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Akdeniz muv~zenesi Manevrantn mahiyeti 
~ vrupa sulhu Tayyarelerin ve tanklartn i,tirakile yapdan bu 
l~in ~rtbr d 

---- manevrada her sinif vazifesini yapb ve or umu-
«ftilaf devletlerinin zaferi ve 1919 ' • d h t h •• tf 

muahedelerile viicud bulmu§ olan Av • zun yiiksek barb bi)gisi b1r a a eza ur e 1 
rupa, §imdiye degin, hic;bir zaman, bu 
kadar acil tehlikelerin tehdidi altmda 
kalmamJ§ti. Mes'ul devlet adamlarmm 
idaresi hic;bir zaman bu kadar giic;le§me
tni§ oldugu gibi bir hatamn ak1betleri de 
bu kadar miithi§ olmami§tlr. Harb, ne • 
kadar feci olursa olsun, etraftmiZI saran 
tehlikelerin en kotiisii degildir: ~iinkii, 
19 I 4 ten I 9 I 8 e kadar, nice nice 1st1 • 
rablar pahasma elde edilmi§ olan istifa
delerin, hatta harbsiz olarak ZlyaJ, milli 
§erefimize zarar vermekten hali kalm1 -
yacak ve istikbali diizelmez bir surette 
tehlike e dii iirecektir • 

Siyasette, felaketler tesadiif eseri de -
gildir; muvaffakiyetler gibi onlar da u
zun zaman haz1rlamr. 
" Cesaretle tahammiil edilen yedi ayhk 
ishrablardan ve endi§elerden sonra, elde 
edilmi§ olan tam bir zaferin sarho§lugu, 
ltalyada oyle bir heyecan cereyam ya -
ratmi§tlr ki hiikumet reisi bile, eger ken
~ini onun aki§ma b1rakmakta tereddiid 
etmi§ olsayd1, mukavemet etmek kudre
tini gosteremezdi. 

fngilterenin askerlik bak1mmdan za£1, 
Mil!etler Cemiyetinin aczi, ltalyay1 Av
l'upayt emrivaki kar§Ismda b1rakmaga 
te§vik etti. Matbuat Sinyor Musolininin, 
M. Ward Price' e yaphg1 beyanah ikti • 
hastan imtina ederken, Duc;e, milletini 9 
lllayts .ak§ami, Venedik meydamna da • 
~~t edtyor ve biiyiik bir vecd ve heyecan 
1 r;.1~.de .. bul~nan bu halk kiitlesine, bekle
digJ sozlen soy]iiyordu: 

«~abe§ fmparatorluguna aid olan 
araz1 v "f · 
kA •1 he nu us, I talya Kralhgmm tam ve 

am1 "k" 
H b u umranhg1 altma konulmu§tur. 
K a e~ lmparatoru unvam, bizzat ftalya 

rah ve halefleri tarafmdan ta§macak • 
tlr .. » Boylece, «ilhak» kelimesi telaffuz 
edilmemi§tir amma onun fevkine !(Ikil • 
~~.~tJr •. Habe§ lmparatorlugu, tarihten 
stlmmiyor, fakat bir 1talyan 1mparator
lugu oluyor. 

. «italya nihayet bir imparatorluga sa
htb olmu§tun> ve bu imparatorluk Dis· 
rael.i tara~mda~ tasavvur edilmi§ ' olan 
f~gii.tere~.In Hmdistan fmparatorlugu gi
hi bu mustemleke imparatorlugu degil, 
Roma fmparatorlugudur. 

, <~ftalyan milleti, imparatorlugu kendi 
:hmle yaratrni§hr; onu, kendi mesaisile 
fayyaz bir hale koyacakttr; onu silahi ve 
yiiregile her kime kar§t olursa olsun mii
'dafaa edecektir. On be§ as1r sonra im • 
paratorlugun Roma sirtlannda tekrar do
gu§unu selamlaytmz.» 

«F a§ist takviminin 14 iinci.i Yihmn 9 
tnay1s giiniinde» ki vakta, bir sonu!( de • 
gil; bir ba§langir; noktasidir; r;iinkii im • 
paratorluk yolu iize~inde nastl durulabi
lir~ 

«ftalyanlar, i~te, tarihimizin bir dev -
resini kapay1p ba§ka bir devresini, istik
halin biitiin imkanlanm kii~ad eden mu
azzam bir kapl gibi a<;an kanun!» 

~iiphesiz, bu sozlerde, halk arasm -
dan <;Ikm 1 ~ olan bir §efin taassubu ayak
lanmi§ milletine hitab ederken cenublu
lara mahsus yiiksekten atmasma da bir 
hi~se ay1rmak icab eder. Faht kelimeler, 
onlan tahakkuk ettirecek ruh! hamleyi 

RENE PiNON 
[Arkast Sa. 7 sutun 5 teJ 

Piyade havanlar1mr~dan biri alefe hazrrlantrken 
'Dun, Maltepe Piyade Ati§ mektebin- kalkmak ve havaya kar§J korunmakh,' 

de tayyarelerin ve • tanklann i§tirakile T ayyarelerle miicadele 
biiyiik mikyasta bir muharebe tatbikati Saat 9 da kirmlzl tiimene mensub kit· 
yapilmi§tlr. Bu tatbikatm gayesi hava ala; muhtelif istikametlerden taarruza 
hiicumlanna kar~1 k1t' alarm yiiriiyii~ es- kalkmca di.i§mana aid farzedilen bir tay
nas1nda korunma tecriibelerini yapmaktJ. yare filosu da ufuklardan belirdi. T ay-

Harb Akademisi Komutam General yareler goriiniir goriinmez ht'alar hayret 
Ali F uadla diO.er baz1 kurnandanlar ve edilecek bir siiratle derhal gizlendiler ve 
muhtelif smifla;a mensub yiiksek riitbeli hava kuvvetleri ~ok alc;aktan ~arak yak• 
zabitlerin, Harb Akademisi talebesinin la§mca piyade k1t' alanm muhafazaya 
i§tirakile tatbikata saat 9 da ba§landt. mahsus silahlar derhal tayyarelere ate§ 

T atbikatrn gayesi a<;tiiar. T ayyareler ilk ge!(i§te bomb a a~-
K1t'alar k1rm!Zl ve mavi taraf olmak ma tecri.ibesi yaptllar. Donii§te de mak1-

f I I d Y 1 nelltu .. feklerle piyadeye ate• a~hlar. Bu iizere iki tara a ayn mi§ ar 1. apt an , 
plan mucibince kirmJZI tiimen (fuka) te- mada kumanda heyeti, yiiksek bir tepe
peler iizerinde ve yamaclarda mevzi t~- den di.irbi.inlerle tayyare taarruzuna kar§I 
tan mavi tiimene kar§I taarruza gec;h. muvaffakiyetle ve siiratle a<;Ilarak muka-

T 'lk k · b'lh ssa b1'l ate• a ran bir k1t' amn muhte§em man • aarruzun 1 tsmimn gayes1, 1 a , ,. 
di.i~man tayyare kuvvetlerinin iistiinli.igii zarasm1 seyrediyordu. 

v [Arkast sa. 6 siltun 1 de] kabul edilerek buna ragmen taarruza ,,,,. ........ 
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Aytri 23 iinde Milletler Cemiyeti 
Asamblesi i~tima ediyor 

toplanan Beynelmilel Milletle~ 
Muzaheret F ederasyonu zecr1 

ingilterede 
Cemiyetine 
tedbirlere devam edilmesi karar1n1 verdi 

Cenevre 3 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti Umumi Sekreteri M. Avenal, 
Milletler Cemiyeti Konseyinin §imdiki 
reisi olan M. Eden ve Asamble reisi M. 
Benes ile bugiin temasa girerek Arjan -
tinin te§ebbiisii hakkmda gorii§ecektir. 
M. Avenol, diger hukumetler murahhas
larile de gayriresmi surette temaslarda 
bu! unacak tlr. 

Asamble toplanzyor 
Cenevre 3 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti Asamblesi, Arjantinin vaki miira
caati iizerine, ihtimal bu aym 23 ~n.de 
toplanmaga !(agmlacakttr. Konsey .1r;h : 
mam1n da bu tarihe kadar tehir edt!mest 
ihtimal dahilindedir. 

lngiliz kabinesi miiteretldid 
Londra 3 (A.A.) -Havas ajansm

dan: 
Baldvin kabinesi, zecri tedbirler yii • 

l 

Cemiyeti Umumi kcitibi 
M. Avenal 

Asamble reisi 
M. Bene~ 

ziinden hala mii§kiilat i<;indedir. Kabine, 
bugiin toplanacaktJr. Fa kat siyasi me • 
hafil, naZITlann bu defa da bir karar it
tihaz etmemelerinden korkmaktadirlar. 

M. Edenin meseleyi tamamile M. 
Baldvine terk ve tevdi etmi§ oldugu be • 
yan olunmaktadu. M. Baldvin, §imdi 

[Arkast Sa, 6 siitun 5 te] 

ileride tayyareye kar~r sun'i sis, ortada k Ufiik tank, onde gizlenlllif bir piyade neferi 

.... ~~:~;~--~~:··;~:~;:~:-..................... ··'I~~~;~ .. "hi iii" ;u .... ·h~~;~~;~~? .................. .. 
~:~.b!:z<~~-lya::~::. A vusturya ve F ransa 

hur Atatiirk bugiin sabah saat 6 da hududunda tah~I·dat refakatlerinde Trakya Genel Ens ~ 
pekteri General Kaz1m Dirik te 
oldugu halde fstanbuldan otomo -
billerle ve saat ona dogru Corluya 
muvasalat buyurmu~lardir. Ata -
turk dogruca Kolordu karargahma 
inmi~ler ve orada bir ka<; saat kala 
rak Kolordu Komutanile gorii§mi.i~
lerdir. Ogleden sonra yanlarma 
Kolordu Komutam Generla Salih 
Omurtag1 ve T ekirdagi Valisi Ha
§im f§cam da ahp kasabayi gezmi§-
ler, Orduevi bah<;esinde bir miid
det istirahat buyurmu~lar ve ondan 
sonra civarda yap1lan yeni g(kmen 
koylerini gormek ic;in husus! trenle 
Murathya kadar gitmi§lerdir. 

Atatiirk baz1 gO<;men evlerine 
girip tetkikatta bulunmu~lar ve 
koyli.ilerle gorii~mii~lerdir. Girdik -
Jeri evlerdeki temizlik, kitablar, fo
tograflar ve karyola gibi diizgiin 
e~ya bilhassa takdirlerini celbetrni~
tir. Cerkes koyiinde trenin tevak -
kufu esnasmda oradaki Alay Ko -
mutan1, N ahiye miidiirii ve Saray 
kaymalcamile goriismii$lerdir. Ge -
rek <;orlu gerek Muratlt ile <;erkes 
koyii ve diger yerlerde halkm Ata
tiirke kar~1 gosterdigi sevgi ve bag
hhk tezahurah ~ok bi.iyiik ve he-
yecanhycb. 

Atatiirk geceyarisi hususl tren -
le lstanbula avdet buyurmu§lard1r. I 

a a a a a .-sal 

A vusturya da milis 

kuvvetleri topluyor 

M. Musolininin Avustur
ya Ba,vekilinden ogren
mek istedigi noktalar 

Roma 3 (A.A.) - M. -5u~nig, diin 
tayyare ile Venedikten Floransaya ve 
oradan otomobille Via - Reggiaya git
mi§tir. 

Malumdur ki eski fmparatori~e Zita
nm burada bir ko§kii vard1r. F akat bu 
ko~k §imdi kapah bulunmakta ve i!(inde 
Habsburg hanedamndan hi!( kimse ;ka· 
met etmemektedir. 

N eler gorii~iilecek 
Viyana 3 (A.A.) - fyi malumat al

makta olan mehafil, M. Musolini ile M . 
-5u§nigin bugiin Duc;enin Bolona yakmm

[Arkas! Sa. 6 siitun 6 daJ ............................................................ 
Filistinde vaziyet 

Hiikumet miitemadiyen 
ihtiyat tedbirleri abyor 

Kudiis 3 (A.A.) - Alman haber 
alma biirosu bildiriyor: Kudiis - Cidde 
demiryolunun bir k1smt dun tahrib eda -
mi~se de bugiin seferlerin tekrar ba§hya
bilecegi iimid edlimktedir. Bundan ba§ 
ka muhtelif yerlerde yeniden silah attl
mt§hr. 

Kudiiste hadiseler 
Kudiis 3 (A.A.) - Memleketin her 

tarafmdan mevlid kandili nisbi bir siikun 
i<;inde ge!(mi§tir. Kudi.iste bir bomba p'lt
lahlmi§hr. intizam ve asayi§i muhafaza 
i<;in §iddetli tedbirler almmi§hr. 

Dag yollannda pek o kadar emniyet 
yoktur ve Yafa ile Kudiis arasmda m:.i
nakalat hissolunur derecede eksilmi§tir. 

Kafileler, ancak asker! kuvvet refa -
katinde hareket edebilmektedir. 

[Arkasl Sa. 6 siltun 6 da] 

Milletler Cemiyeti Konseyi toplantrken milyonluk 
bir ordu niimayi~ yapacak- Diin Londraya 

varan Neca~i yeni beyanatta bulundu 

ltaly~n ordusundan bir krsrm resmi gefidde 

Paris 3 (Hususi) -Oeuvre gazete -~ ~tmektedir. Diger baz1 haberlere gore 
sinde Madam T abouis, ltalyanm 15 ha- I talya hiikumeti, 15 hazirandan evvel 
ziran i<;in bir blof hazuladiginl soyliyerek hudud mmtakasmdaki hususl binalann 
diyor ki: bo§alhlmasml emretmi§tir. Erkamharb 

«Her italyan pekala biliyor ki, M. zabitleri, harb zamanmda istifade ede " 
Musolini, halihaztrda Avusturya, Yu • bilecek yerleri kiralamak iizere zikd ge
goslavya ve Fransa hududlannda asker- ~en hududlan ziyaret etmektedirler. 
Jerini seferber etmek maksadile icab e- Neca,inin Londrada ikameti 
den bi.itiin tedbirleri. a.lmaktadu. fngi~ - Londra 3 (A.A.) - Neca§inin bu • 
tere ve Fransa Hanctye Nezaretlerme gun ogleden sonra Londraya gelmesi 
diin ak~am bu husus hakkmda sarih rna- beklenilmektedir. 
lumat gelmi§tir. Ancak biitiin kabineler, N eca§i, dostlanndan Sir Ellie Kadoo
Duc;enin bu hamhklarmm 15 haziranda rie tarafmdan kendisine tahsis edilmi~ 0 • 

zecri tedbirlerin . kaldmlmamasi takdi - Ian Haydpark kar§lsmda kain hususi bir 
rinde yapacag1 isnadata bir siyasi blokun otelde ikamet edecektir. 
mukaddemesi oldugu miitaleasmdadirlar. Neca§inin seyahati tamamen hususi 
lta!ya, o tarihte yukanda zikri ger;en hu- mahiyette oldugundan ikametgahmm mu
dudlarda askeri ni.imayi§ler yapacakhr. hafazas1 i~in bir guna tertibat almmamt§· 
Fa kat bu niimayi§ler hi!(bir ve!(hile fili - tiT. 
yatla teeyyi.id edecek degildir.» Neca§inin masraflanm kendi cebinden 

Madam Tabouis, ftalyan ihtiyatlan- vererek daim! bir polis kuvveti bulundu· 
nm ~imdiden nerelere gideceklerini bildi- racagl soylenmektedir. 
ren davetnameler aim!§ olduklanm tasrih [Arkast Sa. 5 siitun 4 te] 
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Mecliste i~ kanununun 
miizakeres.ine ba~land1 
Bu miinasebetle hararetli miinaka~alar oldu, 

kanunun bazt maddeleri tadil edildi, miiza
kereye cuma giinii de devam edilecek 

~~ kanununun miizakeresi srrasrnda BOZ soyliyenlerden 
General Kciztm Re,fik ince Tilrkcin Ba§tu!j Celltl Bayar 

Ankara 3 (Telefonla) - Meclis bu
gi.in saat 15 te topland1. Smai mamulatm 
maliyet satJ§ fiatlarmm kontrolu hakkm
daki kanun layihas1 gorii§iildiikten sonra 
h Kanunu layihasmm miizakeresine ge
c;ildi. Enciimen mazbatasmda h Kanu -
nunun mi.istacelen miizakeresi teklif edili
yordu. Raif -5evket ince, I 0 senedi1 iize
.tinde !(ah§Ilan bir kanunun bir defa mi.iza
kereve koymakta 1srar edilmemesini, ikin
ci mu:zakeresi ic;in nihayet be§ giin bek
lemek icab edecegini soyledi. 

Ziya Gevher, kanunun acele c;IkmasJ 
lehinde bulundu. 

Nihayet teklif reye konarak layihanm 

mii~taceliyetle gori.i§iilmesi kabul edil • 
di. 

Esas1 hakkmda ilk soz alan General 
Ka7•m (Diyarbekir) kanunun askeri i§· 
Jeri al1kadar eden bazt kiSimlarmda te -
nakt1zlar gordiigi.inii, bunu maddelere 
gecilc1igi s1rada izah edecegini bildirdi. 

