mesile be - ~~ · 

b Ka""' l'lc> - Hesap No. ~~ '!./;' ra er ~ikayetlerin de ! .-- · ....-1• • 
tu~udu gelni§lelmi§, Yv.br•d• r••~·5"'1-Si&Hra 5 ,0 l<ttrutu;-~ lnd. 1-
u l§teki yo SUZ uk " taJQitint 10 Jiln ~rule od<rn-l;<c •kll tlkdirde Jlelediye hUUIIUn<m til 

Jann mikyaS! hat! • ' '.neu moddeane tevfilnlo ~~ Y•f>IWW<la hl'taber ilbmtn d• t"'!hit.kn 

ra gelmiyec~k dere - I' ,.,..dn«eti blldirilir.; "?1.1. ,, >. 
t ~ ;'~ · .. , . ... 19 I 'ir 19.1 {;. 

celere vanm~hr. 1 "'f --r::" 

Y eni sabit olan 1 
, • •••• ~~~_;/· ~~. bJ ~:·~~ 

bir yolsuzluk ta, be- ~ ~=-- _;_::...;.· _,:..-.._...:_;;...~--;...,j 
lediye resmi haric . • • • 
Old v h ld · Miiltezim tarafmdan verrlen zhbarnamelerden bzrz 

ugu a e, yam t II . 
~i.in.haman • ve fa?i~ miktard~ki a : nunUDUD 3 uncu maddesme tev • 
fl§aJ iicretl talebmm, Beled!ye ka [Arkass sa. 7 siltun 3 tel 

19 haziranda gline§ tutulmas1 hadise
si dolay1sile Oniversite rasadhanesindeki 
faaliyet son derece artml§llr. 

Simdiye kadar rasadhanenin kurul • 
mu~ tek bir aleti yokken bu defa rasad
hane tarasasma biiyiik bir teleskop kon
IDU§ ve Oniversite demir atolyesi tara -

[Arkasl Sa. 7 siitun 2 de] 

···························································· 
Is kanunu . 

' 

Bugiin Mecliste miizakere 
edilmege ba,Ianacak 
BugUn Mecliste miizakere ediecek olan 

i~ kanunu, bundan evvel haz1rlanm1§ olan 
layihalann ve uluslararas1 mukavele ve 
tavsiyenamelerin ve alakadar butiin da
irelerin kendi sahalanndaki i§c;ilik vazi -
yet ve ihtiyaclan iizerinde yapttklan pro
Jelerin tetkikile, uzun ve <;ok dikkatli 
bir mesai neticesinde vi.icude gelmi§tir. 

U.yihadaki umumi hiikiimler yedi 
[Arka.s' Sa.. ~ aii.tun 4 tel 

Heyecan uyand1ran hadise 

Avusturya Ba§vekili 
anstztn Italyaya gitti 
M. ~u~nigin, Prens Otto ile goriifmek veya 
Kii~iik AntantJn ani bir hareketini kar,Ibyacak 

tedbirler almak iizere gittigi soyleniyor 

Prens Otto' 

Roma 2 (AA.) - Diin bir !talyan 
pilotuna Viyanaya giderek oradan yiik
sek bir Avusturyah §ahsiyeti tayyaresine 
bindirip getirmesi ic;in . emir verilmi§tir. 
!yi malumat almakta olan mehatil bu 
zatm M. $u§nig oldugunu soylemektedir. 

Viyana 2 (A.A.) - Alplerde hi.i -

Dr. $ufnig 

kiim siirmekte olan fena hav~lar, M. 
~U§nigin tayyare ile seyahat etmcsine 
mani olmu~tur. Kendisi dun saat 22 de 
trenle Venedige hareket etmi~tir. 

Avusturya Ba~vekili, · Romaya git -
miyecek birkac; ~:t' nliik mezuniyetini ~i • 

· lArkasJ. Sa. 7 sii.tun 5. te 1 

·························································.································································· 
"Memleketimizin siy-ast 
itiban ~ok biiyiikt~r , . , 

Diin Avrupadan donen Hariciye Omumi Katibimiz, 
ogaz ar meselesi etrafmdaki temaslartnda~ iyi 

netice1er ~·ktJg•n• ve memnunen dondiigiinii soyledi 

Konleransm toplanacagz lsvifrede Montteux fehri 
Konferansta Rusyayi bizzat mii$ ve ak§am· trenile de Ankaraya· git • 

M. Litvinof temsil edecek mi§tir. 
Numan Menemencioglu diin oglei.izeri 

Memleketimi-zin alakadar eden ·muhte
lit meseleler, hakkmda, bir aydanberi Av
rupada temaslarda bulunmakta olan mu
rahhasJmJz ve Hariciye Vekaleti Umumi 
Katibi Numan Menemencioglu diin sa· 
bahki Semplon ekspresile 1stanbula don-

Floryaya giderek Reisicumhur Atatiirk.e 
tazimahm bi1dirmi$ ve Avrupadaki te • 
maslan hakkmda izahat vermi§tir. 

Hariciye Umumi Katibimiz, diin ken
disile giiri.i§en bir muharririmize. Avru • 

[Arkasl sa: 7 .sutun 4 te] 
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Elli ki§i birbirine girdi 
Tahtakalede bir banda oturan seyyar sabcdar 

kavga ettiler. On iki kifi yaraland1 

Y araltlar otomobille haataneye ta,znzyor 
Dun sabah T ahtakalede, ,Seyhdavud kit muntazaman akmad1g1 ic;in buradan 

hamnda bir kavga olmu~tur. El!i ki~inin su doldurmak · ihtilafl mucib olurmu~. 
i§tirak ettigi bu kavgada iic;ii agn olmak Dun sabah Mehmed ve Hac! isminde iki 
iizere on iki ki§i yaralanmJ~tlr. adam c;e~menin ba~ma gelmi~ler ve tene-

Bu banda bir<;ok seyyar satlc1 yatmak- kelerini doldurmak i~in birbirleriai - -
tad1r. Hamn avlusundaki c;e~me, her ya- tA~ !a.' lltn t .,) 



I II II 
VIYANA OON .. U$U 

Tarihi tefrika: 61 M. TURHAN TAN 

Halk Padi~ah saraYIDI saran kiZII alevli yang1nda 
parlak bir donanma ahengi sezerek derin bir 

kayidsizlikle bu yangmi seyrediyordu 

Evet, saray yamyordu, hem yaman bir 
h1zla yamyordu. Bu, umulmaz ve inaml
maz bir §eydi. Biitiin istanbul, c:;Irala§rnl~ 
tahta evler yiiziinden yanmaya mahkum 
bir §ehir ~ohretini ta~1makla ve bu ~ohrete 
liyakatini s1k s1k yliz gosteren biiyiik 
yangmlarla ispat etmekten geri kalma· 
makla beraber saray, onun ate§e kar§l da 
afsunla§ml' bir ko§esiydi. Oraya yoksul
luk, keder, Istirab ve yziicii du§iince gir
medigi gibi ate§ te giremezdi. Saray, 
yakan ve yanmaktan daima uzak kalan 
bir yerdi. Onun e§iginde canlar yanar, 
ocaklar yanar, fakat ic:;erisinde yalmz 
ne~· e, kahkaha, siis, eglence ve a§k ya
§ardi. Acaba hangi cesur tesadiif bu af
sunlu yere yangm afetini sokmu~tu, so
kabilmi§ti? .. 

Kara Mebmed, beynine hUeum eden 
bu miilahazalan ruhi bir silkini§le atti, 
kiireklere yapi§tl, §irndi Eminonii dedigi
miz yere doniip kay1g1 k1y1da buaktJ, ka· 
raya nrladl, saraya dogru ko§maga ba§
ladl, T ezeri bulmak, T ezeri kurtarmak 
istiyordu. 

F akat bu delice bir dii§iinceydi. Sa • 
raya, yanarken dahi, yabanc1 ayaklann 
girmesine imkan yoktu. «Haremi Hu • 
mayun», ancak Padi§ahm ve Had1m a
galanmn ic;.inde dola§abilecekleri bir cen
net ko§esiydi. Bu ko~eyi yangm kucakla
sa bile balkm yard1ma ko~mas1 yasaktJ. 
Cenneti korumak cennet adamlarmm hak
ki ve bu ugurda olmek de onlann va7i -
fesiydi 

Kara Mehmed, biiyiik afeti yabanc1 
gozlerden saklamak ister gibi yiiksek du
varlarm dibinde ve gene kapah duran 
demir kapilann oniinde bu hakikati an
lad!. Saray, ic;.indeki faciay1 gene ic;.inde 
hapsetmek istiyordu, d1§anya lela~mi 
sezdirmiyordu. 

F akat balk da kayidsizdi. Kimsede 
yard1ma ko§mak meyli goriilmiiyordu. 
AnslZln patlamt~ bir yanar dag gibi kt· 
vJlclmh alevler ve alevli dumanlar piis· 
kiiren saraym yam§ml minarelerden sey
rediyorlard!. Ayasofyanm, Sultanah
medin biitiin §erefeleri yataklanndan fu
laml§ balk kiimelerile dolu idi. Bu IDf' -
rakh insanlar, karanhk bir mahya gibi 
minareleri kaphyorlar ve Hiinkar yur
dunu saran ate§te parlak bir donanma 
ahengi sezmi§e benziyorlard1. Actyan 
yoktu, gi.ilen c;.oktu! .. 

0 devirlerde yangmlan sondiirme i§i 
Y enic;eri Ocagma yiikletilmi~ti. F akat bn 
ayn bir te~ekkiile vazife olarak vcrilmi~ 
olmay1p geli~i giizel gordiiriilen bir i~ti. 
Halk ta yangm yerine ko~an Y enic;erile
re yard1mda bulunurdu. Halbuki saray 
yangmma Ocak ta alaka gostermiyordu. 
Bunun sebebi, haremi humayuna hiirmet 
gostermek maskesi altmda saraym yan -
masmt kolayla§tlrmaktt. Ciinkii yangm 
ne kadar biiyiik ziyan verirse ocagm ka· 
zane! o nisbette fazlala~acakti . Bu ga -
rabet, biiyiik pay i~lerinin Y eni<;eri o
cag! tarafmdan iltizam suretile taahhiid 
olunageldigini hattrlatmakla izah o!u • 
nur. Ayni zamanda saray, ocaktan, is :. 
teksiz de olsa, gelecek yard1m1 kabul et
mezdi. Zira yagmadan korkard1. Ni -

tekim §imdi de kap1lanm ac;.mamakta t~
rar ediyordu, hatta saray ic;indeki Bos • 
tanc1 ocagm1 bile harekete getirmekten 
ve hareme yakla§tmnaktan c;ekiniyordu. 
Y angmla ugra~anlar yalmz kadmlar ve 
haremaglan idi. 0 afeti bu zi.imrenin kar
§tlamasma ise imkan olmadigmdan yan
gm alabildigine geni~liyordu. 

Kara Mehmed i~in i<;yiiziinii kavra -
yamamakla beraber felaketin gittikce bii
yiidiigi.inii goklere yiikselen k1zilhktan 
anhyordu, dort yana ko§arak bir delik, 
saraya kendini sokcak bir yo] anyordu. 
Ay t§~Igl altmda anslZln beliren ve bo -
yuna biiyiiyen bu kiZll ~afak, onun go
ziinde T ezeri kucaklayan ate~ ten bir me
zar gibi goriiniiyordu. KJzcaglZln o me
zar ic;.inde yana yana eriyecegini, inleye 
inleye kiile c;evrilecegini dii~iindiikc;.c. c;tl· 
d1racak hale geliyordu. Lakin facianm 
ic;ine girmek miimkiin degildi. Y angm a
~tlmaz yalc;.m bir dag silsilesinin, yiiks¢k 
duvarlan arasmda ya~1yordu. 

Kara Mehmed, dayamlmaz bir ISh • 

rab i<;inde boyle dii~iiniip dururken A
lay ki:i~kiini.in altmdaki kapt oniinde bir 
kalabah~m topfand1~mt gordii ve b1r ba
kJ~ta istanbul muhafazasma memur 
Sad1razam Kaymakam! Siileyman Pa -
~amn orada ayak divam kurdugunu anla
di. Pa~a. at iizerinde emirler veriyor ve 
saravm buradaki kapmnda ac;1k duran bir 
delik deialetile ic;eriden haberler ahyor
du. 

Kara Mehmed, heyecamm belli et
memege c;ah§tl, kalabahga kan§arak Ye· 
zirin yanma sokuldu, konu§ulan ~eyleri 
dinlemege koyuldu. Tela~ biiyiiktii, la
kin hic;bir tedbir ahnm1yordu. Y ap1lan 
§ey yangmm ~umulii iizerine derdle~mek
ten ibaretti. Kara Mehmed, en kiic;.iik 
bir miidahalenin pek biiyiik ~iipheler u
yandnacagmt dii§iinerek dilini tutuyor, 
kalbini susturuyor ve yalmz T ezerden 
bahsedilip edilmiyecegini anlamaga sa • 
va§Iyordu. Gerc;.i Padi§ahm sarayda bu
lunmamasma gore T ezerin bu yangm i· 
§ile ilgisi olmtyacagma kanaati vard1. 
F akat sebebini bilemedigi bir korku, bu 
kanaati kemirip durdugundan eve done
miyordu, ic;erden verilen haberlerin so • 
nunu bekliyordu. 

N e T ezerin, ne de ba§ka bir sarayh
nm ad1 amlmadan bu haberler gidip gel
di ve giin dogarken yangmm sondiigii 
Kaymakam Pa~aya miijdelendi. Yang~n 
dan c;1kmt~ bir komiir parc;.as1 gibi yari1k 
bir yiiz ta~1yan haremagasmm aglaya ag
laya Vezire anlatbgma gore biitiin bare
mi ~erifle (!) Adalet ko§kii, kubbeli di
vanlar, d!§ bazine odalan, defterhanenin 
iistii, kiZiara~asi kap1s1, karaagalar odala
rl, Valide sultan yeri, ic; mutfak yanm1~tl, 
k1zlar -c;mlc;.!plak - c;.ay1r ko§kiine kac;.· 
mi§Iard!, sac;.lanm yolup agla§1yorlard1. 
Canca ziyan yoktu, kimsenin burnu ka • 
namam1~h. 

Kara Mehmed, son soze mim koydu 
ve ferahlad1. Mademki kadmdan, er -
kekten yanan olmadigl haber veriliyordu 
Demek T ezer sagd1, o hal de endi~den
mege mahal kalm1yordu. 

[Arkast var] 

Diin ak,am feci bir tramvay kazast oldu 

Faciadan aonra: Bu feci resmi tramvaylara etlamayt eglence yapan 
~ocuklara bir ibret dersi olmak iizere koyuyoruz 

Oiin ak~am saat 5,30 raddelerinde I vaya athyamamJ§ ve yere dii§erek romor
Giilhane parkt onlerinde bir tramvay ka- kun altma gitmi§tir. Zavalh ~ocugun a · 
zast olmu§, 12 ya§larmda bir ~ocugun yaklan tekerlekler altmda kalml§ ve sol 
ayaklan kesilmi§tir. ayag1 bilek ktsmmdan, sag ayag1 da diz-

34 numarah Y edikule - Sirkeci tram· kapagmdan yanya kadar kesilmi§tir. 
vay1 Culhane park1 oniinde yolcu almi§ Vatman kazadan haberi olmadigl ic;.in 
ve AI em dar sinemasmm bulundugu yo - yo luna devam etmi§ 1 0 metro kadar iler
ku~u ~1kmaga ba~lam!§tlr. T ramvay bii - ledikten sonra caddedeki halkm baglrh
yiik c:;mann online. geldigi vakit, Sirkeci· Ian ve biletc;inin tehlike zili i.izerine dur· 
de Dervi§ sokagmda 16 say1h evde otu - mu§tur. Y arah c;.ocuk oliim halinde Giil· 
ran 48 inci ilkmekteb talebelerinden 12 hane hastanesine kaldmlmi§hr. 
y..aannda Orban tramvaym romorkuna Gee; vakit hastanede c;.ocuga bir arne -
atlamak istemi§tir. Kiic;iik mektebli tram- liyat yap1larak iki ayag1 kesilmi§tir. 

CUMHURfYET S Haziran 193& • 

( eehlr va Memleket Haberleri ) . Siyasi icmal 
M~tbuat Birligi 

• • ntzamnamesi 

Miitalealari i~in alaka· 
dar lara gonderildi 

Halk1n 'ikiyetleri 
Sirkecideki tramvay 

durag1 ve §Oforler 
Sirkecide tramvay yolunun o -

niindeki taksi duragma Belediye 

I tarafmdan bir levha as1lmt§ ve 
Gec;.en sene Ankarada toplanan Mat- burada dort otomobilden fazlas1 -

buat kongresinde bir Matbuat birligi te§- mn durmasi menedilmi~ti. 
kiline karar verilmi§ ve bu birligin nizam- 1 $oforler de Belediyenin emrine 

\ itaat edip Postanenin arkasmdaki 
namesini yapmak iizere Ankarada bir he- \ sokakta durup 51ra beklemekte ve 
yet sec;ilmi§ti, Bu heyet, te§kili mevzuu ~ taksi dura~ndan bir otomobil 
bahsolan birlik bakkmda bir kanun layi- mii~teri ahp kalkmca onun yerine 
hasile birligin esas nizamnamesini haz1r- ' bir tane gitmekte idi. 
hyarak miitalealanm almak iizere alaka- Ak§amlan saat 9 dan sonra ~o • 
darlara bildirmi§tir forler biisbiitiin tenhala~an ve 

!stanbul Matbuat Cemiyeti idare he· kimse ge~_;miyen Postanenin arka-
yeti yaphg! bir toplantida bu layihay1 smdaki sokaktan !;tklp taksi dura-
tetkik etmi§tir. T esisi mevzuu bahsolan gmda mii§ter-i beklemektedirler. 

Fakat Eminonii kaymakamhg1 ye-
birlik, ktsmen Etibba Odast veya Tica • ni bir emirle geceleri de durakta 
ret Odas1 mahiyetinde olacakhr. Ayn, dort otomobilden fazlasmm dur - ~ 
ayn kiSimlan ihtiva edecek olan m'ttbua- ~ masm1 menetmi§tir. 
tm muhtelif §Ubelerinde fikren ve bedeaen ~ $of6rler geceleri de o tenha yol
calt§anlar mecburen cemiyete aza kayde- ~ da stra beklemek yiiziinden rnii§ • 
dileceklerdir; fakat birligin esas1m mat- 1 teri kaybettiklerini soylemekte ve 
buat te§kil edecektir. Birligin te§kilinden cbiz bu vatanm evlad1 degil mi • 
maksad, bu i§te c;.ah~anlan bir te§kilata yiz? Ailemizi beslemek i!;in gece 
tabi tutmak ve baz1 kimselerin gazeteci· giindiiz !;ah§Iyoruz. Geceleri 9 dan 1 
lik mesleginden istifad~ ederek meslege sonra caddede durmamtzdan kim 

zarar gorecek ki bizi lSSlz sokagw a 1 
mugayir bareketlerine mani olmaktn. girmege icbar ediyorlar:. demekte-

Birlik layihas1, meslekta§lara bilhassa dirler. 
nakil vas1tlarmda ve saire gibi hususatta 
maddl ve manevi istifadeler temin etmek-
tedir. Fakat Matbuat Cemiyeti idare Ne hazin tesadiif 
heyetinde layiba gorii§iiliirken baz1 mii • 
him noktalara itiraz edilmi§tir. !tiraz1 
mucib olan noktalar, vilayet veya mmta
kalardaki matl:iuat birliklerinin tam bir 
istiklal sahibi olmamalan ve merkezde 
te§kil edilecek ve hatta ekseriyeti gazete· 
cilerden olm1yan bir heyetin matbuat bir
liginde ve matbuat i§lerinde ami! olmasl· 
nt istihdaf eden kayidlerdir. Ehbba ve 
Ticaret odalan bile bir istiklal sahibi ol
duklan halde matbuat gibi hamuru ser
besti ile yugrulmu~ bir te§ekkiili.in boyle 
bir heyetin idaresine girmesi dogru olami· 
yacagt soylenilmi§tir. Keyfiyet, birlik la
yihasm! ve nizamnamesini haz1rhyan he
yete bildirilecektir. 

Esasen Matbuat Umum Miidiirliigu 
varken Ankarada boyle bir heyetin te§
kiline liizum goriilmemektedir. 

Birlik nizamnamesini haz1rhyan. beyet, 
matbuat te§ekkiillerinin fikir ve mlitalea-
1anm ald1ktan sonra layihayi Dahiliye 
Vekaletine verecektir. Vekalet, layihay1 
liizum gordiigii §ekilde 1slah ederek 
Meclisin gelecek sene ic;timama yeti§tire
cektir. 

VILAYETTE 

Soy ad1 almak i~in verilen 
miihlet temdid edilmiyor 
Diin Vilayette Vali muavini Hi.idainin 

riyasetinde lstanbul kaymakamlan bir 
toplanh yaparak vatanda§lar tarafmdan 
alman soy admm tesc;ili i§ini konu§rnU§ -
lardn. 

Dahiliye Vekaleti kayid muamelesi 
ic;.in tayin edilmi~ olan 2 temmuzdan son
ra kayid muamelesinin temdid edilecegi 
hakkmdaki haberlerin dogru olmad1gml 
ve bu mi.iddet zarfmda kayid muamelesi
nin behemehal yap1lmast iktiza eUigini 
bildirdiginden bu miiddete kadar herke
sin soy adJ alrnl§ ve kaydettirmi§ bulun
masi temin edilecektir. 

Bunun i~in de memurlardan ve mual
limlerden istifade edilecektir. Maamafih 
ders senesi zarfmda ~ok yorulmu~ olan 
muallimlerin fazla i~gal edilmiyerek bu 
i§in k1sa bir zamanda neticelendirilmesine 
c;alt§!lacaktir. 

SEHIR ISLER/ 
Eyiibdeki elektrik teaisab 

degi!}ecek 
$imdiye kadar Eyiibsultan semti, 11 0 

voltluk bir elektrik §ebekesile tenvir edi· 
liyordu. $irket bu §ebekeyi kuvvetlendi -
rerek 220 volta c;1karmaga karar vermi~
tir. Bu mmtakadaki elektrik tesisatmm 
da buna gore tadil edilmesi icab ettigi 
i~in §irket memurlan her evin tesisatim 
muayene edecelderdir. Bu kontrol ve mu
ayene ic;in ev sahiblerinden hic;.bir para 
almmtyacaktu. F akat halkm elyevm kul· 
lanmakta oldugu 11 0 voltluk ampulleri 
de 220 voltluk ampullerle degi§tirmek 
laz1m gelecektir ki, bu halkm zararma 
olacakt1r. 
Memba sularmm yiizde yet· 

mi§i terkos suyu imit 
Son zamanlarda memba suyu diye pi

yasada sattlan ve bilhassa lokantalarda 
mii§terilere verilen sularm bozuk oldugu 
damacana, ~i~e ve f!c;.Ilarla getirilen bu 
sularm yiizde 70 nisbetinde T erkos su -
yunu ihtiva ettikleri hakkmda Belediyeye 
§ikayet edilmi§tir. Bu §ikayetler i.izerine 
gerek Belediye, gerekse Evkaf idaresi 
tetkikata ba§lamJ§tlr. Badema biiyiik da· 
macanalara c;ift miibiir vurulmasJ, ~i§elere 
de kur§un miihiir vurulmast alakadarlara 
bildirilmi§tir. 

inebolu vapurunda 
bogulan bir kiZin 

cesedi bulundu 
fzmir korfezinde batan fnebolu vapu

rundaki mallan ~1karmak ic;.in Muharrem 
kaptan isminde birisi tarafmdan te~eb -
bi.islerde bulunulmu§tu. 

lzmir korfezinde uzun miiddetttnberi 
~ah§makta olan Muharrem kaptan i§ini 
bitirerek Denizyollan ldaresinden hak • 
km1 almak iizere §ehrimize gelmi§tir. 

Muharrem kaptan fnebolu vapuru ii
zerinde deniz al tmda giinlerce c;ah~mas!
m ~oyle anlatmt§hr: 

«- Cerek batan vapurun siivarisi. 

ferekse hadise esnasmda orada bulunan 
ngiliz vapurile lstikbal §ilebi miirette • 

bahmn bana gosterdikleri 35 kula~ derin
likte giinlerce vapuru arad1k, bulamad1k. 
Hergiin iki dalgu; iniyorduk. Dib 1e ba· 
zan bir torpidoya, bazan bir yelkenliye 
tesadiif ediyorduk. F akat 1nebolu vapu
ru ortada yoktu. 1zmir !imam kazan biz 
kep~e arar dururken gosterilen yerden 
c;ok uzakta 26 kulac;ta vapuru bulduk. 
Hemen yukan ~1karak oraya iki §aman
dtra koyduk ve i§e ba§lad!k. Gemi tama
men devrilmi§ oldugundan ambarlanna 
girip, e§Ya t;tkarmak miimki.in olamtyor
du. Dinamitle govdesini parc;ahyarak bo
§altmak istedik. fdareden miisaade etme
diler. Bunun iizerine halatlanm, demir • 
lerini, c;apalanm aldtk. 

Biz gemide c;.ah§lrken garib bir ~adise 
ile kar§!la§hk. Arkada§lm gliverteJe do
la§Irken ayagt yumu§ak bir cisme tak1ldi. 
Egilip bakmca bu cismin parmakhk ara· 
sma takiirnt§ bir gene hz cesedi oldugunu 
gordii. Hemen bir halata baghyarak yu
kan ~1kard1k. Cemi batah uzun zaman 
gec;tigi halde klZln viicudii hie;. bozulma • 
nu§ti. Bilmiyen onu uyuyor zannederdi. 
Cesedi zab1taya teslim etmek iizere Kriz
meye gotiirdi.ik. Oradan Urlaya sevke -
dilmek iizere vas1ta beklerken bir yolcu 
otobiisii c;tkageldi. $ofore cesedi teslim 
ederken yolculardan biri: 

- Benim de kayib bir karde~im var, 
gorebilir miyim? diye sordu. 

Y olcuyu cesedin ba§ma gotiirdiiler, 
ortiiyii kaldmp gosterdiler. Ne garib bir 
tesadi.if... K1z.. o yolcunun karde~i de -
gil mi imi§? Dzerine ahhp aglamaga, sa
c;.ml ha§Inl yalmaga ba§lad!.» 

K1zday Haftast hararet· 
le devam ediyor 

KlZ!Iay haftasmm ikinci giiniinde de yur
dun her yerinde K!zJlay ~ubeleri tarafm
dan aza kaydine devam olunmu§tur. Her 
§Ube kendi mmtakalan dahilinde bulu -
rtan mahalleleri 7 haziran pazar giinii ak
§amma kadar dola§arak aza kaydini bi
tireceklerdir. Diin birc;ok §ubelerde mli
samereler verilmi§ ve muhtelif eglenceler 
tertib edilmi§tir. 

$itli §ubesi diin Me§rutiyet mahallesi 
ve civannda aza kaydile ugra§ID!§tlr. Bu- , 
giin de F atih kaza §ubesi zengin pro • 
gramh bir merasim hazulam!§tir. K1z1lay 
timsali ve afi§lerile siislenmi§ dort kam -
yondan miirekkeb bir alay saat 14 te Un
kapanmdan hareket ederek F ener, V efa, 
Beyaz1d yolile lstanbul KlZIIay miimes· 
silligine ve Eminonii kaza ~ubesine ugra
dJktan sonra saat 1 7 de T aksim meyda· 
nma gelerek Cumhuriyet abidesine bir 
~elenk koyacaktir. 

Oniversite talim 

taburu kamp1 

Pendikte 'imdiden 
hazrrhk ba,Iadt 

Dniversite talim taburu kampi 10 ha
ziranda Pendikte ac;.1lacagmdan tabur 
diinden itibaren Pendige ta§mmaga ba§· 
lanmJ§tlr. T a bur kumandam binba§J Sttkt 
di.in kumanda heyetile beraber Pendige 
giderek talebelerin istirabati ic;.in almacak 
sthhi tertibah tanzim etmi§lerdir. 

1 0 haziranda ba§hyacak ilk kampta 
imtihanlar dolay1sile az talebe bulunaca
gmdan buraya diger fakiiltelerde olup ta 
imtihan vaziyetleri mi.isaid olanlar kabul 
edileceklerdir. ikinci, iic;iincii ve dordi.in
cii devre kamplan mecburi olup buraya 
ancak ilan edilen fakiiltelerin talebeleri 
almacaktir. Bir giin gee; gelenler kampa 
kabul edilmiyeceklerdir. Dniversite ve 
yiiksek mekteb talebelerine bir kolayhk 
olmak iizere diin yerinden ogrendigimiz 
kamp devrelerinin giinlerini a§ag1ya yaz1-
yoruz: 

1lk devre 10 haziranda ba§hyacak 27 
haziranda bitecektir. 

Bu devreye gelmeleri mecburi olan ta
lebeler §Unlardir: 

T1b faki.iltesinin 1 inci, 2 nci smiflarile, 
Edebiyat fakiiltesinin 1 inci ve 2 nci s1· 
mflan ve hangi fakiilteden olursa olsun 
gelmek istiyenler. 

1kinci devre 2 temmuzda ba§hyacak 
18 temmuzda bitecektir. Bu devreye Hu
kuk fakiiltesi, Giizel San'atlar Akade • 
misi, Di§ Tababeti ve Eczact mekteble
rile Edebiyat fakiiltesinin 3 iincli s1mf 
talebeleri ~agmlm1~hr. 

D~iincii devre 22 temmuzda ba§hya• 
cak 8 agustosta bitecektir. Buraya Miil
kiye mektebi, Yiiksek Miihendis mekte· 
hi ve Fen fakiiltesi davet edilmi§tir. 

Dordiincii ve son devre 12 agustosta 
ba~hyacak ve 29 agustosta bitece~tir. Bu
raya da T1b faki.iltesinin 3 iincii, 4 iincii, 
5 inci stmflarile Yiiksek Orman fakiiltesi 
ve Yiiksek lkhsad ve Ticaret mektebi 

Fransada yeni 
Parlamento 

M ayJSin son giini.inde eski Fran: 
s1z parlamentosunun miiddetl 
bittiiinden 1 haziranda yeni 

parlamento toplandt. Fransada s~im sa• 
Va§J intihah giinlerine miinham degildir. 
As1l biiyiik sava~ intihab mazbatalanm' 
tetkiki mi.inasebetile yeni meb'usan mec' 
lisinin ilk toplantilarmda yap1hr. Ekseri• 
yet kazanan partiler bu sava§ta biiyii~ 
rol oynarlar. Bir meb'usun intihab1 yo
lunda olup olmadigma clair son hi.ikmii 
verecek meclisin kendisi oldugundan ek• 
seriyet partileri tiirlii tiirlii entrikalar va 
manevralar ~evirirler. 