Relik lncenin miitalealarz 
Refik. i nee soz alarak dedi ki: 
- i§ Kanunu memlekette yer.i ihti • 

yacm has1l ettigi ikhsadl ve ir;tima! mii
nasebetlerin zaruri bir ifadesi olmak iti
barile hakikaten hadiseler ve ihtiyaclar 
karmmda ahnmi§ miikemmel todbidea-

. [Ar-.. ... 'r lltw l*J 
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VIYANA DO_N .. U$U 

Tarihi tefrika: 52 M. TURHAN TAN 

Tezer, sarayda el ayak 
Padi,ahin yatak odas1na sokulup 

~ekildikten sonra 
biiyiik bir 

ate,Iemi,ti! ~Ira ile kap1 perdesini 
-------------------

0, i§te bu hiiklimle kalabahktan ay ·J gun once onu gormek, onun sesini duy
nldJ, evine dondii ve ml~Il ml§Il uyuyan mak ihtiyac1 damarlanm yak1p duruyor
oglunu yava~c;a opup ok~ad!ktan sonra du. 
yatagma uzand1, derin bir uykuya dal - 0, taahhiid ettigi i§i ba§armad1kc;a iil
di. Riiyasmda T ezerin ate§ler ic;inde do· kiisiine eremiyecegini biliyordu. Bu se -
la~tigmi goriiyor ve onun beyaz bir alev beble • ne pahasma olursa olsun - bir 
gibi klVIlcimlardan incilere biiriinerek hamle yapmak istiyordu. Kara Mehmed, 
sonsuz mesafeler a§masm! ter doke doke hedefe yiiriirken ve ula§lrken iz bnak • 
seyrediyordu. mamasm1 §art koymu§tu. Bu §arta riayet 
1 F akat bu riiyalz uyku tamamile yer- etmezse hayatmi kaybedecegini, Kara 
sizdi. Eger Kara Mehmed, yangmda ~~h~edl_e .evlenemiyecegini takdir et • 
kimsenin olmedigini duyupta elde ettigi hgl l<;In !hbyath davranmayl da zaruri 
goniil ferahhgile iktifa etmiyerek biraz huluyordu. Halbuki hem ihtiyath hem 
daha vezir Siileyman Pa~amn yanmda ~1zl~ davranma~ ~iimkiin degild~. Bu 
kalsaydi kendisi ic;in pek agu gelecek 1mkans1zhk ta Simr bozan ayn h1r ami! 
bir hakikati ogrenmis olacakt1. Acele oluyordu. 
davrand1gmdan bu bilgiye iremedi. T ezer i§te bu hiss! vaziyette iken hiin-

L Ak' b fl b h b' .1 • d' kar Edirneye gitmi§ti. Kiz, aga dii§tir • a m u ga et, a hn IT c1 ves1y 1. k . d'~. _ ,_1 ~ z· K M h d' h kk d me ISle lgl aVJn UZI¥\o. a§hgml gorunce 

t 
nab' abr~l . el me Ibn lyk~nkgmd' a km da deliye dondii, yemeden ic;meden kesil • 

am Ir 1 g1 a mas1 e 1 en 1 mu a • d' d k lA k l'k hul 1 'd d w• • • .. .. I, 0 asma apamp me an 0 I ya a • 
eratim egl§hrecekh. Saray onunden ld kl b' .. .. · w k 

b k d
.. .1 b k dd ra san 1, ac1 1 1r omur gec;1rmege 0 • 

c;arc;:a u eve onmes1 e u mu a erat ld 
yeni ve acikh bir degi§iklikten kurtulmu§ yu K~~lar, 0 yedi yiiz halayik, sonu gel • 
oldu. b' b ' . .. .. 1 d P mez 1r ayram ne~ es1 suruyor ar 1. a-

Evet, Kara Mehmed he§ on dakika di§ahm, Valide Sultamn, Hasekilerin 
daha Yezir Siileyman Pa§anm yanmda yoklugu onlarm herbirini yulars1z taya 
kalsayd1 yangmm T ezer adh bir kiz ta- c;evirmi§ti, ba§lbO§ bir sevinc kinde sara • 
rafmdan yapild1gma biitiin sarayhlann ym altm1 iistiine getiriyorlard1. Dinmez 
§ehadet ettiklerini duyacak ve akh ba • bir kahkaha tufam yaratlp salonlan, ko
§mdan gidecegi ic;in mutlaka bir <;Ilgm· ridorlan zelzeleye veriyorlard1. Harem • 
hk yapacak, kendi hayatml tehlikeye agalan da bu c;1lgm §atarete ortak ol • 
koyacakh. 0, hie; umulmiyan bu haki • makta kusur etmiyorlardi. Yiiz diizine 
katin cahi)j ka)makJa yakasmi oJiimden kavsi kuzah arasma kan§IDI§ birer diJim 
kurtarmi§ oldu. gece gibi san, esmer, beyaz, kumral k1z· 

Acaba hadise nas1! cereyan etmi§ ve larla elele verip hora tepiyorlard1, her 
Tezer ne suretle itham edilmi§ti ? .. Bu • haiti yapiyorlardi. 
nu, yangm sondiikten ve Cay1r ko§kiine T ezer hep kendi kara hulyalarile ve 
dolan yedi yiizden fazla kadmm Eski • Kara Mehmede bir ayak once kavu§mak 
saraya • §imdi Dniversitenin bulundugu dii§iincesile oyalamyordu. Saraym §en 
yere • ta§mmas1 i§i bittikten sonra saray giiriiltiisiine kulaklanm tJkamt~h, kimse 
biiyiiklerinin Kaymakam Siileyman Pa- ile gorii§miiyordu. Bir gece, hangi mil -
§aya verdikleri mufassal ifadeden anh· !etten oldugunu anhyamadigi bir k1z, o
yoruz. Y angm1 T ezerin yaphgm1 evvel- nun yanma geldi: 
ce flSlldiyanlar §imdi, yirmi otuz hala • -- Sevketlu efendim'k dedi, ans1zm 
y1gm §ahidligine dayanarak onun ha • geldi, yatak odasma c;ekildi. Haberin ol
remde el ayak c;ekildikten sonra padi~a- sun. t 

hm yatak odasma sokulup biiyiik bir c;tra Bu k1z, obi.ir halay1klart hocrelerine 
ile kap1 perdesini ate§ledigini ve oradan kapamak, sessiz hir hale koymak • iQin 
Valide Sultan dairesine ko~up ayni i~i boyle bir oyun tasarlami§h. Kendine uy· 
yap1Igm1 anlat1yorlardt Hiinkar, saray· durdugu bir iki haremagas1 da gizli bir 
da bulunmadigl ic;in dehlizler ve salon- hadise olarak tamt1lmak istenilen bu ge· 
lar muhafazas1z hnakilmi§, T ezer de bu li§ i§inin dogruluguna §ehadet ettiklerin
vaziyetten istifade ederek tasarlad1g1 ci- den hiitiin saray ISSIZ bir yuva halini a • 
nayeti i§lemi§ imi§. hvermi§ti. Ortada artJk <;It yoktu. Herkes 

Siileyman Pa§a, Osmanogullanmn sal· goze goriinmez bir 1~1k gibi saraya gir -
tanat kurduklan giindenberi e~i goriil • mi§, odasma kapanmi§ olan padi~ahm 
miyen bir cinayetin kendi kaymakamhgl muhtac oldugu siikuneti bozmamak ic;in 
zamanmda yap1lmasmdan son derece nefes bile alm1yor gibiydi. Oyunu yapan 
miitessir oldu. F akat hiikumetle sa ray a· kiZ, bu sessizlikten istifade ederek ni§anh 
rasmdaki kahn duvarlan dii~iinerek bu ge«;indigi haremagalarile ba§ha§a ver • 
i~ten ken dine mes • uliyet gelemiyecegine mijti, ftkn f1k1r giilerek egleniyordu. 
kanaat getirdiginden teessiiriinii giderdi, Herkesi mahpus ve kendi zevkini serbest 
T ezerin muhafaza altmda bulundurul • tutmak bu fettan hzm ho~una gidiyordu. 
masm1 s1ki s1k1ya tenbih ettikten sonra Ertesi sabah, yolda§larile yapacag1 ala
Edimeye c;ifte ulakla uzun bir takrir ym da hazzm1 ~imdiden duyup hir kat 
yo !lad!, hadiseyi anlatarak ne yap1lmak daha sarho§luyordu. ( 1) 
lazim gelecegini padi§ahtan sordu. [Arkasl var] 

Halbuki saray agalan da, Vezir Sii
leyman Pa§a da i~in ic;yiiziinii kavra • 
IDI§ degillerdi. Herkes T ezerin allahl1k 
bir kadm olduguna inamyorlard1 ve yap· 
llgt cinayette suikasd dii§iincesi sezinse • 
miyerek ilahi bir cezbe halinde bu i§i 
i§ledigine hiikmediyorlard1. Kendisine 
hakaret edilmemesi ve goz hapsine alm
makla iktifa olunup dayak atilmamasi, 
zincire vurulmamas1 da hep bu kanaat • 
ten ileri geliyordu. 

Hakikat ise §U ~ekildeydi: Tezer, 
kendine yiikletilen vazifeyi giinler, haf
talar gecttigi halde yapamad1gmdan do· 
lay1 sinir buhranma tutulmu§tu. Saray • 
dan ve sarayhlardan ho§lanm1yordu. He
le yiizlerce halay1gm kendini evliyadan 
say1p saygi gostermelerine ic;in ic;in klZlp 
duruyordu. Padi§ahla temas edememek, 
saraym girintisini ve <;lkmhsml ogrene • 
memek te onu aynca iiziiyordu. Goziin· 
de dola§an hep Kara Mehmeddi. Bir 

(1) Topkap1 saraymdakl bu a.§k sahne • 
lerini Silahtar Tarihi §Oyle anlatu:: c:Ha. -
remi hiimayunda alan nisvan lie tava§i 
arab taifesl ll.~1k ve ma§uk ve geceler de 
nobel;(;! namile ic;eride ka!-dlkc;a bazl teza.. 
hatleri malum oldugundan hizmeti olm1 -
yan arab i~ri girmesln diye tenbih bu • 
yurulmu~tu. Bu emirden arablar giiceniip 
nlhanl k1zlar lie sozii bir ediip ell., beca ge
celerde divan ve dam iizerinde ve odalar 
ic;inde koca. gordiik, yani Harem IStllahm
ca adam gordiik deyu feryad eder oldular. 
Yine bir gece adam var deyu bagu:ma.la -
rile bir giiruh yalmkllich arab Hasoda 
semtine gelirler. Hlkmeti ilahi olacak var
mL§. Bostancilardan bir derdimend du -
vardan alarga bir kiic;iik erik agacma c;1 • 
kip meyva derirken iistiine varup tuttu -
lar. Hareme giren hain illte budur, agac
dan inerken tuttuk deyu diiriikliyerek Klz
laragasma g1itiirdiiler. Agacla duvarm a -
ras1 on be~ ar§m ac;Ik. Duvar agacdan c;ok 
yiiksek. Oraya c;nkmak ve inmek miimkiin 
degil, takat klmse bu noktalara bakmach. 
Zavalh Bostancmm boynu vuruldu. i<;erl
de ve di§anda duvarlara yakm nekadar a
gac varsa kestlrildl. Arablar da eskisl gibi 
i<;eri girlp c;Ikmaga mezun oldu!, 
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Kad1koy K1z San'at Mektebinin sergisi 

'K.ad1koy K1Z San'at mektebi talebesi, bu sene yaphklan i~lerle giizel bir ser
gi vticude getirmi~lerdir. Sergiyi her g tin yilzlerce ki§i ziyaret etmektedir. 
Sergide ,c;ok muvaffak ·olunmu~ .-erler vardl.l'. 

( $ehir ve 
Vapurlari 

Siirati 10 milden 

•• • surat1 

a,agi 
gemiler ~ab~brdrmyacak 

iktJsad Vekaleti tarafmdan verilen bir 
karara gore, kabotaj hatlanm1zda c;ah§an 
posta vapurlan ic;inde siirati on milden 
a§agt olanlar c;ah§hnlmiyacakl!r. V eka
let bu karan, siirati liizumundan fazla 
az olan gemiler tarifeleri muayyen miid
detlerinde yapamad1klarmdan dolay1 
seyriisefer i§lerindeki intizamstzhgm o • 
niine gec;mek maksadile alm!§hr. Filha
kika, hemen biitiin kabotaj hatlarmda se· 
ferler, vapurlann siiratsizligi yiiziinden 
daima gecikmelerle yaprlmaktadir. 

Bununla beraber, Vekaletin bu karan 
tatbik edildigi takdirde kabotaj hatlarm
da yolcu ve e~ya miinakalatJ ehemmiyet· 
li bir surette anzaya ugnyacakllr. Ciinkii 
karara gore, Deniz;yollan idaresinin 6-8 
mil arasmda c;ah§an yedi vapurunu bag· 
lay1p c;ah§llrmamasl icab etmektedir. Elde 
mevcud vesaitten yedi tanesi kadro ha
rici edilince seferleri idameye imkiin kal
ffilyacakllr. Binaenaleyh, alakadarlar bu 
vaziyete bir c;are aramaktadnlar. 

MOTEFERRIK 

Tiitiin eksperleri imtihan 
edilecek 

Y eni eksperler nizamnamesi mucibince 
serbest c;ah§an tlitiin eksperlerinin imti -
han vermeleri icab etmektedir. Bu imti • 
hanlara 1 temmuzda ba§lanacak ve all! 
ay devam edecektir. Bu miiddet zarfm
da imtihanlara girmemi§ olanlar eksper· 
lik hakkm1 kaybedeceklerdir. imtihanlar 
istanbul. !zmir ve Samsunda te§ekkiil e· 
decek iic; komisyon tarafmdan yap1la -
caktiT. 

Haytrh bir hareket 
Doktor Norolog Cahid Cevad Emre 

fakir hastalan cumartesi giinleri ogleden 
sonra Lalelide Galib apartlmanmdaki 
muayenehanesinde meccanen tedavi et • 
mege karar vermi§tir. 

Dcretle istihdam edilen 
namzedler 

Mecburi hizmet miikellefiyeti dolay1 • 
sile 2919 numarah kanunun ne§rinden 
evvel iicretli olarak istihdam edilmi§ o • 
lanlann da bu suretle gec;en hizmet mlid
detleri namzedlik miiddetine ve mecburi 
hizmetine mahsub edilecegi Vilayete bil-

. dirilmi§tir. 
Para§iitle atlama kulesi i~in 

yer bulunam1yor 
Tiirkku§unun, para§iitle atlama kulesi 

yaptlrmak iizere bir yer aramakta oldugu 
ve kulenin Sultanahmedde in§aSI ic;in 
Belediyeye miiracaat ettigi malumdur. 

Belediye, Tiirkku§unun bu talebini 
muvafik gormemi§ ve para§iit kulesinin 
Langa bostamnda veya Fenerbahc;ede 
yap1labilecegini bildirmi§tir. Fa kat bu iki 
yerin de para§iit kulesi yap1lmaga miisaid 
olmad1g1 yap1lan tetkik sonunda anla§tl· 
ml§tlr. Tiirkku§U yeniden yer aramaga 
koyulmu§tur. 

Oniversite bahc;esinde planor uc;u§lan 
layiki v~hile yapilamadlgmdan bundan 
sonra uc;u§lann Rami c;aymnda yap1lma· 
sma karar verilmi~tir. 

SAGLIK ISLER/ 

Sivil hastanelerde askerler 
de tedavi edilecek 

Asker! hastanesi mevcud olm1yan yer· 
lerde hasta askerlerin S1hhiye Vekaletine 
bagh miilki hastanelerde iicretsiz olarak 
ve vilayet hususi idarelerine ve belediye· 
!ere aid Memleket ve Belediye hastane • 
lerinde ise beher nefer ic;in 75 kuru~ iic· 
retle tedavi olunacaklan hakkmdaki ni • 
zamname Vilayete teblig edilmi§tir. 

DENIZ ISLER! 

Deniz Ticaret miidiirliigii 
kadrosu 

Birka«; giindenberi Ankarada bulunan 
Deniz Ticaret Miidiirii Miifid Necdet 
§ehrimize donmii§ ve idarenin yeni sene 
kadrolanm da beraber getirmi§tir. 

Y eni kadro ufak baz1 tebeddiiller mlis
tesna olmak iizere gec;en seneki §eklini 
muhafaza etmektedir. Memurlardan ek
serisine zam verilmi§tir. 

Deniz Ticaret Miidiirliigiiniin 1slahat 
ve yeni te§kilat i§leri, oniimiizdeki sene, 
Vekiiletlerce tetkik edilmekte olan te§ki
lat layihasjle tatbik edilecektir. 

ADLIYEDE 

Doviz ka"ak"thgt i§i Adliye· 
· · · ye intikal etti 
BaZI kimselerin bir §ebeke halinde 

postahanede doviz kac;akc;1hg1 yapmakta 
olduklanm ve en son yap1lan yiiz ingiliz 
lirahk bir kac;akc;thk masmda i§in mey
dana c;1khgmr yazml§hk. Bu hususta pos
ta miifetti§leri tarafmdan yaptlmakta o· 
lc:m tahkikat bitmi~ ve evrak Miiddeiu -
mumilige gonderilmi§tir. T ahkikat bu su
retle adli safhaya intikal ettiginden istin
tak hakimligi evrak1 tetkike ba§lamt§tir. 

Memleket Haberle~i ) 
24 saatte ] Adliye Sarayt 

7 vesaiti nakliye kazas1 On be, giine kadar is
oldu, yaralananlar var timlak i,ine ba,Iantyor 
Diin §ehrimizde birc;ok vesaiti nakliye 

kazas1 olmu§tur. Bir tramvay yoldan <;lk
rnl§, iki ki§i tramvaydan dii§erek yaralan
IDI§, bir hayli de otomobil kazas1 olmu§· 
tur. Bunlan masile yaz1yoruz: 

Pangalhdan gec;en 219 numarah vat· 
mamn idaresindeki 151 numarah ;li§li -
Tune! tramvaymm romorku yoldan <;lk· 
IDJ§hr. Biletc;i vaziyeti goriince hemen 
tehlike zilini c;alm1§ ve tramvay duflllU§· 
tur. Halk korkudan §a§ITIDI§ bir halde 
tramvaydan sokaga atlarn!§hr. 

On dakika kadar ugra§!ldttan sonra 
romork yola konmu§, tramvay. seferine 
devam etmi§tir. 

:f. :f. :to 

$ofor Ahmedin idaresindeki 2337 nu· 
marah otomobil Cibaliden gec;erken tii • 
tiin inhisan fabrikas! oniinde duran fab
rikaya aid kamyona c;arpml§hr. <;arp!§· 
rna neticesinde iki taraf ta hasara ugra • 
llli§hr. ;lofor Ahmed kazay1 yaptJktan 
sonra kac;hgmdan aranmaktadn. 

:to :f. :f. 

Zeytinburnunda bakkal Mustafanm 
diikkam oniinde 9 ya§lannda Melahat 
admda bir k1z top oynarken caddeden ge· 
cten 132 numarah motosiklet ~rpm!§hr. 
Motosiklet kazay1 yaptJktan sonra kac; -
mi§tlr. Y arah c;ocuk hastaneye kaldml • 
ffil§hf. 

:(.:f. :f. 

Ayvansaray caddesinden ge~en 3073 
numaral1 Ahmedin idaresindeki araba 
Fikri admda kiic;iik bir «;ocuga c;arpm!§, 
tehlikeli surette yaralam!§hr. ArabacJ ya· 
kalanml§hr, 

:f.~:(. 

Y asef admda bir ~ocuk, O!Cc;umusa 
caddesinden gec;erken 1769 numarah o· 
tomobil c;arpm1~ ve yaralarnl§br. Y arah 
tedavi altma almrnl§, §ofor hakkmda tah· 
kikata ba§lanmi§hr. 

~:t-It-

'095 numarah vatman Mehmedin ida
resindeki tramvay ' Be§ikta§tan gec;erken 
Sarefeddin admda bir adam tramvaya 
atlamak istemi§, fakat yere dii§erek ya • 
ralanml§hr. 

:t.:t.:t. 

Vatman Hiisni.ini.in idaresinde i tram· 
vay Arnavudkoyiinden ge~er~en yQ!cu -
lardan Kegam atlamak istemi§, ayag1 ta· 
~a taktlarak dii&mii§, yaralanmi&hr. 

VILAYETTE 
Vilayet kadrosunda zam 

goren memurlar 
Y eni dahiliye te§kilat! kanununun 1s

tanbul Vilayetine aid kismi diin teblig 
edilmi§tir. Buna nazaran istanbul dahi -
liye kadrosunda baz1 zamlar yapilmak
tadlr. Bu mey,anda mektubi kalemi mii
meyyizile, idare heyeti ba§katibinin ve 
evrak memurunun maa§lan otuzar liraya 
<;!kar!lrn!§ kadroya yeniden iki memur 
ilave edilmi~tir. 

Nahiye miidiirlerinin 
toplanhs1 

Diin de Vilayet dahilindeki kazalarda 
kaymakamlar nahiye miidiirlerini topla • 
ID!§lar ve soy ad1 tes~il muamelesinin ik
maline aid direktifler vermi§lerdir. Emi
nonii Niifus §Ubesinde muamele daha 
fazla oldugundan bu §ube kadrosu artti· 
nlm!§hr. 

KVLTOR ISLER! 
llkmekteblerde okutulacak 

tarih kitabla?l 
ilkmekteblerde ookutulacak tarih ki • 

tablan iizerinde tetkikat yapmakta olan 
Ankaradaki komisyon; i§ini bitirmi§ ve 
tarih kitablanm talebenin anhyabilecegi 
bir §ekild.e basitle§tirmi§tir. Son ~eklini a· 
lan hu k1tablann yakmda tab'ma ba§ • 
lanacak ve oniimiizdeki ders senesinde de 
okutulacakhr. 

---

Y eni yapilacak Adliye saray1 ic;in -is· 
timlak i§ine ba~lanmas1 hakkmda alaka
dar Vekaletler tarafmdan Belediye riya· 
setine tebligat yap1lm1~hr. On, on be§ gii· 
ne kadar istimlak muamelesine ba~lana • 
cak ve plan dairesinde in§aat i§ine gec;i· 
lecektir. Plana gore; saraym yedi yiiz bin 
liraya mal olmas1 laz1m gelmektedir. Fa· 
kat elde be§ yiiz bin lira tahsisat mev -
cud oldugundan planmm esasma hi~ ha· 
lei gelmemek iizere ve bilahare yap1lma· 
s1 laz1m gelen klSlmlar iizerinde ufak bir 
tadilat yaptlmi~tir. 

Bu suretle saraym be§ yiiz bin liraya 
c;:1kmasi temin edilmi~tir. 

$EHIR ISLER/ 

Plajlar tefti§ ediliyor 
Plajlarda mevcud tahlisiye vesaitinin 

tam olup olmadigi ve temizlige ne dere· 
ceye kadar riayet edildigi hakkmda umu
mt bir kontrol yap1lmaga ba§lanrni§hr. 
Bundan sonra her hafta bu tarzda mun
tazaman kontrol yap1lmas! ic;in de Bele
diye riyasetinden alakadar memurlara 
emir verilmi§tir. 

Tramvay kampanalari 
Belediye riyaseti tarafmdan diin Tram" 

vay §irketine bir teblig yap!lrni§ ve bun· 
da vatmanlarm -liizumlu 'Iiizumsuz ve 
bilhassa iistiiste kampana c;almamalan 
bildirilini§tir. Y ol ac;mak ic;in kat'i liizum 
olmad1kc;a vatmanlar kampana ~alam1 • 
yacaklard1r. 

Afi§aj i§i tahkikati 
Afi§aj i§i hakkmda tetkikat yapmakta 

olan komisyon dlin de mesaisine devam 
etmi§tir. Bu hususta yapdan tahkikat son 
safhasma girdiginden heyet; bugiinden 
itibaren raporunu tanzime ha§hyacaktir. 
Alman netice hakkmda her nekadar ke· 
tumiyet muhafaza edilmekte ise de afi • 
§aj meselesi etrafmda yaptlan ne§riyatm 
dogru oldugu neticesine vanld1gi anla~!l· 
maktad1r. 

INHISARLARDA 
lnhisarlar umum miidiirii 

Muur a gidiyor 

lnhisarlar Umum Mudiirii Mithat bu
~ii.n.Mliua git9eGek. • . 1\IJ~rda fnhi~arlar 
1daresi hesabma c;ah§tmlmakta olan fab
rikanm faaliyetini yakmdan tetkik ede -
.cektir. 

Y erli hir miiessese ile mii§tereken <;a· 
h§tJnlmakta olan bu fabrika, i§letmege 
ba§lamld!gJ tarihten bugiine kadar umu· 
Ian miisbet rand1mamm verememi§tir. 
Halbuki, gaye, M1mda Turk sigarabrma 
eski ragbetini temin etmek ve mamula -
t1m1zm siirmiinii arhrmakl!. 

Birc;ok sebebler bu maksada vas1l 
olmak miimkiin olamadtgmdan fabrika -
nm sat!§! mahdud hir sahaya miinham 
kalrni§tlf. 

fnhisarlar Umum Miidiirii, MlSlrcla 
bu fabrikanm daha iyi §artlar dahilindc 
c;ah§tmlmasl miimkiin olup olam1yacagl· 
m gozden ge«;irecektir. 

ONIVERSITEDE 

Fizik ve kimya enstitiisii· 
niin in§asma yakmda 

ba§lamyor 
Maarif Vekaleti 1stanbul Dniversite • 

sine yeni bir fizik ve kimya enstitiisii 
yapmaga karar vermi§ ve bin-'\ ic;in liiz1m 
olan 200 bin lira tahsisatJ da aymm§tl. 

Dniversite idaresi binanm in§aSI i~in 
arsa ararn!§hr. Nihayet, yeni enstitiiniin, 

Oniversite arkasmdaki eski ;ieyhiilislam 
konagmm y1ktmlarak orada in§asma ka

rar verilmi§tir. Enstitiiye liiz1m olacak 
alat ve edevahn bir kismJ Avrupaya IS • 

marlanm!§hr. Y akmda binamn da temel 

atma merasimi yap1lacakhr • 

Hava Kurumuna yard1m ed~n yavrular 

Resimde goriilen Beyoglu 35 inci ilkmektebi yavrulan kendi aralarmda 730 
kuru§ para toplami§lar ve bunu Tiirk Tayyare cemiyetine teberru etmi~lerdir. 
Vatansever miniminilerimizi tebrik ederiz, 

I Bazlran 1936 

Siyasi lcmal 
italyanm politikasl ----

• talyanm bugiinkii politikasmm '6a 
D ca gayesi ingiltere ile uzla§ma" 

MJla§makhr. italyamn lngiltered 
yalmz iki dilegi var: Habe§istamn 1t 
yaya ilhakmt tammak, {ltalyaya para v 
memek, her tiirlii ltalyan !Pallarma bo 
kot yapmak ve ftalyaya baz1 ihracat 
ya~mm gonderilmesini menetmek gi 
hususlardan ibaret olan) zecrl tedbirl 
kald•rmaktlr. 

Bu iki dileK sarih yahud znnnl olar& 
fngiltere tarafmdan is' af edildigi tak 
dirde, Italy a lngiltereye ve F ransa) 
kar§t bir~ok miisaadelerde bulunacakll 
$oyle ki MIS!n garbden tehdid ede 
T rablusgarbdeki makinele§tirilmi§ aske1 

f1rkalarm1 geriye alacak, Akdeniz de 
letleri arasmda bir misak akdine i§tira 
edecek, Avrupada mii§terek emniyet 
sulhu viicude getirecek her tiirlii miizake 
relere dahil olacak ve bu hususta kuvvet 
te~inat ve zamanlar gosterecektir. . 

ltalyamn dilekleri is' af edilmedigi ta~ 
dirde, ltalya Milletler Cemiyetinden ~ 
kacak ve Avrupada miistakil hir politik: 
takib ederek suf ltalyamn emniyet 'I· 

menfaati noktasmdan liizumlu ve fayda 
gorecegi kombinezonlar ve ziimreler vii 
cude getirmege c;ah§acak, MlSln ve 511 
dam her taraftan saran ftalyan kuvvetlt 
rinin vaziyetini degi§tirmiyecektir. Y at 
Avrupada, Afrikada ve Asyada !ngil 
tereye ve Fransaya meydan okuyacaktit 

Bu yukanda dediklerimizi, M. Musu 
lini Deyli T elgrafm Romaya gel en mei 
hur diplomat muhahirine a<;1k olara" be' 
yan etti, sonradan Londradaki sefiri l\11 
Grandi vas1tasile fngiliz D1§ Bakal> 
Mister Edene bildirdi, Var§ova ve yi· 
yanay1 ziyarete c;1kan lngiliz parlamen!O' 
sunda muhafazkarlann sag cenahJ111 

mensub Lord Mansfield ile iki arkada§lll 
Romaya davet ederek son defa bunlarl 
da anlatb. Lordlar ve Avam Kamara' 
smda elli kadar azas1 bulunan muhafaz8' 

karlann sag cenah1 Avrupa i§lerine 'II 
Milletler Cemiyeti taahhiidlerine kar~ 
oldugundan zecri tedbirlerin de aleyhiP· 
dedir. 

M. Musolini lngiltere ile F ransanlr 
Habe§istandaki hususi menfaatleri ve te' 
baas! hakkmda teminat vermege haz1r 1 

d1r. Habe§istanm idart te§ki@tma daV 
kabul edilen kanunla Habe§istandaki eC 
nebi tebaa,ya italyan tebaas1 hukuku ve 
rilmi ir, i n a · hu u i 1n~,t~i· 

manafii ij sulanmn meru.balanm te§~ 
eden T ana golii ile diger kaynaklara aid· 
dir. Fransanm hususi menafii ise Franslt 
Somalisi sallili ile Adis Ababa arasmdalc 
demiroylu ve bu yolun gec;tigi arazi ill 
alakadardtr. 1talya bu iki biiyiik devle' 
tin hususi menfaatlerini tammaga haz1r ' 
d1r. 

Lakin lngilterenin ve Fransadaki yell: 
rejimin as1l davas1 bu hususi menfaatlef 
degildir. Bunlann davasJ Milletler Cerni• 
yetinin mevcudiyeti meselesidir. Milletle! 
Cemiyeti kendi azasmdan olan Afrikal1 

koca bir imparatorlugun diger bir aza!l 
olan biiyiik bir Avrupa devleti tarafm ' 
dan ilhakma kar§t bir§ey yapamad1g1 ve 
bu emrivakii bilaitirn kabul ettigi tak ' 
dirde bu miiessesenin }Iikmeti viicudii 
kalm1yacakhr. Bunu ftalya da biliyot• 
Son teklif ve te§ebbiislerile ya beni, ya' 
hud Milletler Cemiyetini tercih edinizl 
diyor. 

ltalya her ne pahasma olursa olsull 
yeni imparatorlugun vaziyetini degi§tir• 
mege raz1 olacak degildir. Yukanda soY' 
ledigimiz kanunla Habe§istam Amhara• 
Galla, Sidamo, Habe§ Eritresi ve Hab~ 
Somalisi diye he§ eyalete aylrmi§hr. Bu 
taksimden maksad Habe§istanda h.iikinl 
smf olan ve lehc;esi en temiz Habe§ lisanl 
Amharik ve dinleri h1ristiyan olan ;loa' 
hlann, miisliima.n Galla ve Sidamolular 
ile dilleri arabca ve kendileri islam Cllan 
Somaliler ve Eritreliler iizerindeki her 
tiirlii niifuz ve alakalarml kesmektir. 

Y eni kanunla biitiin Habe§istanda 
mekteblerde arabca okutulmasl mecburi• 
dir. Adis Ababada birc;ok camiler yapt• 
lacaktJr. Miisliiman olan Habe§lilerin ve 
diger unsurlann aile ve diger i§lerine 
§er'i mahkemeler bakacaktJr, Harrat 
zaptedildigi zaman 1talyan ordusundaki 
miisliiman Somali askerler biitiin h1risti ~ 
yan Habe§lileri k1hcdan ge«;irmi§lerdir. 
Hulasa italyanm Afrikadaki yeni politi• 
kas1 arabcay1 biitiin yerli dillerin iizerin• 
de tutmakta ve miisliimanlara ayn imti• 
yaz vermektedir. Bir taraftan ltalya 1n• 
giltere ile uzla§maga bu kadar ~ah§tJgi 
halde diger taraftan Afrikada Arab bar• 
s1m ve islam dinini himaye ve tervic et• 
mekle 1ngiltereyi biisbiitiin ku§kulandw 
maktad1r. 

Muharrem Feyzi Togay 

MALIYEDE 
lstanbul maliye te§kilab 
Maliyeden Belediyeye devredilen me· 

murlann devir muamelelerine devam e -
dilmektedir. Y eni maliye te§kilah hal " 
kmda heniiz ·bir tebligat yapilmami§IJr. 
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Meseleler 

Milliyet~iligin bir zaruret olusu 
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HEM NALJNA 
MIHINA 

F ransa ve Yunanistanda Yuna~h garson 
} b .. .. Prenses1 bo~rsa ... 

Peyaml Safa 

cKahramanhk ve teknik~ serle~hali b~r I i~~k bun:m ic;in halkt;I~ _cumhuriyetc;i, 
nkrama cevab veren Nizameddm Nazif la1k ve bilhassa. de~let.,;I I~ek _ge~7 ~u
~oyle yaz1yor: cTurkiyeyi milliyetc;ilik nun ic;in Heps1 :rurk _millet! It;m ·. • 
merhalesinde farzetmek, Ti.irkiyenin icy- Milliyet realitesme aid k1ymetlerm 
timai bi.inyesini toyla§tirmak ve Ti.irk tam bir idraki ic;inde yazilan bu maka
inkllab bunyesinin nabzmi vuran i~:~- l~nin .. s~n kismi~r.da ald1kt1~~ sonra ken
nin hangi kutbu ~a§madan i§aret ettig1- d1 mulahazami 1lave edeceg1m. 

Bir diktatoriin 
maihulyasd 

greV er uyuyor Irak hiikiimeti kendisine 

Atinadaki musademelerde bir i,~i oldii. ispanyada 100 bin sterlin verecekmi' 

~ gahan adh bir Hindli vard1r ki 
~ lstanbul gazetecilerinden bii -

yiik bir k1sm1, onun bir mektu
bu yliziinden fstiklal mahkemesine ve -
rildikleri i~in, bu yiizden memleketimiz
de me§hur olmu~tur. hizmet~i kadtnlar da grev ilan ettiler 

Atina 3 (A.A.) - Re;mi bir teb -
ligde bildirildigine gore, Yolo grevinin 
sebebleri, mesleki dileklerle ald.kadar 
degildir. Mensucat amelesi, ;~ enspekto
riiniin delaletile bulunan hal ~a1es ini ka
bul etmi§ler ve mahalli bir gazetede bu 
kararlanm teyid etmi§lerdir. Bu an1a§ • 
m1ya ragmen ve kan§Ikhklan denm et· 
tamek maksadile, i§~iler kadm yevmiY_e-
1erinin erkeklerinki gibi arttmlmasm1 IS· 

temi§ler ve bu taleb §ayam kabt:l goriil
memi§tir. 

Diin maden, kundurac1hk, terzilik, 
mermercilik ve boyac1hk san' atlarma 
mensub i§~ilerin bir k1sm1 grev ilan et -
mi~tir . Bugiin de tiitiin amelesi bu grcve 
i§tirak etmi§tir. Mevzuubahs tebl;g, grev
cilerin hiikumet kuvvetlerine kar~1 yap • 
bklan miiteaddid hiicumlar hakkmda taf
silat vermektedir. Yolo komiini~tlerin §efi 
ve diger bm komiinist hdtibler 2,000 
grevci huzurunda nutuklar ~oy!iyetek on-
1an ihtilale te§vik etmi§lerdir. Grevciler 
bundan sonra bir telgraf merkczini i~gale 
te§ebbiis etmi§ler ve polise kar~1 ate§ ac;· 
fnl§lardJr. Bir zabit ve birkac; jandarma 
neferi yaralanml§tlr. Miitearnzlan kor • 
kutmak maksadile polis mukabe!e Plmek 
mecburiyetinde kalml§hr. Bir i~«' olmii§, 
alb komiinist yaralanml§br. Siikun niha
Yet tesis edilebilmi§tir. 

Atina 3 (A.A.) - Alman Ajans1 
bildiriyor: DUn grevcilerle polis arasm
da c;1kan hadiseler Uzerine, Yoloda ma
gazalar kapanml§hr. Biitiin Yolo bolge· 
sinde gene! grev ilan edilmi§tir. Zaraisa· 
dan bu bi:ilgeye asker gonderilmi~tir. HU
k\imet, asayi&i ve siikunu muhafaza ede
bilece~ini iimid etmektedir. 

Fransada grev biiyiiyor 
Paris 3 (A.A.) - Metalurj: endiis

trisi i§c;ilerinin grevi §imdi de kirm-a en • 
diistrisine ve diger baz1 endiistri ~ube -
lerine sirayet etmi§tir. Bin;ok fab•ikalar 

gravecilerin i§gali altmdad!T. Sal! gunii 
i§e yeniden ba§l1yan Aurdon taY}.lT!' f~b
rikasmda yeniden grev ~1kml~tlr. h~1ler 
direktoriin verdigi sozleri tutmadtg m ile
ri siirmektedirler. hlerine yeniden ba§ -
l:yan Renault fabrikalar1 i~-;ileri arasm
da da biiyiik bir sinirlilik mevcudc!ur. 

Paris 3 (A.A.) - Paris bolgesinde
ki grev durumu vehametini muhaf.aza et· 
mektedir. M. Saro ve Frosar diin ak§am 
i§ federasyonunun bir heyetile gorii§mli§· 
lerdir. 

Amelenin istediklerini tetkik etmekte 
olan dart tali komisyon heniiz miizake
relerini bitirmemi§tir. Buglin ogleden 
sonra yeni bir toplantl yapJlacakhr. De
mir endiistrisi patronlanmn federasyonu, 
grev hareketinin §iddetlendirildigini _v~ 
dUn ak§am 130 fabrikamn grev tehd1d1 
altmda kald1g'!D1 bildirmi~tir. 

Grev biitiin bolgeye yayJlml§hr. 
Lilde, grevci amele atolyeleri i§gal et

mi~ ve geceyi orada gec;irmek ic;in biitiin 
tedbirleri alml§lardu. 

Paris 3 (A.A.) - Grev gitti~~e teh
didkar bir mahiyet almaktad1r. Ogleden 
biraz sonra Paris buz depolannda grev 
ilan edilmi§tir. Slit depolan bombo§ kal
mJ§hr. Ciinkii Paris §ehrine mahsus siitiin 
yans1 buz depolannda muhafaza edil · 
mektedir. 

Madridde hizmet~iler 
grev yaphlar 

Madrid 3 (A.A.) - Anar§ist sen • 
dika federasyonunun emri iizerine Mula
murcia hizmetc;i kadmlan grev ilan et -
mi~lerdir. Grevci kadmlar, giindelikleri
nin ehemmiyetli miktarda artmlmasm1 ve 
haftada iki gUn tatil istemektedirler. 

Anverate 
Briiksel 3 (Hususi) - Anversteki 

dok amelesi bugiin umumi grev ilan et • 
mi§tir. Grevciler yevmiyelerine zam is • 
temektedirler. 
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Ingilterede liiit~e 

ifsaatt rezaleti 
' 

Naz1r Tomas1n miicri
miyetine karar verildi 

Londra 3 (A.A.) - Biitc;e if§aat1 
meselesi hakkmda tahkikat yapan mahke 
me diin ak§am ne§redilmi§ olan raporun · 
da M . Thomasm miicrim oldugu neti • 
cesinde karar kllmaktad1r. 

Raporda M. Thomasm devletin esra
TIDI M. Batese if§a etmi§ aldugu ve onun 
da bu if§aattan kendi menfaati namma 
istifade etmi§ bulundugu beyan edilmek· 
tedir. 

~ahkeme, biitc;enin ihzanna i§tirak 
etm!~ olan memurlarm ve M. Thamastan 
ayn naz1rlarm ademi mes'uliyetine hiik· 
metmektedir. 

. ~· Thomasm oglunun ademi mes'u • 
liyetme karar verilmi§tir. 

Mahkeme, dogrudan dogruya yapd -
~I§ olan §ehadetleri hesaba katm1~ ve 
hllvas1ta yap1lan §ehadetleri nazan iti · 
bara almami§ oldugunu beyan etmi§tir. 

Raporda bilhassa M. Neville Cham • 
berlainin biitc;enin maddeleri hakkmda 
9 mart tarihindeki celsesinde kabineye 
malumat vermi§ ve bu celsede M. Tho · 
masm haz1r bulunmu§ oldugu ehemmi -
yetle kaydedilmektedir. M. Thom::ts, bu 
tarihten sonra F erring-on··oeaye gitmi§ 
:ve orada bilhassa paskalya yortulannda 
s1k s1k M. Bates ile bulu§up gorii~mii§ -
1-\ir. M. Bates, Londraya doner do11mez 
·Mtc;e tehlik.-sl.eri,:.. kaT§I sigortalar hak -
kmda malumat alm1§l!r. 