Bu defa, ekseriyeti kazanan sol cenah 
partileri ve bilhassa komiinistler, sag par• 
tilere ve miicadeleci fa§ist te§ekkiilleriJl! 
mensub bulunanlardan niifuzlu ve kuv ' 
vetli §ahsiyetlerden kirkm1 meb 'uslukta~ f.~ 
mahrum etmek ic;in §iddetli miicadele ya• 
piyorlar. Bu gibi §ahsiyetlerin arasmda 
iki sene evvelki 6 §Ubat hadisesinde sos• 
yalistlere ve komiinistlere §iddet gostereD 
sab1k Paris polis miidiirii ve §imdiki §eh· 
remini M. Chioppe ile Doriot ve gec;.eO 
meb'usan meclisinin reisi Bouisson var ' 
dtr. IJ 

Sosyalistler ve bi.itiin sollar meb'usa • 
nt~ bu gedikli reisini bertaraf etmek ic;i, 
biitiin gayretlerini sarfediyorlar. Sollar 
divam riyaseti kendilerine hasredete~ 
parlamentoya tamamile hakim olmak ist:• 
yorlar, bu maksadla riyasete Hariciye 
Nezaretini reddeden M. Heryoyu ve 
ikinci riyasete komiinist Duclosu getir ' 
mege hamlanmi§lardlr. 

Meclisteki sava§lar bittikten sonra yt/ 
ni kabine kurulacaktu. Y eni kabinenio 
kurulmasJ ahiren biisbiitiin yeni zorluk I tr 
lar kar~ISinda kald1. Komiinistlerin inti ' k 
hab propagandas1 Fransadaki amele sJ' d 
ntfmda biiyiik iimidler uyand1rmt§h. Is· 
panyada oldugu gibi, intihabda sollanD 
kazand1g1 belli olur olmaz, F rans1z arne' 
lesinin yeni parlamentonun toplanmasiD' ta 
ve yeni hiikumetin te§ekkiil eylemesine m 
intizar etmeksizin vaziyete hakim olacak' Y 
Ianni zannetmi~lerdi. Bunun i«;in Paris 
etrafmdaki intibab dairelerinde c;ah§ll~ 
madeni imalat amelesinden yiiz bini, 1• 

KOLTOR ISLER/ talyada fa~istler i§ ha§ma gelmeden e'i' 

lvinl' ~ · a m 
imtihanlar1 

vel komiinist amelenin yapttih gibi se I 

~- e siz grev ilan etmi~ler ve fabrikaliJ.; 

Ortamekteb muallim muavinligi imti
hamna girmek iizere miiracaat edenlerin 
evraklan Maarif V ekaletine gonderil -
mi§ti. V ekalet, bunlann imtihan giinle • 
rini tesbit ederek imtihan suallerile hera· 
ber Maarif Miidiirliigiine gonder • 
mi§tir. lmtihanlara 16 haziranda, Oniver
site fakiiltelerinde ba§lanacaktiT. 16 ha· 
ziranda Edebiyat fakiiltesinin muhtelif 
§ubelerinde tarih, cografya, yurd bllgisi 
ve tiirkc;.e, 17 haziranda Fen fakiiltesin
de riyaziye, 18 haziranda gene ayni fa· 
kiiltede fen bilgisi ve biyoloji imtihanlan 
yamlacakhr. 

llkmekteblerde imtihanlar 
llkmekteblerin be§inci smtf imtihan • 

Ianna ba§lanmi§tlr. Bu s1mflann i:n • 
tihanlan, 12 haziranda biteceginden 
azhk ve yabanc1 mekteblerin be~in • 
CI s1mflanmn imtihanlan da ancak 
bu tarihten sonra ba§hyacaktiT. Bu mek
tebler azami olarak 25 hazirana kadar 
at;Ik kalabileceklerdir. 

Bir dersten muvaffak 
olamtyanlar 

Gec;en sene lise mezuniyet imtihanina 
girip te bir dersten muvaffak olamiyanla
nn, yeni talimatname mucibince yalmz 
muvaffak olamadiklan dersten bu sene 
de imtihana tabi tutulmalan diin Maarif 
Miidiirliigiine ve alakadarlara bildiril • 

zaptederek ic;ine yerle§rni§lerdir. 
Sarraut hi.ikumeti muvakkat oldugull' 

dan fabrikalan zapteden ameleye kanl 
§iddet gostermekten c;ekinmi§tir, Zaptedi· 
len fabrikalann hemen ciimlesi miihimrn~~ol 
ve tayyare ve otomobil gibi memleketiJI 
miidafaasile s1k1 alakadard1rlar. Bu hale 
ragmen miistakbel Ba§vekil M. BlUJll 
dahi komiinistleri kendisinden sogutma 1 rii 
mak ic;in bu grevi §iddetle tenkid etme ' 
mi§tir. Crevin c;Iktlgl yerler komiinisl 
meb'us c;1karan intihab daireleridir. 

F akat radikal sosyalistler derhal mii ' 
dahale ettiler. $ahsi tasarrufun §iddetlt ~~ 
taraftan bulunan kii~iik burjuvalarda!l 
miirekkeb olan bu parti, fabrikalar tahli• 
ye edilip hakkt tasarruf tanmmadikyil 
yeni kabineye i§tirak etmiyeceklerini bil• 
dirmi~lerdir. Bu tehdid kar§!smda fabri• 
kalann bir k1sm1 tahliye edilmi§tir. Bu ' 
nunla beraber grev in§aat ve ~ama§lr arne' 
lesine sirayet ederek geni§lemi§tir. 

Radikal sosyalistlerin bu miidahalesi 
sosyalist partisi kongresinde M. Blumiill 
c;ok ihtiyath bir lisan kullanmasma sebe~ 
oldu. Mumaileyh derhal sosyalist reji ' 
mi kurulm!yacagml ve bugiinkii kapita• 
list rejimini y1kmaks1Z!n amelenin menfa• 
ati ic;in ~ah§1lacagm1 vadetmi~ ve fa~ist• 
lerin pusuda olduklarmdan bunlara fiTSat 
verecek ta§kmhklardan ve mi.ifritane ha• 
reketlerden i<;tinab edilmesini soylemi~tiJ• 
Hulasa, yeni Frans1z kabinesi, sosyalist' 
lerin lideri tarafmdan te§kil edilmesine S! 

GOMROKLERDE ragmen, mali ve iktisadi ve bilhassa ic:;ti• ka 

lki biiyiik ka~ak~1hk 
GUmriik muhafaza te§kilatl uzun 

miiddettenberi iizerinde me§gul oldugu 
iki biiyiik kac;akc;1hk vak' as1m Giimriik 
Sekizinci lht!sas mahkemesine. vermi§ ve 
§imdi bunlar Dokuzuncu lht!sas mahke
mesine devredilmi§tir. 

Y akmda mahkemeye intikal edecek 
olan bu kac;akc;Ihklardan biri beynelmi· 
lei bir §ohreti haiz bir miiessesenin §ehri
mizdeki §Ubesinin yapt1g1 bir kac;.akc;Ihk, 
digeri de Bursada bulunan bir Turk • 
ecnebi grupunun, san~i miiessesesinin 
yapbgl biiyiik kac;akc;.thkt!r. -···-Y apag1lar1n 

atandardizasyonu 
lktiSad Vekaletinin bu sene yapagJ • 

larlm!z! kat'i bir standardizasyona tabi 
tutmaga karar verdigini yazml§hk. Ti • 
caret Odasmda bu bususta c;ah§m!llar 
devam etmektedir. Vekalet ayni zamanda 
tiftiklerimizin de standardizesine karar 
vermi§ oldugundan Odada tiftik ihracat 
tacirleri de bu mevzuda V ekaletc;e soru
lan sualler iizerinde tetkikat yaparak ce· 
vablanm vereceklerdir. 

mai inkllablan derhal tatbik etmekte!J 
c;ekinecektir. 

Muharrem Fey%i Togay 

Cihanbeylide yagmurlar1n 
yaphg1 tahribat 

Konya (Hususi) - Mmtakam1zda ya• 
gan yagmurlarm seli Cihanbeyli kaza ~ 
smm Hahrh koylinii basrni§ ve bu koy• 
de be§ evi, koy mezarhgmm duvarlan • 
n1 y1krn1§tir. Koy !;e§mesile baZI bah~e 
du_varlarm1 da siiriikleyip gotUrmii§tiir. 

Insanca zayiat yoktur. Selden evi yt ' 
kllanlara koy sandtklan ve koylii tara• 
fmdan yard1m edilerek evlerl tekrar 
yaptmlacaktu:. -···-lzmir fuvar1na liazirhk 

izmir (Hususi) - Kiiltiirparkln fuvar 
k1smmda fiskiyeli iki biiyiik havuz in• 
§a 1 edilecektir. Bu hususta §imdiden fa• 
aliyete ba§lanmt~ttr. Havuzlara zengh1 
bir §ekil ve muhtelif renkler verile .. 
cektir. Bu YJ.l, fuvarumza i§tirak edecele 
vilayetlerin adedi fazla olacakhr. Bii " 
yiik bir sirk kumpanyasmm gelmesi de 
temin edilmi§tir. 

t 
lu 

lle 
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Diin vuru§anlar bugiin 
karde§lik pe§inde 
Avrupa ~ski muharibleri ingilterede 

biiyiik bir toplantt yaptilar 

ord Londonderi ~yia
lari tekzib ediyor 

Londra 2 (A.A.) - Lord London
derry, §imali !rlandadaki ~atosunda mi
safirleri arasmda hava kuvvetleri ~efi M. 
Vellingtonun da bulunmasmdan dolay1 
~1kan baz1 §ayialan yalanlam1~ ve M. 
Ribbentropun ziyaretinin hi<;bir siyasi 
manas1 bulunmadiibnl yeniden teyid ey
lemi§tir. 

Londra 2 (A.A.) - M. Ribbt-n -
tropia refikas1 Lord Londonderrynin i • 
ametgahmm bulundugu Mont-Stewart

dan hususi bir tayyare ile gelmi~ler ve 
roydon tayyare meydanmda yere in -

mi§lerdir. 
M. Ribbentrop, gazetecilere beyanat

ta bulunarak birka<; giin Londrada kal -
mak niyetinde oldugunu ve sonra hava 

olile Berline donecegini soylemi~tir. 

ii~iik Antant devlet re-
sleri Biikre~te toplantvor 

Belgrad 2 (Hususi ) - Romanya Krall 
• Yugoslavya Naibi Prens Polla 

ekoslovakya Curnhurreisi M. Benes 
'niimiizdeki hafta zarfmda toplanarak 
mum! siyasi vaziyeti tetkik edecekler
ir. Bu mi.inasebetle Kii~iik Anla§ma -

nm zaytfladtgma dair deveran eden §a
Y.ialan tekzib eden resmi bir teblig 
ne~redilecektir. 

tr~ devlet reisinin i§tirakile yap1lacak 
olan toplanh hakkmda evvelki giin bu
raya gelen Romany a Hariciye N azm 
~· Titulesko, Yugoslav Ba§vekilile go -
ru§mii§ti.ir. 

Filistinde vaziyet 
. Cenevre 2 (A.A.) - Milletler Ce

nuyeti manda meseleleri daimi komitesi, 
diin Filistin manda idaresinin 1935 y1h 
ra k'k porunu tet I e ba~lami§tlr. 

B~ miinasebetle mandater devlet de • 
le~e~1 b:yanatta bulunarak ezciimle de -
ml§hr k1: 

I «- radalesef Filistindeki kan§Ikhk -
vann ;a •• m a nihayet bulup bulmlyaca
gFI~l~ . adt 1 o_larak soyliyemem. Hiikumet 

1 1stm e mzam ve siik• ... 
"h. . I k unun teslSlm, en 

m~ .u~ .1§ 0 a.ra almaktad1r. Ve bunun 
tes~s~ l<;lm ne Isyanlarm ne de tehdidlerin 
tesm a tmda kalacaktn.» 

Delege bundan sonra m 1• k . . a 1 ve e ono -
m1k vaz1yet hakkmda d . h . 

k kl k a 1za at vermi§ 
ve an§I 1 lar dolay1sile A d b 
1 d .1 . .. vrupa a u 

a an a 1 en suriilen dii•u" I . d v 

d v k ' nee enn ogru 
olma 1gim aydeylemi§tir D I . . .. . · e egenm t -
zahatma gore gehr miktan e k' II . ] s 1 y1 ara 
n.Isbetle a.zabml~t';., Y e 1936-37 biit<;e -
smde pro]e u ~az1yete gore n d'k azan 1 -
kate almm1~tlr. 

M rsrr iane veriyor 
Kahire 2 (A.A.) - Siyasi m h f'l. .1 F'l' . d e a 1m 

te§ebbiisl e 1 1stm e grev halinde bu • 
lunan Arablara yardtm ic;in bir iane a • 
~tlm!§tir. 

3 gazete tatil edildi 

Kudiis 2 (A.A.) - Oc; arabca ga
zete, on be§ giin mi.iddetle tatil edilmi~ • 
tir. Kudi.is civarmdaki kasabalarda a • 
ra§tlrmalar yapilml§tir. 

Meclisin bugiinkii toplanbst 
Ankara 2 (Telefonla) - Meclis yartn 

15 te toplanarak endiistriel mamulatm 
lnaliyet fiatm1 kontrol eden kanun la -
Yihasile i§ kanun layihas1m miizakere 
edecektir. 

Kiiltiir kurulu azahgt 
Ankara 2 (Telefonla) - Maarif mi.i -

fetti§lerinden Halil Fikretin Kiiltiir ku
tulu azahgma tayini tasdikten ge~mi§

fa· tir. 

~in 

ek 
l .. 

de 

Edirne S1hhat miidiirii 
Ankara 2 (Telefonla) - Edirne S1h -

hat rni.idiirii doktor Osman goriilen Iii -
ZUrn iizerine <;oruh Sthhat miidi.irliigii
!l.e nakledilmi§tir. 

CUMHURIYET 

Hidiseler aras1nda 

Ta$ atmakl 

I. ma, kimi yerde 11an'at veya :zaruret, 
kimi yerde de cebanettir. 

T aban11r:zrn ima11r, kar,rlrgrndan 
korktugu ve her turlii mukabil faa,.. 
ru:z imkanlarrnr bertaraf eden, tehli
ke•i:z bir •aldrrtftlr: lncir agacrmn kii
tiigii arka•ma gi:zlenerek komfunun 
bahr;e•ine ta, a11rran yumurcagrn ta -
arru:zu gibi. 

Bu tal! kime? Hangi mer;hul kala;ya, 
hangi ha:zrrlrksrz; ve galil go:ze, di:ze, 
hangi modaya uygun, iitiilii pantalon 
par;a•rna veya erkek kundura~rrna i~ra
bet eder? Seyirci~ri, yahut ta hedefi 
oldugunu:z boyle bir kanctklrk vak'a· 
•rnda ~roracagrnr:z bu ~rualin a~rrl me11'ul 
muhatabr, tam arkanr:zr dondiigiinii:z 
vakit lertigi krrmrf, ko,e;yi foktan do
nerek IIIIJtfmtfhr. 

Bazan onu kalm krllr en1re1rinden 
veya tabanmdan hemen tamr11rnr:z. 
Vaktile de 11ordugunu:z 11ualleri cevab· 
11r:z ve 11i:zi er meydanrnda yapayalnr:z 
brrakmtfhr. Hep ko,ebaftnr donerken 
an11r:zrn karanlrga kartfan eteginden 
de te,hi. ettigini:z bu odlek mutaarrr:zt 
ktwalamak, bir vehimden daha 11elil 
mevcudiyetine inanmak tar:zrnda bu· 
dalalrk olur. 

Onu bir diger kofeba,mda ~rlkl{lhr· 
11anrz: bile attrgr ta111n hedelini derhal 
in.kara sapan yapmacrk ve yalvarrp 
;yakarrcr masumiyetile, kendi•i hak • 
krnda duydugunu:z nelret altmda ~ri:zi 

ez:mege muvaffak olur! 
Ke11afetini r;ok defa iftiradan alan 

ima ta,,, yarmak i&tedigi bafa i11abet 
ihtimalini yakalamak irin ;yerden bir 
kar yii:z defa kalkrp bo,luga dii,mege 
mahkumdur. Poli&in miidahalesi, kanlr 
bir isabetten 11onra ko,eyi donen yu • 
murcaga karft biitiin bir mahallenin, 
biitiin bir camianrn rahat11tzlrktan ol· 
dugu kadar cebanetten de nefretine 
terciiman olur. 

ingiltere 

Naz1r1 

istifa 

Bahriye 

Monsel 
• ett1 

Sir Samoel Hoare Bah
riye Naztri olacak 

Londra 2 (Hususi) - Bahriye Na
zm Lord Monsel bugiin istifa etmi§tir. 
Ba§Vekil M. Baldvin Bahriye Nazmnm 
istifasm1 kabul elmi§tir. Siyasi mehafil
de soylendigine gore Bahriye Nambg1· 
na eski Hariciye N azm Sir Samuel 
Hoare tayin edilecektir. Eski F rans1z 
Ba§vekili Lavalle beraber 1talya ile bir 
anla§ma plam yaptlg1 ir;;in evvelce i:~tifa 
etmek mecburiyetinde kalan Sir Samuel 
Hoareun yeniden kabineye girmesine hu
susl bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Giizel bir karar 

Terhis edilecek ~avu~lar 
koy hocas1 olacak 

Milli servetlerimizden 

Orman sanayii =-
Memleketimizde nasii yiikselebilir? 

Yazan : Dr. Tevfik Ali ~1nar 
-2- (¥] 

Orman sanayii dedigimiz zaman en I makla beraber, bunlardan daha biiyiik 
§iimullii manasile akhm1za §U a§agiki §U- sahalar kereste istihsali yiiziinden mah-
beler gelir: volmu§tur. Binaenaleyh orman mavol • 

I. Tomruk ve kereste: masm diye odun ve odun komiirii istih-
A - T omruk: Maden siitunu, ka • salini men icab ediyorsa bundan evvel 

g1d ha§ebi, travers, elektrik, telgraf ve gene orman tahrib olunuyor diye kereste 
telefon direkleri, kibrit <;opii ve kutusu istihsalini de menetmelidir. Y ani ormana 
imal edilecek tomruklar. hir;; dokunmamahdlT gibi bir netice <;t • 

B - Kereste: in§aat, ambalaj, mo - kar ki bu neticenin yanll§hgmi biitiin ya-
bilye ve alat, edevat keresteleri. Zlmiz ispal etmektedir. 

II. Yakacak odun ve komiir. .Simdi Avrupa memleketlerindeki va· 
III. Ha§ebin karniler ir;;inde kuru o - ziyeti tetkik edelim: 

larak taktirinden elde edilen alelumum Almanya senede 16 milyon metro mi-
sanayide ve bilhassa harb sanayiinde kab1. 
miihim bir rol oymyan ham1z1 hal, ace- Avusturya 3,6 milyon metro mikab1. 
ton ve saire istihsali. lsvic;re de senevi 1,3 milyon metro 

IV. Rer;;ine ve trebentin istihsali. mikab1 mahrukat odunu sarfetmektedir. 
Bugiin diinyamn en miihim derdlerin- Biitiin diinyada vaziyet buna ben -

den biri hie; §iiphesiz ki i§sizler meselesi- zer. Bunun sebebi pek basittir. Alman -
dir. F abrikalarda bugiin eskiden ins an - ya gibi ormanlan en miikemmel i§liyen, 
lann gordiikleri birr;;ok i§ler makinelerle gerek kereste sanayii ve gerekse diger sa
gordiiriilmektedir. Bunun neticesi ola - nayii en miitrakki olan bir memlekette 
rak eskiden 1 000 ki§iye gordiiriilen i~in bile miihim miktarda mahrukat ha§ebi 
bugiin 1 00 ki§iye ve hatta daha az a - sarfedilmektedir. Ciinkii vasati olarak 
meleye gordiiriildiigii r;;ok zaman vaki • ormanda kesilen agaclarm yedi santim
dir. den kahn olan klSlm}anmn ancak % 60 

f§te bu hal i§sizligin sebeblerinden miktan sanayide sarfedilebilmektedir. 
biridir. Kereste sanayii fazla miktarda Geri kalan % 40 miktan yak1mdan ba§
amele kullanmas1 itibarile bir istisna te~- ka hir;;bir i§e yaramaz. 
kil eder ve fazla amele kullanmas1 ken· Halbuki Almanya ormanlarmm an -
dine aid hususiyettir. Bu mesele hak • cak % 9 miktan yani 1,12 milyon hek
kmda Almanyada yap1lan bir tetkik c;ok tan baltahk tabir edilen ve mahrukattan 
~ayam ehemmiyet oldugu ir;;in neticele - ba~ka bir§ey vermiyen ormanlardandJr. 
rini burada gosteriyorum. Memleketimizde ise ormanlarm % 35 

1925 senesine aid bir istatistige gore miktan yani 3 milyon hektan baltahk 
Almanyada ha§eb i§liyen veya ha§eb ti- halindedir. Bu baltahktan elde edilen 
caretile i§tigal eden miiesseseler adedi mahrukat miktanna bir de koru ormanla-
260,000 tane idi. Burada r;;ah§IP mai - rmdan <;Ikan arhklan ilave edersek mem
§etini temin eden insanlann adedi ise leketimizde yakacak odun miktannm ne
tam bir milyon ki§idir. kadar r;;ok oldugunu anlar1z. Bu vazi -

Orman sanayiinde kullamlan kuvvei yet kar§Ismda bu art!klarm yak1lmasm! 
muharrike miktan Almanyada umum sa- menedip maden komiirii yakmay1 mec
nayide kullamlan miktarm ancak yiizde buri k1lmak memleket servetini israftlr. 
altiSldir. Ciinkii maden komiirii diinya piyasasma 

Cok daha geni§ ve biiyiik olan demir sevkedilmesi laz1m gelen bir maddedir. 
ve diger maadin sanayiinde r;;ah~an in - Halbuki memleketirnizden mahdud mik
sanlann adedi ise ancak 580 bin ki§i • tarlar miistesna kii!li miktarda mahru • 
dir. Orman sanayii Almanyaya senede kat ha§ebi ihrac1 mevzuu bahsolamaz. 
4,5 milyar altm mark servet temin et - Esasen memleket ormanlarmm mah -
mektedir. , rukat ha§ebi olarak yeti§tirdigi miktan en 

Ha§ebi maddei iptidaiye olarak kul- miisrifane bir lam istimalle bile yak1p 
lanan sanayide maddei iptidaiyenin k1y· bitinnek kabil olamJYacagmdan bunun 
meti i~leme neticesi ziyadesile artar ve miihim bir kisrru da karniler dahilinde 
bu artma kag1d, kaplama tahtas1 gibi kuru olarak taktir suretile sirke ruhu, 
§eylerde maddei iptidaiye k1ymetinin 20 aceton, yanacak ispirto elde edilir. 
ila 30 misline balig olabilir. Sanayide i§lenen tomruklardan da va-

Memleketimizde 1927 senesinde ha - sati % 40 kadar yakmadan ba§ka hic;
§eb i§liyen sanayide c;ah§an umum amele bir i§e yaram1yan art1k r;;1kar. 
yekunu 24,264 ki§idir. Heniiz inki~af Mesele bu yakacak odunun ormam 
etmemi§ bir §ube ir;;in bu miktar miihim- tahrib etmeden istihsal ve miistehliklere 
dir. tevziidir ve bu i§ ba§anlmasm1 istedigi ~ 

Bugiin orrnanc1hgm gayes1 orrnan miz orman i§lerinin en basit ve iptidaisi
hastlat ve varidatm1 azamt miktara ~~ - dir. 
kararak ormann'l bak1m ve muhafazas1 Yukanda gordiigiimiiz ver;;hile biiyiik 
ic;in laz1m gelen paray1 devlet biitr;;esine ormanlar, nakil vas1talanndan ve deniz
bar olmadan temin etmektir. den uzak yerlerdedir. Vesaiti nakliyeye 

Almanyada bilhassa milll hiikumet i~ ve denize yakm olanlar §imdiye kadar 
ba~ma ge<;tikten sonra bu faaliyet i.ic; i§lenmi§ ve k1smen de tahrib edilmi§ or· 
nokta iizerinde tekasiif etmi§tir. manlard1r. 

1 - Devlet ormanlanndan azami ha- Binaenaleyh ormanc1hk siyasetimizde 
s1lat temin etmek. halledilmesi laz1m gelen i§ler i§te bu iki 

2 - Hususi ormanlan azami has1lat ziimre ormanlar ir;;in ayn aynd1r. 
verecek bir hale sokmak. Bugiin el si.iriilmemi~ ormanlar dahi 

3 - Almanyada yeti§en ha§ebin ev· hergi.in ger;;tikc;e tedricen tahrib edilmek· 
safm1 tammak, bunun noksanlan varsa tedir. ilk yap1lacak i§ bunun oniine ger;;~ 

HEM 
3 

NAlJN~l 
MIHINA 

Kazan kaymyor 
filistinde ~an~1~hk dahili harb halin 

ald1. Pohse s1lahlar ve bombalarla hii 
cum edildi. 

Avusturya Ba§vekili kimseye haber 
vermeden anslZln tayyare ile Romaya git 
ti. Seyahatin sebebi me~hul. 

MIS!r - T rablus hududunda bir lngiliz 
tayyaresi karaya indi ve tayyareci !tal 
yanlar tarafmdan tevkif edildi. 

MISlrda, Filistin ihtilalcileri i~in para 
toplamyor. 

Yugoslavya Ba§vekili kan dokmeden 
harb yapmadan hududlan tadile imkan 
yoktur; diyor. 

Almanya, Sovyetlere kar§l §arkta, ce 
nubda mi.ittefikler anyor. 

Bulgaristanm Almanyadan 600 mil 
yon leva alacag1 vard1r. Bu paranm bii 
yiik bir kismma mukabil Bulgaristana 
silah ve miihimmat verilecektir. 

Hitlerin hususi elc;isi, ingilterenin eski 
Hava Nazmna misafir oluyor. Orada 
yeni Hava N azuile gorii§iiyor. 

italya, hududlanna bir milyon asker 
sevkedecektir. 

hte diinkii ak§am gazetelerinin ser 
levhalanndan topladiklanm. Halbuki 
diinkii gazetelerde biiyiik puntolarla ser 
levhada bahsedilmiyen bir siirii diinya 
meseleleri daha vard1r: 

Ren meselesi, Habe§ meeslesi, Ak 
deniz meselesi, Uzak§ark meselesi, mse 
lesi, meselesi ... 

Kazan fena kaymyor. 

ArsiUiusal kooperatit bakkaliye 
Bir Frans1z gazetesinin yaphgl hesabla 

ra gore, 1933 senesindenberi mede
ni insanhk, 30 milyondan fazla adam1 
miikemmelen doyuracak ve giydirecek 
kadar istihsalati ya imha etmi§, ya <;iiriit
mii§. Bu 30 milyon insan da diinyadaki 
i§sizlerin resmi say151 imi§. 

Bir taraftan 30 milyon insan i§siz ve 
ac;ken Brezilyada 7,750,000 r;;uval kah
veyi denize dokmii§ler, Nevyorkta 6 mil 
yon 200,000 domuzu tepelemi§ler, 2 mil 
yon ton m!TISI yoketmi§ler. Los Angeles 
te, her ay, 200,000 litre siit, lag1mlara 
dokiiliiyorrnu~. Aynca si.it istihsalatlm a 
zaltmak ir;;in 600,000 sagmal inegi de 
bogazlami§lar. Oregonda bahk mahsu
liiniin yansmt kopeklere yedirrni~ler. 
Seylan adasmda 30,000 ton nefis <;ay 
denize dokiilmii§; halbuki biz, burada 
ot gibi <;ay lar ir;;iyoruz. F ransada, 285 
bin inege katliam yapilml§, 156,000 helt
tarhk bag kokiinden sokiilmii§, 1934 
mahsuliinden 20,000,000 kenta] bugday 
koyliilerden almarak ekmek yap1lamaz 
bir hale getirilmi§. 

Kaliforniyada, bir ay i<;inde 1 ,500,000 
portakal denize attlml§. 1 0,000 hektar
hk c;ilek tarlasmdaki r;;ilekleri r;;iiriisiln 
diye toplamaml§lar, 80,000 §eftali aga
cim dibinden dogrami~lar. 1934 te Lon
drada 25,000,000 kilo et imha edilmi§. 

Biitn bu rakamlan okuduktan sonra 
dii§iindiim ki Millctler Cemiyeti, madem
ki kuvvetli devletlerin zay1flan yutma
lanna mani olabilecek bir siyasi ve zec
ri kuvveti haiz degildir, hi<; olmazsa yer
yiiziinde, i§siz kalarak ar;;hktan nefesi ko
kanlann imdadma yeti§se. Y ani a<;Ikr;;as!, 
bir nevi amulusal kooperatif bakkaliye 
magazas1 vazifesini gorse. 

Ankara 2 (Telefonla) - Memleke
tin muhtelif yerlerinden celbedilen ba§
muallim ve muallimlerden mi.ite§ekkil bir 
komisyon bir somsterlik koy mektebleri 
nizamnamesini haz1rlamak iizere r;;ah§ • 
malar a ba~lad1. T akarriir eden esaslara 
gore askerligini bitirerek ordudan aynlan 
<;avu§lar ac;Ilacak kurstan ger;;irildik~en 
wnra bu bir somsterlik koy mekteblenne 
15 lira maa§la hoca tayin edileceklerdir. 
ilk tecriibelerden sonra bu mektebler 
30,000 koyde birden ac;Ilacak ve geni§ 
miktarda koylii ki.itlesinin okutulmasma 
ba§lanacaktir. 

ikmal ederek haricden ha§eb ithalinden mek olmahd1r. Bu i~ nisbeten basit ve ~!!!!!!!!!!!!!!!!~-~-·- --·'"'··· -----~------~----~=~ 

Kursta okuyacak oianlara zirai bilgi: 
ler de ogretilecek ve koylerine dondiiklen 
zaman Ziraat Vekaleti tarafmdan ken -
dilerine arazi ve kovan verilecektir. 