Londra 3 (A.A.) - Siyasi mehafil , 
M. Thomasm Avam kamarasmdaki mev
kiini terketmek mecburiyetinde kalacag1 
n1 beyan etmektedirler. 

lngiltere eski muharibleri 
kabul etti 

Londra 3 (A.A.) - Kral dun Buxton
aan yap!lan Britisch Legionun sene _ 
lik kongresine i§tirak eden ecnebi eski 
tnuharibleri kabul ederek kendilerile i.i~; 
~eyrek saat goru~mu~tiir. Murahhaslar 
Britisch Legio ba~kam tarafmdan kra
la takdim edilmi~lerdir. 

Bir Y ahudinin ~Ikard1g1 
hadise 

Minsk 3 (A.A.) - Var§ova civarmda 
bir Yahudi sokakta tabanca ile bir polis 
tnemurunu oldiirrnli§tur. Halk, yakala
nan ve karakola sevkedilmekte olan ka
tili lint; etmek istemi~tir. ~u~a ~uvaf
fak olamaymca baz1 Yahud1 duk~anla:r: 
mn vitrinlerini k1rm1~ ve sah1blermi 
lu;palatnl§hr, 

lngiltere bizimle askeri 

anla,ma yapacakm1' 
Londra 3 (A.A.) - Siyasi me

hafil, ingiliz hiikumetinin, karada, 
denizde ve havada tedafiii ve askeri 
i~ birligini istihdaf eden bir lngiliz -
Ti.irk paktmm akdini ciddi surette 
nazan dikkate almakta bulundugunr 
~izlememektedir. 

Tiirk - Sovyet 

kUltiir temaslart 

Bu maksadla Ankarada 
bir komisvon kuruldu 
Ankara 3 (Telefonla) - Ogrendi -

gime gore, Sovyetlerle kiilti.irel sahalarda 
yap1lan temaslarm vard1g1 neticelerin te!· 
kikine karar verilmi~ bu maksadla b1r 
Bakanhklararasl komisyonu te~kil edil -
mi§tir. Hariciye Yekaleti umumi katibi 
Numan Menemencinin ba~kanhgmda c;a· 
h§acak olan bu komisyonun tetkikler~. ne
ticesinde Tiirk - Sovyet kiiltiirel muna
sebetleri' memleketimize daha nafi bir 
§ekilde ~rganize edilecektir. Komisyon 
bu maksadla, muhtelif makamlann, §im· 
diye kadar bu vadide edindikleri tecrii • 
belerle ileriye aid dii~iince ve arzulanm 
da geni§ mikyasta tesbit edecektir. . . 

Sovyetlerle, kiiltiirel miinasebetlenmlz, 
ayni zamanda yakin ~ostluk icabatma ~~ 
uygun bir §ekilde gem§lemekte ve her 1k1 
tarafa da faydah olacak bir yolda ilerle
mektedir. Komisyonun maksad ve gayesi, 
bu miinasebetleri, memleketin ruhi, fikri, 
ikllsadi, siyasi ve idari biinyesini ve milli 
ihtiyac;lan gozoniinde tutarak tanzim 
etmektedir. 

Diger taraftan, muhtelif devlet claire· 
lerimizin Sovyet makamlarile yapllk!a.n 
ve yapacaklan kiiltiirel temaslar 1~m 
- bir~ok noktadan oldugu gibi idari. ba -
k1mdan da faydalan goriilecek • b1r te
merkiiz noktas1 tesis edilmi~ olacak, Sov· 
yet - Tiirk miinasebetlerinin hiisnii cere
yanile alakadar makamlanm1z _arasmdt 
bir ~ah§ma birligi kurulacak ve bir kdnh -
dan idare edilen bu miinasebetler . a a 

. I" b" h I tl'ri"lecektJr. venm 1 ve uygun IT a e ge • 

Ankara T1b Fakiiltes• 
A I f I ) _ Ankarada 

nkara 3 (T e e on a . . M "f 
bir T1b fakiiltesi a~!lmasl l«;tn aan 
V k•J . b' 1• "ha hazlrlanmi§hr. e a etmce 1r ay1 k"l 
Y ak:nda Meclise verilecekt~r. Fa u te 
i~in bir de bina in~a edilecekhr. 

Atina 3 - IrTKrahmn kJZkarde§i 
Prenses Azray1 yeni evlendigi kocasm1 
bJTaklp Bagdada gitmege ikna etmek i\in 
lrak saray1 ba§mabeyncisi Tahsin Pa§a· 
nm buraya gelmesi tekrar bu mesele hak
kmda §iddetli bir alaka uyandirml~tlr. 

Tahsin Pa~anm gelecegini haber alan 
kalabahk bir kiitle Pire limanmda top • 
lanmi§II. T ahsin Pa§a fskenderiyeden 
Sonia vapurile Pireye c;Ikmi§tlr. Ba~ • 
mabeynci nhhma ~1kar <;1kmaz hemen bir 
otomobile athyarak Atinaya gelmi§ ve 
Prenses Rahi~enin bulundugu Akropol 
oteline gitmi§tir. Burada beklemekte o· 
Ian gazetecilere de hi~ bir~ey soylemiyen 
Tahsin Pa§a, Prenses Rahi~enin daire -
sinde avukatlan Mavridisle goru§mii§, 
ingiliz el<;iligine telefon etmi~tir. 

Soylendigine gore Ba§mabeynci, 
Prenses Azray1 terk ic;in Haralampiye 
muayyen baZJ teklifler yapmak Uzere 
gelmi§tir. Bu teklifler arasmda Azray1 
b1rakmasma mukabil Haralampiye I 00 
bin lngiliz lirasmm verilecegi de soylen. -
mektedir. Fa kat yeni evliler Rodosa glt
mi§ alduklanndan hi~ bir~eye muvaf.fak 
olam1yan T ahsin Pa§a Prenses Rah1c;e· 
yi beraberine alarak bugiin Bagdada ha
reket etmi~tir. 

Diger taraftan haber verildigine go
re lrak Krah, Prenses Azray1 hanedam 
krali azahgmdan tardetmi~tir. 

Bogazlar Konferanst 

ni bilmemek demektir. Ba§ka milletler Gene Universiteli devam ediyar: 
ic;in bulunmaz bir Hind kuma§I olan cBir de bir mistik meselesi mevzuu 
milliyetc;ilik bizde arhk ic;timai benlige bahsoluyor: Milliyet mistigi. Cemiyet 
aramlan biitun hatlarla huviyet resme- hareketlerinde yalmz maddemizden ge
debilecek bir kiymet olmaktan t;Ikml§ • len reflekslerin verdigi enerjiye gi.iven
tlr.~ mek hic;bir zaman dogru ve kafi degil

Tehayyiil ettigi miistakbel yeni ce - dir. Bir de ruhi muharrik lflzimdir. i§te 
miyet hesabma, milli.!etc;iligi tamamile milliyet mistiginden benim t;Jkardlgim 
indi bir zaviyeden goren arkada§Imla mana budur. Milletin ferdce yiikseli§i -
aramizda hakemligini beraber kabul e- nin ve ki.itlece kendini koruma man -
debilecegimiz mii§terek _ve. ~itaraf ~ic; tigmm psikolojik illetini te§kil eden 
bir ilim prensipi olmad1g1 tc;m kendi • bu misti~, ne hayale, ne nazariyeye de
sine cevab vermekte tereddud etmi§tim. gil, dogrudan dogruya millet realitesine 

Gene bir Universitelimiz Hikmet Er- dayamr. Din cereyanlan bu realiteyi 
tez, ne§redilmek uzere bize gonderdigi, ytkmak i<;in amlardanberi ugra§tl. Yl
fakat yalmz baz1 parc;alanm almakla kamad1. ~imdi sosyalizm bu tecrubeyi 
iktifa etmege mecbur oldugumuz bir tekrar ediyor. Fiziyolojik refleksler ba
makalesinde bizim namimtza. de~il, T~r~ krmmdan olan beraberligi psichique 

·niyetriligi namma bu vazlfeyi pekala faaliyetler sahasma da te§mil etmek 
mi .. k d "kt " 

ptyor · arkada§lmlzm yu an a 1 I - bir kelime ile butiin insanh~ bir tek 
~:s etti~imiz satlrlarma cevab olarak di- potanm ic;inde eritmek: Bu bi~ mu~ize: 
yor ki: . . dir ve mucizelere inanm1yan btr telakk1 

Realiteleri kalemlerme takarak 18 - bu i§i hic;bir zaman ba§aramryacaktir. 
te~ikleri tarafa c;ekebileceklerini san~n- <;unkii insan bir maden cevheri gibi is -
1 herkesin uyuduklanm zannetmesm- tenilen kahba di:ikiilebilecek ham bir 
1:~. Di.inyamn albda biri uzerinde. (yani madde degildir. ~ 
Sovyet Rusyasmda) 19 ytldanben ya - Bu mevzudaki fikirlerimizin bize mal 

1Iagelmekte alan yeni tecrlibeler e • edilmesine asla raz1 olamJYacaglmtz tef
P. de sonunda gene milliyetc;ilige don· sirlere meydan b1rakmamasi i<'in, her ntn ' 1" t . t".. . .,. 
menin ve kaybolan mil 1Y: mld15 ~gml §eyden once, doktrin milliyetc;isi olma -
yeniden yaratmanm zarun ° ugunu dlglmtzl soylemeliyiz. Bu tlirlu milli -
gi:istermi§tir. Orada 19 yll evvel hedefe yett;iler ic;in, mesela bir Ziya Gokalp 
varmak icyin tarihi tahrif edenler - bunu veya bir Barres ic;in milliyet, bir reali -
yapanlar sanki kendileri degilmi§ gibi - teden (§eniyetten) daha fazla bir §ey -
§imdi de mekteblerde. ok~ttu~lan tarih dir: Bir hakikattir. Ezelden ebede kadar 
kitablanm ctahrif ed1lrm§~ dlye kaldi- ayni derecede hakiki almak vasfm1 ona 
nyorlar.~ veren bu mutlak gorii§e i§tirak etmeyiz. 

A.gahan miithi§ zengindir. Bir Fran -
s1z hdmile evlidir. hi glicii, bol parasile 
sefahet etmek ve yan§ all beslemekte11 
ibarettir. Son defa !ngilterede yapilan 
biiyiik Derbi yar1~mda Agahanm hay
vanlan birinci ve ikinci geldiler. 

hte bu me§hur Agahan, bir !ngiliz 
gazetesine beyanatta bulunmu§, §imdi 
Avrupada «diktator olsayd1m ne ya -
pard1m ?» diye ukalahk etmek moda ol
dugu i~in, o da, diktator olsaymi§ neler 
yapacagmi anlatlyor. 

Agahamn diktator olursa neler yapa
cagml, ~ok merak ediyorsamz, bugiinkii 
Cumhuriyette, ba§ka bir siitunda okuya
bilirsiniz. Goreceksini'z ki Agahan, yal
mz bir tek memleketin degil; biitiin diin
yamn diktatorii olmak istiyor, yani ihti
yar Kiirei Arzm allah1 gibi bir§ey ol -
maga yelteniyor. Haralanm ve atlanm 
buak1p ta, 20 sene miiddetle diinya dik
tatori.i olursa, neler yapm1yacak, neler! 

Devletleri, milletleri birle§tirecek, buz
lu Sima] Kutbunu, cehennemi Sahrayi
kebiri fethederek buralan i§letecek, ga -
liba ~ilek yeti§tirecek. Her Avrupah c;o
cuga bir Asya dili, her Asyah c;o~uga 
bir Avrupa lisam ogretecek. Cihan dik
tati:iriiniin mahud Esperanto gibi arsmlu
sal bir diinya dil.i viicude getirmek na -
s1lsa aklma gelmemi§. 

Milli Mucadele zaferimizi bir milliyet Burada milliyetc;iliginin nev'ini tamami
hamlesinden ziyade bir teknik muvaffa- le bilmedigim Hikmet Ertezden de belki 

Ankara 3 (Telefonla) - Aym 22 sin- kiyeti olarak tamtmak i~tiyen muhar: aynlacag1z. Biitun cemiyet hfldiselerini 
de Montreuxde toplanacak olan Bogaz- rir arkada§Imiza kar§l H1kmet Ertez dr- milli hakikate -irca eden milliyetc;i sos
lar konferansmm geri birakllmasi ihti- yor ki: .. . yoloj ilerin tezleri flOk munaka§a gotiir_e
maline dair bazr §ayialar i§itilmi§ti. cinkllab §efleri bu mucadelenm c;ok bilir ve boyle spekiilatif bir planda mll-

Mevsukan ogrendigime gore, konfe · mu~kiil §artlar ic;inde kaza.nildtgi_m s~~- liyet dii§manlanna uzunca konu§mak 
rans teahhur etmiyerek muayyen gun - ledikleri zaman onlarm brr haktkatl l- flrsatl verebilir. 

Hulasa, Hindistandaki !smailiye mez
hebinin ljefi, diinyayi cennete ~evirecek; 
fakat Agahan, yeryiiziinii kendi yan§ 
atlanmn haras1 gibi idaresi kolay bir yer 
samyor olacak ki aklma ve agzma ge -
leni atmi§ durmu§. Bu gibi projelerin da
ha parlaklanm Bak1rkoyde hamhyan -
lar pek c;oktur. 

de toplanacaktir. fade ettiklerini ve demagoji yapmadik- Bu mutlak milliyetc;iligin yamnda, 
F ransiZ kabinesi lanm hepimiz bilmeliyiz. Bu mu~adele bir de zaruret milliyetc;iligi vardtr: Bu-

Hakikatte ise Agahan hazretleri, dik
tator olsalardi, diinya hemen birbirine 
girer, kan govdeyi gotiiriirdii. Onun i -
~in, beyanahm oku~uktan sonra, «agam 
sen insanhg1 1slah edip diinyay1 cennete 
c;evirmekten vazge~ te gene yan§ atla • 
nnla me~gul oll» demekten kendimi a • 
lam1yorum. 

kar§l tarafm en mi.ikemmel tekmk va- yiik Harbden sonra milletlere giimri.ik-
istifa ediyor SJtalarla te<;hiz edilmi~ alma~ma m';l - lerini kapattuan, Tiirkiyeyi tepeden ti.r

kabil eger bizim lehimlze nehcelendls.~, naga kadar lopkirmlZI bir ofke iflinde 
bu, bizim de teknik vasttalarimtzm n:~- biiyiik bir kan davasma sokarak muzaf
kemmelliginden ve bollugundan deg!l- fer <;Ikar an, en liberal memleketlerde 
dir. Fakat bu miicadele her §eyden ev - bile serbest ekonomiye meydan birak -
vel kahramanbk kaynagl olan Tiirkl!ik m1yan, Hitlere ve Musoliniye yiiksek 
duygumuzun, milliyet duygumuzun bir sesle konu§mak imkamm bagi§llyan, Af-

Paris 3 (A.A.) - Nazular, mii§terek 
istifanameler ini imzalamak i.izere ya -
rm t oplanacaklarchr. Miiteakiben M. 
Sarraut, istifanameyi Cumhurreisine 
takdim edecektir. 

Mukabil ihtilal mi? 
Paris 3 (A.A.) - Meb'us Lui Marenin 

milli cumhuriyet birligi diin ak§am 
Pariste bir tezahurde bulunmw~tur. Bu 
tezahurata i§tirak eden 75 meb'usla 25 
senato azas1 ve 23 Paris Belediye mec
lisi azas1 halk cephesi aleyhtan olduk
lanm bildirmi§lerdir. 

Meb'us Traittinger, balk cephesi kabi
nesinin te§ekkiilu ile Fransada sosyal 
ihtilal ba§lamakta oldugunu ve buna 
kar§I koymak i~in milli bir mukabil ta
arruz Him etmek ve bir milli ihtilal ha
zJrlamak icab edecegini bildirmi§tir. 

M. Heryo Meclis Reisi olacak 
Paris 3 (A.A.) -Sol cenah meb'uslan 

delegasyonunun bugiin ogleden sonra 
yapacag1 toplantlda M. Herrio:~un meb
usan meclisi reisligi namzedhgme res -
miyet verilecektir. M. Fernan~ Bou~s -
son namzedligini koym1yacagmi b1l • 
dir:Oi§ oldugundan M. Herriotnun ra • 
kibi yoktur. 

~inde dahili bir barb mi? 
~anghay 3 (A.A.) - Burada tahmin 

olunduguna gore, §imali <;inin J_apon -
yaya kar~i harbi tavsiye eden blr be -
yannamesi iizerine N a~kinle. Kanton a
rasmdaki munasebetlerm kesilmekt teh-
likesi vard1r. • 

Bu beyannamenin, dahili harb cytktlgl 
takdirde butiin milliyetperver unsurl~ -
rm yardtmmi temin etmek ~aksadlle 
ne~redildigi santlmaktadJr. iyr haber. a
lan mehafilin kanaatine gore, N ankl':e 
kar§l barb a~mak karan ve~ild~gir:e dalr 
olan Japon haberleri mevs1msJZd1r. Fa: 
kat ayni mehafil, her. iki tara~m ask en 
hazirhklarda bulundugunu teyid etmek-

tedir. . 
Hong_ Kong 3 (A.A.) - Royter aJan-

smdan: . D "" 
Kantonda vaziyet, normaldir. . un 

Domei Japon ajansi tarafmdc:n venle_n 
ve karga§ahklar t;tkml§ olduguna dalr 
olan havadisin gayesi, Japonlarm Fo': • 
kiendeki faaliyetlerini ~:tmek .. old~gu 
Kantonun resmi meha~~lmde soy_leml -
mektedir. Heniiz teeyyud etm.emi§ baz1 
haberlere gore Japonlar Foukrende or -
du kuvvetinin bir k1sm1mn miizaheret
le muhtar bir hukfunet viicude getir -
mi§lerdir. 

Kanton hukumeti , bir istila vukuun
dan endi§eye dii§erek hemen seferber · 
lik yap1larak Foukien hududuna asker 
gonderilmesini emretmi§tir. 

Kanton salahiyettar mehafili, Kanto
nun Nankine taarruz etmek niyetinde 
oldugunu inkar etmektedirler. Ancak bu 
mehafil, Foukien veya Nankin tarafm
dan bir taarruz vukuu takdirinde Kou
antoung eyaletini mudafaa ic;in bir ta
klm tedbirler almt~ oldugunu teslim et
mektedirler. 

zaferidir.» rikada ve Asyada, bi.itiin bir islam ca - ~~"""!''""!!!~~-~--'""!!!~----~ 
« Yazmm sonunda yeni bir hukumle miast ic;inde Arab ukm1 ayakland1ran, 3 

kar§tla§Iyoruz. Milliyetc;ilik Y?lmz. ~ ok- Uzak§arkta sar1 tehlikenin yayrlmak Bir tayyare filomuz Mos
tan biri olarak gosterilmek Istemhyor. §ansm1 her gun biraz daha arbran bu 
Bu suretle sozde onun degeri du§uriil- zaruret ve bu §eniyettir. Milletleraras1 kovayi ziyaret edecek 
mu§ oluyor. Bu fikre son zamanlarda rekabetle beraber c;ogalarak kendini da- Gec;en sene oldugu gibi bu sene de 
ufak bir bro§i.irde daha rasladlk. Fa~at ha "iddetle hissettiren bu zaruret kar • b 1 

1 1 h 11 d " ir tayyare fi omuzun dost Sovyet Rus-mesele boyle riyazi oyun ar a a e I - "lsmda, enternasyonal ninnisile miis -
·t d • "ld"r -s yay1 ziyaret edecegi, Sovyet tayyarecile· lebilecek kadar basi eg1 1 · . takbel cemiyetlerin riiyasm1 goren uto-

k k "11 " t ,·l,·k Nizameddm rinin de bu ziyarete mukabele edecek • Filha i a ml 1Ye c; pistlerden bizi ayiran, bizi degil, hatta 
Nazifin de zannettigi gibi Kamalizm ya- vatanperver Stalini de ayrran budur. Jeri haber verilmektedir. 
plSlnm yalmz altida biri degildir. Fa - Biz ne milliyetc;iligin lehine, ne de a
kat bu yapmm temel ta§Jdlr. Mil- leyhine kalubeladan ebediyete k~dar 
liyetc;ilik birinci ok ve ~iger. be§ ok - bir kendilerini mutlak bir surette haklkat 
bakl§ta §Unun, bunun nyazt oyunlarma sanan felsefe, sosyoloji ve ekonomi 
meydan verecek gib~ ayn birer an~ .va~ prensiplerinin zakirligini, goygoyc~lu -
slf gibi gorunduklen halde - bu bmnc1 gunu yapacak degiliz. Or~~c;agda d~?~~r 
okun muhtevasmt korumak, bu muhte- arasmda oldugu gibi bugun de butun 
vamn serpilmesini temin etmek ve harblerin ve k1tallerin bu sistemler ara
biran evvel hedeflere varmak ic;indir. smdaki c;atl§madan dogdugunu gordii -
Prensip, bilgi, teknik ve teknikle mu - gi.imiiz ic;in doktrin mil~i~et<;il~gin.~en 
cehhez ne varsa hepsi bu hedeflerin em- c;ok uzagiz; fakat en az mtllryett;I reJim-
rl.nded1·r. Ve bu hedeflerin ne pasif ve ·u tl · d ba ka lerin bile kendi m1 e erm en § 
mutevekkil bir kiitle ile, ne de kin ve hie; kimseyi hesaba katma~Iklan bi: de-
gayzla me§bu sul~ du§mam ?.ir insa~ virde bizim enerjik bir mudafaa plamn
yigmile hicybir alaka ve munasebetJ da kalan bir milliyetc;ilige mustagni o
yoktur. Milliyet~iligi bu gibi vaslflarla lamlyacagtmiZl kuvvetle soyl~~ek -~~ ; 
alakadar gorenler onu istedikleri gibi rastdlr, c;unki.i sozde milliyetc;thk du§ -
ki:itiilemek ic;in formtil arayanlardlr. mam olduklan halde, Turk milletinden 
Bence Tiirk inkilabmm ortaya athgl ma§ka milletlerin milliyetc;ilikleri he
milliyetc;ilik §Udur: sabma, bilerek veya bilmiyerek c;ah§an

Tiirk milletine tamd1gi haklan ba~ - lan imana getirmek veya §UUra davet 
ka milletlere de tamtan ve bunu ken - etmek bugiiniin en ihmal edilmez ak -
disine ahlak prensipi yapan milliyetc;i - siyon borcu olmu§tur. Bize pek acele ya
lik. Bu, davanm harici cephesidir .. Da.- zJlmt§ satlrlarla cevab veren muharrir 
hili cephesine gelince, bu clava mlll~tm arkada§Imlzm, yazlSlnda gorundiigu ka
ferdlerini en reel kanallardan ve mum- dar milli siniri kopmu§ bir ruhla konu
kun mertebe ktsa bir zamanda gerek §abilecegine hie; inanmak istemeyiz. 
manen gerek maddeten yukseltmek, PEY AMI SAF A 
terfi etmek kararm1 alrnl§tlr. ink1labct 

Yeni 
el~isi 

Bulgaristamn An 
kara elc;iligine ta -
yin edilen M. To
dar Kristof dun sa
bahki ekspresle §eh 
rimize gelmi§ ve 
ak§am trenile An
karaya gitmi§tir. 

Yeni Bulgar el -
c;isi 1925 ten 1932 
ye kadar Berlin se

Bulgar 
geldi 

fareti ma cbuat §ef- M. Todor Kristof 
liginde bulunmu§, 
bir sene sonra ayni vazife ile Viyanaya 
tayin edilmi§, 1934 te de Bulgar Hari -
ciye N ezareti umum katibligine geti -
rilmi§tir. 

1935 senesinde Bulgaristamn Berlin 
elc;iligine tayin edilen M. Kristof bun -
dan evvel de k1sa bir muddet i~in §eh
rimizde bulunmu§tur. 

Bulgaristanda rejim 
degi,iyor mu? 

Londra 3 (Hususi) - Sofyadan bil
dirildigine gore, Bulgar kabinr,inde bw 
degi§iklikler yap1lacakt1r. 4 - 5 nazmn 
degi§ecegi parlamento rejiminin ia~e ~ · 
dilecegi ve muhtelif f1rka miimesslllenn · 
den miirekkeb bir kabine kurulacagl ha
ber verilmektedir. 

Konferansllir vermek iizere yabanc1 
memleketlere gitmekte olan eski Ba§ve -
kil profesor <::ankof bu yiizden seyaha · 
tini tehir etmi§ ve polisin ricas1 lizerine 
Sofyava donmii~tiir. 

Akla gelmiyecek kaza 
Kros c~arki Polonya. 3 (A.A.)- Spor 

tayyareleri musabakas1 esnasmda feci 
bir kaza olmu§tur. Yere inen bir tayya
re, jUri heyetinin oturmakta bulundugu 
masaya ._arpml§ ve pervane heyet aza
smdan miihendis Pirgoya ~arparak ol -
di.irmi.i§tiir. 

Finlandiyahlarla yap1lacak 
ii~iincii miisabaka 

Finlandiyah glire§c;ilerle iic;Uncii mii -
sabaka bu ak§am sa at 8,30 ta T aksim 
stadyomunda yapdacaktu. Evvelce de 
yazd1g1m1z iizere, CUre§ F ederasyonu, 
Finlandiyah giire§c;ileri, milli tak1m1m1za 
bir antrenman vesilesi almak iizere davet 
etmi§ oldugundan bu gece de 12 miisa
baka yap1lacakllr. Bu miisabakalann 
be§i serbest, yedisi Grekorumen olacaktJr. 

Bu ak§am glire§ek pehlivanlar §un -
lard1r: 

56- K. Mustafa ... Perttunen (G) 
66- Yusuf ..•••.. Ranta (G) 
79 - Adnan ..••• Y ecksten (G) 
87- B. Mustafa ..• Korhonen (G) 

Ag1r - Necmi ..•• Yarvtnen (G) 
61 -A. Ahmed •••. Aanne (G) 
72- A. Hiiseyin ••.. Hokko (S) 
56- Orner •••••• Perttunen (S) 
66- Yefik • • • • . Ranta (G) 
79- Mevlud ...... Yecksten (S) 
87- Seyyid Ahmed .. Korhonen (S) 

Ag1r -Samsunlu Ahmed Yorvinen(S) ---···-Numan Rifat Ankarada 
Ankara 3 (A.A.) - Hariciye Ka -

tibiumumisi N uman Rifat geldi. Seya

hati hakkmda Ba§vekile ve Hariciye Ye
kiline izahat verdi. 

Ostad Halid Ziya Utakh-
gilin edebi hatlralan 

V ~iincu cild de 
('Ikmak iizere ... 

ilk ikl cildin miktan mahdud
dur ve azalml~tlr 

ARAYINIZ 



KU~Uk 

Hlkfiye Tarak 
Sac;lan eskisinden daha san§tn ii~ ka

dm maziden bahsediyorlar. Bugiin her
kesc;e malfundur ki sac; boyanabilir ve 
heyhat bu iic; kadmm da sac;lan, a§km 
kalp akc;e diye geri ittigi bir altm san -
smda. Kiirklerinden etrafa giizel, bay
gm bir koku yaythyor. Sapka kenarlan
nm golgesinde ve ylizlerini hafifc;e orten 
tiillerinin i§lemesinde o kadar ince bir el 
emegi var ki, beraberce yadettikleri ha
bralar iki misli uzak ve act goriiniiyor. 
ic;lerinden ikisi a§km kahrma ugramt§ 
- kadmm zeka i§inde erkekle mlicadele 
edebilecegini kendi kendine ispat ic;in c;e
kilen kahtrlardan - , zira aldatrnt§ veya 
aldattlmt~ olahm, her tstlrabdan koyu bir 
haz t;tkarmak hususunda dehaya yakla
§an gizli ve biiyiik bir kabiliyetimiz var. 

Birinin bir hiyanet surma nastl vaktf 
oldugunu, otekinin, rakibesinin adresini 
nastl buldugunu dinledikten sotira, iic; 
kadm da giilmeyi lJzatttlar. F akat du -
daklannda o kadar acthk ve bakt§larm
da o kadar eski bir gozya§J itiraft var ki 
nekadar giilseler bo§.. Siikutlarmm ha -
vasmda bir sonbahar hiiznli yorgun ka
nadlanm t;trptyor. Ne§'elerinin ate§ini 
canlandtrmak ic;in ic;lerinden biri bir §arkt 
mmldamyor. 

Oc;iincii kadm hala susmakta. Diger 
ikisinden biri iic;iincii kadma: 

- Kim bilir, diyor, belki en gi.izel hi
kaye seninki olacak. 

Oteki tasdik ediyor: 

- Evet, muhakkak en gi.izeli senin -
kidir. 

Nihayet lic;lincli kadm agztnt ac;tyor: 
- Mazhardan nasd ve nic;in aynldi

gJmJ ogrenmek istiyor musunuz ~ 

1§te. Biliyorsunuz ki o c;ocuga fena 
halde tutkundum. Mazhar yakt§tkh ol
dugu kadar kafahydt da. Onu, besledigi 
kanaatJerdeki comerd CO§kunJugu, obur 
agzmm deseni, tatlt sozlerinin sihri ve o
tuz ya§mtn zengin hazineleri ic;in sevi • 
yordum. Bununla beraber altt ayhk bir 
sarho§luk devresinden sonra, konu§urken 
gosterdigim asabiyete mes 'ud insanlann 
sakin ve asude felsefesile mukabele edi
yordu. lster ktskanchk, ister mi.isama -
hakarhk, ister alicenabltk mevzuu bah
solsun, manevralanmtzm tesirleri, istek -
ler veya btkkmhklar kar§tsmda oldugu -
muza gore degi§ir. 

Birbirimizi hergiin gordiigiimiiz ic;in, 
sozlerindeki istihza ile, bir sah giinii, ca
ketinin arkasmda gordiigiim hafif pudra 
bulutu ve bir cumartesi giinii, cebinden 
dalgmhkla t;tkardtgt bir tiil arasmda 

miinasebet aradlffi. Ertesi hafta salt gii
nii - pelc dalgm olduguna arttk tamamile 
kanaat getirmi§tim. Beni opmek ic;in igil
diii zaman, dudaklannda heniiz taze bir 
busenin yagh ve ktrmtzt lekesini farket
tim. Bu buse bizce malumdur. Kadmlar, 
kendilerini satrnak istedikleri erkeklere 
ilk buseyi dudaklarmm iistiine bu tiilii 
koyarak verirler ve bu ikinci bir randevu
Yll kabule alamettir. 

Mazharm hiyaneti beni c;ok hmlan -
dt. 1ntikam almaga ahdettim, ayni ak -
§am tasavvurumu muvaffakiyetle tatbik 
ediyordum. Ak§am yemeginden sonra 
Mazhann ak§amlan oturdugunu bildi -
gim kahvenin oniinden ge~tim. Beni go
riince kalktt, yamma geldi. Bu fantezim 

c;ok ho§una gitti. Straservilerdeki apartt -
mamna gittik. 0, lambayt yakarken ben 
c;antamt ve agtr kokulu i.ic; krizantem c;i
c;egini ~ominenin bir ko§esine buakhm. 
0, fitili lambamn ic;ine kac;traraktan par
malclanm yakmakta devam ediyordu. 
Nihayet lambayt yaktt. Lambayt masa -
nm iizerinden alarak ve ~akaya devam 
ederek, goriiniirde rasgele, ~ominenin lis
tune buakttm. Parmaklanm lambadan 
aynhr aynlmaz, Mazl)ann sarardtgmt, 
benzinin kiil gibi oldugunu, sinirlendigi
ni gordiim. Oksiirdii, akstrdt, - biiyiik bir 
tehlikeye maruzmu§Um gibi - beni kollan
nm arasma aldt ve var kuvvetile stkh. 

«.Cumhuriyet» in zabrta romanr: 70 

Yazan: Charles de Richter 
- Sir Walter Stanleyin sicili ! Dii ~ 

~iiniin ki onun hakkmda halkm malfunu 
olandan fazla hic;bir ~ey bilmiyoruz. E
ger bunu elde edebilirsek hayatmm gizli 
kalml§ taraflanna da niifuz edebilece
giz. 

Dahiliye N azmmn gozlerinde belli be
lirsiz bir muhalefet panltiSI sezilir gibi 
oldu, sonra Sir Basil Hamptonun sabit 
bakt~lanna dalarak: 

- Sir Walter Stanleyin sicili mi ~ 
Hakikaten ... 
Sir Basil Hampton Nazmn soziinii 

keserek tsrar etti: 
- Evet, evet, Sir Walter Stanleyin 

sicili; yani umumi ve hususi hayatmm 
hulasas1. Zannederim "o Hariciye Ne -
zarttinde bu]unacakhr. 

- T amamen do~ru .. , 

Y almz bu tazyik beni, ba~Jmt kiitiibha
neye dogru tutmtya mecbur ediyordu. 
Bereket versin, Mazharm tam arkasmda 
bir koltuk vardt, oraya oturdu ve hem 
dizlerinde bir c;ocuk gibi sallarken gozle
rinin sabit bir noktadan ayrtlamadtgmt 
farkettim. Kalbinin htzla ~arpttgm1 his -
sediyordum. Sordurn: 

- Mazhar, beni seviyor musun? 
- Zannettiginden c;ok, Kadriye. 
- Y amlmadtgma tamamile emin mi-

sin~ 

- Simdi tamamile eminim. 

- Nic;in? 
- Ciinkli seni kaybedebilmek dii§iin-

cesi yalmz beni c;tldutJyor. 

Mazhara dikkatle baktJm. Bakt§tmn 
endi§eli, dudaklannm titrek ve yiiziiniin 
biiyiik bir azab ic;inde oldugunu goriince 
ic;imden bayram yapttm. Mazhara on de
fa: «Seni seviyorum l» ve yirmi defa da: 

«Sana taptmyorum l» ciimlelerini tekrar 
ettirdim. !stedigimi yapttktan sonra, bi
ti§ik odaya gec;tim, gec;erken bir §arkt 
mmldamyordum, fakat kaptyt kapar ka
pamaz §arktyt kestim ve Mazhann ne 
yapacagma kulak verdim. Bir ht§Jrtt, 
bir krizantem dii§ii§ii, ve - htzhca - ka -
panan bir c;ekmece giiri.iltiisi.i i§ittim. A -
radaki mesafeye ragmen, Mazhann rahat 
bir nefes aldtgmt duydum. Bu sefer ben 
sarardtm, endi~e etmege ba§ladtm. 

Hemen Mazhann bulundugu odaya 
daldtm, gozlerim aglamaktan ~i§mi§ 0 -

larak bir koltuga c;oktiim. 
Mazhar yamma ko§tu; giiliimsiyerek 

ve §a§tTmt§ bir hal de: 
- Sevgilim, sevgiliml Ne oluyor~ 

dedi. 
- Ne mi oluyor? Ben her~eyi anla

dtm. Sen beni aldattyorsun. 

- Ben mi? Y emin ederim ki sen be-
nim biricik .. 

- Oyleyse nic;in onu sakladm ~ 
- Neyi~ Neden bahsediyorsun? 

- N eden bahsedecegim, taragtmdan. 
Biraz evvel odadan c;tkarken buraya bt
rakttgtm taraktan. Vefastz oldugundan 
§iipheleniyor ve bundan emin olmak is

tiyordum. Bunun i~in, evden c;tkmadan 
evvel, bizim hizmetc;inin taragmt aldtm 
ve sen lambayJ yakmaga ugra§trken §U 
mermerin i.izerine btrakttm. Nekadar sa
rardtgm, korktugun goziimden kac;mad1. 
Ve mademki sen bu taragt bir c;ekmecede 
sakladm, bu demektir ki buraya bir ka
dm geliyor ve bu tara~t o kadmm d~l -
gmhkla burada un';lttugunu zannettin. 

Mazhar boynunu biikerek itiraf etti: 
- Y ani bundan sana ne ~ Mademkt 

aeni seviyorum. 

- Evet evet, bu muhakkak. Demin 
ne bedbaht bir halin vardt! 0 kadar ho
§uma gitti ki! F akat acaba beni kaybet
mek korkusu muydu? Ciirmii me§hud ha
linde yakalanmamn giiliinc)iigiinii dii -
§iinmiiyor muydun? 

- Hayu Kadriye haytr. 0 endi§eli 
dakikalarda seni nekadar c;ok sevdigimt 
anladtm. Bu i§kence benim ic;in bir deli! 
oldu. 

- Our bakahm. Apla§amaytz. Er -
kek i~in bir deli! olan kadm ic;in act bir 
tecriibedir. Asia anhyamtyacagtm I Al
laha tsmarladtk. 

Ve muzaffer, fakat teselliden mahrum 
olarak eve dondi.im. 

!§te kurnaz bir erkekten daha kurnaz 
olmak, bakm bana ne pahahya oturdu. 

Nakleden: 

CEVAD SADJK 

( __ AS_KE_R_Li_K ......:i,_LE_Ri_,) 
~ubeye davet 

Bakukoy Askerlik ~ubesinden: 

Yedek subaylarm senellk mutad yokla • 
malarma 116/ 936 dan it!baren ba~laml -
mt~ttr. t;;ubede kayldll yedek subaylarm 
veslkalarlle beraber vakt\nde §Ubeye mil -
racaat etmelerl ll!n olunur. 

- Bu takdirde istedigimiz malumalt 
edinmek bizim i~in gayet basit ve kolay 
olacaktJr. Miiteveffaya dair dosyayt tste
mek lutfunda bulunur musunuz? Bu su
retle meseleyi aydtnlatacak yeni noktalar 
bulabiliriz. 

Dahiliye N azm hal a miitereddid ve 
kararstz goriiniiyordu. 

Cevab vermege mecbur oldu, fakat 
sozleri soguktu : 

- Bu fevkalade bir fikir, dedi, emin 
olunuz, laztm gelen emirleri derhal ve
recegim. Cabuk ~abuk misafirlerinin elle
rini stkh ve tath sozlerle onlara kaptya 
kadar refakat etti. 

Sir Basil Hampton dii~i.inceli idi. Da
hiliye N azmmn tavtr ve hareketi ona bi
raz entrika!t goriinmii$tii. Gozlerini Sir 
Chauncey Rudeusa .;evirdigi vakit onun 
da ayni inttbaa sahib oldugunu anladt. 
F akat iderini sezdirmemekte ~ok mahir 
olan iki adam da hl"men hndilerini to -
parladtlar ve birbirlerile tek kelime ko -
nu~madtlar. 

Ba~vl"kaletin dts kaptsma c1kttklan za · 
man, yukancla i~timam devam ettigi 
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Uskiidar Hale Sinemas1 
TARZAN 

Y amyamlar Arasmda 

miiddetc;e miktarlan daha da artan ga -
zete muhbirleri ikisinin etraftm aldtlar. 
Sir Basil Hamptondan beyanat istiyor -
lar: 

- Bir kelime, yahnz bir kelimecik, 
diye rica ediyorlar. 

Scotland Y ardm yiiksek ~efi, iki ta -
rafmt fotograf~tlar sardtgt vakit: 

- Hakikat kendi mecrasmda yii -
riiyor l 

Dedi ve ba§ka hi~bir §ey soylemedi. 
0 mada sol taraf matbuahndan bir 

gazetenin muhabiri: 
- Ttpkt Miss Thaissa Strafford gi

bi, diye bagudt, ltpkt, fakat o bundan 
biraz daha ~abuk yiiriiyor! 