BazJ lngiliz gruplarile 
miizakereler yap1hyor 

Ankara 2 (Telefonla) - ikinci sanayi 
plammtza dahil i§le~~ umumi prensip -
lerimize yani malla odeme §artlan da -
hilinde deruhde etmek istiyen baz1 tn
giliz gruplarile §ehrimizdeki alakadar 
daireler arasmda mi.izakereler devam 
etmektedri. 

Y eni bir miisabaka 
Ankara 2 (Telefonla) - Maarif Ve

kaleti yeni bastmlacak elifbalarm ka
pak resimleri i<;in ressa~lanrn1z ara -
smda bir mi.isabaka a<;maga karar ver • 
mi§tir. Yakmda §artlar1 ilan cdilccektir. 

lki Macar genci T arih 
F akiiltesinde okutulacak 

Ankara 2 (Telefonla) - Maarif Ve -
kaleti iki Macar gencini Ankara Dil 
Tarih Fakiiltesinde leyli olarak okuta -
cakhr. 

Buna mukabil iki gencimiz de Macar 
hiikumeti tarafmdan Macaristanda tah
sil edeceklerdir. Miibadele edilecek tale
beler bugiinlerde se~ilecektir. 

Ilgaz kaymakamhgl 
Ankara 2 (Telefonla) - Ilgaz kay -

makamhgma Sindiran nahiyesi miidi.irii 
Sad1k tayin edilmi§tir. 

vareste kalmak. kolayd1r. As1l i§in giic; taraf1 pek vasi 
Bu suretle ormanlarm memleket ik- sahalara dagilml§ olan miiteferrik orman

t1sadiyatmdaki yiiksek mevkiini muhafa- larda inz1bat teminidir. 
za kabil oluyor. En gii<; i§leri ba§arml§ olan Cumhu • 

Orman sanayii meyamnda umumiyet- riyet hiikumetimizin bu mi.i~kiil i§i de k1· 
le rolii iyi anla~Ilam1yan bir nokta mah- sa bir zamanda yoluna koyarak, hem or
rukat ve odun komiirii meselesidir. manlan tahrib etmekten kurtaracak ve 

Odunun mahrukat olarak istimal e - hem de yukanda hulasa olarak arzettik
dilmesinin ormanlan tahrib ettigi iddia lerimizin tetkikinden anla~!ld1g1 ver;;hile 
edilmektedir. Hakikaten bu yi.izden tah- ormancihgimlza memleket iktisadiyatm
rib edilmi~ clan ormanlar mevcud 0 ) - da malik oldugu miihim mevkiin verile -

cegi muhakkaktu. [•] Blrlncl yazt, diinkil say1m!Zda !ilk -
m~1r. Dr. TEVFJK A.Lt CINAR 

Fabrika ve matbaalartn I Naf1a miidiirleri arasmda 
Ankara 2 (Telefonla) - Nigde Naf1a 

yeni Sene miikellefiyetleri mi.idiirii Necmeddin Malatya Naf1a mii-
. diirli.igiine, Malatya Naf1a miidiirii Hu-

Ankara 2 (Telefonla) - Fabnka ve lusi de Nigdeye nakledilrni§lerdir. 
matbaalarm 935 mali yth asgari mii - • • • • 
kellefiyetlerini gosteren cetvelin 936 Harlclye tay1nlert 
yilt mali y1h i<;inde aynen tatbikt te - Ankara 2 (Telefonla) - Merkezde 
karriir etti. Buna gore te§viki sanayi 9 uncu dereceden Ali Galib, Berlin bii- . 
kanunile birinci s1mf sayllan miiesse - yiik el<;iligi 2 nci katibligine, merkezde 
seler maktu 100, miitehavvil 2, nisbi 10 uncu dereceden Biirhaneddin Briik
yiizde 5, ikinci s1mflar maktu 70, mute- sel el~iligi i.i<;iincii katibligine tayin edil
havvil 2, nisbi yiizde 4, iic;i.inciiler mak- rni§lerdir. 
tu 60, miitchavvil 1,5, nisbi yiizde 3, dor- ~-_.,.. __ . c..,..=~=-~=~~!'!""=~==~ 
diinci.i stmf miiesseselerle daha a§agtlan 
da maktu 50, miitehavvil 0,75, nisbi 
yiizde 2 kazan~ vergisine tabi olacak -
lard1r. 

Te~viki sanayi muafiyetlerinden miis
tefid olmtyan miiesseseler de 1055 nu -
marah te§viki sanayi kanununun ikinci 
maddesindeki hiiki.imlere nazaran tas -
nife tabi tutularak yukandaki esaslara 
gore asgar~ vergi ile mi.ikellef tutula -

AYDABiR 
Bugiinkii sayJsmda 

NAZIM Hikmet 
En son ve en giizel ~iiri 

caklard1r. lll•••••••••••••llli 

Balkan Ekonomi Konseyi 
miizakereleri bitti 

Sehrimizde i~timalanm yapmakta ohn 
Balkan ekonomi konseyi deniz teknik 
komisyonu diin de Ticaret Odasmda '::> ;f, 
ogleden evvel digeri de ogleden sonra 
olmak iizere iki toplantl yapm!§tlr. Og 
!eden sonra yap1lan toplantl ile komis 
yonun tetkikine arzedilmi§ olan biitiin 
meseleler iizerinde miizakerat netice!e.1 
mi§tir. 

Komisyonun burada yaphg1 ic;timalar
da takarriir eden esaslar hugiin son rlefa 
gozden ge~irilecek ve onJan sonra bun· 
Jar oniimiizdeki Balkan ekonomi konse 
yinin tasvibine arzedilecektir. 

Komisyon i<;timalarma i§tirak eden de
legelerden bir k1sm1 bugiin memlekr.tle 
rine doneceklerdir. -

Frans1z sosyalistlerinin 
kararlar1 

Paris 2 (A.A.) - Sosyalist kongresi, 
di.in ittifakla bir takrir kabul etmi§tir. 
Bu takrirde partinin kendi akidelerin 
den hi~birini terketmiyecegi beyan e 
dilmekte ve sosyalist programm1 tatbik 
etmesi i~in M. Leon Bluma itimad be 
yan olunmaktadu. Bu program bilhassa 
§U maddeleri ihtiva etmektedir: 

Fa§izmle alakay1 kesmek, umumi hi.ir
riyetleri miidafaa etmek, kapitalizm o
ligar§isine kar§1 mi.icadelede bulunrnak, 
i~ meselesi i~in bir hal sureti bulmak, 
idarede reform yapmak ve nihayet 
Fransay1 sulh taraftan milletlerin ba 
§ma ge~irecek bi.L siyaset takib eylemek. 
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KU~Uk 

Hlkfiye Tasasiz ] 
Kendi gibi yersiz yurdsuzlarm arasm

da, adr T asas1zdi. Otuz sene evvel diin
yaya ayak bastlgl tarihtenberi, hergiin· 
kii g1dasm1 tedarik etmekten ba§ka bir§ey 
dii§iinmerni§ti. Elini herhangi i~e siirrne
sine engel olan sonsuz bir tembellikle, 
hrrs1zhk etmesine rneydan verrniyen rna
razi bir polis korkusu arasmda bocala
makla orniir siiren T asas1z, i~i bir nevi 
zarars1z serserilige vurmu§tu. Kadm1 ak· 
lma bile getirrnezdi; ic;ki ic;mezdi, siga
ra i<;i§i de, izmarit toplamak i<;in yere igil
mekten ba§ka zahmete katlanmaga lii -
zum olmamasiydi. 

0 gece, kohne §apkasim kulaklanna 
kadar ge<;irrni§, partal pardesiisiiniin ya
kasml kaldJrrni§, biiyiik bir kullibiin kapi
smm oni.inde kaldmm ar§mhyordu. u -
zaktan otomobilleri tasarhyor, kaldmrna 
yakla§IP duran olursa ko&UP kapiSIDI ac;l· 
yordu. Koltugunun altmda, kendini ga
zete mi.ivezzii gibi gosterrnek ic;in ~ura -
dan buradan toplanm1~, bir deste gazete 
eskisi ta~1yordu. 

lsmc1 bir soguk vard1. Bir kase <;orba 
ve k1vnhp yatacak 1hk bir ko&e tedarikine 
kafi be~ on paraya can ahyordu. Fa kat 
o ak~am talihi ters gidiyordu. Saat i.ic; ol
dugu halde avcuna on para koyan olma
IDI~h. Buna ragmen gene keyifli keyifli 
tshk c;ahyor, cesaretini ve i.imidini kay • 
betmiyordu. 

Birdenbire yerinden fnlad1. Kuli.ibi.in 
merdivenlerinden, kiirk paltolu, gayet ~1k 
bir adam iniyordu. Pek ne~eli gori.iniiyor, 
hafif hafif ~ark! soyliiyor, saadeti yiiziin
den akiyordu. Fa kat merdivenin son ba
samagmi indiii;i suada birdenbire ayaii;1 
kayd1 ve boyluboyunca yere kapand1. 

T asas1z, bu esnada onun tam yanma 
gelmi~. kolundan tutarak yerden kaldu
maga muvaffak olmu~tu. Sonra, kaldm
mm ustune, her bin bir ko~eye dag1lan 
altm saph bastonunu, silindir ~apkasm1 
yerden aid!, kendisine verdi. 

Y uvarlanan adam, matru§, §i§manca, 
ortava~h bir zath. Hafif tertib sarho~ go
riiniiyordu. Ayaga kalk1p bastonunu ve 
§apkasJm aid ktan sonra, T asasJZa done
rek: 

- T e&ekki.ir ederim, delikanh, dedi. 
Sen olmasan bfam gozi.im yanlacakt1. 
Bu abam sans1m var. Kumarda kazan -
d1m, burada da imdad1ma sen yetl~hn. 
AI. Bu bah$i i hakkettin. 

; k adam elmi cebine sokmu~ ve bir 
ban knot uz.atmi~ l!. T asas1z, doii;du doga 
h hisE~ttimedigi bir hay rete di.i~mu~tii: 

- Bin frank m1? diye kekeledi, bin 
frank .. Alay m1 ediYors•muz ?. 

- AI camm! Benim hayahm bin 
frank etmez. mi samyorsun? 

- Eve! amma, ben bunu kabil degil 
sarfedemem. Sizin verdiginize kimse i
nanmaz, c;ald1m zannederler. 

- Hakkm var. Pratik adamsm. Ho
§uma gi tti. 

S1k zat, elini bir daha cebine soktu, bu 
sefer yi.iz frankhk banknotlar c;1kard1 ve 
bin frang1, boyle ufakl1k halinde T asa
sizm avucuna sayd1ktan sonra: 

- Haydi &imdi ugurlar olsun, dedi, 
giile 11;iile harca. 

T asas1z, sevincinden ve daha ziyade 
§a~kmhktan, otomobilin kap1smJ ac;mag1 
bile akledememi&ti. Sarho~ gibi sallana 
sallana oradan uzakla~h. Kendini bildi 
bileli eline gec;en en biiyiik para. dort 
tane ag1r sand1g1 ta~1d1ih bir gun kazan
digl be§ franktan ibaretti. ~imdi azameti
ne olc:i.i tasavvur edemediii;i bu parayJ, 
pantolonunun cebinde avucile s1k1 s1k1 
tutarken, ic;inden bin tiirlii projeler kuru
yor, bu bin frang1 ciddi bir i~te kullanma
ga, serrnaye yapmaga karar veriyordu. 

Birdenbire, kammm ac; oldugunu ha
hrladJ. Ac;hgm1, omriinde ilk defa olarak, 
"dii~iinmeden giderebilecegi kanaati, on
da, teskin edilemez bir i§tiha uyandm -
yordu. 

Goziine kestirdigi bir ahc;r diikkanma 
girecegi suada, eskidenberi tamd1g1 ve 
araSITa tak1hp alay ettigi bir kadmm, kar
~!dan doilru 11;eldi~ini ~~:ordii. T asas1z, 

MOTEFERRik 

Trakya Umumi Miifettiti 
§ehrimizde 

Trakya umumi miifetti~i Kaz1rn Dirik 
di.in Edimeden gelmi§tir. Bugiin <;anak· 
kaleye gidecektir. 

Miilkiye mektebi Ankaraya 
ta§IDiyor 

Miilkiye mektebinin, irntihanlardan son· 
ra Ankaraya nakli takarriir etmi§tir. An
karadaki bina da hamlanmi~Iir. Mekteb 
talebe kadrosu bu sene, 300 ki§i ilavesile 
420 ki§iye iblag edilecektir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Habet maslahatgiizari geldi 

Hahe§istanm Ankara maslahatgiizan 
M. Ato Berhas Markos lstanbula gel • 
!ni¥!r. Hab~ maslahatgiizan tedavi e • 

dltme~ llzere yazt fstan!mlda ge~irocek
tir. 

yava§ yava§, kendi de farkmda olmadan 
CO§mU§IU: 

- T amam, dedi, zaten bir de kadm 
laz1m. Oldu olacak §U i1 yanm kalmasm. 

Birlikte ahc;1 di.ikkanma girdiler; T a -
sas1z, her zaman kursagma sigdiTamadJgi 
yemeklerin birkac; tiirliisiinden Jsmarlad!. 
lki ~i~e §arab a<;t!rd1. Kar§Jhkh, yediler, 
i<;tiler ve ertesi gi.in, kendilerini. kotii bir 
otelin, pis bir odasmda buldular. 

T asaSIZ, ogleden sonra saat ikide uy
kudan uyamp ta ak§amki kadm1 yamba
§mda yallyor goriince, yataktan deli gibi 
firlad1. cebini yoklamaga ko§IU, paralar 
yerinde duruyordu. Beyhude tela§ etmi§
ti. T ekrar yattl ve gerinerek: 

- Oh I dedi, yatak <;ar§afi ne rahat 
~eyrni§! 

0 giinden itibaren, T asas1z, eski kiya
fetini degi§tirmi§, lira§ olmu§, bir kat ye
ni esvab sahn alml§, hulasa bamba§ka bir 
adam olmu§IU. Tam sekiz giin, o ak§amki 
kadmla beraber ya§adi. Y ataktan kalkm
ca sokaga c;Ikiyorlar, ak§ama kadar o eg
lence senin, bu eglence benirn geziyorlar, 
otele doniiyorlard1 ve her sabah, T asas1z, 
uykudan uyanmca, o giiniin son avarelik 
giinii olacagml soyliiyor, geri kalan para· 
y1 mutlaka ve mutlaka ciddi bir i$e serma
ye olarak koymaga karar veriyor, fakat. 
sokaga c;1k1p ta hie; bilmedigi, gormedigi 
eglenceler, tadm1 tatmadJgl yernekler, 
mevcudiyetinden bile &iiphe etmedigi §a
rablar kar§Is!Dda kalmca, o zamana ka
dar ya§ad1g1 giinlerin pek bo~una gec;ti
gini anbyor, biitiin projeleri bir saniye 
ic;inde eriyor, kayboluyordu. 

Hafta sonunda, T asasiZ, bin frangm 
iki yiiz ellisini bitirmi§ti. 1lk kadm1 buak-
11, Margo isminde ba§ka bir kadmla ta
m~h. On gi.in de onunla ya~ad1. Ondan 
sonraki iic;iincii kadmla gec;irdigi on be§ 
giiniin son ak~am1, T asaslZin cebinde pa
ra, §arabCida ve otelde kredi kalrnami&h. 
Kadm, muvakkat kocasmm vaziyetini 
zaten giindiizden anlami§, smolmu§lu. 

T asas1z o gece yemek yemedi. Derdi
ni unutmak ic;in iki kadeh ispirto yuvarla
di ve eskiden oldugu gibi, koltugunun al
tma be$ on lane gazete siki§tirdi, cadde
ye c;Ikti. Ba§I yerde, gozleri dalgm, etra
fml gormeden, yolculara gazete satmag1 
akletmeden sersem sersem yiiriiyordu. 
V akti geceyansm1 bulmu~tu. Aradan bir 
saat daha gec;ti. T asas1z, bir arahk ba
caklannda bir yorgunluk, ic;:inde bir bez
ginlik hissetti. Y atacak yeri, karmm do
yuracak paras! olmadigmJ hahrladJ, ic;ine 
bir deh~et c;oktii ve birdenbire, eskisi gibi 
lakayd, kalender, serseri T asas1zdan bi.is
biitiin ba§ka bir mahlfik haline gelmi§ bu
lundugunu anlad1. Art1k, ab§hgl bol yi· 
yecek ve ic;ecekten, yatak c;ar§afmdan ve 
kaba di:i~ekten mahrum ya§Iyamiyacak, 
edebiyen kurtulmak vehmine dii&tiigii se
falete tekrar boyun igemiyecek, acikhgl 
zaman, rnidesinin feryadm1, kemerinin 
tazyikile susturmaga katlanamtyacakh. 
T asas1z ic;in bun dan biiyiik felaket ola • 
mazd1. Art1k benligini kaybetmi§, hatta 
« T asas1z» hg1m kaybetm~ti. 

Bir arahk ba~ml kaldirdi. Ad1mlan o
nu, gayriihtiyari, bir ay evvel, hayalim 
alti.ist eden •adisenin cereyan ettigi yere, 
kuliibiin online kadar getirmi§ti. Ve da
ha garibi. T asas1z, kar§Idan, o bir ay 
evvelki §lk mosyoniin, ayni vakar ve ayni 
azametle, merdivenlerden a§agl indigini 
gormii§tii. Ba§mda silindir §apkas1, elinde 
altm ba§h bastonile merdivenlerden iner
ken, yiiziinde ayni mes'ud tebessiim gori.i
liiyordu. Herhalde kumarda tekrar ka -

zanrn1~h. 

T asas1z, ic;inden dogru yi.ikselen k!p
klZil bir ofkeyi yenernedi. Gozleri du -
manland1, koltugunun altmdaki gazete 
demetini ftrlattnca merdivenlere segirtti. 
Kolunun uzunlugunca bir yanm daire 
c;izdikten sonra. yaradana srgm1p, silin
dirli zatm tombul yanagma hiidai bir sil
le a§ketti: 

- AI ulan, dedi, bin frang1 veremez 
olaydm! 

c;eviren: 
HAMDI VAROGLU 

ADLIYEDE 
Bir vergi ka-;ak~tst 11 ay 

ceza yedi 
Cibalideki fabrikasmda mevcud unla

rmm iizerinde vergi kac;ak<;Iligi yaprnak 
maksadile bunlara aid makpuzlan tah -
rif eylemekle su~lu Dimitrinin Ag1rceza 
mahkemesinde devam etmekte olan mu
hakemesi diin bitmi§tir. Su<; meydana <;lk
hgJ i~in on bir ay yirmi giin hapse kon
masllla karar verilmi§tir. 

Bir katil mahkum oldu 
Bundan bir miiddet evvel Karakoydc 

bir cinayet olrnu§ Maksud isminde bir a
dam hern§erisi tbrahimi oldiirmii§tii. Da
ha evvel fbrahim mernlekette bulundu -
gu mada Maksudun karde§ini oldiidii
gii ic;in bu ikinci cinayetin intikam kasdilp 
yapiidigi iddia olunuyordu. Suc;lunun A
girceza mahkemesinde devam etrnekte o
la.n muhakemesi dun biterek on iki S~'ne 
alh ay hapse konmasma karar veri! -
mi§tir. 

CUMHURiYET 

Halk Opereti 

turneden dondii 

Taksim bah~esinde 
temsillere ba~hyacak 
Anadoluda bir turneye ~1kmr§ olan 

Halk Opereti, §ehrimize donmii§tiir. 0-
peret heyeti, Ankara, !zmir, Eski§ehir, 
Aydm, Bahkesir ve Bursada verdigi 
temsillerde biiyiik muvaffakiyet ve rag
bet kazanmi§, her gittigi §ehirde, mu -
kavele miiddetinden daha fazla kalmas1 
istenilmi§tir. Bilhassa Ankarada operet 
temsilleri ~ok ho§a gitmi§, bir miiddet 
sonra tekrar Ankaraya gelmesi arzu e
dilrni§tir. 

Halk Opereti eylulde !zmire giderek 
yap!lmakta olan Ktiltiir Parkta A~rk ha
va tiyatrosunun kii§ad resmini yapacak 
ve !zmir panaym esnasmda 20 giin terr
siller verecektir. Kti.lttir A~rk hava ti -
yatrosunun plam operet heyetinin de 
fikri almmak suretile hazirlanml§tlr. 

Operet, yazm, Taksim bah~esinde di§ 
k1smmda yeni yap1lan biiyiik sahnede 
oyunlanna devam edecektir. 

Taksim bahc;esinde temsiller her ak -
§am oynanacak ve cumartesi, pazar gun
Jeri de matineler verilecektir. Her hafta 
yeni bir operet oynanmak iizere biiyiik 
bir program haz1rlanmr§tlt. Taksim bah 
~esindeki sahne bitinciye kadar operet 
Kad1koyiinde Hate sinemasmda iki, iic; 
temsil verecektir. 

Zabda hekimligi 
Universite kadm 

hastahklan ve do
gum klini~i asis -
tanlanndan dok -
tor Hulusi, Emni -
yet Direktorliigii 
zabrta hekimligi -
ne tayin edilmi§ -
tir. Universitede i
ken uzun mtiddet 
Trb Talebe Birli~i 
reisligi de etmi§ o-
lan doktor Hulusi, Dr. Hul1lsi 
Universitenin kadm hastahklan ve do-

Pariste terzilik ve ,apkacihk tahsil eden iki Tiirk k1z1 

Pariste fapkactlrk ve terzilik tahsil eden iki luzkardef: Tiirkan ve Ergun 
i~lerini bir manken iizerinde prova ederlerken 

Gec;en hafta Taksim bahc;esinde a~1- det Parisin en rne§hur terzi ve §apka -
Ian Terziler sergisinde iki k1zkarde§in c1lan yanmda ~ah§arak miimareselerini 
modelleri, rob ye §apka modelleri na - ikmal etmi§lerdir. 
zari dikkati celbediyordu. Juri heyeti Bu gene hern§ireler Pariste lie; sene 
bunlan mti.kafatlandirdl. devam eden tahsilleri esnasmda Sorbon 

Ergun, Tiirkan isimlerindeki bu iki Universitesi edebiyat ve ic;timaiyat ders 
hem§ire, doktor Cafer Tayyann k1zlan- lerine de devam etmi§lerdir. Bugiin ka
drr. dm roblarmm giizelligi bunlarm vti.cu-

ikisi de !stanbulda Amerikan k1z kol- de getirilmesindeki meharet ve incelik 
lejinde okuduktan sonra pederlerile bir- o derece ilerilemi§tir ki Giizel San'atla
likte Parise gitmi§ler, orada Ergun, A- rm bir §Ubesi haline gelen bu ince san
cademie de Coup de Paris, digeri de atla edebiyat arasmda bir miinasebet 
~cademie de Mode de Paris mektebine mevcud oldugunu kabul ederek bu hem
devam ederek birisi kadm elbisesi, di - §irelerin terzilik tahsillerini edebiyatla 
geri kadm §apkaciligi tahsil etmi§lerdir. ikmal etmi§ olmalarma hak vermek la-

Diplomalanm aldlktan sonra bir mud- Zlm gelir. 

R. Pekerin ••--.. ~~~ 
inkdab Dersleri 

Ankara ve .Istanbul Oniver
sitelerinde R. Pekerin verdigi 
lnktlab derslerinde tutulan ta
lebe notlart, gozden ge~iril -
dikten sonra ULUS Bas1me • 
vince kitab halinde basllm•• • 
hr. 124 sayfa tutan eser, yal • 
n1z baama masraft kar,thgt o
larak her yerde ON KURU~A 
sablmaktadtr. 

Kirahk oda ve salon 
Beyoglunun merkezinde ve bir Fran

siz ailesi nezdinde miikemmel mefru • 
§ath ve konforlu bir oda ile bir salon 
kirahkhr. Gazetede (G) adresine ya • 
zdmasi ... 

MUnevver Osman oney 
Di' HEKiMi 

13ablali eaddesi 18 numarah Besim 
Omer Pa~a binasJna nakletmi~tir 

gum kliniginde iyi hizmetler ettikten •••••••• 
sonra parlak bir ihbsas imtiham gec;i - Yann ak~am saat 21,45 te 
rerek birinci s1mf miitehass1s olmu§ ve 
bu memuriyete se~ilmi§tir. Gene dok
torumuza yeni vazifesinde de muvaffa
kiyet dileriz. 

CaQinlar, konferanslar, konoreler 
Aydm azas1 Mehmed Naile 

istanbul Miiddeiumum!llginden: 
istanbulda Kocamustafapaf?3.da oturdu • 

gu anla~IIan Aydin aza.sr Mehmed Nallin 
hemen memurlyetlmize muracaat etmesl. 

Uskiidar birinci sulh hukuk mahke -
mesinden: Sayl 936/12 

Miimtaz ile Mustafa, Nebiye ve Hik
metin §ayian ve mii§tereken mutasar - I 
rd olduklar1 Uskiidarda KlSlkhda Sup
hipa§a korusu civarmda Kii~;iik!;amhca 
Arka sokak eski 15, 16 ve yeni 21 kap1 
numarah maabah~;e bir bah hanenin 
izalei §Uyu suretilte sahlarak paraya 
~;evrilmesine mahkemece karar veril • 
mi§tir. 
1- Mezkilr haneye yeminli ehli vu

kuf tarafmdan heyeti umumiyesine se· 
kiz yiiz (800) lira k1ymet takdir edil • 
mi§tir. (300) lira bah~;eye ve (500) lira 
haney e. 

TAKSiM BAHCESi 
me§hur Yddtzlardan miirekkeb bir varyete grupu ile 

A(jlLIYOR 
Birinci m f okan a - Telnfon: 43703 

Sahibinin Sesi ve Odeon <;ifte kas1rgalar mueidleri 
pJaklan ytld1z1 TRiO ESMANOFES 

GEORGES MOFESSl Nevilerinde yekta 

ELSE ve VLADO Eksantrik aktor 

MARTiNiS 
Flik Flok iistadlart Klasik dansoz 

DOU EMEDY HELGA LUND 
Eksantrik dansoz 

SU BOYA 
T aze Revii ytld1zlart 

Siyah VenUs, radyo y•ldtzl 

MiRTLE V AKTiNZ 
Tach zaratet 

DANiS TRiO POL - RiRi -
GEORGES 

Me~hur beynelmilel ~antoz Stratosfer biilbtilii 

ADA MORELLi ZORA LAZSEVSKA 
SMART • BOYS CAZ ORKESTRASI 

GorUJmemi§ ori- KARAMBA' gortilmemi§ ori · 
jinal numaralar • jinal numaralar 

Sofralarm evvelden tutulmast rica olunur 2 - i§bU gayrimenkul bir doniim 
kadar bah~;e i~;inde (4) oda, bir sofa ve 
bir toprak avlu ve iki hala ve miistakil 
kiimiirliik ve odunluk ve bah~ede bir 
kuyu ve elliyi miitecaviz meyva ve 4, 
5 aded meyvas1z agac1 muhtevi olup 
muhtact tamirdir. 

(

SHiRLEY 1 EMPLE KU~UK ALBA y ) 
~ehzadeba~t Hilal Sinemastna geliyor 

3 - Sah§ bedeli pe§indir. Miizaye • 
deye i§tirak etmek istiyenler k1ymeti 
muhammenenin %7,5 nisbetinde pey 
ak~esi vermeleri lazimdu. Riisumu tel
laliye ahc1ya, vergi ve riisumu saire ve 
evkaf taviz bedeli mal sahiblerinc aid
dir. 

4 - Sah§ 6/7/936 pazartesi giinii saat 
14 ten 16 ya kadar Uskiidar sulh huknk 
mahkemesinde yapdacaldu. K1ymeti 
muhammenenin %75 nisbetini bulma
digJ takdirde en ~ok arthranm taahhiidii 
baki kalmak §artile miizayede 15 giin 
daha temdid olunarak 22/7/936 ~;ar§am· 
ba giinii saat 14 ten 16 ya kadar devam 
edecek ve en ~;ok arttuana ihale edile· 
cektir. Bedeli ihalenin be~ giin zarfm-la 
mahkeme veznesine yahrdmas1 §arthr. 
Aksi takdirde ihale fesihedilerek bun -
dan hast! olacak zarar ve ziyan ve fark 
ve faiz ondan tazmin ettirilecektir. 

5 - i§bU gayrimenkul iizerinde tapu
ca miiseceel ve gayrimiiseccel hak sa -
hibleri tarihi ilandan itibaren yirmi gUn 
zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte 
mahkemeye miiracaat etmeleri liham • 
du. Aksi halde gayrimiiseccel hak sa • 
lliblerinin sah§ parasmtn payla§masm
dan hari~ tutulacaklardu. 

6 - Daha fazla malumat almak isti • 
yenler mahkemenin 936/12 numanh 
izalei §UYU dosyasma miiracaat edebilir
ler. Talib olanlarm yevm ve saati mu· 
ayyeninde Uskiidar sulh mahkemesin • 
de bazn bulunmalan liizumu ilan olu-
nur. 

ilk Okul ikinci S1n1f Okuma 
Kitab1 Hakk1nda ilan 

Devlet Bas1m~vi Direktorliigiinden: 
1 - tlk okullartn ikinci stntflarma mahsus okuma kitabmm me

tin ktsmmm 120,000 saythk bask1 i~i kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu,tur. 

2 - Yaptlacak i,in tahmin edilen bedeli 8465 liradtr. 

3 - tlrnekler ve tartname Devlet Bastmevi Direktorliigiinden 
17,5 kuruf bedel mukabilinde ahnacakttr. 

4 - Muvakkat teminat miktart 2259 sayth kanunun be,inci mad
desi mucibince 3,000 lirad1r. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin kitabcthkla me,gul bu
lunduklarmt ve ayni mahiyette bir okul kitab1n1 muvaffakiyetle ne•· 
retmit oldHklarml tesbit eden beige ve i,Ieri Komisyona gosterme • 
leri ve bu kitabm basJimast i!rin liizumu bulunan klifi tabt vasttala • 
r1m temin etmit olduklartm isbat etmeleri ,arttir. 