Sir Basil Hampton otomobiline bir a
yagmJ atmt~ vaziyette idi. gazeteciye ce
vab veremedi. Zaten de hakikatin bu 
merkezde oldugunu inkar etmek biraz 
qi.ic olurdu. 

Polis miidiriyetine doner donmez Sir 
Basil Hampton derhal Cedric Lacyyi ya
nma ~agJTarak Downing Steeetde yapt -
!an toplanh hakkmda malumat verdi, ve 

SHiRLEY TEMPLE KU~UK ALBA y 
[ ~ehzadeba§t HiHil Sinemasma geldi ) 

r Bu ak~am saat 21,45 te 

TAKSiM BAHCESi 
me~hur Ytldtzlardan miirekkeb bir varyete grupu ile 

Af;ILIYO. R 
Birinci smxf Lokanta - T elnfon: 43703 

Sahibinin Sesi ve Odeon J 

ph'iklan y1ldtzx 
GEORGES MORFESSl 

Eksantrik aktor 
2-MARTiNi 

Flik Flok iistadlan 

3- DOO EMEDY 
Eksantrik dansoz 

SU BOYA 
T aze Revii ytldtzlarl 

TRiO POL- RiRi
GEORGES 

Me~hur beynelmilel §antoz 
ADA MORELLi 

<;ifte kastrgalar mucidleri 

TRiO ESMANOFES 
Nevilerinde yekta 

ELSE ve VLADO 
Klasik dansoz 

HELGA LUND 
Siyah Venus, radyo ytldtn 

MiRTLE V AKTiNZ 
Tach zaratet 

4-DANiS 
Stratosfer biilbiilii 

ZORA LAZSEVSKA 
6- SMART • BOYS CAZ ORKESTRASI 
Goriilmemi§ K A R A M B A , goriilmemi§ 
orijinal • orijinal 

Sofralann evvelden tutulmast rica olunur 

i LAN 
Turk Anonim Elektrik ~irketinden: 

~imdi 110 volt ile beslenen tebekenin voltajtnt 8/6/936 dan 11/ 
6/936 ya kadar 220 volta deiittirecegimizi Eyijbdeki miitterileri -
mize bildiririz. 

0 semtte bulunan miitterilerimizin 110 voltluk apmul, alet, mo -
torlerini ve saireyi mezkur miiddet zarftnda ve yalmz bir defa i!rin 
parastz olarak de~ittirip tadil edecegiz. 

Huviyet varakast tattyan memurlarimtza iyi kabul gostermelerini 
ve kendilerinin vazifelerini kolaylathrmalartnt saytn abonelerimiz
den dileriz. 

TEPEBA31 BAHCESi 
Y ARIN A<;ILlYOR 

Hergiin saat 5 - 8 arasmda 

2 ORKESTRA REFAKATilE 
KONSER APERETiF .. GEZiNTiLER 

Garden'in muhte$em tara~a111lda 
miintanap ve nefis taam 

150 kuru' 
I I 1•11 I It I I I I I II 

Her ak~am 10 da 
Garden'in biitiiu programile 

Hususi miizik- Varyete 
.1111 I I till IIIII 

Her Cumartesi ve pazar 
Saat 5 - ~ arasmda suvare 

lerin programile 

MATiNELER ................ 
Pek yak1nda : 

LEO MARJANNE 
Parislilerin en Parislisi 

Kad1koy Halede 
HALK OPERETi 

Bugiin matinelerden itibaren 

FRANSIZ 
Sinemas1nda 
2 biiyiik film birden 

Biitiin parter mevkileri 20 ve 
1ocalar 100 kuru~tur 

Suvare saat 2,30 da b liU' 
ve 2 fi m bir n g s eri ir 

Sinemamz 
I " 

FRANSIZ 
SiNEMASI 

olsun 

Ac1kh bir olum 
Ankara Gazi Enstitiisii muallimle • 

rinden Hamdi Sadi Selen ve Beypazar 
bakimi Mes'ud Selen ve kumusyoncu 
Said Selenin karde§i miitekaid topl;U 
yiizba~tt Esad Selen actkh bir kaza ne
ticesinde vefat etmi§tir. ~anakkale, ve 
Miicadelei Milliye, Agr1 harekatmda 
cansiparane hizmet eden ve kulagm -
dan malftliyetine mebni tekaiid olan bu 
fedakar askerin ~ok act bir surette ii
liimii gerek mensubini ve gerekse silah 
arkada§larmJ miiteessir etmi§tir. Cena
zesi bugiin 11 de Sultanahmedde Alem
dar mahallesinin lncilil;BVU§ ~1kmaz1 
9 numarah haneden kaldutlarak aile 
makberesine defnedilecektir. Kederdide 
ailesine sabular temenni ederiz. 

RADVO 
( Bu ak~amki progra 

iSTANBUL: 
18 dans musikisl (plak) - 19 haberl 

19,15 muhtell! plaklar - 19,30 Ktztlay 
mma konferans: Dr. t;;ilkrii Haz•m ta 
fmdan (Ktz!laym yardl.mlarl) - 20 San 
Bethofen plyano solo (plil:k) - 20,30 stil 
orkestralan • 21 ,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans 
gazetelere mahsus havadis servisl verU 
cektlr. 

Vi:YANA: 
18,30 konser • 19,05 konu§malar - 1 

tlyatro tenkldl, fenni haberler - 19,45 
mart konu§masl - 20,15 konu~a. kua 
20 ,35 gramofon • 21 ,10 <;lfte piyano 
kon.ser • 21,50 f1lirler ve haberler - 2 
eglencell yaym - 22,30 facia - 23,05 h 
berler, hava raporu - 23,15 kar!§tk ya 
24,10 dans muslkisL 

BERLIN: 
18,05 konser • 18,35 renc;berlere yardt 

19,05 operet havalan - 20,05 spOr • 2 
piyano konserl - 20,50 giin lin aldsler 
21,05 haberler • 21 ,15 gramofon • 21,45 v 
yete numaralan - 23,05 hava rap0ru, h 
vadls, sPQr - 23 ,35 dans musikisl. 

BUDAPE§TE: 
18,05 koylillere yaym - 18,35 cazband 

Jomt - 19,25 kon!erans - 19,55 hattralar 
20 ,55 giiliinc hlk~yeler • 21 ,20 opera or 
kestrast - 22 ,50 haberler - 23 ,10 c;lnge 
muslklsl - 23,50 almanca kon!erans • 24, 
gramofon • 1,10 son haberler. 

BUKREI;': 
18,05 konser - 19,05 havadls - 19,20 kO 

serin devam1 - 20,05 kon!erans • 20,25 gr 
mofon - 21,20 mektub kutusu - 21,40 ko 
ser • 22,10 t?an konserl - 22,35 haberl 
spor haberleri • 22 ,50 plyano konserl 
23,25 gramofon. 

LONDRA: 
18,20 c;ocuklarm zamam - 1!1,05 hava 

dis • 19,35 e~lencel1 musikl - 20,10 blr se 
giize~t - 21,05 orkestra konserl - 22,05 gr 
mofon - 22,35 dans muslkisl • 23 ,25 hav 
dis - 23,35 dans musiki.sl - 24,35 hav&dls 
24,45 edebiyat. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 muslkl • 18,55 ktraat - 19,05 or 

konserl • 19,35 havadls - 20,40 ~?arktlar 

21,05 moda konu~?mast - 21,20 genclerl 
zamam • 21,30 tayyare haberlerl - 21, 
eskl muslkl - 23 ,35 havadls. 

ROMA: 
18,20 §an ve orkestra konseri • 19,30 ya 

banct dlllerde yaym - 20,05 llman babe 
lerl, gramofon - 20,10 Holanda diiJnde h!1. 
berler. inglllzce haberler, konu:mla, haV 
dis, spor • 21 ,50 opera yaytnt: inci Avcl.S 
lstlrahat esnasmda haberler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;i olan eczaneler funlar 

dtr: 
istanbul cihetindekller: 
Aksarayda (Etem Pertevl , Alemdard 

CAbdillkadlrl, Bakukoyde <istepanl , Beys: 
ztdda (Belklsl, Em.lnonilnde (Be§lr Ke ' 
mal, Cevad), Fenerde (Emllya,di), Kara • 
gtimrtikte <Suad), KU~!ikpazardo. <Hasil< 
Hulflsi), Samatyada (Erofi os) , ~hremz ' 
ninde (Naztm). l]ehzadeba.§tnda (Hallll, 

Beyoglu cihetlndekller: 
Galatada (Asri ittlhad), Haskoyde t1'e' 

n1 Tilrkiye)' H;astmpa§ada (Turan)' s n:t• 
yerde <Nurl), t;;l~ll.de (Kurtullllj) , Taks \Ill' 
de (Gorih), (Limonclyan). 

ti'sklidar , Kadtkoy ve Adalardaktler: 
Bily\ikadada (!]!nasi), Heybelide (Ta • 

na~l. Kadtkoy Pazaryolunda (Ri!atl Mo· 
dada (Sihhat) , Uskiidar imrahorda (im • 
rahorl. 

1hracatm kontrolu hakkmda 
hir kanun 

1zmir (Hususi) - !hracabn kontro • 
lu ha'kkmda Biiyi.ik Millet Meclisine bit 
kanun layihas1 verilmek lizeredir. Bl.l 
kanun, ihracat91lan baZI kayid ve ilart· 
lara tabi tutmakta ve ruhsatname al • 
malanm mecburi ktlmaktachr. Aynt 
zamanda, Turk parasmt koruma kanu• 
nu hlikiimleri dahilinde cezalandml • 
mt§ olan her hangi bir tiiccara ruhsat • 
name vermemegi kabul etmektedir. Bl.l 
kayid, izmirde bir~ok tiiccarx yakmdan 
alakadar ettigi ic;in, Vekalet ve izmit 
meb'uslan nezdinde te§ebbi.isatta bu • 
lunulmu§tur. Meb'uslartmtzdan biri tiic• Turneden av 

detle 4 haziran 
per§embe ak~amx 

Saat 21 de 

AI carlara 1 kanunusani 936 tarihine kadat 
manca ogrenmek ceza giirmli~ olan tacirleri~ eskisi gibi 

SEVDA 
OTELi 

Fantezi operot 
3 perde 

Fiatler: 50- 15 Loca 300·400 
Pek yakmda Taksim bah~esinde 

sozlerini §U suretJe huJasa etti: 
- Biitiin deliller Mis Thaisa Straf -

fordun yalmz olmad1g1m ve etrafmda 
c;ok mahit bir c;ete bulundugunu ispat 
etrnektedir. 

Cedric Lacy Mis Thaisa Straffordun 
muntazam bir c;etenin ba§tnda bulundu • 
gunu veya bu gibi bir te~kilata i§tirak et
tigini evvela nefretle reddetti. Maama • 
fih, Sir Basilio gosterdigi deliller kar • 
§tsmda hakikati kabul etmek mecburiye
tinde kaldt. Filhakika Mis Thaisa 
Straffordun hayatmda birc;ok karanhk 
noktalar vardtr. Mesela, on be§ sene ev
vel yaptlan bir cinayetten haberdardt, 
!saac Levinsteimn katli esnasmda Lon
drada bulundugu halde Greenwichde 
kendisine yardtm yaptlmt§h. Bunlardan 
ba§ka miikemmel surette tanzim edilen 
kac;nma hadisesi de aynca nazan dikka
ti calibdi. 

Sir Basil soziine devamla dedi ki: 
- Bu §erait altmda tahkikata biisbii

tiin ba$ka bir cepheden devama ve §eriki 
ciiriimleri de hesaba katmaga mecburuz. 
Benim kanaatime gore her~eyden evvel 

iatiyenlere c;ah§abileceklerini, yani kendilerine ruh 

Franstzca konU§BD gene bir Alman fe}.s ~~~~at•n•a•m•e•v•e•r•il•e•celigllin•t•' •b•il•d•ir•mllllii~ilt•ir•. •• 
sefe ve edebiyat profesiirU ALMANCA r -
ve ingilizce dersleri vermektedir. Ba • D EM 0 S TEN 
kalorya imtihanma husust surette ha -
:~:xrlar. Kat'i ve seri tedris metodu. Fiat 
mutedildir. 

Gazetemiz vasttasile profesor M. M. 
adresine mUracaat. 

Sir Walter hakkmda miimkiin oldugu 
kadar etrafh malumat toplamahytz. Ma
lumunuz oldugu ve~hile mazide oldugu 
gibi halihamda da Sir Walter Hariciye 
N ezaretine mensub olmu§tur. 

- 0 halde ona aid olan malumatt 
Hariciye Nezaretinden temin edebi!iriz. 

- Azizim Lacy, meslekte biraz daha 
eskidigin takdirde resmi mehafilden ah -
nan malumata fazla ehemmiyet verme -
mek laztm geldigini ogreneceksin ... Her
hal de ba§ka menabie mliracaat etmegi 
tercih ederim. Ba~ka bir c;are goremiyor 
musun~ 

Bir dakika dii§iindiikten sonra Cedric 
Lacy cevab vardi: 

- Dogrusunu isterseniz, vaziyetin al
dtgt veni ~ekil kar§tsmda beyaz kopek 
meselesinin bizzat Sir Walter tarafmdan 
tertib edildiginden ~i.ipheleniyorum. Mis 
Strafforddan kurtulmak ic;in bundan da
ha iyi bir ~are tasavvur edilemezdi. 

- Evet, bu da tetkike deger bir nok
tai nazardtr. 

- Bu suretle Sir Walterin Londra -
nm ~iipheli e~hasile miinasebatta bulun-

Me~hur PW.tarkm 
Haydar Rifat tarafmdan terciime 

edilmi~tir. 35 kuru9. 

dugu anla§thr ... Hele dilenciyi de bu• 
lursak ... 

- Bir daha goriinmiyen dilencideo 
bahsediyorsunuz degil mi? 

- Evet, herhalde ondan birc;ok ~a· 
yam dikkat $eyler ogrenebilecegimizl 
tahmin ediyorum. 

- Fa kat bu dilencinin iki defa istin• 
tak edildigini ve hi~bir netice elde edilc• 
medigini unutuyorsunuz. 

- 0 zaman Sir Walter berhayattt, 
ve belki de i~i iyi idare edemediler. Fa• 
kat astl unuttugumuz bir adam daha var. 

- Kimmi~ o~ 
-Sir Waltere verdigi randevuda ya• 

kaladtktan sonra serbest btrakttgtmtz §O' 
for Bily. Lampton House soygunculugl.l 
miinasebetile onu stkt$hrabiliriz. Bu a ; 
damm bir~ok ~eyler bildigini zannediyo
rum. 

- Onu nerede bulabiliriz? 

- Piddy Mills istedigim zaman onu 
bulabilecegini soylemi§ti. 

[Arkast var] 



4 Haziran 1936 

Diktator olsaydtm ne yapardtm? 

Aga Han1n hoi keseden 
kurdugu hayaller 

Diinya haritas1n1 degi,tirir, Alplarla A vusturyay1 
Almanyaya verir ve Tiirkiye ile iran1 birie,tirirmi' 

At ve setahet dii§kiinii. Agahan Londrada Derbi ko§ulartnda binnctltjji kazanan 
Atile beraber CX i§aretlisi) 

Hindistamn lsmailiye mezhebine men- ~ekle sokard1m. Memleketleri birbirlerile 
sub miisliimanlannm ba§J Agahan Sun- anla§maga, kiiltiir teatisine sevkederdim. 
day Express gazetesine yazd1g1 «Dikta- Bugiinkii para sistemini de ba§ka bir 
tor olsaydJm» ba§hkh yazlSinda diinyayJ §ekle sokar, hele yeni sistem dahilinde 
Islah i<;in a§ag1daki §artlann birle§mesini muhakkak surette paraya istikrar temin 
§art kcsuyor. ederdim. 

Agahana gore: Fen ve ekonomi hususunda be§erin e-
«Haritai alemi yeniden ~izme me • nerjisini biisbiitiin ba§ka mecralara sev

selesinde Orta Avrupa ba§ta gelir. Hin- keder, bunlan yJkJc!hktan kurtanr, yap!
distanm hududlan ikinci meseledir. Miit· c1 ve yaratJcJ olarak inki§af ettirirdim. 
tehid bir Arabistan §arthr. Ciinkii Arab- Fen hilgisini arhranlara biiyiik miikafat
lara edilen muamele gayriadilanedir. lar, onlara cemiyet namma §iikran borcu 

Avrupa kit' asmda ingiltere ada ian - olarak biiyiik mevkiler verirdim. 
mn, 1spanya, Portekiz, Fransa, Rusya Afrikamn batakhklanm kurtur, Asya 
Ve Skandinavya memleketlerinin ve !tal- ve Siberyada da ziraate elveri§li vasi 
yamn hududlanm degi§tirmege ihtiyac topraklan kurutmak suretile ihya eder • 
yoktur. Maamafih Alpler esas itibarile dim. Buralarda bugiin uyuyan milyar • 
Alman olduguna gore buralan ltalyadan 1 area serveti be§erin online sa~ardlm. alarak Almanlara vermek daha dogru • 

Himalayamn vasi ormanlanm kabili 
duDiinyanm tehlikeli mmtakalan §unlar- istifade bir hale getirirdim. Buzlu ~imali, 
d1r: kaymyan Afrikay1 fetheder, be§ere ya -
A- Orta A vrupa rar topraklar haline sokardtm. 

- Ballcanlar Harbe mani olmak icin he, tiirlii ted-
C - Asya birlere ba~vurur; milletler arasma sevgi 
Diktator olsayd1m Almanya ile Avus- koyard1m. Hiisniiniyete kar~1 koyan bii -

turyay1 birle§tirirdim. Tiirklerle !ranh • tiin kuvvetleri y1kardim. 
Ian bir hiikumet altmda birle§tirirdim. Biiti.in bunlara muvaffak olduktan 
Orta Asyahlan da kiilti.ir bak1mma gore sonra yirmi senelik diktato~liigiim esna~ 
birle~tirirdim. smda ruhi, fikri, i<;timai', siyasi ve eko~ 

Hindistam muhtelif mmtakalar ve vi- nomik tahavviiller sayesinde be§er bi.is
layetler §eklinde degil, bir ki.il olarak biitiin ba§ka bir cemiyet olarak terakki ve 
idare ederdim. Biitiin Hindlileri mi.itte· inki~af yoluna girmi~ olurdu.» 
hid bir federasyon altmda toplard1m. 

Afrikaya gelince; bu k1t' ay1 mmtaka
lara aymr, Sudan ve M!Sln oldugu gibi 
bnaktrdim. Daha az medeni olan Afri~ 
kahlan medeniyet J§Igma kavu§tururdum. 

Avrupa ve Asya ki.iltiirlerini birbirine 
daha yakla~tmr; bunlan birbirine mez • 
ceder ve be§ere bu kiiltiirden hasd olan 
terbiyeyi verirdim 

h ~ Avrupah ~ocuga bir Asya lisam, 
.. :r .

1 
syah <;ocuga da bir Avrupa lisam 

okgkrelh ~esini ~art ko§ard1m. K1zlan ve er· 
e en on sek" · · k d h .1 

1Z Yirm1 ya~ma a ar ta • 
5 ~ e mecbur ederdim. T ahsilin s1hhat, cin~ 
31yet, anahk, babahk san' at, hay at ve 
~~h hakkmdaki ~ubelerini ~ok geni~letir-

IID. ~e~ere birbirini sevmesini, hiirmet 
etm.esm.i ogretirdim. Umumi s1hhati yiik
s:Ihr: 1sraf1 kaldmr ve sporu biitiin var
ligiml.a umumile~tirir, te~vik ederdim. 

M!ll.~tler arasmda giinden gi.ine darla· 
§an .m~~.adele <;er<;evesini inki§af ettirir, 
alabild1gme geni~letirdim. 

Yiiksek giimriik tarifelerini kaldmr, 
serbest ah~veri~i temine ugra§trd!m. Tica
reti oldugu gibi seyahati, insanlann bir
birlerile olan miinasebah da serbest bii 

Cumhuri?etln-tefrikas•~ 24 . .~------·----~~-

lspanya nohud ithaline 
miisaade etti 

fspanya hiikumeti nohud ithalini me
neden kararnameyi ba§ka bir kararname 
ile kaldirml§tlr. Y eni kararname ile 11 
may1s tarihinden evvel giimriiklere gel -
mi§ veya yola <;1km1§ bulunan nol.udlar 
kontenjan harici fspanyaya ithal edile • 
cektir. -···-lki senelik tiitiin vaziyeti 

Ti.irkofis lstanbul §Ubesi iki senelik 
tiitiin vaziyetimizi tetkik ederek bir rapor 
haz1rlam1§hr. 

Bu sene tiitiin rekoltemizin ge~en sene 
rekoltesine nazaran daha ziyade olacag1 
kuvvetle umulmaktad1r. F akat bu rekol· 
te fazlahg1 bir endi§e uyand1rmamakta • 
d1r. (:iinkii ge~en y1ldan bu y1la tiitiin 
stoku devredilmemi§. Tiitiinlerimizin ge
~en seneki ahc1lan olan <;ek, Frans1z, 
Macar, 1sve~ ve Polonya rejilerile A -
merika ve Almanyamn bu seneki tiitiin 
mahsuliimiizii de alacaklarma §iiphe edil
memektedir. 

SERSERi 
Yazan: Server Bedl 

- Ne tuhaft1r bu i§ ... Nastl oluyor ... , - Korkmu§um, bilirsin? dedi. 
Ve daha ~ir tahm kelimeler mmlda- - Neden korktun? 

myordu. Sadt onun bu hayret saytkla - - Madam Afronun yiiziinii begenme-
masma ehemmiyet vermiyerek: mi§im. Bir de siz gittikten sonra dedi ki: 

- Rica ederim madam, siz oday1 dii- Bu i§i gozii tutmamJ§. 
zeltiniz... Biz Suzanla <;1k1yoruz. Go • _ Ald1rma. Ben de onu ~akt1m da 
riiyorsunuz ki i§ gayet basit •.• F akat sa- be§ lira verdim. Paramn yiizii s1caktir, 
km gevezelik etme. · · ah§Ir. 

Kadm boguk bir sesle: - Haber itmesin? 
- Yok ... Yok... dedi. - Nereye? 
Sokakta Suzan ona on lira uzahyor • - Ne bilmi§im? Polise. konuya kom· 

du; .Sadi yansm1 da Ermeni ktzma ver- §Uya ... 
di: - Yok be ... 0 ne pi§kin kan o ... Ya-

- Yann bir yiiz lira daha varl dedi. nmda oturdun da anlamadm IIll? B~ ter: 
Suzan l:ISik kahkahalarla giiliiyordu, tib i~ler ~ok yapm1~tlr o .. · Sana mu§ten 

fakat goziinde miiphem endi§eler var ~ bulmad1 m1? 
du _ 0 ne bi~im Iafd1r? Utanmazsm 

CUMHURIYET 

Biz bize 

iki diikkan 
Elbet gormii§siiniizdiir, Beyoglunda, 

lstiklal caddesinde kiibik bir birahane 
var ki her ak§am IIkhm hkhm doludur. 

t§ler paydos oldu mu. eve donenlerin 
c;ogu oraya ~oyle bir ugray1p ayakiistii ya 
bir bardak bira, yahud da ba§ka bir In
hisar i~kisile kafay1 hafifc;e dumanlan ~ 
d1rdiktan sonra yollanna devam ediyor· 
lar. 

Bu diikkamn i~i yolundad1r. 
Diin ak§am lstiklal caddesinden ge • 

~erken bu i§i yolunda giden birahanenin 
kar§Ismdaki kaldmmda ttpkt ona benzer 
yeni kiibik bir diikkan daha a~tlmt§ ol • 
dugunu gordiim. 

Bunun i~inde de, otekinde oldugu gibi 
beyaz mermerler iizerinde bardaklar, ~i
~eler, musluklar duruyordu. 

Fa kat i~eride bir tek mii§teri yoktu. 
Otesi agzma kadar dolu oldugu halde 

burasmm bu kadar bo§ durmastm 
merak edecektim, eger hemen yeni diik
kamn ne mal sattJgmi ogrenmeseydim: 
Madensuyul 

N. 

X~llarda yiiriiy\i' 
• • Inttzamt 

Belediyenin sagdan yiirii .. 
me karar1 tatbik ediliyor 

Seyriiseferin tanzimi hususiJDda Be ~ 
lediye Daimi enciimeni tarafmdan ve • 
rilen ve Belediye tarafmdan gazetelerle 
ilan edilen sokaklarda sagdan yiiriimek 
hususundaki karann diinden itibaren tat· 
bikma ba§lanml§tn. F akat, bu karann 
tatbikl heniiz §ehirde hissedilecek derece
de hir degi§iklik gostermemi§tir. Ciinkii 
evvela, tatbikat pek mahdud yerlere 
miinham kalmJ§ oldugu gibi kararm tat· 
bik1 icrin yap!lacagml haber verdigimiz 
talimatnemenin birdenbire tatbikma im· 
kan olmadlgl ic;in, halk bu intizama ya ~ 
va§ yava§ ah§tmlacak ve tatbikata ted
ricen ge~ilecektir. Diindanberi tatbik e • 
dilmege ba§lanan yegane cihet, halkm 
yaya kaldmmlannda ve bu kaldmmlann 
miimkiin oldugu kadar sagmda yiiri.ime
lerini temin etmekten ibaret kalmJ§tJT. 

Y aya kaldmmlarmdan yollara inen • 
!ere muvak at bir zaman ic;in seyriisefer 
memurlan tarafmdan ihtarda bulunula -
cak ve halk buna tamamen ah§IIktan son
ra hilafma hareket edenlerden ceza a • 
lmacakttr. 

Kar§Idan kar§tya gec;mek kin i§aretli 
ge<;i§ yerleri tesbit edildikten sonra ya • 
yalar, mi.inhasuan buralarda kar~1dan 
kar§Iya gec;eceklerdir. Bir heyet i~aretli 
yerlerin nerelerde yaptlmast muvaf1k o • 
lacagmt tetkike ba~laml~hr. Buralar tes· 
bit edilir edilmez i§aretler, halkm gore
bilecegi bir §ekle sokulacaktu. haretli 
yerlerin hangi renge boyanacag1 hakkm-
da bir karar verilmemi§tir. Fakat Viya • 
nada tatbik edilen ve kau<;ukla kan~tl • 
nlmt~ bir nevi boyanm tercih edilecegi ve 
bu da iyi bir netice vermezse baz1 Av • 
rupa §ehirlerinde oldugu gibi i~aretli yer· 
lerin biiyiik madeni <;ivilerle gosterilecegi 
zannolunmaktadir. 

Fransamn eski Ankara eldsi 
Leon Blume izahat verdi 
Paristen bildirildigine gore Ankara 

elc;iliginden F ransanm Tokyo el~iligine 
nakledilen M. Kamerer Pariste Leon 
Blumla gorii§mii§ ve Tiirkiyenin Balkan 
Antanh, ftalyan siyaseti ve fskenderun 
meselesi etrafmdaki noktai nazanm ken· 
disine anlatmi§hr. M. Kamerer Suriye • 
Fransa muahedesi etrafmda Tiirkiyenin 
dii§iince ve emelleri hakkmda da Leon 
Blume izahat vermi§tir. 

;en? 
_ Y apar, her §eyi yapar ... Sural et• 

mesi fazla para koparmak ic;in ... 
- Ben sana bir §ey diyeyim ~ 
- Buyur. 
_ Sen o mangalh dumanh i§ten vaz 

gee;. Korkulu §eydir o ... Mide bulandt -
nr, bilirsin. Y ani ... 

- Anbyorum. !ki manada da mide 
bulandmr. 

- Sersem olmu§um ben ... Madamm 
surat1 da on dan... Butiin pencereleri a~
masaydi bayilacakti. 

• Ah§ITSiniZ. 
-Suzan ~adinin omzuna vurdu: 
- He sen ne yaman herifmi§sin §lp-

~akl dedi. 
$adi Suzam tramvaya kadar gotiir • 

diikten sonra yalmz kalmca ne yapaca • 
gml §a§lrdl. Sinemalann oniinde biraz o
yalamrken omzunda hissettigi bir elin 
derhal uyandird1g1 polis korkusile arka
sma doniince, byJklan ve goziiniin al • 
tmdaki sert lurl§Iklan ~ok yabancJ du • 
ran, fakat gozlerile ~enesini ve bilhassa 

ltalya blof mii haztrbyor? 

Avusturya ve Frans a 
tah§idat hududunda 

Milletler Cemiyeti Konseyi toplan1rken milyonluk 
bir ordu niimayif yapacak • Diin Londraya 

varan Neca,i yeni beyanatta bulundu 
[Ba,7 tarafJ 1 tnct sahtfedej 

Milletler Cemiyetine muzaheret bir -
liginin yakmda Albert Halide yapacag1 
muazzam bir mitingde Habe§ meselesi 
hakkmda bir nutuk soylemesi i~in 1mpa
ratoru davet edecegine dair bir §ayia do
la§maktadJr. 
Necafi Londrada nas1l kar11landt 

Londra 3 (Hususi) - Seuth Hamp
tondan trenle Londraya gelen Habe§ 1m
paratoru Vaterlo istasyonunda toplanan 
halk tarafmdan §iddetle alki§lanml~tJr. 
1mparator beraberinde veliahd, iki km ve 
Ras Kassa oldugu halde dogru Habe§ el· 
c;iligine gitmi~tir. s~faret civannda topla
nan binlerce halk 1mparatoru alki§ladJ -
gmdan, Neca§i balkona ~1km1~ ve halkt 
selamlamJ~tJr. 1mparatorun klZI da ingi -
lizce klsa bir nutuk soyliyerek kendilerine 
kar§l go;terilen fevkalade hiisnii kabule 
te§ekkiir etmi§ ve bu tevecciihiin kendi
lerine cesaret verdigini soylemi§tir. 

Habe§ elc;isi doktor Marten cumarte
si ak§aml sefarette bir resmi kabul tertib 
edecektir. Bu resmi kabule 1talyan sefiri 
miistesna olmak iizere Londradaki biitiin 
ekiler davet edilmi§tir. 

Neca,inin beyanatt 
Londra 3 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin Oxford vapurunda bulunan 
muhabiri, Neca§iye Habe§ davasm1 biz
zat miidafaa etmek iizere Cenevreye gi
dip gitmiyecegini sormu§tur: 

1mparator, §U cevab1 vermi§tir: 
«- Seyahatimiz esnasmda faydah 

biitiin kararlar almmi§ olacakttr. Bilhas
sa Avrupa devletlerile temas1 son derece 
de arzu ediyoruz. Milletler Cemiyetine 
ve davamlZln me§ruiyetine inamm1z var
diT. Cenevre kanunlarmm tatbik edilme
si ve Milletler Cemiyeti misakma riayet 
olunmas1 hususunda lngiltere imparator
luguna c;ok gi.iveniyoruz. Milletler Cemi
yetinden adilane bir hal sureti bulmasi· 
m istemek tasavvurundaytz. Habe~ 1m • 
paratorlugu daima mevcuddur ve miitear· 
nz oldugu ilan edilmi~ olan bir memleke-

tin askeri harekatile mahvedilemez. <;iin
kii bu memleketin harekat ve faaliyetine 
me~ru bir mahiyet vermek miimkiin de • 
gildir. Milletler Cemiyeti, bunu resmen 
ilan etmi§tir. Esasen Habe§istamn ce • 
nubu garbisinde bir Habe§ hiikumeti 
vard1r ve hareketimizden evvel bu hi.iku· 
mete icab eden talimah da verdik. Eger 
muharebe, harb kanunlarma gore yap1l • 
ffil§ olsayd1 fiituhat meselesi kat'iyyen 
mevzuu bahsolamazd1. Zira dii§man ze· 
hirli gaz kullanmc1ya kadar muzaffe -
rane mukavemet gosterdik. Her tiirlii 
fiituh<!h reddederiz.» 

Badoglio Romada 
Napoli 3 (A.A.) - Mare§al Ba -

doglio, Arborea vapurile buraya gelmi§· 
tir. R1hhmi ve sokaklan doldurmu~ olan 
biiyiik bir halk kiitlesi Mare~ah hararet
le alki~lami§hr. $ehir, bayraklarla donan
mJ~hr. Mare§al Badoglio, husust trenle 
Romaya hareket etmi§tir. 
ltalyan Nezaretlerinde Jegi1iklik 
mique et Financierein Roma muhabiri, 
M. Musolininin damad1 Kont Gallazzo 
Cianonun Hariciye Nazm olacagm1 ve 
ftalyan siyaset adamlan arasmda miihim 
tebeddiiller yapJlacagml hildirmektedir. 
M. Bottainin miihim bir memuriyete ta
yin olunacag1 ve M. Alessandro Paoli -
ninin fa~ist f1rkas1 umumi sekreterli~inde 
M. Staracea halef olacag1 ve M. Suvi~ 
ile M. Aloizinin miihim payitahtlara se • 
fir olarak gonderilecekleri soylenmekte • 
dir. 

Stratosfere ~1kacak tayyare 
Dallas 3 (A.A.) - 12 haziran 1936 ta

rihinde buradan Transatlantik ve Stra
tosferik bir U\;Ufi te§ebbiisii yap!lacak -
br. Jangburn ve Montymasin tarafm -
dan idare edilecek olan Stratosferik tay
yare, 15 bin metroluk bir yiikseklikte 
U\;maga c;ah~arak Bahrimuhiti gec;ecek 
ve Nevyorka varacakhr. Pilotlar, Lon -
dra, Paris, Madrid, Amsterdam ve bel -
ki de Berlin ve Moskovay1 ziyaret et • 
meyi tasarlamaktachrlar. 

Kiziiay Cemiyeti dun abideye ~elenk koydu 

Ktztlay Cemiyeti azasmda bir grup abidenin oniinde 

KJZilay HaftasJ miinasebetile diin KJ
Zllay kurumu F atih kazasJ tarafmdan 
biiyiik bir merasim yapiimi§hr. Meras1 • 
me Unkapanmdan Kizilaym temsili ve 
afi§lerile si.islii dort kamyonun hareketile 
ba§lanml§ ve F ener, Vefa, Beyaz1d yo· 
lile Bab1aliye gelinmi~ ve istanbul mii
messiligine ugranarak doktor General 
Ali Cabmh ziyaret edilmi§tir. Ali Ca -
limb misafirlerini biiyiik bir sevincle kar
§Ilaml§ Ve ktsa bir soyiev vermi§tir. 

Misafirlere §eker ikram edilmi§; Fa
tih ve F enerden gel en K1Z1lay §Ube aza-

ba§tmn daima sola dogru igilmi§ tavnm 
tamr gibi oldugu bir adamla kar§Ila§tl. 
Laiibali hareketine ragmen bu adam cid
di duruyor ve bir kelime soylemeden $a
diye bak1yordu: 

- Beni tammadm galiba ... dedi. 
$adi onda korktugu bir insan olmas1 

ihtimalinin azalmasmdan gel en bir ne§' e 
ile: 

- Our yahu, dedi, soyleme, tamya • 
cag1m ... Mutlaka tamyacag1m ... Su bJ
yiklann olmasa tamyacagtm... Allah 
Allah ... Mektebden degil mi? 

- Evet. Sade mektebden degil: Ma· 
halleden de. 

- Hangi mahalleden? 
- Simdi oturdugun mahalleden. 
- Allah Allah... Sen de orad a mi-

sm? 

- Degil mi ya? Hergiin evimin oniin-
den ge~iyordun. 

- Mutlaka yeni ta§Jnffil§ olacaksm. 
- Evet. 
Sadi, kendisine lay1k olmadJgJ bir e • 

hemmiyet verdirmek istiyen ve adm1 bile 

Ian General Ali Cahmlmm elini operek 
aynlmi§lardir. 

Alay Eminonii kaza merkezine de ug
ramJ~ ve orada da kucriik bir merasim ya
piidJktan sonra dogruca T aksime gidil • 
mi~tir. 

Abideye crelenk konduktan sonra Kt
zilay F atih kaza ~ubesi idare heyetinden 
Rii§tii, KlZilay tarih~esi ve K1Z1lay Haf
tasl mevzulu bir konferans vermi§ ve al
ki§lanmi§hr. 

Alay gene ayni yollan takiben F ene
re gitmi§tir. 

hatJrlamadJgl bu eski mekteb arkada~mm 
esrarengiz duru§ile can s1kmaga ba~ladt
gml ona anlatmak i~in: 

- Soyle be yahu, dedi, ben ~Ikara • 
mad1m, hangi mektebde beraberdik? 

- Ben senden tic; stmf yukanda idim. 
Pek arkada§ degildik. F akat • demek u· 
nutmu§sun • benim sana bir haks1zbg1m 
vard1r. 

- Hayrola? 
- Bizim smlfa bir htrs1z dadanm1~t1. 

Benim goziimden kitablanmi ~ahyordu. 
Senden §iiphe ettim. ldareye bu §iiphemi 
soyledim. Tahkikat yaptllar, seni de IS· 
tintak ettiler. Hus1z ba§kasl imi§. 

- Hayretl 
- Evet, boyle bir haks1zhg1m var • 

d1r. 
- Ben ona hayret etmiyorum, <;ala

mn ba§kasl olmasm_a hayret ediyorum. 
Kar§Ismdaki giildi.i: 
- Ha ~oyle, dedi, dogruyu soyle: 

0 zaman sen bu ~iipheyi verecek i~ler 
yapardm. Birka~ kere yakalanmJ§hD. 
Neyse ... Benim sana kar§l ic;imde daima 

V urdumuza gelen tamlmlf yaban· 
c1 tak1mlann hemen hepsine gii
le giile yenilen ve gittikleri ya· 

banc1 memleketlerde kar§Ila§hklan her 
tak1mdan da bol hoi gol yemek nezaketi· 
ni gosteren futbolculanmlZin bize tatbr~ 
d1klan aciyl pehlivanlanmtz -ellerinden 
geldigi kadar- unutturmtya ~ah§tJklan 
i~in biitiin giire§lere gitmegi ihmal etmem. 
Bu. merhem anyan bir yarah davram§l 
gibi bir§eydir ve galiba fstanbulda oturan 
her spor merakllSI Turk te benimle ayni 
durumdadJT. 

Evvelki gece gene o ruht inci -
zab ve ihtiyacla T aksim stadma git -
tim, Finlandiyah pehlivanlarla bizim· 
kilerin boy ol~ii§Mesini seyrettim. Bo
yuna bosuna bakmadan pehlivanh • 
ga ozenen oglum da yammday -
dt. Hiiseyinlerin, Sad1klann, Salihle
rin, Ahmedlerin -teknik ve idman eksikli
gi yiiziinden- birbiri ardmca yenilmeleri 
~ocugun camm s1km1§ olacak ki bir ara
hk gamh gozlerini ban a c;evirerek sordu: 

- Baba eski zamanlarda da giire§ ya· 
p1hr m1yd1? 

Bilmem neden hatmma ac1 bir tarih 
hikayesi geldi, c;ocuga onu anlatmak su• 
retile cevab verdim: 

- Y ap1hrd1 oglum amma can pahast· 
na. 

- N e demek o, baba, anlamad!ID. 
- Sana bir k1ssa soyliyeyim de anla. 