6- Teklif mektublartmn 18 haziran 936 pertembe giinii saat on 
dorde kadar Devlet Bas1mevi Direktorliigiine verilmit bulunmaa1 18.
ztmdtr. Zarflar ayni giinde saat 13,30 da Devlet Bas1mevi Direktor
liigiinde tdare Komisyonu oniinde a~tlacakttr. (3033) 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Kadtkoyiinde Ziihtiipa,a mahallesinin Fener caddesinde Saylav 

Cemil, Nurullah Sami bah~elerile Milli Emlake aid 109/5 numarah 
arsc. ve yolile ~evrilmit 109/6 kapt numarah 963,5 metre murabbat 
arsanm beher metresi bir lira muhammen bedel iizerinden a~1k art-

hrma ile sab~J on giin uzablmtl!br. isteklilerin ve tediye ve sair te • 

mitini. ogrenmek istiyenlerin 11/6/936 pertembe giinii saat on dort· 

te % 7,5 pey ak~elerile miiracaatleri. «M.» (3030) 

iSTANBUL: 
18 oda muslkl.sl (plak) • 19 haberler • 

19,15 muhtelif plaklar - 19,30 Kizilay na • 
mma konferans: Dr. Arlf Hikmet tarllflD' 
dan (Sulhta KIZilay) - 20 halk musiJdSI 
(plft.k) • 20,30 stiidyo orkestralar1 _ 21.30 
son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmlll 
gazetelere mahsus havadis servlsi verile • 
cektlr. 

ViYANA: 
18 yiizme dersi - 18,15 san'at bahisleri • 

18.30 musikl - 19 felsefe haberleri • 19,10 
karl§Ik yaym - 20 haberler, hava raporu • 
20,10 opera yay:Jm - 23 ,05 haberler • 23 ,1& 
eglenceli konser - 1,05 gramofonla danS 
muslklsl. 

BERLiN: 
17,50 §an ve orkestra konserl - 19,05 

konser - 20,05 serenadlar ve romanslar • 
20,35 frans1zca miikaleme - 20 ,50 giiniin a• 
kislerl - 21 ,05 haberler • 21 ,20 gene millet· 
lerin zamam • 21 ,50 orkestra konserl ' 
23,05 hava raporu, havadls, spor - 23,20 
Hamburgdan • 23 ,35 gece muslkisl ve danS 
havalan. 
BUDAPE~TE: 
18,35 orkestra konserl - 19,35 konfe • 

rans - 20,05 ~an konseri - 20,35 konferans• 
Jar - 21.50 haberler - 22,15 c;!ngene mu~l • 
kisl - 23 ,15 opera orkestra.sr _ 24,35 caz • 
band - 1,05 son haberler. 

BUKREE$: 
18.05 orkestra konserl • 19,05 havadls • 

19,20 konserin devamr • 20,05 konferans • 
20,25 gramofon - 20 ,50 konferans • 21 ,05 
plyano konseri - 21 ,40 $an konserl - 22,05 
mandolin orkestras1 _ 22,35 havadis, spot 
haberleri • 22 ,50 gece konseri - 23,50 al • 
manca, frans1zca haberler - 24 haberlcr. 

LONDRA: 
20,15 kan§rk konser • 20,35 orkestra kon· 

seri - 21 ,20 kari§rk konser • 22,35 orkestrs 
konserl · 23 ,25 havadl.s - 23 ,35 dans mus! • 
klsl • 24,35 havadis - 24,45 gramofonla ~ar· 
krlar ve oda musikisl. 

PARiS [P. T. T.J: 
20,30 t1b ve spor - 20 ,40 orkestra klln • 

serl • 21,05 seyahat havadisleri • 2l ,2C ko• 
nu~ma - 21,25 keman konseri - 21 ,35 ~r· 
kllar - 22 ,20 konser • 23,35 havadl.s • 24,05 
Amerlka haberleri. 

ROMA: 
18.05 havadls - 18,20 karii;lik ko1~ser • 

19,30 yabanc1 dlllerde konu§malar • 20.05 
llman haberlerl. gramofon • 20,25 ln;lllzce 
haberler, frans1zca haberler, Yunanista!l 
lc;ln yaym - 21,10 devlet yayrm - 21 ,21) ha' 
vadls • 21 ,40 haziran musikisl • 22.50 ko ' 
nu~ma - 23,05 dini yaym • 24,35 dan.s mu· 
slkl.sl, lstlrahat esnasmda haberler. 

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

d1r: 
istanbul cihetlndekller: 
Aksarayda. (Sa rim), Alemdarda 

Bakirkoyde (Merkez>. Beyazrdda 
Eminoniinde CHiisnii Haydar), 
(Vitali> , K U .. e . U , iilC 

pazarda (Yorgl) , Samatya Kocamust:;.ta. • 
pa~ada (Rid van) , lil€hremlnlnde (A. Haiti' 
d!), §ehzadeba~mda (Hamdl). 

Beyoglu clhetlndekller: 
Galatada (Karakoy), Haskoyde (Halkl, 

Ka.simpa§ada (Merkez), Sar1yerde cos • 
man), §i§lide (Nargileciyan), Taksimd8 
(Dellasuda) , tErtugrul), (S. Baronakyanl. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiika.dada (~!nasi), Heybelide (Ta • 

na~), Kad1koy Eskliskele caddeslnde (Bii• 
:(,iik), Kad1koy Yeldegirmeninde (Uc;lerl. 
Uskiidar Ahmediyede (Ahmediye). 

EVKAFTA 
Umum miidiir tefti§e geldi 
Evkaf Umum Miidiirii Fahrettin diin 

Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. F ahret • 
tin yeni le§kil edilen Beyoglu ve Kad1 " 
kay vak1flar miidiirliiklerile Oskiidar va• 
k1flar memurlugunun §imdiye kadar ne 
gibi faydalar temin ettigini ve muamela• 
tm te&klini gozden gec;irmek iizere dort 
be~ giin kadar §ehrimizde kalacaktJr. 
F ahrettin bu miiddet zarfmda Evkafa. 
aid emlakin icar k1yrnetlerinin nic;in dii§' 
tiigiinii tetkik edecek, laz1m gelen tedbir· 
lerin almmas1 ic;in alakadarlarla temaslar• 
da bulunacakhr. 

Evkaf emlakini isticar eden kimseler 
vak1flar miidiirliiklerine mi.iracaat ederek 
icar fiatlarmm indirilrnesini istemekte, in" 
dirilmedigi takdirde <;Ikacakl anm bildir• 
mektedirler. Bu meyanda DordiincU 
Vak1f hamnm hernen yans1 bo§almi§hr. 
Bunun gibi Evkaf idaresindeki birc;ok 
emlak te bo§alma~a yiiz tutmu§tur. U • 
mum Miidiir F ahrettin bu mesele etra • 
fmda fazla rne§gul olacakhr. 

r 
\.. ) 

Holivut Istanbul Magartin 
istanbul Magazlnln haziran niishas1 gii• 

zel resimler ve zengln yazrlarla !,llkiDI§trt. 
Tevslye ederiz. 

... Bah~e Mimar1•• 
Mevliid Baysal 

Parklarm, amt, meydan, !:OCUk 
ve ko§k bah~;elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimatm1, plan
larmm ihzanm ve araziye tatbika· 
hm deruhde ve taahhiid eder. 

Sergilerde; balolarda, diigiin ve 
ni~anlarda bah!:eli salonlar hazu -
lar. 

Apartrman ve ko§klerde okuma 
ve istirahat i~in liiks kl§ bah,.eleri 
tanzim eder. 

Miiessesat ve hususi bah~;elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 
Katalogu clli kuru~tur. 
istanbul diirdiincii Vak1f ban 

dordiincii kat No. 18. Telcfon 22537 
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3 Haziran 1936 CUMHURiYET 

Harb ~arkta kopacak gibi 

japonya Asyay1 «huliilii 
muslihane» ile yutacak! 

ingiliz ve Amerikan politikalan uyu,ukla,Irken 
Japonlar yay•hyorlar, onlar harbi istila i~in degil, 

bu istilay1 miidafaa i~in yapacaklar 
-4- [""] 

Lisam ingilizce olan iki biiyiik memle- ru ahlmaktadtr. 1925 tenberi, Cin koy
ket -lngiltere ve Amerika- arasmdaki liileri, harab olan topraklanndan, Japon 
idari, asker! ve diplomatik elbirligi, ote· ordusunun himaye ettigi mmtakalara dog
taraftan, Asyada, ingiliz ve Amerikah i§ ru, muazzam bir hicretle goc;ediyorlar. 
adamlan arasmda hiikiim siirmekten geri Bu suretle, senede, 600,000 den fazla 
kalmtyan rekabet hasebile tesirsiz kal - muhacir. Mam;uriye girmi§tir. Bu mik -
maktadtr. Uzun zamandanberi Hindista- tar, 1926 da 607,000, 1927 de 118000, 
na ve Cine yerle§mi§ olan lngilizler, ora- 1928 de 940,000, 1929 da 1,045,000 
lara, se~me memurlar gondermi§lerdir. ve 1930 da 810,000 idi. Bu muhacirle
Bu memur kafilesi, bulundugu yeri kendi rin arasmda, hem koyliiler hem tacirler 
memleketi saymakta ve §arkhlara kar§l, vardtr. Hulasa, siyasetle me~gu( olmak 
an' &nevi bir kiyaset ve Asyai denebilecek ve bogazla~maktansa, ya~amak ve c;ah§ • 
bir ihtiyatla me~bu idare tarz1 tatbik et· mak istiyen herkes, bu muhaceret akmma 
mektedirler. Halbuki, Amerikah tacir • dahildir. 
ler, Asyaya, bi.iyiik bir ~evk ve gayretle J aponya ve J aponyanm eseri lehinde 
Ve bi.iyiik bir medenile§tirme a~kile gelir- bundan daha belig bir §ehadet buluna -
ler; bu da, halk iizerinde, ekseriya §id- maz. Bu §erait dahilinde, Japon mukad
detli aksiilameller yaratlr. Vaziyetlerde- derabm idare edenlerin ve biitiin J apon 
ki bu tezaddan ba§ka daha derin milletinin, bundan boyle, §ark toprakran 
anla§mazhklar da vardtr. Olduk~a eski ve §ark 1rklan iizerinde hakimiyet hak • 
an' aneler ingiltere ile 1 aponyay1 birbiri- kma sahib olduklan kanaatini ta~lmala
ne yakla,ttrmakta ve s1k stk vuku bulan nna hayret etmekte mana var m1d1r? Bu 
anla§mazhklar Birle~ik Am erika ile J a· kana at, onlarda oyle kuvvetlenmi~ ve ruh
ponyayi ~tt§ttrmaktadtr. Halbuki, Bir- Ianna oyle niifuz etmi§tir ki, impafator -
le§"ik Amerika ile Cin, her noktai nazar- dan dilenciye kadar, bi.iti.in J aponlar, bu 
dan, daima tazelenen bir merak ve teces- kanatin bir harb, bilhassa tecavi.izi bir 
siisiin eski rab1talarile ve bir nevi sistemli harb fikrile zerre kadar alakas1 oldugunu 
sempati ile birbirine yakla~maktadtr. zannetmekten ~ok uzakttrlar. Japonlarm 

Biz bize 

« Tiirk ii'iimez!» 
Arkada~1m Niizhet Abbas anlath: 
«- Soguk bir kt§ ak§arruydt. Kanmla 

beraber bir yerden eve doniiyorduk. llk
mektebe giden, sekiz ya§tnda bir erkek 
~ocugumuz vard1r bizim. Eve her giri§i
mizde ilk i§ olarak hemen ona ko§anz. 
Gene oyle yapt1k. Kanmla beraber sev
gili yavrumuzun odasma girdik. 

«Fakat hayret! 0 ne manzaraydt? 
«Bizim oglan soyunmu§, doki.inmi.i§, 

~ml~tplak olmu§ kanapenin iizerinde Zip 
z1p ztphyordu. 

«AgiZlanmlz birer kan§ ac;tldt: 
«- Cocugum bu ne hal? Deli mi ol

dun sen? 
«- Y oo .. N eden deli olacakmt~lm? 
«- Peki, evin i<;inde boyle <;ml~1plak 

oturulur mu? Hastalanmaktan, ii§i.imek
ten korkmaz mtsm? Daha nezlen yeni 
gec;ti. Unuttun mu? 
«- A. N eden ii§i.iyecekmi§im. Hoca

miZ soyledi, Turk i.i~i.imezmip> 
Arkada§lffi bunu anlatttktan sonra act 

act derd yand1: 
«- 1Ikmekteb muallimlerinin yavru -

lanmtza kahramanhk, cesaret gibi duy
gular a~tlamalanm anlanm dedi. F akat 
bu i§ boyle mi yaptltr? Cocuk te~bih -
ten, istiareden anlamaz ki. Hocanm soy
ledigi her kelime onun ruhunda kat'i, 
derin tesirler uyandmr. llkmekteb mu • 
allimlerimizin bunlara son derece dik • 
kat etmeleri laz1m degil mi? Hem <(Turk 
i.i§i.imez I», «Tiirk hastalanmaz !» gibi 
sozler ne demektir? Biz bi.iyi.iklerin bile 
bunlardan hirer mana <;lkarabilmerr.:!•e 
imkan var m1? Strtmda min tam olmaz -
sa, herkes gibi elbette Tiirk te ii§iir.» 

Arkada§lma hak verdim. Ve i§te soy
lediklerini oldugu gibi buraya ge~iriyo• 

N. 
Bu auretle, ingiltere ile Amerikamn, zarurl telakki ettikleri bu hakimiyet, on-

k rum. 
artmnda mii§terek bir cephe aramakta Iarin indinde taarruzi bir harb sebebi te§• 

olduklan Uzak§ark meselesi, lngil!ereyi kil edemez. Harbetmek zaruretinde ka· 

Sanayi Sergisi 
Japonyaya ve Amerikayt Cine dogru lacak olurlarsa, bunu, kendilerini miida· 
seykeden ihtilaf yiizi.inden, Cinle Japon- faa etmek, me§rU telakki ettikleri bu nii· 
yantn, tarihlerinin en §iddetli ve en c;e· fuz ve hakimiyeti miidafaa etmek ic;in ya
tin mucadelesine giri§mi§ bulunduklan bir pacaklardtr. Gerek hi.ikumet, gerek mil-
mada, ~apra§tkla~maktadir. let, Asyayt, harbden ziyade, sulh yolile Bugiinden itibaren yerler 

Japonya yerle,iyor i§gal etmek fikrini giitmektedir. J apo1.1- • • • 
Amerika Asyayt tahayyiil ediyor, Ja- !ann ahlak1, te1kilatlan, 1iddetten mute • tevzt ed1hyor 

ponya ise onu eline ahyor. 1 aponya, ken- neffir olan §arkh yaratth,t, sosyal hay at• 
di nazannda, hatta denebilir ki bi.itiin larJntn disiplinli mahiyeti, her~ey, onlan, 
Asyan1n nazannda, Asyamn en biiyi.ik siyasetlerinin ba,hca kaidesinin sulhtan 
kuvveti haline gelmi~tir. }aponya, kendi ibaret oldugu zihniyetine sevketmektedir. 
sua adalanna s1kl§hgl i~in, zaferle biten Hi~ §iiphe yoktur ki, dii§iindiikleri sulh, 
bir hamle yapml§ ve elli sene i~inde Ko- canh, faal, miisellah bir sulhtur, bununla 
reyi, Cinin 1imali 1arkisini::leki en iyi li- beraber, J apon ahlakt In esastm te il 
manlan fethetmi~, <;inin btitiin timalini eden bu duygunun samimiyetincltn ~iiphe 
elc gec;inni§. Mukden, Tsitsihar, Kirin, etmek haks1zhk olur. 
Harbinlc Liao • Tung korfezindeki li . Sulh... 1936 senesinde, bUtiin diinyayt 
manlar arasmda, Asyamn hic;bir tarafm· sulh ismile kaphyan bu cihan§timul ve so
da mevcud bulummyan bir demiryolu nu gelmez teraneden daha garib birtey 
~ebekesi tesis etmi§ ve bu §ebekeye tama- var tmdtr~ Diinyantn en ate~li milletinin, 
men hakim bulunmu§tur. Ordusu, As • durmadan sulhtan bahsetmesinden daha 
yamn en kuvvetli ordusudur, filosu, <;in aykm ne tasavvur edilebilir? 
denizlerinin en talimli ve en kalabahk fj. 382,000 kilometro murabbaJ mesahai 
loaudur. Endiistrisi Jarkm en kudretli, en sathiyesile, her sene bir milyon artan 
bol vesaitli endi.istrisidir ve ii!; seneden • 69,250,000 lik niifusile, ]aponya, biitiin 
beri, ticareti, <;;inde, Hindi~inide, Hin .. diinyanm en az istikrara sahib ic;timai un
diatanda, Sond adalannda, Avrupa mil• surudur. Avrupanm mesela Belc;ika gibi, 
letlerinin ticaretini istihlaf etrni§tir. Ma- en fazla niifuslu topraklarmda, kilometro 
mul e~yast, Birle§ik AmerikayJ ve An • murabbat ba~ma niifus miktan 670 raka
vers limamm istila etmektedir. Fa kat bu mmt gec;medigi hal de, J apouyada, bunun 
muaz~am maddi muvaffakiyet, manevi biT misli, yani 1 167 dir. 
v~ ~ulli muvaffakiyetinin yamnda pek Y ani, her sene, J aponyada, hayata su
Ku~uk kalu, Hindistan fngiliz tahakkii - sam1~ ve c;ah§maktan feragat edemiyecek 
m~ bl\tnda boy.u~ igerken, <;in, kendisine 200,000, hatta bazan 300,000 gene ka· 
1he u mak .ve tsttklalinden istifade etmek dm ve gene erkek, hayata ahlmaktadtr. 

ususundakt kabil' . 1 .~. 1 d h ~ 
JYetstz lgt e a a aglr Bunlan beslemek, c;ah§ttramk, en mi.ib -

surette muhakkir olurken, modern bir 
devlet halinde tensik d'l J rem ihtiyaclannl tatmin edecek bir hayata 
h , e 1 en aponya, k I k b'l I ? G . J em an anevi b' 1 • eri~tirme nasi a 1 o ur er«;I, apbn r d k J w lr §ark I liDparatorJuJt ha-
~n e a maga, hem de Almanya, Arne- endi.i~tri~i azametli bir inki~afa l]lazhar 

nka, Avustralya gibi en miitekamil mil- olmU§Iur. 1903 te 500 milyon Yen olan 
letler decesine Yiikselmege ;uvaffak ol - ticareti, 1907 de 850 milyon Yene yiik· 
muttur. 

selmi§, Harbi Umumide dort milyara 
Sahib oldugu niifuz d b' d . · . sa eee tr e e • c;tktnt~ ve 200 ile 500 arasmda dol11.§3.n 

b~yat. ~artbe~tnden ibaret degildir, hatta 
b1r ftktr gar1besi de degildi t k''t· bir muvazene gostermi§tir. Bunlar, ger<;i, 
leleri, canla ba~la ]aponya;·a n::;ecc~h c;ok mUkemmel neticelerdir, fakat itiraf 
etmekte ve yegane hami 51fatile ona dog· ettnelidit ki, buhran, her millet gibi, Ja • 
· [*1 ilk yaz1lar 27, 29 ve 31 ma"Yl8 tarlhlt ponyaya da tesir etmi§tir. 1932 de, tica

sayJ..lanmizda ~Iknn~tJ.r. ret I 916 daki rakamlara kadar inmi§ti. 
~ 
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ERSERi 
Yazan 2 Server Bedi 

Bu sotler Suzan:n uydurmastydl, Sa-~ Erenler bilir. 
dinin gizli tenb~hl:ri arasmda yoktu. Sabahat gene dU§iiniiyordu. ~adi onun 

Sabahat dedt kl: , . koluna girerek: 
- Bankadan .ahr, vennm amma c;an· _ Ctkahm, dt!di, ben bu kadar mas-

ta bulunmapa dlye korkuyorum. rafa girmenize razt degilim. Ne olacak? 
Suzan alttldi: . . Nihayet bunun otesi fald1r. , . 
- Bulunmazsa paramz tade eylemr. _ Fakat yadigann kaybolmast 1yt 
Sadi de attldt: . degilmi§, i§lerim rasgitmezmi§. 
- Ha ... l)yle ya ... Saht. .. 0 Zaman - Yal .. Profesor oyle mi buyurdu) 

ki.il nezri yoktur. - Evet .. , Ben de korktum dogrusu. , 
Sabahat Sa din in yiizi.ine bakarak: - Peki, bulunursa i,Iet ra~"ideeek mt 
- N astl? dedi. bakal!h1) 
- Efendim ... Canta bulunursa altm• Su~an hararetle: 

lar nezredilir. Nezir, yani kurban edi • - Tabil! .. dedi. . . 
lir. Eritilen altmlar kiille kan~tmlarak $adi gulmemek ic;in ba§tnl ka§lr gtbl 
baht agacmin altma gomi.ili.ir. Bu baht bir hareket yapm1ya mecb~r .olarak: .. 
ail act kimsenin bilmedi2i bir yerdedir. _ - Ha!.. 0 ba1ka, dedi, 1nsanm yuz 

Sekizinci Y erli Mallar sergisi i~in Tak
sim bahc;esinde bugi.inden itibaren !:aztr
hklara ve yer tevziine ba§lanacakttr Ser
gi bi.irolan da bu sa bah T aksim b'l.h~;e
sinde ~ah§maga ba§hyacaklardtr. Evvelii 
bah~ede sergiye i§tirak edecek sanavidle
re yer tevzi edilecek ve ond•n $onra ·in
§aat derhal ba§byacakt1r. 

Sekizinci Y erli M al111r sergi~i bu aym 
26 nc1 cuma gi.inii davetlilere ve cumar• 
tesi giinii de umuma ac;1lacakttr. Simdiye 
kadar sergiye i~tiraki kabul edenletd~n 
ba~ka di.in bi.itiin sanayi erbabma b;r ta· 
mim yap1lm1§ ve sergiye i§tirake davet e
dilmi~lerdir. 

Sergiyi tertib eden Sanayi Birligi ida
re heyeti diin ak§am serginin bu sene ku· 
rulacag1 Taksim bah~esinde toplanrru§ ve 
yap1lan plana gore muhtelif sanayi §Ube
lerinin paviyonlannm bulunacag1 yerler 
tesbit edilmi§tir. 

Galatasaray lisesindeki aergilere gore 
yaptlrnt§ olan eski Sergi nizamnameei .te 
degittirilmi§tir. 

Ve bir~ok senelerdehberi, ithalat, ihraca
h ge~;mittir. J apon hiikOmetinin resmi ia
tatistiklerine nazaran, J apon marnulahntn 
ihracatl, Y enin aukutu iizerine nekadar 
arttk olursa olsun, diinya ihracahmn an
cak yiizde iic;iinden bir par~a fazla bu • 
lunmaktadu. Esasen, bu ihracat bilhas a 
Asyaya yapllmaktadtr. Y eni diltiiren Ye 
}aponyayi, Avrupa milletlerinden, tamir 
kabul etmez bir 1ekilde ay1ran buhran o
nu Asyaya dogru sevketmi1 bulunuyor. 
Bu takdirde, nastl olur da, en iyi mii~te
rilerinden biri olan ve ihracatmm dort
te birini satm ahp, ithalahnm dortte biri
ni ona satan Cinle alakadar olmaz ?. 
olmaz~. 

BERNAR FAY 

Jiraya giizel bir istikbal satm almasl hi~ 
pahah degildir. 

Sabahat Suzana donerek: 
- Bllgi.inkii borcum nedir? Ne vere· 

ce~im ~ diye sordu. 
- Bugtinkii masraft verdiniz. 
- Ha ... Bale hep unutuyorum .. Pe-

deriniz ~u unutkanbgtma da bir c;are bul
sa ... Nekadar verdim~ 

- On be§ lira. 
- Pek giizel... Ben size yann da yiiz 

liray1 getiririm, olmaz m1? 
- Olur efendim. 
Sabahat odadan c;tkarken Sadi Suza

na tekrar gelecegini bir el i§aretile bildi
rerek gene klZI takib etti. 

Sokakta Sabahat hemen ayr1lmak is -
temi~ti. Ac;tk havaya ve aydmbga <;lkm
ca gozlerini kupt§hrarak derin bir nefes 
aldt: 

- Sersem oldum, dedi, mangalda ne 
yaktyor o adam~ 

- Evet, sahi, evin ic;i duman ic;inde 
idi ... Nas1n Memnun oldunut mu~ Ha
rika, dei:til mi~ 

Giiriiltii ile miicadele 

Klaksonnn men'i iyi 
netice vermege ba§ladi 

Bunu ,u son be' on giinliik tecriibe 
sebeb herkese gostermi, ve .... yasag1n 

oldugu iyilikler meydana 
cGiiriiltii ile miicadele:t ba~hkh ya -I 

z1lanmdan 21/5/936 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde «;1kam otomibil klaksonla -

~dmu,tar 

rma dairdi. 
Hulasa olarak §Oyle demi§tim: 
cOtomobillerde klakson ve §iddetli 

diidiik sesleri yasak edilince kazalann 
azald1gi giiriilecektir. Diinyamn bir~ok 
§ehirlerinde bu netice tecriibe ile sabit 
oldugu gibi otomobillerin fevkalAde bir 
ihtiyac olmadan en hafif bir klakson ve 
hatta korne sesi <;Ikarmalan tamamile 
yasak edilmi§tir.» 

Yazmm nihayetinde de §U temennide 
bulunmu§tum: 

cAlakadarlarm bu i.§e ve biiyiik e -
hemmiyetle me§gul olduklanru, yakm -
da miisbet neticeler gorecegimizi kuv -
vetle iimid ederiz.• 

Bu yaz1m1n gazetede inti§armdan ikl 
giin sonra klaksonlarm yasak edilece -
gine dalr havadisler ~1kh. May1s 25 ta
rihindenberi bu yasak yerine getlrilmi§, 
istanbul, diger medeni §ehirlere bir a
dim daha yakla§tnt§hr. 

!stanbul §ehri halkmdan biiyiik bir 
ekseriyetin benimle chem£ikir» oldugu
na §iiphe etmiyerek ortaya attlg1m bir 
temenninin Belediyece blrka~ giin son
ra hakikat haline getirilmesi §iiphesiz 
ki bir tesadiif eseridir. Boyle olmakla 
beraber ben Belediyenin bu ~tok yerinde 
olan karanm alkJ§lamagi, benim gibi 
dii~iinenler namma Belediyeye te§ekkiir 
etmegi blr bort; sayanm. 

Bu borcurnu i:idemekte biraz ge~ kal
dl~mt itiraf eder ve ozilr dilerim. Gee; 
kalmamda, hence miihim bir sebeb var
dir: KHikson yasagt gazetelerde t;Ikar 
~1kmaz tiirlii tiirlii fiklr ve iddialar ser
dedilmeg-e ba~landl. 

Klaksonsuz kalan otomobiller i:iniine 
geleni ~igneyip ge~ecekmi§ gibi clstan
bul halkmm hayab tehlikededir• neti -
cesine varllmak yolu tutuldu. 

Kendi dii§iince ve kanaatler·ime ta -
mamile aykm gelen bu iddialann yan
h~hgt tecriibe ile sabit olsun diye bir iki 
hafta bu mevzu iizerine yaz1 yazmama~1 
ve ~eklenfe~i tasarlarnl§tlrn. 

Daha beklfyecektim. Fakat iki gi.tn 
evvel (Cumhuriyet 31/5/936) ~1kan 
bir yaz1m benf mii~kiil xnevkie koydu. 
r;ok erken ba§hyan t;op arabalarl, c;i:ip te
nekeleri gtirilltu ve patutlema dair olan 
bu yaz1da gene klaksondan 1ikayet var
drr. 

Klakson yasagmtn pek hakh olarak e
nerjik bir tarzda tatbikmdan bir hafta 

Otomobtllerde kUtkson yertne kullamlan 
korneler 

kaldmlmasmdan evvel cgiiriiltii ile mii
cadele. ba§hkh bir seri arasmda gazete
ye verilmi§ ve Sll'a numarasmdaki bir 
hatadan dolayJ. klakson yasagtndan son
ra inti§ar etmi§tir. 

Otomobil klaksonlarmm susturulma -
smdan dolayt c;Ikabilecek mahzur ve 
tehlike iddialarma gelince; garibdir ki 
bu iddialar bu i§te en ziyade alakadar 
olan otomobilciler tarafmdan degil de 
gazeteler tarafmdan ortaya ahhyor. 

Vak1a gazetelerden biri otomobil §O
forlerile uzun cmiilakatlarh siitunlar 
dolusu ne§retmegi ihmal etmedi. Aca -
ba klaksonlann kaldmlmasmdan dola -
YI istanbul halkmm maruz bulundugu 
tehlikeyi cerbabi ihbsas• agzmdan m1 
siiylenmek istedi? 

Ben, §iddetli klakson seslerinin yasak 
edilmesi temennisini yaparken bu tiirlil 
iddialarm ortaya atilacagtm, gazete sii
tunlanna aksedecegini biliyordurn. Ge
rek otomobilcileri, gerek umumiyetle 
~ehir hallom alakadar eden bir mesele 
hakkmda gazetelerin sahifelerini a~Ik 
buluhdurmalan kadar tabii ne olabilir? 

KHikson giirilltiisiinii kokiinden ko -
panp yok etmege karar vermi§ olan res
mt makam ise yapllan biitiin tenkidlere 
kar§l lrulagm1 srmslla. kapanu§, tuttugu 
do~ yoldan ayrllacaga benzemiyor. 

!stanbuldaki sebebsiz ve manasiZ §e
hlr giiriiltiisunii halkm s1hhati i~in mu
ztr oldu~ nisbette izalesi kabil ~irkin 
l>lr !det neticesi telakki eden ve bunun
la miicadeleyi bir yurdda§hk borcu ad
deden bir hem§eri !nfatile ben kl~kson 
yasaiJ.m §iddetle tatbik eden makam1 
blr daha allotlar ve candan tebrik ede
r-im. 

KIAksonlarm susturulmasmda hi~bir 
mahzur ve tehlike rnevcud olmadl~m1 
§U be~, on giinliik tecriibe herkese gos
termi§tfr. 

sonra gene klakson giiriiltiisiinden §i -
kayetimin bir tesadiifiin yapt1~1 yan -
h§hk neticesi oldugunu beyan eder ve 
Belediyeden i:izilr dilerim. KIAkson §i - umarun. 
k~yetini havi olan bu ya:n klaksonlarm 

Tam tersine, bu yasagm sebeb oldu -
gu bir~ok iyilikler meydana ~1kmaS'a 
ba§ladi. Bunlan gelecek yaz1da sayma -
ga ~;ah§aca~. En koyu kll\kson taraf
tarlarmm bile bana hak vereceklerini 

V. BIRSON 

Askin tarifine 
' 

kablacak kelime! 
Ji:5) iiyiik Rus miitefekkiri T olstoi
(,g) nun begenilmiyen bir a~k tarifi 

var ki §Oyledir: A§k, §ahsi 
bahtiyarhklardan ve menfaatlerden uzak 
kalmaktu. 

Biiyiik filozoflardan Main de Biran, 
Rus meslekta§lntn begenilmemi~ olan ta
rifine i§tirak etmekten <;ekinmiyor ve: 
<<A§k, nefsi unutup ma§uku dii~i.inmek -
tir>> diyor. Psikolog Rauh'un da verdigi 
hiikiim, a§ag1 yukan boyledir. 

Spencer, Sokrattan bugiine kadar ge
len filozoflann a~k hakkmda yapttklan 
tarifin hepsinden miikemmel bir izahla 
ortaya anhyor ve §UDU soyli.iyor: A~k. 
kari§Jk ( complexe) duygulann muhassa
lasJdlr. 0, dostluk - amitie degildir. Ar
zu - desir degildir, meyelan - inclination 
degildir. Sympathie degildir. Sehvet -
concupiscence degildir. Kudretli, kuvvet
li, kahir ve hakim bir heyecan - emotion
dur ki bi.itiin bu say1lan duygulan ihtiva 
eder. Y ani a§k dostluktan, arzudan, me
yelandan, sempatiden, §ehvetten miirek· 
keb bir halettir. Biitiin iht1raslardan us
tun bir kuvvet olarak viicud bulur. 

A§kt kelime halinde olsun tatmak is -
teyip te onun mukemmel bir tarifini an
yanlar, bugiine kadar Spencerin hiik -
miinde isabet gori.iyorlard1 ve a§km aza
metini bu tarife gore anlam1~ bulunuyor
lardl. Y almz §ark §airleri, garbin filo -
zoflarile uyu§maml§lar ve a§kl bir bela, 
bir iptila olarak kabul etmekte mus1r 
~alml§lard!. Bunlarm ba§mda: 
A~ka ta•n etmek olmaz milptelddtr ney

leJtn 
Ademe mihril muhabbet blr belad1r ney. 

lesln 
Diyen rahmetli Fuzu1i vardtr. Descar

tes da a§kt bir zaf - faiblesse olmak ij • 

zere telakki edenlerdendir. 
T asavvuf ehli dedigimiz zi.imrenin 

hiikmu ise bi.isbi.iti.in ba~kad1r. Onlar 
a§kta gayenin birle§mek degil, bir ol • 
mak oldugunu soylerler. Bu ziimreye 
gore a§k, hakiki a~k. taalluk ettigi kalbi 
fena mertebesine gotiiriir ve orada a -
§tkla ma~ukun farkt kalmaz. 

Ben de bugiine kadar Spencerin tari
fine deger verenlerdenim. A~km kan~tk 
bir his manzumesi, yahud mecmuas1 ol
duguna inamyordum ve a~k denilir de -
nilmez dostlugun, arzunun, ihttrasm, ~eh· 
vetin, sempatinin elele vermesinden vii· 
cud bulan bir goniil futtnast sezinsiyor
dum. 

F akat garson Haralambi ile evlenen 
Prenses Azra, bize Spencerin tarifinde 
bir kelime eksik bulundugunu bil' arne!! 
ogretti. Bundan sonra o tarife kattlmasi 
laz1m gel en kelime sudur: Skandall ... 

M. TURHAN TAN 

-- --- AJmanyaya satdan mallar~n 
Avusturyanm ve merkezi Avrupanm halve iatikbali fiatlar1 

[Ba1makal~den l%11vatn] 

Y eni Alman tabiyesi Anschlus (ilti
hak) i§inde asia aceleci olmamak l&ztm
dtr, Zamanla Avuaturya kendiliginden 
bir iltihak yapatsa. ~veya yapttgtnda- di
get devletlerin herhangi bir mildahaleleri 
vukuuna kar§t Altnanya ortaya Avus
turyamn istikl&line mi.idahale edilmemek 
icab ettigini ileri si.iren bir dava atacakhr 
diye tahmin olunur. Alrnanya Avustur
ya meselesinde o kadar aceleci degildir 
ki hatta bir arahk Almanya ile ltalyamn 
Avrupa siyasasmda birle§meleri ihtima
linden bile bahsolunmu~tu. Ortada bir 
Avusturya meselesi varken Almanya 
ltalya ile nas1l birle~ebilir diye di.i~iinen
ler a,agtdaki sebebden dolay1 bu anla~
manm mlimkiin olabilecegini hesaba kat
mahdalar. Boyle bir anla~ml!. i~in AI· 
manya ,imdilik Avusturya i.izerinde hie; 
bir hareket yapmamag1 deruhde edebilir, 

- Sa~t1m, ta§ttm... Hala goziirne, 
kulaitma inanamtyorum. Ah yengemi de 
getirsem ... 

- Sakm hal .. Bana &oz veriniz, hi~ 
kimseye bir§ey soylemiyeceginize. 

- Onu Hindli klz& da vadettim. Fa
kat na11l konu~u,Yor o ... Errneniye «;ah • 
yor agz1, deiil mi? 

- Evet .. lstanbula geldikleri taman 
Ermeni mahallesinde otunnu~lar... Bit 
Ermeni hocadan tiirkc;e ders almt~. Fa -
kat iyi ktzdu. 

- Evet... Ben fen a m1 ettim aca • 
ba? 

- N eye fen a ettiniz 1 
- Yi.iz lira istiyorlar. Cok degil mi) 

Aldahyorlar m1 ~ 
Sadi biraz dii~i.iniir gibi yapt1ktan son

ra: 
- Vallahi bu itikad meselesidir, de

di, gaibden haber vennege fiat bic;ilmez 
ki... Mesela benim «;ocugum kaybolsa, 
zengin olsam, bir fala binlerce lira ve -
ririm. Cocugumu bulmasJ ••utile tabit. .• 
Cocugum bin lira eder mi, etrnez · mi dii-

yarm veya obiirgiin Avusturyanm kendi
sine geleceginden en kat'i aurette emin 
oldugu i<;in ve bu emniyete day anarak I 

Nihayet §U hakikati teslim etmege ih
tiyac vardtr: Eger Avusturya sureta bir 
istiklal hesabma 1unun bunun elinde o
yuncak olursa ve Avusturya Almanya ile 
ltalyadan birinin mutlak tesiri altmda 
kalmakta muhayyer btrakthrsa Avustur
yahlann italya yerine AlmanyayJ tercih 
edeceklerinde tiiphe yoktur. 

Avusturya meselesinde er veya gee; 
Avusturya halk1nm fikri hakim olacaktu. 
Eier glinlin birinde Avusturyaltlar cebir 
ve tezyikten azade bir gene] oyla ( aray1 
umumiye) Almanyaya iltihak1 iltizam e
derlerae biz biiti.in Avrupada bu hadise
nin online gec;ecek kuvvet tasavvur ede
miyoruz. Avusturyahlar kendi hakiki is
tiklallerini iltizam ettikleri takdirde ise 
onlan bu haklanndan mahrum etmenin 

~UnUr miiyiim? 
- Cok dogru. 
- Eger validenizin yadiganmn sizce 

hi~bir ktymeti yoksa ... 
- Bilakis ..• Ben de binlerce lir:L ve

ririm onu bulmak ic;in. 
Sadi o zaman bu i§in yiiz liraya pa • 

zar!tk edilmi§ olmasma ic;inden teesalif et
ti: «Oyleyse ben bir bahane bulur, ~en
den bu bin lirayt cekerim I» diye dii~iinii
yordu .. 

Sabahat onun rnaksadtnt hissetmie gi
bi: 

- F akat yiiz lira vermek te giic; be -
nim i~in, dedi, bankada param ~ok a -
zaldt. lzmirden bekliyorurn. Manisada 
~iftligimiz var satJlacak. SatJldt daha 
dogrusu, F akat muameleai bitmedi. 

Sadi bir mi.ijde gibi dinledigi bu ~;ift
lik hikayeaini hi~ duymamt, gibi: 

- Demek yann gene bulu~acag1z? 
diye sordu, buraya beraber gelelim. 

- Gelelim. F akat size zahmet ver -
diiim ... 

- lstagfurullahl.. Cok merak edi ~ 

Almanyaya mal sevkeden baz1 ihra • 
cat~IlartmlZln ekseriya Alman kontrol 
dairesinin mlisaadesini almadan mallan
m gonderdikleri ve bu yiizden bilhassa 
fiat hususunda biiyiik ihtilaflar zuhur 
ettigi Almanyadan bildirilmektedir. Hal
buki Tiirk ihracat~Ilarile Alman ithald.t~ 
~tlan arasmda takarri.ir eden fiat, Alm'ln 
kontrol dairelerince kabul edilmedigi ~ak
dirde Almanyaya mal ithal etmen!n im· 
kam olmad1gmdan Tiirkofis bunu Tica
ret Odalan vas1tasile de bi.iti.in ihracat • 
c;:lara bildirmi~tir. 

de asia kolay olmad1g1m pek iyi biliyo· 
ruz. 

l§te A vrupamn merkezindeki A vus
turya meselesi §imdi biitiin c;evreleri o
lanca vuzuhile teressi.im eden boyle bir 
mesele haline gelmi~tir. 

YUNCJS NADI 

yorum. Baka!tm ~antay1 nastl bulacak? 
- Ben de onu merak ediyorum. 
- Y arm ayni yerc~. ayni saatte bu-

lu~uruz. F akat unutmaymtz ha... Bir 
de ... Kuzum... Yengenizle gelmeyin 
sakm. 

- Peki. 
Ktz etrafma iirkek gozlerle bakarak 

ve sekerek uzakla~h. Sadi uzun bir mi.id
det gozlerini aytramamt§h: «N e sa f kek
lik be! diye dii§iindii, ~iftligi de var • 
ffil§ !» 

Bu c;iftlik hikayesi etrafmda mi.iphem 
projelerle eve dondii. Kap1y1 a~an Ma
dam Afro ona hayret ve ~i.iphe dolu gi)z
lerle baktyordu. 

- KtzcagJZm ~antasm1 bulacag1z .. -. 
dedi. 

Madam Afro bir kelime soylemeden 
Sadinin yiiziine bak1yordu. Sadi oda ka· 
p1smm e~iginde gori.inen Suzana: 

- Madama be~ lira verI dedi. 
Suzandan paray1 alan kadtn avcunda 

ag1r aibr klVlrarak di.i§iinceli bir halde so-
ruyordu: 

[Arkasa var] 



Finlandiyali giire~«;ilerle 
diin gece ·yap dan miisabaka 
c;ohan Mehmed, Finlandiya serbest 

stklet ~ampiyonunu yendi ""' agtr 
Finlandiyali giire§~ilerle ikinei mii -

sabaka diin geee T aksim stadyomunda 
yapllml§tlr. Finlandlyah pehlivanlar, i -
ki giinliik istirahatten sonra diin geee 
hakikl k1ymetlerini ortaya koymu§lar -
d1r. Pazar giinii vapurdan ~1khktan iki 
saat sonra miisabakaya girmi§ler, bu 
yorgunluk dolay1sile ne olduklanm pek 
belli edememi§lerdi. 

Stadyomda diin gece radyo tertibah 
da yaptlml§ oldugundan miisabakalarm 
netieesini halka bildirmek kolayla§ml§ • 
hr. 

Diin geee Finlandiyah gi.ire§c;ileri ya
kmdan gormek. imkamm bulabildigimiz 
i~in. maruf giire§~iler yeti§tiren bu mem· 
leketin pehlivanlan hakkmda bir fikir e· 
dinebildik. Finlandiyah giire§c;iler yal • 
mz kuvvetle, teknikle degil, bu i§in bin 
bir hile ve hud' asma da mi.iracaat ederek 
giire§iyorlar. 

Parmak. kiVIrmak, ayaga basmak, a
iitz, burun llkamak, ayak. koymak, vel
hasd galib gelmek i~in hakemlere gos -
termeden ne yapmak Iaz1m gelirse hepsi· 
ni yap1yorlar ve bunu miibah addedi -
yorlar. Bizim giire§<;ilerimizin hi~ bil • 
medikleri ve merdlik §anma da yakt§tlr
madJk!an bu hareketler, Finlerin en bi· 
rinci galibiyet silahlanndan biridir. Fa
kat itiraf etmek laz1mdJr k.i, beynelmilel 
miisbakalarda, Olimpiyadlarda muvaf -
fak olmak i~in yalmz kuvvet ve teknik 
kafi degil, bu hileleri de ogrenmek lazJm 
geliyor. Bu itibarla Olimpiyadlardan 
evvel Finlerle kar§Jla§mak bizim i~in bil
hassa bu noktadan ~ok kazanch olrnu§ • 
tur. 

Qoban Mehmedin Ftnlandiya ~amptyonu nu yendi/11 miisabakadan blr gorii.nfl$ 

saniyesinde minder kenannda bir~ok kim- k.at c;ok nazik Salih yeniliyordu. 
senin gormedigi bir tu§ oldu. Sad1k ha- Salihin sert hareketlerinden sonra has
kim giire§mesine ragmen bu miinazaa ii- mmm nezaketle el s1mkas1 o kadar c;o • 
zerine IU$ iizerine maglup addedildi. galml§ ve Finli giire§~i de buna o kadar 

?2 kilo (Serbe.t) ah§ml§h ki, bir arahk Salihin sert bir ha-
Bu siklette Ank.arah Hiiseyinle Hok- reketinden sonra giiliimsiyerek daha ev • 

ko kar§Jla§hlar. Ciire§in ba§lamasile Hii- vel davrand1 ve Salihe elini uzatarak giil
seyin hakimiyeti eline alarak rakibini c;ok meleri bir kat daha fazlala§hrdl. 
mii§kiil vaizyetlere soktu. flk on dakika berabere say!ldJ. Kur' a 

Ciire§ bir arahk o kadar zevkli ve he- netieesinde Salih evvela iistte, sonra altta 
yeeanh bir §ekil ald1 k.i herkes nefes al- giire§ti. Son dort dakika da ayakta ne -
madan seyrediyordu. 1Ik on dakikay1 tieesiz didi§melerle gec;ti. N etieede Kor

honen galib ilan edildi. 
Airr srklet (Serbest) 

Bu giire§i Cohan Mehmedle Y awinen 
yaphlar. 1Ik ik.i dakika ~obamn haki • 
miyetile eereyan edip Finli miitemadiyen 
tedafiil bir vaziyet ahyordu. F akat bir a· 
rahk ~oban miihim bir tehlike atlath ve 
kuvveti sayesinde bundan kurtularak has
rom! altma almaga muvaffak oldu. 

Haylaz talebe 

S1n1fta kabnca muallimi
nin evini ta,Iadi 

Zeyrekte ~inilihamam sokagmda 
numarah evde oturan fstanbul onikinci 
ilkmekteb muallimlerinden Safinaz, ev -
velki giin mektebe gitmi§ ve talebelere 
kameleri verilirken haz1r bulunmu§tur. 

Safinazm talebelerinden 264 numa • 
rah 14 ya§lannda lbrahim, karnesini a
hp ta s1mfta ka!dJgml goriinee fena halde 
kiZIDI§, muallimine giderek hak51Zhk e
dildigini, soylemi§tir. 

Muallim, c;ocuga geleeek sene ~ah§ -
masmt tavsiye edere'k mektebden aynl -
ml§tlr. F akat ki.ic;iik Ibrahim de mual -
limin arkasmdan sokaga f1rlam1§ ve eline 
ald1g1 ta§lan muallimine gostererek: 
«Bunlarla senin ba~tnl yarmak bana bore 
olsun» diye bag1rmaga ba§lamJ§hr. 

Safinaz evine geldikten bir miiddet 
sonra Ibrahim de evin kar§ISmda kaldt -
nma oturarak : 

«- Ben §imdi evime nas1l giderim.» 
Diye a~lamaga ba§laml§ ve yerden 

topladJgl la§lan muallimin evine atmaga 
ba§laml§hr. Bu haylaz talebe, muallimi
nin evine birka~ ta§ athktan sonra aghya
rak kaybolmu§tur. 

Muallimin ~ikayeti i.izerine polisler ib
rahimi yakalamJ§Iardlr. 

K1zday Cemiyeti bir 
miisabaka a~b 

Bu ytl da 8 ve 9 agustosta tertib 
edilecek Kermese, Avrupanm tanmmt§ 
artistlerinin de i~tiraki i<;in Ktnlay ce
miyeti te~ebbiisatta bulunmu§tur. Bu 
miinasebetle memleketimizde en <;ok be
~enilen artistlerin kimler oldugunu an
lamak i~in bir anket a~ml§hr. 

Tercih ettiginiz artistlerin ii<;iiniin i
simlerini ve a~1k adresinizi a~ag1daki 
kupona yaz1p imzahyarak Kermes prog
ram komitesi ba§kanhg1 KlZllay cemi • 
yeti Eminonii adresine gondermeniz ri
ca olunur. 

Yaptlacak tasnif neticesinde kazanan
lara Kermeste muhtelif k1ymetli hedi -
yeler verilecegi gibi isimlerl de aynca 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Kermes mlisabakas1 kuponu: 

Berlin 

Beynelmilel miisabakalarda §ampiyon
luk kazanmarun ve §ohret sahibi olma -
mn nelere miitevakk1f oldugunu bu su -
retle biz de ogrenmi§ oluyoruz. 

llk on dakikay1 <;oban, Y awiJleni bir 1----+---~-:---:-:---~--:---t 

Finlandiyahlarla U'runeu miisabaka 
per§embe giinii ak§arnl saat 8,30 da gene ' 
Teksimde yap1laneakhr. Bu mi.isabak.a -
larda bizden k.imlerin giire§eeegini F ede
rasyon bugiin tesbit edeeektir. 

Diin geceki miisabakalann tafsilah §U· 
dur: 

56 kilo (Grekorumen) 
1Ik giire§ Hiiseyinle Pertonen arasm

da yapJ!dJ. Hiiseyin ilk on dakika i~inde 
dii§tiigii tehlikeli vaziyetten mi.ikemmel 
bir koprii ile kurtuldu. Berabere biten 
birinei devreden sonra kur' a netieesinde 
Hiiseyin alta dii§tii. Finlandiyah giire§· 
c;i miikemmel kapl§lar yapmakla beraber 
Hiiseyin de altta giire§mesine ragmen 
iisttekini tehlik.eli vaziyetlere sokuyordu. 
lkinei ii~ dakikada iiste ~1kan Hiiseyin 
blr miiddet dinlendikten sonra hasmm1 
belden kavnyarak bir salto tatbik etmek 
istedi fak.at muvaffak olamadt. 

Son dort dakika tam bir beraberlik 
ic;inde eereyan ederken Hiiseyin, Fin -
landiyah giire§~inin mahirane bir oyu -
nuna kap1larak maglub oluverdi. Bu gii
re§ tu§la netieelenmemi§ olsayd1 hakem 
~eyeti bir taran galib ilan etmek ic;in 
"lU§kiil vaziyete dii,eeek.ti. 

61 kilo (Grekorumen) 
Bu s1klette Y a§arla misafirlerden 

'-anne kar§Jia§hlar. Gee; en seferki giire§te 
Habibi hayli hupalaml§ olan Lannenin 
Y a§ara kar§l ne yapaeag1 merak. edili • 
vordu. Hakem bir arahk giire§i durdura
rak. Y a§ann ba§ml muayene etti ve bri • 
yantin siirmii§ oldugunu gorerek sildirt-
~i. 

T ekrar ba§layan giire§ ~ok ~etin bir 
arzda cereyan ediyordu. Finlinin kuv • 

tet<:e daha iistiin oldugu Y a§an miite • 
nadiyen minder dJtma siirmesinden belli 
)luyordu. 

1Ik. on dakika beraberlikle bittikten son· 
a Y a1ar alta dii§tii. Finli birkac; oyun 
atbik etmek istediyse de muvaffak ola

rnadJ ve bir defasmda Y a§am altma dii§· , .. .u. 
Alta dii§en Finli kendisine oyun yap • 

.trmadan i.i~ dakikay1 atlath ve son dort 
dakika da ayakta giire§ildi. Bu miiddet 
zarfmda da giiretc;iler yeni§emediler. 

Neticede Ya§ar ekseriyetle galib i • 
Ian edildi. Y a§ann say1 hesabile galib 
gelmesinde Finlandiyah giire§<;inin miite
madiyen favul yapmas1 da iimil olmu~ -
tur. 

66 kilo (Serbest) 
Bu giire§i Sad1kla Ranta yapblar. Cii

re§ ikinei dakikasmdan itibaren ~ok ha
raretli ve Sad1km lehinde eereyan etmege 
b .; § 

t:"aht d6rdi.incU dakikanm 59 uneu 

Mersinli Ahmed, 47 saniyede maglub etttgi 
rakibtle beraber 

galib bitiren Hiiseyin ayakta giire~megi 
tercih etti ve rna~ o suretle devam eder
ken Hok.ko bir kafa kol kapmaga muvaf• 
fak olarak oyunun ba§tndanberi hakim 
giire§en Hiiseyini tu§la yenmege muvaf
fak oldu. 

79 kilo (Serbest) 
Mersinli Ahmedle Y eksten arasmdaki 

giire§ten pek ~ok kimseler, bilhassa Fin
l~ndiyah giire§!;i bir~ey anlayamadt. Ciin
kii ba§lama c;anile hasmma saldtran Ah
med rakibini kueagmda, kollarmda ta~1-
d1ktan sonra ba§ a§agl getirmek suretile 
47 saniyede yeniverdi. Finli giire§c;i de 
neye ugrad1gm anlayamad1. 

87 kilo (Grekorumen) 
Bu giire§i Urfah Salihle Korhonen 

yaphlar. 
Ba§lang1c; hayli eglenceli bir §ekilde 

gec;ti. Salih her sert harketinden sonra 
hasmmm eJini oy)e bir nezaket)e Slkarak 
af dileyordu ki biitiin seyirciler kahkaha
larla giiliiyorlardt. 

Bir arahk Finli, Salihin adaleye miis
tenid saldm§lanna ~k ince bir oyunla 
mukabele etti ve az hlsm bizim sert fa -

cok kereler altma almaga muvaffak ola- t----+----,;....----·--t 
;ak yordu ve hasmmm iistiinde giire§me
gi tereih etti ve bir hayli ugra§lp hasm1 -
m adamak1lh ezdikten sonra 14 dakika 
38 saniyede tek kol kapmak ve iri has • 
mm1 bu suretle c;evirerek mhm yere ge -
tirmek suretile galib geldi. ~obanm yen
digi Finladiyah, Finlandiya ag1r siklet 
serbest giire§ §ampiyonudur. Bu itibarla 
kazand1g1 muvaffakiyet bilhassa §ayani 
takdirdir. 

56 kilo (Serbest) 
Son giire§i 56 kilodan Ahmedle Per

tonen serbest olarak yaptllar. Bu giire§ 
ba§lang1c;tan itibaren c;ok eanh ve hare • 
ketli bir §ekil ald1. Ahmed alaturkalar -
daki tecriibelerini de tatbik ederek has -
mm1 c;ok. mii§kiil vaziyetlere sokuyordu. 

1Ik on dakika Ahmedin lehine bitti ve 
hasmm1 alta alarak giire§megi tereih etti. 
F akat dakikalar ilerledikc;e oyunun zev
ki fazlala§IYOr, iki pehlivan da bin bir 
marifetler gostererek alkl§ topluyorlard1. 
F akat Ahmed hinhir oyun gostermesine 
ragmen bu oyunlardan birinde Finlan'di
yalmm tuzagma kap1ld! ve tu~la yenildi. 

F enerydmaz kuliibiiniin 
idman §enligi 

F enery1lmaz Spor kuliibii ba§kanh • 
gmdan: 

Kuliibiimiiziin y1lhk idman §enligi 7-
6-1936 pazar giinii Bozkurt alamnda sa
at ikide yap1laeagmdan degerli iiyeleri
mizin bu kutlulamada bulunmalanm say
gJlanmla dilerim. ~enlik program! §Udur: 

Cec;id toreni, gene tak1mlar mac;1, 1 00 
metro ko§u, giille alma, yiiksek atlama, 
1500 metro ko§u, B. tak1mlan futbol, 
voleybol, 400 metro ko§u, uzun atlama, 
bisiklet yafl§l, tekaiidler mac;1, 3000 r.tet
ro ko§u, birinei tak1mlar futbolii, arma
gan dag1tma. 

Bir izah 
Altmc1 Balkan oyunlan miinasebetile 

bu siitunlarda yapbg1m ne§riyat arasm
da Atletizm Federasyonu ba§kammn 
Hilaliahmer cemiyetinin rozet dagttma
sma miisaade ~tmedigi halde nane §e -
keri ve saire satmak inhisanm 25 lira 
mukabilinde bir ayak sabc1sma verdigi 
hakkmdaki yazmm Federasyon ba§kam 
Biirhan Felegin §ahsma matuf olmad1 -
~m ve mevzuu bahsolan paranm d1>. 
Atletizm Federasyonu tarafmdan aim -
mamt§ oldugunu beyan ederim. 

Ahmed lhsan 

lngiltere, Lehistanla da bir 
deniz anla§masi yap1yor 

Londra 2 (Hususi) - !ngiltere ile 
Lehistan arasmda bir deniz anla§masi 
akdetmek iizere bugiin Londrada iki 
devlet murahhaslan arasmda miizake -
relere baiiilanmt§tlr. 

Londra 

Roma 

lsminiz 

Ktztlay kazas1 Kermes program 
komitesi, Eminonii 

Viyanada bir 
Tiirk artisti 

Bu resim, Viyanada ne§rolunan Ra -
dio Welt ismindeki Radyo meemuasmm 
son say1smm kapagm1 siislemekte ve a! -
tmda « Tiirk aktris ve dansozii Adalet» 
diye izahat verilmek.tedir. Herhangi bir 
Avrupa memleketinde yeti§tigini zannet
tigimiz bu san' atkar vatanda§unlzm hii -
viyet ve faaliyeti hakkmda §imdiye ka -
dar Tiirk matbuatma malumat vermemesi 
acaba fazla tavazudan m1, yok.sa san'at 
aleminde biisbiitiin yiiksek bir mevkie 
c;1khktan sonra memleketine ve muhitine 
birdenbire bir siirpriz yapmak istemesin
den mi ne§' et etmi§tir, bilmiyoruz. F akat 
bu san'atkar ktztmtz her kimse kendisini 
tebrik ve Radio Welt meemuasma da 
Tiirklere ve bir Tiirk san'atkarma kar§l 
gosterdigi bu alakadan dolay1 te§ekkiir 
ederiz. __ ._.,..., ... ,_ 

Bona komiseri Londraya 
gidiyor 

Borsa ve Osmanh Bankast komi~eri 
fhsan Rifat aym 16 smda Londrada tvp
lanaeak olan Osmanh Bankas1 heyt"ti u
mumiyesinde bulunmak iizere T eofil 
Cotye vapurile hareket etmi~tir. Borsa 
komiserligine kambiyo §Ubesi miidi.iri.i Ha· 
san vekalet etmektedir. 

3 Haziran 1936 

( Siyasi tetkikleri J 
ltalyantn bir astrhk 

miistemleke siyaseti 
Yazan: Enver Ziya Karal 

1870 de ltalya milli ittihadml tamam- !talyan Ticaret Odalan miimessillerl• 
lachktan sonra Avrupamn biiyiik dev - nin 1896 da Cenovada akdettikleri bir 
letleri s1rasma katlhyordu. Fakat bu ta- kongrede mevkii iktidarda olan hiikll• 
rihte biiyiik Avrupa devletler·i, malik mete KlZlldeniz lizerinde ticari antre • 
olduklan miistemleke imparatorluklan polar tesis etmesini teklif ediyorlar. 
sayesinde diinyanm da biiylik devlet - 1870 de Rulattino adh vapurculuk ~ir • 
leri idiler. !ngiltere, Fransa, Rusya se- keti gemileri i<;in KlZlldenizde Assabda 
viyesine varmak i~in !talya onlar gibi bir komiir deposu teessiis ediyor. [2] 
faaliyetini Avrupadan harice ta§Irmak 1882 de bu §irket Assab1 italya hiiku· 
ve kendisine bir mlistemleke impara - metine terkediyor. Bu suretle de resmt 
torlugu kurmak mecburiyetinde idi. italyan miistemlekeciligi ba§lamt~ olu • 
Fakat italya bu mecburiyeti yalmz §e- yor. !ngilterenin miisaadesile !talya 
ref kazanmak ve biiyiik devlet Sifatmm 1883 te Massuvaya yerle§iyor [3]. Ayni 
kendisine verilmesi i<;in hissetmiyor - sene ic;inde Habe§,istanda seyahat eden 
du. !talyan mlistemleke siyasetinin ba§- bir italyanm katledilmesini ftrsat it • 
lamas1 ihtiyacm dogurdugu hakiki se - tihaz eden !talyanlar Habe§istanm i~e
beblere dayamyordu: risine dogru bir heyeti seferiye gonde-

!talya cografya bak1mmdan tam bir riyorlar. Dogali mevkiinde bu kuvvet 
Akdeniz devleti idi. Tarihi devirlerin Habe§ler tarafmdan kamilen imha e• 
biitiin uzunlugunca bu denizde ehem - diliyor (1887). Roma kabinesi milli §8• 
miyetli bir ikbsadi ve ticari rol oyna - refin kurtanlmas1 ic;in 100,000 sterling 
ffil§tl. Bilhassa orta zamanlarda Cene- miktarmda bir tahsisat kabul ederek 
viz, Venedik, Piza §ehirleri garble §ark Habe§istanla barb yaptlmasmt karar 
ticaretinin kumusyoncusu idiler. ltti • altma ald1. 1888 de Habe§ hiikiimdan • 
hadlm tamamhyan ltalya ticarette ge- nm olmesi ve dahili harbin ba§lamasm• 
ne §arkla garbin kumusyonculugunu dan istifade eden italya yeni Habe§ hii
yapmagt dii§iindiigiinden uzak seferlere klimdarile mayts 1889 da imzaladtgl 
<;tkacak gemileri i<;in, komiir depolan muahede ile !talyaya Habe§istanda ls
olacak iskelelere ihtiyac1 vard1. Bu is- tisnai devlet muamelesi yap1lmasm1 
kelelerin emniyeti ic;in !talyan olmalan kabul ettirdi. !talya bu muahede ile 
laztmdt. Bu ise ancak miistemleke ol - Habe§istamn kendi himayesine girdi~i· 
malarile kabildi. ni iddia ve bu iddiasm1 Avrupaya ta • 

Yalmz ticaretle istikbalini temin e - mtmak istediyse de muvaffak olamacb. 
demiyecegini anhyan italya, Avrupa 1895 te italya ile Habe§ htiktimdar1 a • 
devletlerinin siiriiklendikleri biiyiik sa- rasmda muahedenin baz1 maddelerinl 
nayi hayatma sliriiklenmek ve sanayi tefsir yiiziinden yeniden ihtilaf <;lkh. 
devleti olmak liizumunu da takdir e - 1896 da ihtilat harbe vardt. Adua oniin• 
diyordu. Fakat bunun i<;in elzem olan de ltalyanlar yeni ve kat'i bir maglu • 
yeralti zenginligi yoktu. !talya i<;in, biyete ugradtlar. italyada efkan umu " 
mevaddt iptidaiye ve maden verecek miye galeyana geldi. Miistemlekecilik 
yerlerin ehemmiyeti hayati bir mesele i§ini idare eden Cr·ispi hiikfuneti dev • 
idi. !talyamn yalmz <;ift<;ilikle ge<;in - rildi. Yeni hiikfunet Habe§istan iizerin• 
mesi ziraate kabiliyetli topragm azhgt de iddialanndan vazgegerek Negiisle 
yiizi.inden ~ok mii§kiildii. Daha 1871 de uzla§b. Bu suretle de italyamn miis -
niifusunun 26 milyon olmas1 ve mute - temlekecilik politikast bir tevakkuf 
madiyen artmas1 bu mii§kiiiati daha zi- devresine girdi. Bu devre laztmdt. <;tin· 
yade arbrmakta idi. Kilometre murab- kii italya mali bir buhran ge<;iriyor ve 
bama 99 ki§i isabet eden italya kesafeti efkan umumiye miistemlekecilige kar • 
nlifus itibarile !ngiltere ve Bel<;ikadan §1 antipati hissediyordu. 
sonra geliyordu. Ya§ama vasitalarma Fakat zamanla bu buhran gegtilU gibi 
nisbetle fazla olan bu niifusun miihim efka'n umumiye de miistemlekelerin e
bir k1sm1 ana vatandan dt§anya hicret hemmiyetini daha iyi kavramaga ba~ • 
ediyordu. Senelere taksim edilen bu hyor. Bu degi~iklikten cesaretlenen 1 • 
hicret fazlahg1 §U rakamlarla gayet gii- talyan hlikumeli 1905 te bir irketin e• 

zel anla~1hr: [1] linde bulunan Somali arazisini de de~ 
!881 de 5~:~!~ lete intikal ettirerek miistemleke yap!• !:; ~~ 718.221 yor. Ayni senede !talya Benadir sahi • 

Bu niifusu kendisine aid bir arazide linde Zengibar Sultamna aid §ehirlerl 
iskan etmek arzusu miistemlekecilik si- de alarak mtistemlekelerini <;ogalhyor. 
yasetinin en miihim amili idi. Bununla 1809 da A vusturyanm Berlin muahe• 
beraber miistemleke Imparatorlugu desine muhalif olarak Bosna-Herse~i, 
kurmak kolay bir i§ degildi. Miistem • miittefik1 olan !talyaya dam§madan il~ 
leke politikasmm muvaffakiyeti i<;in e- hak etmesi, !talyamn da, Trablusgarl>i 
hemmiyetli manilerle mlicadele laztm- i§gal etmesine vesile te§kil etti. italya 
d1. Bu cihetleri takdir eden !talyan hii- Fransa ve !ngiltere ile bu hususta hi • 
kfunet adamlan ittihaddan sonra da • tarafhk muahedeleri imzalami§b. !tal· 
hilde te§kilat, baricde de biiylik dev - ya, Fransanm Cezayir, Tunus, ingil • 
letlerden baztlanmn dostlugunu temin terenin de M1s1r iizerindeki hukuklan • 
i<;in <;ah§blar. Dahilde te§kilat yapmak, m, bu iki devlet te kar§thk olarak !tal• 
bilhassa kuvvetli bir ordu te§kil etmek yamn Trablusgarb iizerindeki menfaat• 
ve yeni bir donanma in§a etmek giiq ol- lerini tamyorlardt. Binaenaleyh 29 ey• 
mad1. Fakat !talyanm kom§U devlet • lUI 1911 de italya Trablusgarbe hiicum 
lerinden Fransa ve Avusturya ile dost- ederek Tiirkiyeye ilam harb ettigi va• 
luk esaslar1 tesis etmesi ciddi ihtilaflar kit, hi<;bir miidahale olmad1. italyan • 
yiiziinden gecikti. lar Osmanh imparatorlugunun ihmal 

Fransa ile olan ihtilafm zahiri sebebi ettigi bu uzak eyalette kurulan miida• 
Papahktan ileri gelmektedir. Fransayt faa kar§tsmdaki muvaffakiyetsizlikle • 
idare eden hiikumet rahibler partisine rile diinyaya giiliinc bir vaziyete dii§ • 
istinad ettigi i~in Papahgm cismani o- tiiler. Bogazlar1 zorlrimalan, Adalar de• 
toritesinin teessiisiine taraftar ve bu nizindeki adalarmdan baztlanm i§gal 
hususta matbuatta Papahk Iehine ya • etmeleri, iimidsizlikten ileri gelmi§ ha• 
pdan propaganday1 miisamaha ile gor- reketlerdi. Balkan Harbi, !talyamn 
mektedir. Fakat iki latin devletin a • harbla kazanamad1g1 Trablusu sulhla 
rasmdaki ihtilafm hakiki sebebi Akde- kendisine kazand1rd1. 
niz meselesidir. Her ikisi de Akdeniz !talyamn milli ittihad1 tamamlad1gt 
devletidir. Fransa Akdenizin cenub sa- tarihten Biiyiik Harbe kadar ge<;en de • 
hillerinde Fas ve Cezayire sahibdir. Tu- virde takib ettigi miistemleke siyaseti 
nusu da almak istiyor. italyanm da Tu- esash ihtiyaclardan ileri gelmektedir. 
nus iizerinde iddia ve ihbras1 vardtr. italya tt~Ier !ttifakma bu siyasette mu-

!talya ile Avusturya arasmdaki ih - vaffak olmak ic;in girmi§tir. Sarfedilen 
tilaf ise Adriyatik ihtila£1dtr. Trieste, kuvvet ve paraya mukabil elde edilen 
Trente italyan §ehirleri olmalarma rag- miistemlekeler <;ok gii<; kazamlrm~ ve 
men Avusturyanm elindedirler. Avus- !talya bu miistemlekelerde iimid etti • 
turyamn bu §ehirleri !talyaya btrak - gini bulamamt§hr. 
mas1 Adriyatik denizinde hakimiyetini ENV ER ZIY A KARAL 
!talyaya terki demektir. 

Fransa ve Avusturya ile !talyanm 
anla§masmt gil<; ktlan bu maniler yii -
ziinden, italya 1878 e kadar Avrupa si
yasetinde miicerred bir vaziyette ka -
hyor. 1878 de Ayastafanosta imza edi -

[1] The Encyclopedia Brltanica volume 
XV England. 1911. 

[ 21 Pietro Orsl. Histolre de d'italle Mo. 
derne, Paris 1913. A. Colin. 

[3J Georges Bourgin La Formation de 
!'Unite itallenne, Paris 1921 A. C. 

len Tiirk - Rus muahedesini tadil i<;in ~=~=======~~~~~~ 
toplanan Berlin kongresinde !ngiltere 
KtbnSI ahyor. Avusturya Bosna-Hersek 
iizerinde himaye tesis ediyor. !talya bo
zulan miivazenenin tesisi ic;in kendisi
ne ya Triestenin ve yahud Tunusun ve
rilecegini iimid ederken, Bismarkm da
vetile Fransanm Tunusa yerle§mesi ve 
Triestenin Avusturyada kalmas1 !tal -
yayt siyasetini degi§tirmege sevkedi -
yor. Fransanm Tunusu i§gal ettiginden 
bir sene sonra 1882 1talya, Almanya ve 
Avusturya ile ii~ler iftifaktm imzahyor. 
Bu ittifakla iki biiyiik devletin mii -
zaheretini temin eden !talya miis -
temleke i§ine ablmak i<;in kendisini ka
fi derecede kuvvetli hissediyor. !ki mer
halede kendisine Afrikada miistemleke
ler ediniyor. 

1) 1885 - 1896 seneleri arasmda garbi 
Afrikada yerle§iyor. 

2) 1911 de Trablusgarbi Osmanh !m
paratorlugundan abyor. 

162 Tiirkku~una 
gene yazddt 

Istanbul Tiirkku§u §ubesinin kayidlerl 
diin kapanml§hr. ~imdiye kadar ya71lan· 
!arm yekunu 162 dir. Bu ytl ba~ka talebe 
ahnm1yaeak, meveud talebeler fnonii 
kampma gotiiriilerek yeti§tirilecellerc:'ir. 
Oniimiizdeki te§rinievvelde mekte~ tek • 
rar ac;tlaea~ ve bu sefer daha fula ha • 
mhkh olarak tekrar talebe kabul ede-
eektir. 

Tiirkku§u mektebinde diin muallim • 
ler tarafmdan u~u§lar yap1lmt§ ve tale • 
belere uc;u§ dersleri gosterilmege ba~lan• 
ml§hr. Bu y1l kaydolunan taleb~lerden 
bir c;oklan biiyiik bir kabilixet goster • 
diginden bir haftaya kadar bu talebeler 
U'rma tecriibelerine ba§hyacaklardu, 
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lngiltere ile ltalyaDin 
aras1 bulunuyor! 

Lordlar ve Avam Kamaralart azastndan 50 ki•i M. 
Musolini ile dogrudan dogruya temasa girdi 

LBa~tarat1 1 tnct sahttede I 
bir milyon asker tahfid edecegi· 
ne dair olan haberleri kat'i su • 
rette tekzib etmektedir. 

ltalya Konsey i~timamda 
bulunmryacak 

Roma 2 (A.A.) -italyanm 16 ha
ziranda Milletler Cemiyeti konseyine i~
tiraki meselesi hakkmda heniiz resmi bir 
karar Verilmi~ degildir. 

Siyasi mehafil, italyanm konseyde 
bulunmiyacagmi teyid etmektedirler. Me· 
ger ~i beynelmilel vaziyette beklenilmi -
Yen bir tak1m hadiseler zuhura gele. 

Romada siyasi temaslar 
Roma 2 (A.A.) - lngilterenin Ro

ma biiyiik elc;isi Sir Eric Drummond diin 
M. Suvich tarafmdan kabul olunmu~tur. 
Aynca M. Musolini de ii~ fngiliz mu • 
hafazakar meb'usunu kabul etmi&tir. 

Arjantinin teklifi ve ltalyan 
mehalilinin fikri 

Roma 2 (A.A.) - Havas ajansm· 
dan: 

Resmi mehafil, Arjantinin Milletler 
Cemiyeti asamblesinin i~timaa davet e -
dilmesi teklifi hakkmda pek te miisaid 
olm1yan bir tak1m miitalealar ileri siir -
mektedirler. Bu mehafil, asamblenin 
boyle acele acele toplanmaga ~agm] -
tnasma hie; te liizum olmadtgi kanaatin -
dedirler. 

Roma siyasi mehafili, ba~langicda 
'Arjantinin te&ebbiisiini.i ogrendikleri za-

Neca•i Habe.istandaki 
hiikiimetle temasta imi,! 

[Ba~tara11 1 «net saht/ede] 
digmi soracagtm. ltalyanlarm ~;ocuklara 
ve kadmlara kar§I kullanmi§ ve yalmz 
obiislerle, bombalarla degil, inti§arlarma 
yanyan hususi cihazlarla atmi§ olduk -
Ian gazlerden bahsedecegim.» 

Neca§i, kendisinin Avrupada ikame • 
linin bir tak1m §artlara muallak tutulmu§ 
oldugunu inkar etmi§ ve harekatm ser -
bestJigi hakkmda §U sozlerj soyJemi~tir! 

«- En biiyiik canilere bile kendile • 
rini tn~~a~aa etmek hakk1 verilir. Su bal
d~ ell! ~~~ milletin takbih etmi~ oldugu 
bu tecavuz kurbammn hie; olmazsa bu 
tecaviiziin ne gibi ahval ve §erait altmda 
yap1lmi§ oldugunu tasrih etmesi kadar 
tabii bir§ey olamaz.>> 

Neca§i, istikbal hakkmda §oyle de -
mi&tir: 

«- Cenevre, miiessesesi, bir hal su • 
reti bulacakhr. Biz, Milletler Cemiyeti· 
ne giiveniyoruz. Zria kuvvetin hakka ga
lebe c;almamasmda bir~ok kii~iik millet
ler de bizim kadar alakadardnlar.)> 
Paris - Soir muhabirine beyanat 
. Pariste c;1kan Paris-Soir gazetesinin 

~Ir muhabiri, Cebelitankta, N eca§i Ha-
1 e ~elasie ile bir miilakat yapmi§hr. Ne
ca§I, muhabire §U beyanatta bulunmu§ • 
tur: 

h ~ <;;:ete harbinden itibaren muntazam 
/; .... varmciya kadar muharebenin her· 
ur ul sunu .. Yaptik Muhariblerim bogucu 

gaz er muste h • 
letler C . 5~~· • er§eye ah§hlar. Mil -
d . . be.miyet1 1YJ bir hakim olmu~tu biz 

e lYl Ir aske I k . . , 
Ce · t' b" r 0 rna Istedik. Milletler m1ye 1 1ze d I . .. 
tirmi§ti b · d a a etm muzaheretini ge • 
nu'll 1. ' . IZ e kammtzt verdik. Benim 

e 1mm ce · • 
letler C . sa.retme oldugu kadar Mil • 

Yemt!ehne de itimad1m vard1. 
- a §Itndi? 

· - Milletler C · . . . 
masa burad . ~miyetme Ihmadim ol-

a ne I§Im vard1? 
- Harek t' · · e Inizm ve h · · · t giltere taraf d . seya atmlZin n-

• 10 an tertib edildig~ i soyle • myor. 
K •· 

• h-d atkiYYen. Milletimi muhakkak bir 
liD a an urtarmak · . k 
Yola r1khm A k I ~c;m endi arzumla 

... • s er enmd I 
rimiisavi silahlarla da en, ve ev gay -
1 I I olsa, ba~ka asker-
ere ~;arpi§ma anm istiy bT d' 

ordularimi ve sivil halki et I Ir Iml. 1: a kat 
w • • • I • ayyare erm at

!Igl 1pent gaz1 a linda eri k hlk . 
terbdemezdim. me te 1 e<>me 

- fngiltere seyahatinizi ~ tl b ~ 
I d ... <ar ara ag· 
ami§ m1 Ir ~ 

- Boyle bir§ey dii§iinmek b 
h kk d u mem • 

leket a m a yanh& fikir beslem k 
Jur. fngilizler misafirin ne demeke ]do -
~ b'l ' I 0 

U· gunu 1 1r er. 
- Y a F rans1zlar? 

- Cibutide unutulmaz bir ~ekilde 
kar§Ilandik. 

man c;ok miisaid davranmi~lardi. Simdi 
ise Arjantinin maksadlanmn ve yapmilf 
oldugu te§ebbiisiin neticelerinin bir(ok 
piiriizlerle mali olmasmdan dolayJ ih -
tirazh davranmaktadirlar. 

Cenevre 3 (A.A.) - Milletler Ce • 
miyeti nezdindeki Arjantin delegesi bu 
ak§am Milletler Cemiyeti Gene! Sekre -
terini ziyaret ederek asamblenin toplan
masi hakkmdaki talebini tahriri olarak 
vermi~tir. 

Blum, zecri tedbirlerin eyliilde 
gorii¥iilmesi hakkrnda Edenle 

mutabrk kaldz 
Cenevre 3 (A.A.) - Anadolu ajan· 

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
fngiltere Hariciye Nazm M. Edenle 

yeni te§ekkiil edecek Frans1z hi.ikumeti -
nin reisi M. Blum arasmda son giinlerde 
vuku bulan miizakeratta italyaya tatbik 
edilmekte bulunan zecri tedbirlere Mil -
letler Cemiyetinin fevkalade toplantlsm
da dokunulmiyarak eylul i<;timama ka
dar tehir edilmesi meselesinde mutab1k 
kaldiklan bildirilmektedir. Bu haber te
eyyiid ettigi takdirde 15 haziranda fev
kalade konsey i~timamm da tehir edil • 
mesi ihtimalleri ileri siiriilmektedir. 
Adis- Ababada diikkan levhalar• 

Adis-Ababa 2 (A.A.) - Hiikumet 
ne§rettigi bir emirnamede magazalardaki 
biitiin yaZIIann italyanca olmasmi em • 
retmi§tir. ltalyancamn altmda yerli li -
sanla da yazilar bulunabilir. 

Husuf tetkikab 
LBIZ§ tarat1 1 tnct sahttedeJ 

fmdan muhafaza i<rin bir de kuliibe ya
pilmi§hr. Bu kuliibe raylar iizerinde o· 
lup tarassud yapiiacagJ zaman itilmekte 
ve teleskop meydana c;Ikmaktadir. 

Diin ilk defa olarak bununla lee -
riibeler yapiimi§ ve giine§teki lekeler ka· 
g~da aksettirilmi§tir. Bilecikte tayin e • 
di!ecek mutlak tul ic;in §imdiden pratik 
ekzersizlere ba§lanmi§ ve diin ilk tecrii
beler muvaffakiyetle bitmi§tir. Bu tee -
riibeler it;in sun'i giine§ tutulmas1 yaptl· 
makta ve· bu suretle orai:M' 'yapi1a2alt 11e! 
sablara .sahih bir miya~ t:ayin edilmekte~ 
dir. . 

Diinyamn bir~ok yerlerinden giine~ 
tutulmas1 hadisesini seyretmek iizere 
memleketimize gelmek istiyen alimler ge
rek hi.ikumete ve gerekse Oooversiteye 
miiracaat etmektedirler. Bunlann hemen 
hepsine miispet cevablar verilmi§tir. Ev
velce geleceklerini yazdigimiz bir kisim 
heyetler Rusyada T omsk ~ehrine gitme
gi tercih etmektedir. Tiirkiyede tam kii· 
suf 70 saniye siirecegi hal de T omskta 
2,5 dakika devam edecektir. Bu alimler 
oraya gitmege hamlanmaktadir. Maa -
mafih Avrupamn diger birc;ok Oniver· 
siteleri gerek mesafenin yakmhgi ve ge
rekse Turk hiikumetinin gostermekte ol
dugu kolayhklardan dolayi ta Siberya
ya kadar gitmekten vazgec;mi~lerdir. 
Evvelce geleceklerini yazdtgimiz grup • 
lardan ba~ka ~imdi fsvec; Lund rasadha
nesi direktorii Lundmarkla iic; profesor, 
Viyanamn maruf astronomlanndan Le
iser ve Romanyalt amator astronom 
Danic; bizim Oniversite heyetile beraber 
Bilecige gideceklerdir. 

Kafile I 4 haziranda §ehrimizden ha· 
reket edecektir. _ ........... --
Elli ki,i birbirine girdi 

I Ba~ tarafl 1 tncl sahtfedc J 

ge ba§lami~lardir. Bu iti§ip kaki§manm 
sonu kavgaya dokiilmii§, bu iki adamm 
hem§erileri de arkada§lanm kayirma k ii
zere araya girmi§ler ve onlar da kavgaya 
tutu§mu~lardir. 

Aradan I 0 dakika ge~;meclen elli ki
~ilik bir kalaba1k ellerinde b1~ak, sopa \·e 
ta~larla hanm avlusunu bir meydan mu· 
haberesi yerine c;evirmi§lerdir. Y anm saat 
devam eden kavga esnasmda Remzi ve 
Ali admda iki adam tehlikeli surette. 12 
ki~i de hafif surette yaralanmi~hr. Kavga 
polise haber verilince memurlar hana ko§
mu§lar ve kavgacila~l yakalami&lardn. 

Y arahlar Cankurtaran otomobilile 
hastaneye kaldmlmi§, yaralan sanld1k -
tan sonra hana gotiiriilerek yahnlmi§Iar • 
d1r. 

SlniZ? 
Neca§i, miitenekkiren mi seyahat et-

tigi sualine, giilmii~ ve demi~tir ki: N eca~i. bu sua] iizerine yanmdakiler-
h den birine bir i•aret etmi~. bu zat dJ~a-

- Bunun ne e emmiyeti var? Bura- < ' 
da bulunmaktan maksadimiz hiirmet ve n c;Ikip bir takim telgraflar getirmi§tir. 
·t·b ·· k d ~·ld' f b' Neca§i bu telaraflan gostererek: I 1 ar gorme egi Ir. nsani Ir vazife " 
i~in, emrivakiin usul haline geldigi bir - Bu hiikumetin mevcudiyetinin uy· 
cemiyet ic;inde ya§Iyamiyacak olan za • durma bir haberden ibaret oldugu soy -
Y1f milletlerin istiklali i<rin buraya ae! • lenmi&ti. Kendi gozlerinizle goriiniiz, de· 
di"k. " mi~ ve bu hiikumetle, filhakika temasta 

- Habe§istamn cenubu~arkisinde te • bulundugunu anlatan vesikalar gaster • 
sis edilen niyabet hiikumetile temasta ml· mi§tir. 

CUMHURiYET 

• • • 
ISIDID 
' • •• •• 

··~yuzu 

[Bil§tarajt 1 inct sahttede] 

fikan tatbikah kanuniye icrasile tehdid 
suretile yap1lmi§ olmasidir. Halbuki met
ro murabbai i~in Belediyece ahnan iki 
lira levha resmini vermiyenler hakkmda 
tahsili emval kanunu tatbik edilebildigi 
halde, te~hir iicretinin tahsili bu kanunla-

«Memleketimizin siyasi 
itibar1 cok biiyiiktiir» 

Umumi Diin Avrupadan donen Hariciye 
Katibimiz temaslartndan iyi neticeler ~tkhgini 

ve ~ok memnun oldugunu soyledi 
nn hiikiimlerine tabi degildir. Boyle ol- [Ba§taraft 1 inct sahtfedel tad1r. Memleketimizin Avrupadaki 51ya-
dugu halde (miiltezim) miinhaman afi- padaki temaslan ve beynelmilel hadiseler si itiban ~ok biiyiik ve esashdu. 
~aj iicreti ic;in ve resmi bir mahiyeti ha1z hakkmda beyanatta bulunarak demi~tir Bunun boyle oldugunu yakmdan gor-
olmasi lazim gel en (Tiirkiye Cumhuriye- ki: diigiim i<;in ~ok memnunum. Biitiin bun-
ti istanbul Belediyesi Afi§aj i~leri) mii - «- T emaslanmm ilki Bel grad ve lar i~in her §ekilde iftihar etmege hakk1 -
hiirlii ihbarnamelerle boyle taleblerde bu- Biikre§te ha§ladi. 1ki dost memleket rica- m1z vard1r. T emaslanm ve tezlerimiz her 
lunmu§tur. linden ~;ok biiyiik bir samimiyet ve hus- tarafta biiyiik bir alaka ve sempatile kar-
Hasan ecza deposuna brrakrlan nii kabul gordiim. Balkanlan alakadar §IIandi. Memleketime ~;ok memnun ola-

ihbarnameler eden ve diger beynelmilel bi.itlin mesele • rak avdet ediyorum. Bu ak§am «dun>> 
~ehrimizin maruf ticarethanelerinden Jerde bu iki dost devletin ba§mdakilerle Ankaraya giderek hiikumete izahat ve • 

biri olan Hasan Ecza Deposu da bu Be- tam bir fikir mutabakatma sanib olduii;u- recegim.» 
lediye mlilteziminin h1~mma ugnyan mii- muzu bir kere daha anlad1m. Bu biz1m Numan Menemencioglu bundan son • 
esseselerden biridir. Bu ticarethaneye 19. i~;in pek biiyi.ik bir k1ymet ve ehemmiyeti ra muharririmizin, Avrupada bir harb 
5.936 tarihinde, yani on, on iki giin ev- haizdir. Buradan sonra vaki olan dave! tehlikesi olup olmadigi hakkmdaki sua • 

1 R r k line de §oyle cevab vermi•tir: 
ve miiteaddid ihbamameler b1rak 1Jm1~ tir. lizerine Sovyet usyaya gittim . .,._o sa· ' 
Bu ihbarnameler i.izerinde yaphg1m1z kii .. mimi ve c;ok candan bir alaka ile kar~I - «- Ben, §ahsan, Avrupada bir harb 
c;iik bir tetkik hayret edilecek neticeler landim. Bi.iyiik dost Sovyet Rusyamn en ~lactg~na k~ni degilim. ;limdilik ortada 
gostermi§tir. biiyiik giinii olan I mayu bayrammda oy e ir en i§e yoktur.» 

d ilk d f · ·~· · · R Konaey 22 haziranda toplanryor 
Hasan Deposundan alh yiiz ki.isur Era bulun urn. e a githgim l~In usya· C 3 

I b d'l · b I b B I da uzunca bir miiddet kalarak baz1 tet- enevre (A.A.) - Anadolu ajan· 
Ia e e 1 mi~ ve u ta e e ediye kanu- ki'kler yaptim. smm hususi muhabiri bildiriyor: 
nunun II iincii maddesine tevfikan ka - M illetler Cemiyeti konseyinin 15 ha • 
nun) takibat tehdidile tekid olunmu§tur. Rusyadan sonra Berline gittim. Bura- zirandaki fevkalade i~timami miiteakib 

7 

(}<itablar aras1nda) 

Acun genclik orgiitleri 
Kurmay y~zba~1 Naz1m Turun~, bu 

ach ta§Iyan b1r eser ne§retti. Biitlin bii 
yiik milletlerin kendi varhklanm - her 
hangi bir ihtimale kar§l - :Korumak i~in 
gencligi te§kilatland1rm1ya verdikleri e
hemmiyeti pek canh bir iislubla ve kuv 
vetli vesikalarla tebelliir cttiren bu e 
ser, i~inde ya§adigimiz giinlerin oldugu 
kadar istikbalin de belig bir aynas1d1r. 

Bilgisi, gorgUsU ve sezgisi gergektcn 
derin olan N az1m Turun~, eserinin ba 
§Ina koydugu bir mukaddemede millet 
lerin Biiyiik Harb sonundaki vaziyet 
l~rini biiyiik bir viikuf ve ihata ile te§ 
nh ve o milletlerin istikbale kaq1 ha 
z1rh bulunmak kaygusile nasll heyecan 
land1klanm tavzih ettikten sonra biitiin 
dlinyaca emniyetli ya§amak ic;in tutul 
mas1 zaruri goriilen yegane yolun, gene 
ligi te§kilatlandirmak yolunun ne su 
retle a~1ldigm1 anlatlyor. Mukaddeme
yi takib eden sahifeler bu mevzuu ilham 
eden sebeblerin tahlilinc ve biiyiik mil
letlerdeki te§kilatm izahma hasrolun • 
mu§tur. 

Biz bu eseri ~ok onemli bulduk ve 
her gencin N az1m Turung tarafmdan 
ilmi bir kudretle ortaya konulan §U ha
kikat aynasma - irfan ve vicdan gozile
bakmasm1 gerekli sayd1k. 

Genclik, kendisinden beklenen hiz -
meti kavramak igin bu eseri mutlaka 
okumahd1r. 

--= .. • • 
GUNUN BULMACASI Ayni giin zarfmda verilen bu ihbarna - da, Tiirkiye ile Almanya arasmda son yani 22 haziranda fngiltere, Fransa, Sov

melerdeki garib, ~ayam hayret farklan defa imzalanan ticaret mukavelesi hak - yet Rusya, Japonya, ltalya, Romanya, 
Belediye tahkik heyetinin gozii online kmda Alman iktisad Nazm doktor Saht- Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan ve ,.,..~1 ~l:l-":"'""'IS~.,.;4~0-:-.;.11~1-~:..,.,," 10 

koyuyoruz: Ia bazi temaslarda bulundum. Yeni muka- T" k' h 
2
11 I J I - I I I 1•1 ~-~ 

k 
ur Iye eyeti murahhasalan Montrode -

I - Be§ giin zarfmda verilen ihbar - velenin, iki memleket i hsadiyatmm in • toplanarak Bogazlann tahkimi meslesini I I 1•1 I I I I I 
namelerin bir k1smi imzasiZ, bir kismi ki§afma biiyiik yard1mlan dokunacaihna tetkik ve inta~ edecektir. Konferans mii- 3 I 1•1 1•1 I I I I• 
(Nihad), bir k1sm1 da (Kemal) imzah- kaniim. Almanyada Hariciye Nazm zakeratma hiikumetimizin bu babda ha. .f 1•1 1 1•1 I I 1!11-
dir. Miiltezim tarahndan verilen bu ih - F on N eurathla da Bogazlar meselesi ve mladigl bir proje esas te§kil edecektir. 
barnamelerin hepsinde dahi «Tiirkiye diger beynelmilel meseleler hakkmda go· Montro Palas salonlannda taplanacak 0 _ 

5 I I I I 1•1•1 I I 
Cumhuriyeti istanbul Belediyesi Afi~aj rii§tiim. Hemen her meselede fikir muta· Ian bu konferansm bir hafta kadar sii • 6 I I 1•1 I 1•1 I I 
i§leri» miihiirii vard1r. bakati hast] oldu. recegi samhyor. 1 I I I 1•1 I 1•1 I 

2 - Ayni giinde verilen bu ihbarna - Almanyadan sonra Cenevreye gittim Boiazlar meselesinin miizake- 8 •I I 1•1 I I 1•1 I 
melerin numara mas1 takib etmemesi ga- Donii§te tekrar Almanyadan gec;erek ge- resinde Rusyayr M. Litvinol 91 \ 1•1 .. ' . I l•l_j~~ 
rib goriilmektedir. Filhakika bunlarm ne vaki olan davet iizerine Londraya git· temsil edecek ro I L I_ L J •I I I I 
bir k1sm1 ( 60), bir kismi (I 80), bir k1s- tim. Londrada muhtelif i§ler ve Bogaz - Moskova 2 (A.A.) - D1~ l•ler1' Ko- -

d (240) k 1 ~ • Soldan sa!ta: 
m1 a ra am an iizerindedir. Ay- lar meselesi hakkmda Hariciye Nazm miser muavini Krestinski, Bogazlar reji· 1 - Irakll prensesin §.*Ik oldugu Rum 
ni miiesseseye ayni giinde verilen ve en M. Edenle gorii§tiim. mi meselesini tetkik edecek olan Montro garsonunun adt, sporcularm «YR§a!:. s1. 
basit muhasebe kaidelerine gore ayni he- Size lemaslanmt §U §ekilde hulasa ede· konferansma Sovyet Rusyanm i§tiraki 2 - Bir Peygamber ismi, tembel. 3 - bz 
sabm ayni sahifesinde devam etmesi ,ta - tiirk~e cgtizel san'at,, mabud. 4 - Nota, bilirim: Zimnmda Tiirkiye Hariciye V ekili ta - blr Peygamber Ism!. 5 - Ak tistii.nde kn. -
Zim gelen bir muameledeki bu numara te- Cittigim her yerde, Tiirkiyenin biitim rafmdan vaki davet iizerine Sovyet Rus- raYl s~me, bir vazl!eyi yapma. 6 - cern! 
faviitii ~ok dikkate §ayandir. siyasi i~lerde c;ok diiriist hareket etmi§ yanm mezkur konferansta Litvinof tara- edati, !rarunzca «haym, geni~ln aksi. 7 -

3 - Bu ihbarnameler I'reri.SI.nde u"r I b "k b' t'l k I k f d 'I d'l ~· . b'ld' . Usanmaktan emir, hayr_et edatl, nota 8 -,. ,. o mas1 iiyu 1r sempa 1 e ar~I anma - m an tems1 e 1 ecegm1 1 ITIDI§tir. Beyaz, kocastz kadm, Iran dil!nde csu~. 
tanesi yalmz afi§aj iicreti i~in yap1lmt§· 9 - Arabca cbaba:t, bllgi, blr kuma~a son. 
IIr ki. biri (105) digerleri (48) ve (57) is kanunu Heyecan uyandtran radan 11A.ve olunan parc;a. 10- Bir cins 

I I k B I d b 
, kuma~, Arabistan ahalisi. 

§er. ~ra 1 hr. un ar ~n ir tanesinin kli- LBa~ taratt 1 Inc! sahf!ede] Yukandan a~agtya: 
§esim yukanya derced1yoruz. Bunu go~en · •"J'l' t ' j b 1 d · · · · hadise 1 - Memleketimizin Asyadaki kisim, ar-
k .1 . . d dd"d .. 'hh . mactoe pup un ar a I~!;I. 1~ veren, ~~ yer-. 1 ~ k d 2 zt ar1 enm1z e tere u su1r L_amamenm • . . . • . _ . · '" [Ba!Jtarat1 1 tnct saht!ede1 a a~. - ya, kii~ii.k $ehir. 3 - Istuab 
Belediye tarafmdan verildigine zahibio- lenm tarif, J§ yerlen'!den hangJ]ermm b~ maJi fta!yada ge!;irecektir. Orada !tal - Qeken adamm tekrar ettlgi kelimcierden 
lacaklardir. Hakikat boyle deg~·IIdir. Bu kanun hiikiimlerine tabi oldugunu, hangi yan Hariciye miiste•ari M. Suvi"ch I'le blri, bekieme mahalll. 4- Qok sarho§ no-• ta. 5 - Tiikiirii.rken a~Jzdan ~Ikan se~. kJ-
ihbarname de diger emsali gibi hususi bir i§lerin sanayiden samldigmi kaydetmek· gorii§ecegi soylenmektedir. sa zaman, hUe. 6 - Mens!m, eglence ic;ln 
miiessese olan (miiltezim) tarafmdan tedir. $u,nig Prens Otto ile mi yapJlan §ey. 7 - c:Koyu, nun aksi, koyu 

"h" 1 · · I I kmmz1 renk. 8 - Ma.hkemeyt:: gclip giir _ 
mu ur enm1~, Jmza anmi§ ve teb ig olun - Layihamn 26 maddeden ibaret olan goriifecek? diiltii.nii soyliyen, erkek. g _ cnveli, esklden 
mu~tur. birinci faslmda siirekli ve siireksiz i§ler Roma 2 (A.A.) - Havas ajansin • mekteblerde. ayaklara dayak atmak !~in 

Komisyonun tetkikleri dan: yapJlan terbbat. 10 - Beyaz, tizii.mden 
tarif edilmektedir. Hangi i§lerin mukave· ek~lt!lerek yapt!an i~k!. 

Afi§aj yolsuzlugu hakkmdaki tahkikat I b I b ~I ~ · · M. ~U§nig, bu sabah saat 11 de Ve • Evvelki bulmaeanrn halledl.lmr"., "eklt. eye ag amp ag anmiyacagi, ~~ ve I§!fi d·~ I ., .. 
devam etmektedir. ~ikayet~ilerden birka~ ne 1ge ge mi§tir. Avusturya Ba~vekili, 1 

ki§inin elinde bulunan ihbarnameler geti- bulma idarelerinin tesisine kadar tabm hemen tayyare meydanma gitmi§ ve ora· ' IS 
4 0 6 7 

ll 
11 1

"' 
'I k d k'k d'l · · T h' ba§Imn bilfiil i§~ilerden olmasi, mii§terek d h • b' I G I A I Z E IT IE 1•1 0 I~~ U n ere lin tel 1 e 1 mi§br. e~ IT res- a usu~1 Ir tayyareye binerek bilinmi • 

minin neye istinaden ve ne gibi bir mat- i§ mukavelesinden ayn olarak taktm mu- yen bir semte dogru yo Ia ~1kmi§hr. 2 A I D I I L 1•1 L I E I Z I i I Z · 
rah iizerinden tahsil edildigi anla~Ilam:t· kaveleleri yapiimasi hakkmda bu kisma Bazi §ayialara gore M. ;lu§nig, §imali 3 Z I A I L I i I M 1•1 C I A I K I A 

B . · f hh'd'l d ahkam konulmu§tur. f 1 d b' 1 1 1 1 1 mi§llr. unun1~m ai§ miitea tIe e taya a uyeregitmektedir.OradaM. 4 1 L .M A DIEINI•IK 
temas edilerek bu hususta malumah so- lkinci fasii 18 madde olup i§in tan· Suvich ile bulu§acakhr. Diger bir tak1m 5 NIEIYI•IDIOI•I•IPI•· 
rulacaktir. zimi hakkmdadir. 1§ miiddeti, bu mi.id - sayialara gore Via • Reggioda Otto de 

de tin saghk bakimmdan ham ve temdidi, Habsburg ile gorii§ecektir. 6 0 IT 1•1 G r A I L I A T cr A I! 
Akdenizde kii~iik devlet• istirahat zarnanlan, gece i§leri, hafta ta· Viyanada heyecan 7 •I•IDIAIMIA D • Z E 

tili, milli bayramlar ve umumi tatiller ve Viyana 2 (A.A.)_ Ba§hakan $u§· 8 UILIUISI•IK A TIAIR 
Jere hayat hakkt yokmu~ bunlara aid iicretlerle ~ocuk ve kadm i§· nig diin ak§am ansiZin ekspresle Romaya 9 YIAILI I INI•I•IIIRI t i. 

1Ba$tarat1 1 tnct sahtfedel !;ilerin c;ah§hnlma §ekilleri bu fasildadir. hareket etmi§tir. M. $u§nigin M. Muso· 10 U I F I• B I E I Y I A 1 z 1•1 K li 
ze maruz kalacaklardir. Nasi! ki Alman· 1§~ilerin saghgmi koruma ve i§ emni • lini ile bir miilakat yapacagi muhakkak -, · . . . -
ya Nazi idaresinde tam Alman milliyet~i- yetini temin tarzlan 9 madde halinde hr. Ba§bakamn seyahati burada biiyiik Istanbul Borsas1 kapanl§ 
ligini inki§af ettirdiyse 1talya da bugiin i.i~iincii fash le§kil etmektedir. h veren- bir heyecan uyandirmi§hr. Bu hususta I fiatleri 2 - 6 - 1936 
fa§izm idaresinde tam Italy an milliyet~i- ler i§ yerlerinde i§ emniyetini tem:n ic;in bir~ok fikirler yiiriitiilmektedir. Kiic;iik 1 pAR ALAR -
ligini inki§af ettirdi ve bugiin ispanyada tertibat viicude getirmege mecburdurlar Antantm bir te§ebbiisiinden korkuldugun- _ 
olan kepazeliklerin italyada online ge~ti.» hc;ilerin saghgmi korumak i<tin aynca dan bu seyahatin mecburi askerlik kara- 1 sterl!n ~~. Satiii 

italyan sefaretinin daveti iizerine s1hhi tesisat viicude getirilecektir. rile alakadar oldugu tahmin olunmakta • 1 Dolar 123. ~~~· 
konferans1 dinlemege gelen Sofyadaki Dordi.incii fas1l i§ ve i§<;i bulma hak- d1r. Bundan ba§ka M. $u§nig ile Hein • ;~ if::1

z Fr. t~~. i~~: 
1spanya sefiri de Mm~nda, italyan ayan kmdad1r ve 9 maddeden ibarettir. Bu wehrler arasmdaki gerginlik devam et • 20 Be!cika Fr. 80. 84.. 

f J k ld ~ d 20 Drahmi 20.50 23. azasinin sozJen
1
· iizerine yerinden IT ay1p kanunJa i§c;ileri eJveri§Ji o[dukJan i§Jere me te 0 ugun an i~ siyasaya aid bazi 20 isvicre Fr. 810. 820. 

yiiksek sesle, spanya hiikfuneli namma yerle§tirmek ve i~lere elveri§li i~c;iler bul- sebebler de ileri siiriilmektedir. Hein • 20 Leva 22.50 24. 
h I 1 Florin 82.50 84. 

protesto etmi~ ve asi! kepazeligin, bir ec· mak devlete aid bir vazife telakki edil • we r er mukavemetlerini §iddetlendirmek 20 Cek kronu 1;4. 811• 

nebi memleketin misafirperverliginden is- mi§ ve bu vazifesinin yapih§ ~ekli bir ni· istiyor gibi goriinmektedirler. 1 Avusturva Sl. 22. 24.. 
tifade edip boyle tehdidler savurmak ol- zamnameye birakilmi§tir. Kii~iik Antanttan korkuluyor ~ ~e;;~a ~~ ~~: 
dugunu soylemi§tir. Be§inci fasil 18 maddedir. Bu fasJlda Viyana 2 (A.A.) - Resmi mehafil. 1 Zlot! 21 23. 

Konferansta bulunal} Bulgar Harici • grev ve lokavt yasag1 ve i~ ihtilaf!ar:nm Ba§vekil ~u§nigin 1talya seyahati hak • 2lfe~~~il 22: 24. 
~e Nezareti Ba§katibi bir hadise c;Ikma· halli hakkmda hiikiimler vard1r. kmda herhangi bir miitalea yiiriitmekten 20 Dinar l~: ~~· 
masi i<;in araya girmi§tir. Milli bir varhk halinde olan endiistri ~ekiniyorlar. italyan ve Avusturyalt dev· 2~ fs~~c kronu 30. ai 

!spanya sefiri de konferans yerini der- hayahm bozmamak i~in grev, lokavt let adamlarmm, Avusturyada mecburi 1 Tilrk altmi 9~: 9~g: 
hal terketmi~tir. mutlak surette yasaktir. Kanunda grev ve askerligin ilanma kar§I Kii~iik Antantm ~nknot Os. B. 212. 243. 

1alyan ayan azasmm bu sozleri kon • lokavt tarif edilmi§tir. Her tiirlii ihtilaf- muhtemel bir protestosundan dC~gabile • (! E K L E R 
feransta bulunan diger ecnebiler i.ize - Jar devletin kurdugu telif vasitalan ha - cek vaziyeti incelemek tasavvurunda bu· Londra G~~5~ 
rinde de fena tesir birakmi§tir. kemligile halledilecektir. lunduklanna dair !;Ikan rivayetler tekzib Nev Yok 0.7940 

Diplomatik bir hadise ~Ikmasmdan en- edilmektedir. Paris l2il6 
di~e edilmektedir. Dokuz madde halinde toplanan altmci Mll§.no 1007 

-·•• fas1l. i§ hayatmm murakabe ve tefti§ tarz- Bununla beraber, ayni mehafil, Avru· Brii.kseJ 4.695 
Romanyanm ltalyan siyaseti- lanm izah etmektedir. Bu vazifeyi ifa pa vaziyetinin tetkik edilmek ihtimali ol- ~;~e~e ~i~~~I 

ic;in iktisad Vekaleti tarafmdan umumi dugunu kabul ediyorlar. Sofva 63.5a25 
ni takib etmesini istiyorlar bir te~kilat kurulacaktir. M. $u§nig, refakatinde tek bir sekre- P~;terdam t~:m~ 
Biikre& 2 (A. A) - Milli huistiyan 1§ hayatmda yap1lacak i~timai yard1m- terle gayriresmi seyahat etmektedir. ~~~~~~ ~~~~~ 

partisi §efi Profesor Cuza Basarabyada lar be§inci fastlda toplanmi§hr. h kaza- - Berlin 1.9742 
50 bin ki§i oniinde soyledigi bir nutukta larmdan ba§ka, mesleki hastahklar, ana· davalar asliye mahkemelerinde riiyet o- ~~~s~;:;te 4·2487 

Romanyamn di§ siyasasma §iddetle hii- hk, ihtiyarhk, i§ten kalma ve oliim hal- lunacakllr. Biikres wN!~~ 
cum etmi& ve Romanyamn Leon Blum lerinde de yard1m edilmesi kabul edile • Bu fasJ!Iardan maada, i§ kanunu hii- Bel~ad 31·::;63* 
siyasasma arkasmi donerek italy a siya- rek bir devlet miiessesesi olmak iizere bir kiimlerinin temin ve tatbiki ic;in bu kanu- j ~~~~:~a 2~:~~i~ 
setini takib etmesi lazim geldigini soy - (i§ sigorta idaresi) kurulmasi esasmda nun derpi§ ettigi ve ikhsad Vekaleti te§· Stokholm 3·0813 

lemistir. bi' rle~I·lmi· •t1'r. k I k h d I ESHAM , , i at anunurfl it al e i ecek dairenin 
Y eni Bulgar sefiri geliyor Sekizinci fas1l cezai hiikiimler hak • te§kiline kadar muvakkat mahiyette ola- j Ac;lliS 

K~ 
63u. 

0.7920 
12.04 
10.0510 
4.6908 

84.8344 
2.45 

63.4J76 
1.1740 

19.1567 . 
4.230G 
6.8130 
1.970i 
4.2417 
4.2417 

107.6684 
!!*.8060 
2.7064 

24.9956 
3.0758 · 

Kap~ 
67.50 

S f 2 ( B I 
Merkez Bankas1 67.50 

o ya A.A.) - u garistanm kmda ahkami ihtiva etmektedir. Kaba· 1ak te§kil edilecek (i§ dairesi) nin vazife · A k 1 tsTiKRAZLAR 
yem n ara el~isi M. Teodor Kristof hat addedilecek hafif su~lar, hafif para ve salahiyetlerini ve ~ah§ma tarzmt bil - r---...;..;.;..,;,;..,;;,...-r~~~:..:.:.--,-
bu aksamki ekspresle Ankaraya hareket ve hafif para cezasile kar~IIanacak ka· diren ahkamt ihtiva eden be, maddelik Ersra.nt ' ~;.~~ Ka~~~ I 
etmi§tir. nunda tafsil edilen diger agu su~;lara aid muvakkat bir fas1l yaptlmi§tlr. Lo-....-~.::5:..;H::,a::,:z:::.ln::,:e:....,==...:..-.:6:.;.;7·;,...;.__.=~6~ 
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HAY AYOLLARI 
Devlet 

Yolcu 
isletme idaresi ' . 
Ve Hamule 

Nalkiyat1 T arifesi 
Ve Sartlar1 

TARiFE No.1 
1 - Y olcu bilet iicretleri tarifesi: 

Ankara - Istanbul 22 lira 
istanbul - Ankara 22 » 
Ankara - Istanbul - lzmir 40 » 
izmir - istanbul - Ankara 40 » 
lzmir - Istanbul 20 » 
Istanbul - lzmir 20 » 

Bu iicretlerde bin lirahk sigorta bedeli dahildir. Bin lira -
dan fazlasma sigorta olmak istiyenlerden azami on bin lira -
ya kadar olmak iizere her bin lira i~in ayrtca iki lira ahmr. 

2 - Tenezziih u~u,lart tarifesi: 
Kalktp inme dahil olmak iizere 15 dakikahk tenezziih u~uf • 

lart i~in iki lira. 
3 - 0~ yaftna kadar ~ocuklar i~in tam bilet iicretinin yiiz -

de onu, iicr ila yedi ya, arasmdaki ~ocuklar i!;in yiizde ellisi 
ahmr. 
4- Gerek tam bilet alanlarm ve gerek !;Ocuklartn 15 kiloya 

kadar bagajlart beraberlerinde parastz nakledilir. 
5 - Beher kilo yiik icrin yolcu iicretinin % 1 i ve ayrtca her 

parcra i!;in 10 kuruf ahntr. Bunlardan ha,ka iadere icrin yeni -
den ambalaj yaptlmalarma ve miihiirlenmelerine liizum gorii -
lenlerin her par!;alt i!;in eb~adma gore azami bir bu~uk lira 
ahmr. 

6 - lstenildigi takdirde e,ya mukadder bedelinin binde iicrii 
nisbetinde sigorta edilir. 

7 - Tayyareyi kirahyanlardan Dragon - Rapit tipleri saat -
te seksen lira, diger tip tayyareler i!;in beher beygir kuvvetine 
mukabil saatte yirmi kuru' hesabile iicret ahmr. 

T ayyareler yartm saatten ktsa bir miiddet icrin kiralanamaz. 
Kiraladtklan tayyareleri muntazam posta seferleri olmtyan 

istikametlere sevketmek istiyenler idarenin miinasib gorecegi 
,artlart kabul ederler. 

8 - On bef giin zarfmda muteber olmak iizere azimet ve av
det biletleri icrin yiizde yirmi tenzilat yapthr. 

9 - Gidi, gelif bileti ahp ta miiddeti zarftnda donmiyenle
rin doniif paralar1 geri verilemez. 

10 - Y edi ya,mdan kiicriik !;Ocuklar icrin hususi yer tahsis 
edilmez. Bunlar ebeveynlerinin kucagmda veya yanlarmda o
turtulurlar. 

11 - Y olcularm fazla efyalarmm ve nakillerinde idarece 
mahzur goriilen feylerin ve kahnhg1 25, eni 40, boyu 75 san
timetreden biiyiik eb'adda olan sand1k veya bavul :a_bi feyle -
rin tayyare ile sevkine idare mecbur degildir. tstiyenlerin efya
lart biitiin masraflart kendilerine aid olmak iizere trenle sev -
kedilebilir. 

12 - Biletler hareket giiniinden he, giin evvel sattlabilir. Bu 
suretle bilet alanlardan hareket saatinden 24 saat evvel seya -
batten vazge~tiklerini 'f>ildirenlere bilet paralar1 yiizde yirmi 
noksanile iade edilir. Yirmi dort saatten daha az bir zaman 
evvel seyahatten vaz gecrtiklerini bildirenlerin yerleri sablabi -
Iirse bilet iicretlerinin yiizde altmtfl iade edilir. • 

13 - Canh hayvanlar tayyareye kabul edilemez. 
14 - Vaktinde hareket edemiyen tayyareler yolcular1 bi -

let iicretlerini taleb ettikleri takdirde tamamen iade edilir. Ha. 
va bozuklugu gibi fevkalade sebeblerden vaki olacak teehhiir
lerden dolay1 seyahatten vazge~enler i~in on ikinci madde hii
kiimleri tatbik olunur. 

15 - Bu tarife 25 may1s 936 dan muteberdir: 
19/5/936 

Hareket Saatleri: 
Ankara - istanbul «Hergiin» 

Kalklf 
S. D. 

Vartf 
S. D. 
11 50 10 00 

istanbul Ankara «Hergiin» 
Kalk1, 
S. D. 
15 30 

Y alntz Cumartesi Giinleri 
Ankara- istanbul 

Kalkif 
S. D. 
14 39 

Y alniZ Pazartesi Giinleri 
istanbul ~ Ankara 

Varlf 
S. D. 
17 20 

Van, 
S. D. 
16 20 

Kalktf V artf 
S. D. S. D. 
700 8~ 

T enezziih U~u,Iarl «ihtiyari» 
istanbul - Ankara 

Cumartesi giinleri saat 14 ten 18 e kadar 
Pazar giinleri saat 9 dan 18 e kadar 

Bu tarife 25 may1s 936 dan muteberdir. 
Tasdika iktiran eden tarife ve orer yukartda gosterilmi,tir. 
idare otobiisleri Ankarada hergiin dokuz bu!rukta Ulus mey· 

danmdan ve lstanbulda saat on dordii ~eyrek ge!;e Taksim mey
danmdan kalkarak tayyare yolculannt meydanlara p.arasJZ gO
tiiriir. Geli~ gidi~ biletleri alanlar avdetlerini iki giin evvelden 
ldareye bildirmezlerse doi:tiifleri bir giin tehir edilebilir. 

Yolcularm tayiarede fotograf almalart yasakt~r. 
«1222» 

CUMHURIYET 3 Ha:dran 1938 

Yavrular1n1z1 benlm glbl 
tombul, ne,eli, S1hhatli 

isterseniz 
Oksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

HASAN 
OZLU UNLARiLE 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgev,ekligine karft 

HORMOBiN 
T abletleri t i 

rir. -D6kUlmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne~viinemasm1 
arttmr. Latif rayihah bir saq ek
siridir. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Bi~ki Dersleri 1 
Hocastz ve ~ok kolayhkla 

evinizde kendi kendinize kadm 
elbiselerinin nastl bi~ilece~ini o~

renmek isterseniz Be~ikta~ Diki~ 

Yurdu direktorii ~iikrii Canahn 
Bi~ki Dersleri ve Yiiksek Bi~ki 

Kaideleri adlanndaki metod kitab 
lartm ahmz. <;ok sade ve anlayt~h 
bir tarzda vaztlan bu kitablarm 
birinci cildi 2 ikinci cildi 2,5 lira
dtr. Yalmz Be~ikta§ Diki~ Yur
dunda sahltr. Bedeli gonderildi
~inde ta~rava derhal gonderilir. 

Adres : Be~ikta~ Diki§ Yurdu : 

Akaretler No. 87. telefon 43687 

Ycnikoy sulh icra memurlugundan: 
Paraya ~evrilmesi muharrer 7 L ycl

rni~ bir lira 50 kuru~ ktymetinde iii.; ma
;a, koltuk, ii'< sigara schpas1, yatak, yor
~an, karyola, bir sandaldan ibaret el)va 
:/6/936 pazartesi giinii saat 8,30 dan 
l a kadar Ulukoyde Emirgan caddcsin-
1e 82 numarah yahda a<;tk arthrma su
etile sahlacaibndan talib olanlatlll 
11ezkur giinde mahallinde bulunacak 

1 memura mUracaatlcri ilan olunur. 

ilk Okul Ociincii S1n1f Okuma 
~ 

Kitab1 Hakktnda ilan 
Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 
1 - ilk okullarm ii!;iincii smtflarma mahsus okuma kitabmm me

tin ktsmmm 120,000 say1h bask1 ifi kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmuftur. 

2 - Yaptlacak itin tahmin edilen bedeli 11,094 lirad1r. 
3 - ~rnekler ve fartname Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden 

25 kuruf bedel mukabilinde ahnacakbr. 
4 - Muvakkat teminat miktar1 2259 say1h kanunun he,inci mad -

desi mucibince ii!t bin lirad1r. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklilerin kitabcihkla metgul 

bulunduklarml ve ayni mahiyette bir okul kitahm1 muvaffakiyetle 
ne,retmif olduklarmt tesbit eden beige ve i,leri Komisyona goster
meleri ve bu kitabm basilmasi i!rin liizumu bulunan kafi tabt vastta
larmi temin etmit olduklarmt ispat etmeleri fartbr. 

6 - Teklif mektublarmm 18 haziran 1936 perfembe giinii saat 
16 ya kadar Devlet Ba11mevi Direktorliigiine verilmif bulunmas1 Ia· 
z1mdtr. Zarflar avni giinde saat 13,30 da Devlet Bas1mevi Direktor
liigiinde ldare K;misyonu oniinde a~tlacakhr. (3032) 

Tiirkc;e ve Almanca 
lisanlanna hakkile vak1f olub ticari muhabere yapabilecek bir 
memur aramyor. "Nakliyat, rumuzile istanbul 176 No. lu posta 

kutusu adresine yaz•lmas1 

Hendek Elektrik Tesisab insaah Eksiltmesi . 
Hendek Belediye Reisliginden: 
1 - Hendek kasabasma 8/5 kilometre mesafede Harakh koyiiniin 

yamndaki su kuvvetinden elektrik tesisatJ yapdacakttr. 
2 - lsbu tesisabn in,aab eksiltme kanununa tevfikan 1 haziran 

936 tarihinden 1 temmuz 936 tarihine kadar bir ay miiddetle ve ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu, olup taliblerin ihaleye ittirak 
etmek iizere bedeli muhammeni olan 33353 liramn yiizde yedi bu • 
cruk teminatJ muvakkate ile beraber 1 temmuz 936 c;ar~amba giinii 
saat 14 te Hendek Belediye Dairesinde miite,ekkil Enciimene mii -
racaatleri. 
3- Talibler Naf1a Vekaletince musaddak proje ve fartnameleri 

Hendek Belediye Dairesinde gorebilir veya Istanbul Taksimde Is • 
tiklal aparhmanmda miihendis Hasan Haletten bet lira mukabilinde 
alabilirler. 
4- Tesisatta kullamlacak agac direkler santral binas1 ve tartna

mesinde gosterilen mahallince temin edilecek baz1 itler Belediye ta • 
rafmdan yaptmlacakttr. (3037) 

Emlak ve Eytam Bankast ilanlart 

Taksitle Arsa 
Esas No.si Mevkii ve nev'i Depozito 

Lira 
199 lstanbulda Hocapa,ada Hiidavendigar caddesinde 

~ahinpafa oteli yanmda eski 34 yeni 19/1 numa· 
rah iizerinde bir k1s1m enkaz1 havi 667.50 metro 
terbiinde Kahn Mustafa Aga medresesi arsast. 2670 

Tafsilab yukar1da yaz1h arsa birinci teksiti pe,in ve geri kalan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi miisavi kistmda ve fU suretle tama
mt faizsiz sekiz miisavi taksitte odenmek ,artile kapah zarfla art • 
brm1ya konulmu,tur. lhale 10 haziran 1936 tarihine tesadiif eden 
crar,amba giinii saat onda tubemizde yapJlacakbr. lsteklilerin tuhe
mize miiracaatle tafsilat ve bir lira mukabilinde hirer fartname ala
rak ~artnamede yaz1h hiikiimler dairesinde teklif mektuhlarrm o giin 
saat ona kadar tubemize vermeleri. «360» (2823) 

az sezonu J~m yapdan 

T A Z E 
ANKARA BiRASI 

gelmi§ ve her yerde sahlmaga ba~lanmJ~hr. 
Araymtz, 1~1mz. 

Sab~ yeri: Bahkpazar, Maksudiye Han 43 44 telefon: 21 186 
Oeposu : Cumhuriyet soguk hava mahzenleri yamnda 

Tulumba ~Jkmazt 

Beyoglu Tahsil Direktorliigiinden: 

TOPRAK ve DENiZ AVCILARI 
P.endikte deniz kenarmda, istasyona 2 kilometro mesafede bag-, bah'<e, tar 

Ia, garaj ve saireyi havi 5 odah ko~k a('e]e satthldu. Bcyoglunda Tiinel 

meydanmda Nerkis sokak 4 numarada Corciye miiracaat. Tel. 44036. 

istanbul Harici ~".n.""• 
KIT AA Tl tL.ANLARI 

1 - Ankarada Askeri Baytar 
mektebine bu sene sivil lise me • 
zunu olmak fartile «14» talebe 
kabul edilecektir. Taliblerden a• 
tagJdaki vas1flar aramhr. 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti te
baasmdan olmak. 

B - Yaslart 18 - 21 olmak. 
C - Tiirkiye Maarif liselerini 

bitirmi, ve olgunluk imtihamnt 
vermi, olmak. 

D - Biinyelerinin tam s1hhat· 
li ve askerlige elveritli oldugu 
askeri s1hhiye heyetlerince tes • 
bit edilmek. «Tam tetekkiilJii as
keri hastanelerce». 

E - Kendilerinin ve aileleri • 
nin hiisnii halleri zab1taca tevsik 
edilmek. 

2 - Bu vastflari haiz talib • 
ler miiracaat istidalarma fU kl • 
g1d ve vesikalart baglarlar. 

A - Niifus ciizdant veya res " 
men musadak sureti. 

B - Musaddak sthhat ve ati 
vesikalan 

C - Mezun oldugu lisenin ta· 
hadetnamesi veya musaddak su
reti. 

D - Kendisinin ve ailesinin 
hiisniihali hakkmda fotografh 
zabtta vesika11. 

E - Mektebe kabul edildikten 
sonra askeri kanun ve nizamlart 
kabul ettigini nabk velisinin ve 
kendisinin hirer taahhiid senedi. 

F - Selisiilbevl, ga,i nevbati 
ihtilaciye, sar'a ve sairfilmenam 
hastahklarile malul olmad1kla -
rma dair velilerinin Noterlikten 
tasdikli taahhiidnameleri. «Bu 
gibi hastahklardan birile mekte
be girmezden evvel malul oldu • 
gu sonradan anla,Ilan talebe 
mektebden ~Ikarhhr.Ve o zama· 
na kadar mekteb masraf1 velisi
ne odettirilir.» 

3 - Kayid i~in miiracaat yer
leri Ankarada Yiiksek Ziraat 
Enstitiilerinde «Askeri Baytar Ta 
lebe Amirli-i>>, latanbulda H_, • 

darpatada «Askeri Baytar Tat • 
bikat Mektebi Miidiirliigii» diir. 
Ta,ralardan talib olacaklar 1, 2 
nci maddelerde bildirilen evrak 
ve vesikalan tamam olmak tar· 
tile bulunduklart yerlerdeki As • 
kerlik ~ubeleri vasltasile dilek • 
lerini M. M. V. Baytar lsleri Da
iresi Reisligine bildirebilirler. 

4 - Aramlan vas1f ve ,artlari 
haiz talibler imtihana tabi deiil
dir. Kabul, miiracaat tarih ve SI • 
rasma gore yapJiacakhr. Miira • 
caat eylul 1936 iptidasma kadar
dtr. Fakat «14>> talib tamam o • 
lunca kayid muamelesi daha ev • 
vel kapanacakhr. Taliblerin lise 
fehadetnamesi iyi derecede olan
lar tercih olunur. 

5 - Kayid muamelesinin ka • 
panmasmdan sonra kabul edilen· 
lerin isimleri gene gazetelerle 
ilan olunacaktJr. «694» (2656) 

:t-llf.:to 

Miiteahhid nam ve hesabma 
ve beher kilosuna bicrilen ederi 
197 bucruk kuruf olan 22,000 ki • 
lo sari sabunlu kosele acr1k eksilt
me ile satin almacakbr. lhalesi 
10 haziran 936 c;ar,amba giinii 
saat 11 dedir. Ilk teminab 3258 
lira 75 kuru,tur. ~artnamesi 218 
kuru,a M. M. V. Satmalma Ko
misyonundan ahmr. Eksiltmeye 
girecekler kanuni ilk inan~ pa -
ras1 ve kanunun 2, 3 iincii mad • 
delerinde yazth belgelerle birlik· 
te ihale giinii ve saatinde Anka -
ra M. M. V. Sabnalma Komis • 
yonunda bulunmalan. 

«703» (2811) 
:V."fo>lo 

Tiimen birliklerinin ihtiyac1 o
lan 38,900 kilo sade yagt kapah 
zarf usulile almacakbr. Miina -
kasas1 4/6/936 per,embe giinii 
saat 15 te yaoJiacakhr. Umum 
tahmin tutart 33065 lira olup ilk 
teminab 2520 lirad1r. ~artname· 
si hergi.in Komisvonda goriilebi
lir. fsteldilerin 2490 say1h ka • 
nunun 2, 3 iincii maddelerinde 
yaz1b vesikalarla teminatJ mu -
vakkate makbuz veya banka 
mektublarile ihale tarihinden bir 
saat evvel teklif mektublarmt 
Bornovadaki Askeri Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

«700» (2725) 



' 
3 Hazlran 1936 CUMHURiYET • 

II I s •L•n a.TEC &T• den ahn1z re~eteleriniz biiyiik bir dik- FOSFATI•N NECATI• c;!okktymetli bir bebek g•daa1d1r. Bun~nl~ bea· .a~ ar1n1z1 =:;:'rt•a a I 1~ J-.. I kat, ciddi bir istikametre haz•rlamr. renen yavrular tombul ve kuvvetll ne~ eh olur. 

Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

1 - Konya Cezaevinin bir y1lhk ekmek ihtiyac1 25/5/936 g~ • 
niinden 9/6/936 giiniine kadar 15 giin miiddetle kapah zarf uauhle 
miinakaaayP' konulmuttur. 

2 - lhale giinii olan 9/6/936 giiniine muaadif aah gunii aaat do • 
kuzda Konya Cumhuriyet Miiddeiumumiligi dairesinde ihalesi icra 
kihnacakbr. 

3 - Talibler teklifnamelerini o giine kada~ Komisyon Riyaae • 
tine vermit bulunacaklardtr. 
4- Ekmek yerli unundan ikinei nevi olacak ve ~alibler bedeli m~

hammenenin yiizde yedi bu~uk ku~fU o!•~ 2099 hr~ 52 kurut tem1 • 
nab muvakkatelerini teklifnamelerlle b1rhkte Komtayona verecek • 
lerdir. 
5- Fazla izahat almak ve f&rtnameyi gormek istiyenlerin Konya 

Cezaevi Direktorliigiine miiracaatleri ilan olunur. (2.880) 

Modem Alman •an'ah vo 
Alman Tezyin San'atlara 

SERGISI 
Iatanbulda, F1ndtkhda GQzel San
atlar Yilkaek Okulunda 30 May11 
dan 8 Hazirana kadar a~ak bulu-

naeakhr. 

istanbul Levaz1m Amirligi 
Sabnalma Komisyonu ilanlan 

Istanbul Leva:ram Amirligi i
lanlarile baric KolordularJD ilan
lari 1 hazh;an 936 tarihinden iti· 
baren Tan ve Kurun gazetele • 
rinde ~Ikacagi. «3» (3026) 

D B 

HALl TASFIYEDE BULUNAN 

Cenubi Anadolu Maden 

T. A. ~- TASFIYE 
MEMURLUilUNDAN: 

25 mart 1938 tarihinde toplanan fe~
kalade heyeti umumiyenln verdiiJ ka • 
rarla Cenubi Anadolu Maden T. A. 
~irketinin fesih ve tasfiyesine karar ve· 
rildiginden §irket zimmetlnlnde nlacak· 
h bulunan klmseler eumartesi ve pa • 
zardan maada hergiin saat 10 ile 17 •· 

rastnda §irketln Ma!;kada Bali han1 ltti· 
salindeki dairei mahsusasma tahriren 
veya §ifahen miiracaatle isim ve ala • 
caklarim kaydettirmege ve mukabilin· 
de bir vesika almaga davet olunurlar. 

Alacakhlarm ticaret kanununun 445 
inci maddesine tevfikan l§bu iiAnm 
3 iincii defa olarak ne§ri tarihinden itl· 
baren bir sene zarfmda miiracaatle ala
caklarmt kayld ve isbat etmelerl lA • 
ztmdtr, 

Tasflye Memurlugu 

Kiiltiir Bakanhgtndan: 
l - Devlet Baa1mevi i~in yetittirilmek iizere biri cild itleri, biri 

bas1m ressambga ve okul kitablar1 teknigi, biri Bas1mevi te
cim ve endiiatri muhaaebeai ogrenmek i~in yabanca memle • 
ketler~ ii~ talebe tahsile gonderilecektir. 

Z - Bu makaadla a~tlacak a10ava gireceklerden fU f&rtlar ara • 
nacakhr: 
A - Y &fl yirmi heti ge~memit olmak ve evli bulurQnamak. 
B - Askerlikle ilgiai olmadiginl veya tecil edildiiini goa • 

terir be{gesi bulunmak. 
C- Cild ve bas1m reaaamhg1 i~in Gazi Eyitim Enatitiiaii Re • 

aim • It boliimii, T ecim ve Endiiatri muhaaebeai i~in de 
T ecim liaelerinin aon iki yd ~tkttlarJ araatndan okul yO. 

S
- netlerinee aday olarak gosterilmit bulunmak. 

3 - IDa-vlar•n yapdaeai• konular tunlardir: 
A- Cild itleri i~in: 

Yaz•h: 
Genel tarih, ••n'at tarihi, yal:;anci C:lil, 
Ameli: ... 
San'atkarane yaza, kitab. cildlemeJi, miizeyyen kaird 
yapmak. 

B- Baaun reaaambi• ve okul kitah1 tekniii..~lnz 
,Y~z1h: 
Okul kitahlarinin peda1ojik ya11flara, ~ocuk paikolojiai, 
yabanc1 dil. · 
Ameli: ""~ ''fr!il" " 

Kitab kapagi yapmaJC, folomonlaj, Linolyom itlerl, hir 
hikayenin reaimlerini yapmak, yaz1 ve reaim kombine 
etmek. 

C- il'ecim ve Endiiatri muhasebeai i~in: 
Yazth: 

Turk tarihi, genel muhaselle ve entliisfri muliaaeliesi, 
ltletme hilgiai, umumt riyaziye ve kambiyo riya.ziyesi, 
iatatiatik, maliye, iktisad cografyast, ticari muhabere, 

~ yabanct dil. 
~ - Stnav yazilt ve ameli olmak uzere AnkaraC:Ia Gazi Eyitim Ens

titiisiinde ve lstanbulda Erkek Lisesinde yapilacaktJr. 
S10a v giinleri: 
Yaziiilar: 23 Temmuz. 1936 Perteml:;e 

24 Temmuz 1936 Cuma 
1\meliler: 27 Temmuz 1936 Pazarteaidcn 

31 Temmuz 1936 Cumaya kadar. 
5 - Sinav sonunda her grup i~in en ~ok muvaffak olan talebe se

~ilecek ve bunlar 6 - 12 ay siire ile ayda 45 lira iicretle Dev• 
Jet Basimevinde kendi tubelerine gore bir haz1rhk stajt ge • 
,irecekler ve cild itine ayr1lan ayr1ca Giizel San'atlar Aka· 
Clemisi ~ark Tezyini San'atlar boliimiine de devam edecektir. 

6 - Talebeler tahsilden doniitlerinde 1416 1ayxh kanunun 18 
inci maddeai mucibince Avrupada tahsil ve ataj i~in bulun • 
Cluklari miiddetle daha once memlekette devlet hesab1na tah
sil miiddetinin iki miali kadar aiire ile Kiiltiir Bakanhgtnm va· 
•ilo ,erc~eii yerler~e ,ahtm&JI taahhiid edec~klerdir. 

- d090» (2765). 

YILM z RAKISI 
SaylD mii§terilerini her zaman memnun eden 45 derecelik en yiiksek rakadtr. 

ilk Okul Birinci S1n1f Okuma 
Kitab1 Hakk1nda ilan 

Devlet Bas1mevi Direktorlugiinden: 
1 - Uk okullarm birinci stntflarma mahsus okuma kitabmtn me • 

tin k1ammm 100,000 say1hk bask1 iti kapah zarf usulile eksiltmiyc 
konulmuttur. 

2 - Yaptlacak itin tahmin edilen bedeli 6968 lirad1r. 
3 - 6mekler ve tartname Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden 

on bet kurut bedel mukabilinde almacakttr. • • 
4 - Muvakkat teminat miktar1 2259 sayil1 kanunun betiDCI mad

desi mucibince ii~ bin liradar. 
5 - Ekailtmiye girebilmek i~irt isteklilerin kitabcdtkla metgul bu

lunduklarmt ve ayni mahiyette bir okul kitabm1 muvaffakiyetle net· 
retmit olduklarlDt teabit eden beige ve itleri Komiayona gosterme • 
leri ve bu kitabm baaiiiftasa i~in liizumu bulunan kafi tab1 vas1tala • 
rm1 temin etmit olduklarini isbat etmeler~ tartbr. 
6- Teklif mektublarmm 18 haziran 936 pertembe giinii saat ona 

kadar Devlet Bas1mevi Direktorliigiine verilmit bulunmas1 lazimdir. 
Zarflar ayni aiinde saat 13,30 da Devlet Baatmevi Direktorliiiiinde 
ldare Komiayonu oniinde a~IIacaktir. (3034) 

Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul Subesinden: , 

Bartmda Ciftlik mektebi Batmuallimi Bay Riittii adma yazth D. 
1101fmdan bir hiaaelik 20771 numarah Bankamtz akaiyonu kaybedil • 
diiinden bu aksiyonun ar~tk hiik~ii k~l~~dt~•. ~e batka numara ile 
Bay Riittiiye yeniden akstyon verileceg• bildmhr. (3023) 

DoOulll ve kad1n ltaatallklarJ 
mUteltas•••• 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye eaddesi 
No. 22 Mavt yap1ya nakletmi§tir 

' T elefon : 22683 f 
COL< 

E TLI OLUR 

~------------------------------. Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilinlarJ 

Alemda&'J Defneli Suyu 
Miiteaddid resmi miieaaeaab athhiye miitehasllS etibbaat tarafm

dan yaptlan hikemi, kimyevi ve b kteriyolojik muayenat neticesi 
tanzim edilen raporlarla, a1hhi sularda arandan biitiin evsaft hike -
miyi haiz oldugu «~oli'baail, ~naerop, likefyan~ ~ikroplar~a he.r t~~· 
Iii mevadd1 kimyev1ye ve uzv1yeden tamamen ar1 bulundugu bddm· 
len ve emsali arasuwa kuvvetli radioaktevitesi bulunan Alem· 

dag1 Defneli auyu 10 haziran ~36. aiinii"?~en it~baren agzt bir !araft 
«Evkaf» dijer taraf1 <eDefneli» Jhareamx havt zambah husus1 kur
fUn miihiirle miihiirlii otuz litreli~ kii~iik boy dam~can~larla iki hu· 
~uk litrelik galon titelel deruniinde suculara venlmege batlana • 
caktar. 

Yukarada evaaf1 kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hassalara 
ve bilhassa radioaktevitesinin fazlahi1 ile miitemayiz olan 

bu suyun safiyetinden emin olabilmek i~in titelerin iizerindeki Vak· 
fin hususi kurtun miihiir ve Zimhasma dikkat etmelerini saym hal ~ 
kam1za ehemmiyetle tavaiye ederiz. (2965) 

ANA" 
... 1>.,r-

8!1JII03/EVC~sf LVSYf/'f 
ARAZIS/ 

IZNAVI/11 tJ&lll /JAH(:t3i TOPI<ORU ORMAN/ 

. 
BELGIRAT ORMANlARI 

Sar1yer il~ebayligindan: 
Sanyer ka~aa10da Belarad Devlet ormam dahilinde 8/196 def· 

ter 39 11ra numarah tapuda mukayyed «423» doniimden ibaret o
lan ve krokiai yukartda ~izilmi, olan Topkoru ormanmdan Ba • 
yan Madlene aid «4» hissenin havi oldugu «141» doniim orma· 
nm heber doniimii dort lira bedelle istimlakine karar verilmit ol· 
dugundan istimlak kararnamesinin «10» uncu maddesi mucibin
ce Bayan Madlenin bir itiraz1 varsa «8» giin zarfmda Sar1yer Be
lediyeai Reialijine bildirmeai ve bildirmedigi takdirde kanun 
hiikmiine rore gereken muamelenin yapilacagi ilan olunur. (3016) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunu._ 
:;It' ... 

Ambalaj ve lcomprrmelertn uzer1nde halis-

ligin fTmuJ1 olan EB markas1n1 aray1n1~ 

Istanbul Albnci lcra Memurlugundan: 
Emllk ve Eytam Bankaat Tiirk Anonim $irketine birinci derece 

ipotekli ve airada olup dort evin tamamma 21.285 yirmi bir bin iki 
yiiz aeksen bet lira ktymet takdir edilmit olan Fatihte Ktzlatmda 
Kizt&fl sokagxnda 1, 2, 2/1, 4 yeni ve 12, 59/2, 12, 59/3, 12, 39, 
12, 39/1 numarah dort ev a~Ik arttlrm1ya konmut olup ilan tari • 
hinden itibaren tartnameai herkea tarafJDdan aoriilebilecek ve 
10/7/936 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 ten 16 ya kadar dai
remizde a~1k artbrma auretile aablacaktir. Sabt Emlak ve Eytam 
Bankaamm 844 numarah kanunu hiikiimlerine tabi oldujundan 
mezkur kanunun on betinci maddesine tevfikan ikinci bir arthrma 
yapllmaksazm gayrimenkul, yukar1da yazah giinde en fazla arttt • 
ranm iizerinde buakiiacakhr. Artbrmiya ittirak i~in muhammen 
k1ymetin yiizde yedi bu~uiu nisbetinde pey ak~esi veya milli bir 
,.Pankanan teminat mektubu tevdi edilmek llzimdxr. Biriken bina 
vergilerile ~op ve fener resimleri ve dellaliye ve Vak1f icaresi sa • 
tit bedelinden odenir. Sabt bedelini petin odemek laz1md•r. tcra ve 
iflas kanununun 126 ncr maddeaine tevf~kan ipotek sahibi alacakb· 
larla diier ali.kadarlarm gayrimenkul iizerideki haklarmt ve huau. 
aile faiz ve masraflara dair olan iddialarmt evrak1 miisbitelerile bir
likte 20 giin i~inde dairemize bildirmeleri lazimdir. Aksi halde hak
lar~ tapu sicillerile aabit olmadxk~a aabf bed~inin ·paylatmaamdan 
liaric kahrlar. Alakadarlarm itbu kanun maddesine uygun aurette 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 935/ 
3986 dosya numaraaile dairemize miiracaatleri ilan olunur. 

5 numarah ki.rgir ev, bodrum kat: Tathk, iki oda, komiirliik, ha
l&, mutfak ve merdiven altJ. 

Kat 1, bir sofa iizerine bir salon sagda ve solda hirer oda, bir ha
la ve arka cephede de diger bir oda salonun sagmda ve solundaki 
odalardan 2 ve 7 numarah dairelere g~ilir hirer kap1 vardtr. 

Kat 2, sofa iizerinde bir eamekan ile 'boliinmiit iki oda, oniinde 
bir tara~a, bir hala, elektrik, terkos teai1ah olup bah!resi vard1r. 

7 numarah kargir ev, zemin kat, bir tathk, bir oda bir sofa iize
rinde bir oda, bir hali. 

Bodrum kat, bir tathk bir mutfak, bir hala, zemini ~ini bir oda, 
banyo mahalli bir oda, komiirliik ve merdiven alb. 

Birinci kat: Bir sofa iizerinde bir salon, iki oda, bir hala, elektrilC 
terkos tesisall olup bah~esi vardtr. 

2 numarah ev, zemin kat, bir tathk, bir oda, merdiven alb, hal&, 
komiirliik, mutfak. 

Birinci kat, bir oda, bir sofa iizerinde diger bir oda, bir haiL· 
Kat 2, bir sofa iizerinde iki oda, bir hal&, banyo, elektrik tesisati 

ve bah~esi vard1r. 
4 numarah kargir ev, zemin kat, bir tathk bir oda, merdiven alb, 

hir mutfak, bir hall. 
Kat 1, bir sofa iizerinde bir h&la, iki oda. 
Kat 2, bir sofa iizerinde kartihkh iki oda, bir oda, elektrik, ter • 

koa tesisab olup bah~eai vard1r. Her dC:irt evin haricen ikinci kat • 
larmda ve ortada hirer ~tkmaat olup bodrum, zemin 'Ye birinci kat 
pencereleri demir parmakhkh ve aokak kapiiari demirdir. Du • 
varlar1 ki.rgir i~i ahtahdir. 

Bunlardan 5 numarah ev C:lort kath, Ciiierleri ii~er kathdxr. Ta • 
mam1 405.00 N. 2 dir. 

5 No.h ev, 78.00 No. 2 
7 » )) 84.00 )) 
2 )) )) 74.00 )) 
4 » » 64.00 » olup aeri kalana bah~edir. Yirmi se -

nelik taviz be deli miitteriye aiddir. c367» (2991 )' 

ILICA MECMUASI tareftndan, 11 haziran per,embe 
gUnU yalntz doktorlara mahsus olmak iizere 

Y ALOVA - BURSA - ULUDAG -
TiBBi SEYAHATi TERTiB EDiLMi$TiR. 

4 giin devam edecek olan bu seyahata i§tirak edece~zlerin ve tafsi
lat almak istiyenlerin saat 3 den 6 ya lfadar hemen miiracaatleri. 

Adres: Istiklal caddesi No. 83 Dr. Miishet ,akir 
Telefon: 49053 



' 
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10 , !l Haziran 1936 

1936 mevsimi i~in 
§imdiye kadar ~ektiginiz resimlerle bu yeni model makine ile elde edebileceginiz resimler arasmdaki farkl bir defa d~iinUz. 

Hi~bir zaman sizden ayumak istemiyec:egmiz bir harika! 
ARTIK MESAFEYi TAHMiN ETMEK i<;iN t)zt)LMiYECEKSiNtZ: 9Q.nkii makinedeki telemetre sayesinde IMVZUU net olarak g~reoillrs!nl'z. 
D:iKKAT EDiLECEK MOOiM BiR NOKTA: Telemetre tamamen makinenin i~erisinde yerle~mi~ oldu#Undan daima em:niyettedil'. 

• OPTURATORO •Komptir Rapid•: Saniyenin 400 de bir sur'atle resim ~eker cKompur Rapid" optU.ratorle milcehhezdir. 
• 6 X 9 ROL FiLM kullamhr ve istenildigi zaman 4. 5 X 6 resimler dahi ~ekilir. 

• CEBiNiZDE BiLE TA~IYABiLiRSiNiz: Bu kadar tertibatl oldugu halde emsali makinelerden ~ok u!ak, tamamen maroken kaph, AEROD1NAM!K 
§ekilde ~ok zarif ve sevimlidir. 

• BERKES EMNiYETLE KULLANABiLiR: <;unkii, hususi tertibatl sayesinde mesafe vidasm1 tam yerine koymadlk~a makine kapanmaz. ,Vizor ltapanu 
ve a~Ikta hi~bir §ey kalmaz. 

makinas1 

• EN KUVVETLt VE EN ME~HUR OBJEKTiFLER: Me§hur c§nayd:er - Ksenar:o veya cZays - Tesaar:o objektiflerle miicehhez muhtelif modeller. 
~nayder- Ksenar f. 4. 5- ~nayder- Ksenar f. 3. 8- Zays- Tessar f. 4. 5 

VELOKS ka~dma basllan kopyalar zamanla sararmaz, uzun muddet saklamhr. Hakild VELOKS kA~dmm arkasmda c VELOX• markasm1 araymlZ. 
lstenilen her tafsilat KODAK satlcllarmdan almabilir. Bulunmadl~ yerlerde her ~e§id izahat ve katalog i~ J Muracaat yeri: KODAK •ECiPT• A. ~. Beyoglu - Tiinel meydam, Ensiz sokak Posta kutusu: Beyoglu 236 

Sabah dokuzdan ak§am saat 
bqe kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. GUndiiz tekrar pudra· 
lanmaga hacet yok. i§te; hava· 
land.lnluwj yeni Tokalon pud • 
rasmm garanti muhassenab 

bunlarcbr. Bu cazib havalancbr -~ ve yu" z tabii bir - llik • 
ul.. p . li b' kim e guze ve 

ma us u, ans 11' yage· rir ve m d . -
, , , , 0 aSI fe~ml§ ve yuze 

rin ke1fidir. Bu nsul datresmde b. 
havaSI toplandmlnu§ yegAne tr makiyaj §Cklini vermeden 
hafif pudracbr. !jimdiye kadar kahn adi pudralardan tamamen 
yapJlan pudralardan on defa ba~ka bir tesir yapar. Bu yeni 
daha saf ve daha hafiftir. Bu Tokalon pudraSI yiize yapl§lk 
usul, Tokalon pudrasmm istih • kalchgJ. cihetle buna c8 saatlik 
zannda kullamlmak:tacbr. :l§te pudra• tabir ederler. Art1k ne 
bunun i~ndir ki, Tokalon pud • parlak: burun, ne yaglt cUd go • 
raSI, daha muntazam ve daha riinmiyecek, belki riizgir, yai • 
miikemmel bir tarzda yapJ§tr murun Ye terlemenin icrayt te • 
eildi hemen bemen goriinmez sir edemiyeeeif mat, saf ve se • 
bir giizellik tabakasile kaplar vimli bir ten gortinecektir. 

Fabrikanm yeni binas1na nakli do1a)'l8ile aureti mahausada a~daa kar
yola me4herini ziyaretle saglam ve ueuz olarak karyola ibtiya~rlarJDJ 

tedarik etmelerini aaygt deter ahaliye ilim fabrikamJz bir bor~r bilir 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni efya fabrikas1 

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

Kilo 

Istanbul Belediyesi ilanlar• -----
32850 Giinde 50 kiloya kadar ve haftada aynca iki veya ii!r giin yii

zer kilo olmak iizere et, muvakkat teminatt 1060 liradtr. 
180000 Giinde 500 kiloya kadar birinci nevi ekmek, muvakkat te

minab 1519 liradtr. 
Diitkiinlerevi i!rin yukartda laztm olan et ve ekmek 15 temmuz 937 

taribine kadar ahnmak iizere kapah zarfla ayrt ayn ekailtmiye ko • 
nulmuttur. Ekailtme 18/6/936 aaat 15 te Daimi Enciimende yaptla • 
cakttr. $artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. latekliler ka -
nunun tayin ettigi veaika ve bizalart~da gosterilen muvakkat temi • 
nat makbuz veya mektubile teklif mektublanm 18/6/936 pertembe 
saat 16 ya kadar Daimi Enciimene vermelidir. «B.» (3049) 

Cild giaellig.i 

VENUS PUDRASI: 
<;ehreye hilkatin veremiyecegi yu -

mupk, eazl.b ve tatlt bir beyubk verir. 

VENUS KREMi: 
he beslenen bir eild dUnyanm en ta. 

ravetli giizelligidir. 

En ho§ meyva usarelerile h8ZU'· VENUS RUJU: 
lanml§br. Hazmi kolaylqtmr. tn- Kullanan bir dudak:tan ~an her 
lc.baz1 izale eder. Kam temizliye- kellme bir ate1 dllPllast ribl yabo olur. 

rek: viicude tazelik ve canh.llk Beyoglunda: TanmDUJ Karlman N. 
bah~eder. Tarika, !jark Merkez Jtriyat n tuba -

tNG!IJZ KANZUK ECZANESt fiye magazalannda satdtr. 
Beyo~lu • tstanbul Deposu: EVLt:Y A ZADE NUREDD:lN 

••••••••••••••• EREN, ldmya, eeza, alit Ye ttrlyat ti • 
earethanea{. istanbul • Bah~ekapJ. 

, 

Gediz · Belediye ReisliQinden : 
Gedizde kurulacak 14920 lira bedeli ketifli elektrik teaiaall ka • 

pah zarf uaulile ve 3500 lira bedeli ke,ifli aantral binaat a~tk ekailt
me ile miinakasaya konulmut ise de iatekli !rlkmadtimdan 15 ha -
ziran 936 tarihinde ihale olmak iizere elektrik teaintt ye aantral 
binast ayn ayrt bir ay miiddetle elden pazarhkla verilmeaine En -
ciimence karar verilmit olduiundan taliblerin Gediz Belediye Encii
menine hergiin miiracaatle muaaddak proje ve tartname ve mu • 
kavelenameyi gorebilecekleri ili.n olunur. (2942) 

Fatih lerasmdan: 

/I.E 

Agavniye 210 lira otuz bet kuru' bor~
lu K~ap1 Sara¢sak: mahalleslnde 
ve tokllimda I numarada mukim tken 
bAlen mahalli ikameti me!<hul kaldtgJ 
ve Avrupaya gittigi milbll§ir metrnba· 
tJndan anla§lldJimdan mtikaddema ill· 
nen tebligat icra Jabnan Hac1 Karebe· 
tin mezkfu borcundan dolayt Sara~isak 
mahallesinde ve sokajpnda 1 numaralt 
evdeki hissesi haciz edilmit n tapu kay· 
dine de keyfiyetl baciz i§aret edilmit 
oldupndan bu haciz hakkmda bir dl • 
yeeegi olup olma~~· bildirmesl l~ 
icra kanununun 103 ilncii maddest mu
cibinee 15 giin l!<inde lc:raya mtiraeaat 
etmesi nan olunur. 

I 

fJ(JfUjb -. ..... - .. 
~ 

kUllANINIZ 

• UCUl , , 
• IDA~ELI , 

• TEMIZ 

101 
, J , 

ISTIL<LAL CAD.-IZA~AT 

' aran1yor 
Bilyiik bir miieaesede $8llfbnl. 

mak ibere Orta taballini bitinnlt 
olnp it hayabna ablmata hefti!U, 
eski ve yeni yaz1lar1 iyi bilen 18· 
30 yqlannda bir bayan aran1yor. 

fateklilerin tercilmei hallerile bir
likte bir fototraflar1n1 ( Istanbul 
Posta kutuau 84) adresine gonder
meleri. 

Sahib "' B(lffnuharrtn Yanaa Nadi 
umuml ne1rt11ats tdare eden Yazs lllef'S 

Mildilrlt: Hikmet Mibail 

Matbaactl* "' Ne1rtvat Tilrli: .tnontm 

81rkett • Jrtanbul 

Beyoglu Tahakkuk Miidiirliigunden: 
(}yun alibna madeni levba ilaakt bakkmdaki kanun biikmiine 

tevfikan bazirantn on betine kadar kabvebane ve emaali yerlerdeki 
oyun ali.bnm 936 yth levhalanntn yaptlfbnlmaat liztmdtr. Tayin 
edilen miiddet bittikten aonra yaptlacak yoklamada levbaatz gorii ~ 
len oyun alitmm reami iki kat altnacagt ili.n olunur. (3022) 

Balkanlann en me,hur kapbcalanndan olup Y unanistanda 

"LUTRAKi" 'EHRINDE 
butunan bUy~, e lOka ve e asr nf aiz • 

mevsim b~langtcl dolay•sile a~•lm•t oldugunu muhterem mii~terileri e 
tebtir etmekle keabi ,eref eyler 

Odalar son derecede liika, giinetli, havadar olup dalma akar sJcak au
Ian bavidir. Huauai aervia fiatlar1 elverl~tli, miikemmel mutfak ve her 
giin muhtelif ~retid uc:uz yemekler. 

Ankara Bah~eli Evler Yapt Kooperatifinden: 
Ankara Bab~eli Evler Yap1 Kooperatifinin bet tip iizerine yaptl • 

racag1 150 evin miinakaaaat birka~ giine kadar ilin edilecektir. Ata• 
guiaki tartlara gore bu in,aatla ali.kadar olabilecek miiteahhidler 
timc;liden Ankara Emlik Bankaatndaki buauai komiayona miiracaat 
edebilirler. 
1 - lntaatm muhammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat temi • 

natJ 40 bin liradtr. 
2 - Evvelce en az 300 bin lirahk biiia in,aab yapmlf olduiunu ve 

bu in,aatl yapacak fenni ve mali iktidan bulundugunu mii • 
beyyin veaika ibrazt liztmdtr. 

~frERLODENT • diJ macunun~ 
lerGJl', edecekslnlz4 

~¢ira e~·zm bllcomte ,mitt s•lffi,YiSrn• 
l!alz 'olan bu macun di~lerl <:OrQ.mekten 
l<orur-, di~ etlerinl kuvvetlel'ldirlr, nefesl 
serinfetir Y& lnsanm~gOrOno, . efesinl 
ert1r1r.: 

..;:._, . .. . . 
..,~ ve ~ · P.fllLOP~NT·i· ~~""' .fC.:. 
~ota..t. ~~ 