Vaktile ok atrnak, cirid fulatmak, k1bc 
kullanmak, at ko§turmak, tomak oyna • 
mak gibi giire§ tutmak ta milli sporlan • 
m1zm en sevilmi§lerinden biriydi. F akat 
saray, hie; yoktan bahanelerle bu sporla
nn hepsini baltalad1. Mesela bir giin £. 
dime saraymdaki agalardan Hazineoda
h Halil pehlivan, Hamza adh bir yigitin 
giire~te biiyiik tin ald1gmt duydu, s1rtt • 
mn yere getirilmedigi soylenen 0 yigitle 
giire§ tutJnak istedi. San' at a§ki, yam an 
olur. Hali! pehlivan. ne yap1p yaptp 
Hamza ile kar§tla§mayl tasarlarrn§b. 
Fikrini saray agalanna ac;mca biiyiik bir 
heyecanla kar§Ila§h. Herkes, bu giire§in 
zevkini kuruntuhyarak Halil pehlivam 
te§vik ediyordu. Bunun iizerine Hamza 
pehlivan saraya getirildi, i<;oglanlan mey
damnda parlak bir gi.ire§ yaptldJ. Fa kat 
bu i§ saray kanunlarma uygun dii§mii • 
yordu. 1~oglanlan meydanma yabanc1 
bir adamm sokulmasJ biiyiik bir su~ te~kil 
ediyordu..._ 0 vakit hiikiimdar olan Avc1 
Mehmed Edirneye gelip te bir dilsizin 
jurnalmdan vak1ay1 haber almca kiiplere 
hindi, bir yats1iistii Halil pehlivamn per· 
cremini kestirtti, Hamza ile beraber ipe 
vurdurdu, sanki adam oldiirmii~ler, koy 
basmi§lar gibi siiriite siiriite saray d!§lna 
<;lkarttJ, kapl oniine kurdurdugu daraga
cma zavalltlan ast1rttt. Kap1agas1 i§inden 
~Ikanhp siiriilmii§, Hamza ile Halilin 
giire§ini seyreden biitiin sarayhlara be§er 
yiiz degnek vurulmu§tu. 0 giinden sonra 
Osmanh saraymda giire§ yasakh, pehli
vanhk etmek istiyenler hemen cezalan • 
dmhyordu. Y almz Sultan Aziz bu spora 
kiymet vermege ~ah§Jr gibi goriinmii§ ve 
rivayete gore arama kispet giyip i.inli.i 
pehlivanlarla giire§ te tutmu§sa da Avct 
Mehmedin san'ata vurdugu darbenin izi 
bugiine kadar siiriip gitmi§tir. 

Oglumun gozleri nemlenmi§ti. F akat 
ben onun iki yiiz otuz yd once Edirnede 
yok yere oldiiriilen Hamza ile Halile mi. 
yoksa goziimiiziin oniinde gene yok yere 
yenilen pehlivanlara m1 aciyip ijziildiigii· 
nii kestiremedim 1.. 

M. TURHAN TAN 

75 lik direktor evlendi!-
Amsterdam 3 (A.A.) - Petrol kum • 

panyas1 direkti:irii 71 ya§mda Sir Henri 
Detarding, 37 ya§mda Alman Madam 
Knaack ile evlenmi§tir. Yeni evliler 
hal aYJ ge!;irmek iizere Berline hareket 
etmi§lerdir. 

bir vicdan azab1 vard1. 
$adi omuzlanm silkti: 
- Adam ald1rma, dedi, odersin I 
- Eh ... Biraz odedik galibal .. 
- F arkmda degilim. 
- Biliyorum. Sana yaphgim bir ku-

~iik - pek kii~iik te degil ya, senin ba • 
§mdan boyle §eyler <;ok gec;tigi i<;in belki 
sence ehemmiyetsizdir de onun ic;in kii· 
~iik diyorum • bir iyiligi bilirsen §a§ar • 
sm. Ho§ onu da haber almJ~md1r belki, 
fakat benim yapllgimt bilmezsin. 

- H1Z1r mmn be mubarek, ne iyiligi, 
nasi] iyilik ... Ben hal a senin adm1 bile 
hatJrhyamadJm. 

$adi bunu soylerken elini bumuna go· 
tiirdii. Burnu tJkah oldugu i<;in unutkan· 
hk illetine tutulan Sabahati hnhrlaml§tl. 
«Ulan, ben bu herifi nas1l da unuttum, 
benim burnumda da ahtapot mu var?» 
diye dii§iiniirken, kar§ISindaki teklif et -
ti: 

- Gel §Urada bir kahve i~elim. 
[Arka&~ var] 
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Kahraman ordumuzun muharebe tatbikat1 parlak oldu 

Kahraman piyadelerimiz aver hattr halinde ar~ramalar yapryor Maltepe Piyade Atr, Okulu Der• Nazrrt yaprlan harekatr kritik ederken 
[Btl§ tara!l 1 tnci sahttede] 

Tank taarruzu ve miidalaast 
Taarruz eden k1t'alar, tayyare hiicu • 

JDunu muvaffakiyetle savd1ktan sonra bu 
sefer de cepheden ani bir tank hiicumu· 

ktt' anm maruz kalacag1 tayyare ve tank 
hUcumlanndan ba§ka yUruyii§line mani 
olacak bir de iperit gibi mayi halinde 
zehiili gazlerle gazlenmi§ araziyi katet • 
mek gii~liigii de vard1. Burada da i§ 

Piyadelerimiz, yeni ,ekil Ufiizlii manga kolunda yiiriiyii,te 
na ugrad1lar. T anklarm biiyiik bir slirat- ktt' amn gaz ke§if koluna dli§liyordu. 
le piyade k1t' alanna saldm§l da ~ok he- Gaz ke§if kolu §imdiye kadar gormedi -
yecanh oldu. Fa kat buna mukabil bu gimiz bir miikemmeliyette te~hiz edilmi§· 
ani motor Iii ve makineli taarruza kar§J ti: Gaz maskeleri, gaz eslbiseleri, kau -
iyice hazuland1klan anla§Ilan k1t' alar ~;uk c;izmeler ve diger biitiin fenni terti-

Bir agtr makinelitiifenk boliigii bir dereden geferken 
derhal miidafaa vaziyeti aldilar ve birka~ bat mevcuddu. Ke§if kolu pek az bir za
sai1iye sonra bir otomobil sliratile iizer· man i~;inde taarruz k1t'alarmm ge<;ecegi 
lerine salduan tanklara kar§l dafi tank araziyi ke§federek gazli taraflanm i§a· 
toplan derhal ate§ a~hlar. Ahlan rna • retlerle kordunlad1. Diger taraftan muh· 
nevra mermileri hep tanklarm lizerlerine telif dar koridorlan da gazden temizliye-

Piyade hatlarr arasznda bir agrr makinelitiifenk taarruzu besliyor 
dii§iiyordu. Bu vaziyet, §ayed bOyle bir rek k1t'alann g~mesine yol a~h. ~ 
hiicuma hakikaten maruz kahmrsa tank· Topfu ailftle taarruz hazrrlrgr 
1 bir<;ok isabetler vuku bulacag1 ve Diinkii tatbikatm en miihim k!Slmlann-
b~~ de bunlann allakbullak edilecegi dan biri de bi.r k1t' a tarafm~an, dii§man 

h. · · veriyordu. elinde efarzed1len ve muhtehf cans1z he· 
.,e cesJm fl 1 . d'l k hk' d'l . Zehirli gazlere kar12 de er e 1~aret .e 1 ere . ~a 1m . e 1 m1~ 

Giindliz yapilan taarruzlara kar~l bir farzolunan araz1ye hak1k1 merm1 kullan-

mak suretile yap1lan girme hareketi idi. 
Girme hareketine ba§lanmadan evvel 

piyadenin arkasmda mevzi tutmu§ bulu
nan bataryalar, piyade havanlan ve agu 
makinelitiifek boliikleri dii§mamn bulun-

fif makinelilerin himayesinde, siiratle i§ .. ••••••••••••••••••••••••···············"''"'''"''''"'''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ...... 

gal edilmesi 1az1m gelen tepeye tlrmand1- Arna vudlukta A vusturya da milis 
lar .. 

Biiyiik muharebe tatbikatr 
Biitiin bu hareketler sa at i 2 de bitti. 

Harb Akademisi Kumandanz General Ali Fuad ve diger kumandanlar 
dugu mtlan cehennemi bir ate§le dov • 
mege ba§ladilar. Burada dli§manm giz
lenmi§ agu makineli yuvalarile dafi tank 
toplan top<;ularm devamh ve kesif ah§· 
larile altiist oldu. 

T atbikatm ogled en sonraki k!Sml biisbU
tiin ba§kaydJ. Evvelce k1rm1z1 ve mavi o
larak aynlan k1t' alar tayyarelerin, tank· 
lann ve biitiin yardimcl s1mflarm i§tira· 
kile. biiylik bir muharebeye tutu§tular. 

Harekata i1tirak eden tanklartmrzdan biri ileride sun'i sis 

T op<;ulartm1Z diin athklan her mermi T aarruzu gene k1rm1zt tiimen yapacakh. 
ile muhakkak bir hedef deviriyorlard1. KumlZI k1t' alar evvela tayyarelerin ke • 
Turk top~;ularmm ah§taki diinkii muvaf· §iflerile verdikleri direktifler dairesinde 
fakiyetleri manevray1 takib edenleri u ~ ilerlemege ba§ladilar. Bu mada ag1r ve 
mumi bir hayret, sevinc ve iftihar i~;inde hafif bir<;ok tanklar kum!Zl tiimen piya -

Bir hafif makinelitiifenk aver hattrnda 
buakacak kadar parlakh. 

Kesif bir ate§e tutulmu§ olan tepenin 
topraklan adeta kaymyordu. Bu mada 
o tepeler iizerinde sag kalmi~. hatta bii • 
tiin olarak kalm1~ bir tek dii§man bulmak 
muhakkak ki irnkans1zd1r. Bu cehennemi 
bombard1mandan sonra avc1 hatlan, ha-

delerinin online ge<;erek onlan himaye • 
lerine ald1lar. KirmiZilar tanklann hima
yesinde bliylik hamlelerle ilerlediler. Bu 
snada mavilerin son cenahma taarruz 
yap1lmak icab etti. 

Sun'i sis perdesi arkastnda 
KJrmlZI tiimen k1t' alan riizgardan is

tifade ederek kesif bir sun 'i sis viicude 
getirdi!er. Bundan istifade ederek ilerle
mege ve yakla§maga koyuldular. Bir an 
gel?.\ ki al<;aktan ur;an tayyarelerin mo· 
tor takJrdlSl, sagh sollu tarama faaliyetle
ri yau n tanklarm hmlhsJ, ag1r ve hafif 
makinelilerin taktaklan, toplarm tarraka· 
!an birbirine kan~h. !ki tara£ anslZln 
kar§!la~mca siingii takarak birbirlerinin 
lizeri'le ahld1lar. Bu modern bir harbin 
tam ve heyecanh bir nlimunesi idi. Siingli 
tak1p birbirlerine saidJranlarm hepsi de 
hpkt harbediyormu§ gibi birbirlerine sal
duml~lardJ. Siingiiler birbirine t;ah§acak 
mesiifeye gelince hakemler i§e kan§h
lar. 1ki taraf1 durdurdular. 

Bugiin fenni vas1talann ve bilhassa 
makinel, kuvvetlerin i§tirakile yap1lan bu 
muharebe manevras1 hakiki bir sava~ ka
dar heyrcanh ve glizel oldu. Burada 
kahraman Tiirk zabitlerinin ve giizide 

askeri haztrbk 

Ergiri ha valisine de 
italyanlar yerle,tiriliyor 

Atina gazetelerinin verdigi haberle! ~ 
den: 

Arnavudluktan alman en dogru haber
lere gore !talya ve Arnavudluk hiiku • 
metleri arasmda yap1lan son muahedenin 
tatbikatma ba§lanmas1 i~;in Tiran h~ku -
rneti emir vermi§tir. Bu emir :i"terine 
Ergiri koylerine yerle§tirilecek olan 500 
1 talyan ailesinin yerle§tirilmesi i§leri'le 
ba§lanmi§hr. 

Ayni zamanda Arnavudlugun ikhsadi 
ylikselmesi i<;in tetkikatta bulunacak olan 
biiyiik bir heyet te <;ah§maktadlr. Diger 
taraftan Arnavudlugun Yunanistan ve 
Yugoslavyaya hemhudud olan yerlerin • 
de halyan zabitlerinin nezareti altmJa 
yap1lmakta olan tahkimata devam edil • 
mektedir. 

Yugoslavyadan alman haberlere !!"Ore 
de Arnavudlugun ansiZin bir tecaviiziinc 
maruz kalmamak ve boyle bir hal vuku
unda mukabele edebilmek i~;in tedabir 
almmt§hr. Yugoslavya • Arnavudlul.. hu
dudu boyunca biitiin hudud muhafaza 
k1t' alan artmlmJ§ltr. Miitemadiyen do
la§makta bulunan devriyeler gelip ge -
~enleri §iddetle takib etmektedirl~r. 

Romadan 31 tarihile alman telgrafta 
Hariciye Nezaretinde yeni italyan • Ar
navudluk iktJsadl muahedesinin 1mza e
dilmi§ oldugu bildirilmektedir. 

Zecri tedbirler • • 
1~1n 

LBa§tarat% 1 fnct sahifede I 

zecri tedbirlerin kaldmlmasJ mt yoksa 
muhafaza edilmesi mi laz1m gelecegine 
karar verecektir. {,;iinkli bu tedbirlerin 
tadil edilmesi dli§lincesi tamamile terke
dilmi§tir. 

Mii§kiiliin biri de kabinede tadilat ya
p1lmas1 rneselesidir: 

Naf1a Nezaretinde M. Ormsby Go
reun yerine kimse getirilmemi§ oldugu 
gibi Sir Bolton Eyres Monsellin istifas1 
da miihirn bir mesele olmu§tur. Ciinkii 
Amiralhk Sir Samuel Hoara vadedil • 
mi§, o da bunu !ngiliz filosunu Akdeniz
den c;ekmek salahiyetinin kendiisne ve ~ 
rilmesi §artile kabul etmi§tir. Buna ise 
zecri tedbirler meriyette kald1k~a imkan 
yoktur. 
Beynelmilel Federasyonun kararr 

Glasgow 3 (A.A.) - Beynelmilel 
Milletler Cemiyetine Miizaheret F ede • 
rasyonu kongresi, M. Henri Rollin 
<<Beh;:ika» mn reisligi altmda bir celse 
akdetmi§tir. M. Rollin, 1talyan • Habe§ 
ihtilah hakkmda bir karar sureti okumu§· 
tur. 

Bu karar suretinde Milletler Cemiyeti 
azasmdan, Cemiyet i~in kabule §ayan 
goriilecek bir hal sureti bulmalan iste • 
nilmekte, zecri tedbirlerin ipkas1 ve §id
detlendirilmesi ve efkan umumiyenin 
hakka riicu lehine seferber edilmesme 
~;ah§Jlmasi iltizam olunmaktad1r. !tal • 
Yanm. kazanm1§ oldugu muvaffakiyeti 
zehirli gazler kullanmasma medyun ol -
dugunu kaydeden bu karar sureti, cihan 
sulhu ic;in Milletler Cerniyeti otoritesinin 
temin edilmesinin ve muahedeler ahka
ml~J~ nahk oldugu taahhiidlerin yerine 
getmlmesinin esas oldu~unu beyan et • 
me~tedir. Karar sureti, Milletler Cemi • 
yet.me dahil bulunan milletler kin Cemi
yeh azasmdan olan biitlin rnilletleri her
tlirl~ ha~ici taarruzl ara kar~J him aye et
memn bJr zaruret oldugunu ilave eyle -
mektedir. 

Kongre, bu karar suretini ittifakla ka-
bul etmi~tir. · 

kudret, cidden iftihara lay1kh. 

kuvvetleri topluyor 
[Ba§tara/l 1 inct sahifede] 

daki malikanesinde gorii§eceklerini beyall 
etmektedir. Bu da M. $u§nigin ntden 
dolay1 Floransa yakmmda bulunmakta 
oldugunu gostermektedir. 

Ayni mehafil, boyle bir gorii§meyi 
Avusturya Ba§vekilinin istemi§ oldugu ' 
nu ilave etmektedir. {,;iinkii kendisi: 

I - M. Musolininin Avusturyada 
vuku bulan son degi§iklikten sonra n'
gibi bir temayiilde bulundugunu ogren ' 
mek, 

2 - Berlinle Roma arasmdaki mii ' 
nasebetler hakkmda izahat almak arzu' 
sundad1r. 

M. $u§nigin Otto de Habsburgla da 
bulu§acagl hakkmdaki §ayialar Viyana• 
nm Kralbk taraftan mehafili tarafmdan 
kat'i surette tekzib edilmekte ve bu me• 
hafil biitiin Habsburglarm Bel<;ikada ol• 
duklanm ilave eylemektedir. 
Avusturya • Almanya miinasebalt 

goriifiiliiyor 
Paris 3 (A.A.) - Agence Economi 

que et Financierenin Roma muhabiri, 
M. $u§nigin M. Musolini ve M. Suvich 
ile ge<;enlerde Alman sefiri tarafmdan 
Avusturya - Almanya miinasebatl hak • 
kmda verilmi§ olan raper lizerinde go • 
rli§eceklerini bildirmektedir. 

Avusturya da milis topluyor 
Viyana 3 (A.A.) - Diin ak§am ne~' 

redilen re mi bir e i-, 91 mfm 

rnensub milis efradmm askerl §ubdere 
miiracaat etmesini bildirmektedir. 

Avusturyada tedbirler 
Viyana 3 (A.A.) - Hiikumet, 20 

hazirandan 30 eylule kadar devam eden 
turizm mevsiminde a~1k havada ve ka· 
pah salonlarda her tlirlli toplantilar ya • 
pilmasml menetmi§tir. Bununla beraber 
haber i§lerile ekonomik i§leri i<;in yap1la• 
cak toplant1lara mlisaade edilecektir. 

Sivillerin askeri talimleri de yasak e ' 
dilmi§tir. Y almz Vatanseverler ceohe 
smm ekzersizleri mlistesnad1r. 

Filist:inde vaziyet 
IBa~tara/t 1 fnct sahttede] 

Musademeler gene ba~ladt 
Kudlis 3 (A.A.) - Bugiin gene s'· 

lah teati edilmi§ ve birka~ bomba atJI " 
ml§tir. Filistinde bugiin hi<; kimsenin til• 
medigi ve yaralanmad1g1 bildirilmektedir. 

fngiliz hava kumandammn ziyareti 
Kudiin 3 ((A.A.) - Y akm do • 

gudaki ingiliz hava kuvvetleri ba~kuman• 
dam Beyruta gelmi§ ve F rans1z hava 
kuvvetlerini ziyaret ettikten sonra fevka· 
lade komiser muavini tarafmdan kabul 
edilmi§tir. 

Hiikumetin aldtgt tedbirler 
Kudlis 3 (A.A.) - Yeni bir husmi 

nizamname, biitiin magazalann ve tica• 
ret miiesseselerinin tekrar a~1lmas1m em• 
retmekte ve emirlerine kar§l gelenlere pa• 
ra cezas1 vermek hakkm1 kaza kom;ser • 
lerine vermektedir. Askeri kuvvetler, za· 
b1ta kuvvetleri gibi hareket edebilecek .. 
lerdir. Filistinde patlayiCI rnaddeler ima~ 
li ve bu maddelerin Filistine ithali yasak 
edilmi§tir. 

Bu yeni nizamname. Arablann umu
mi grevine bir nihayet vermek i<;in hli· 
kfunet tarafmdan ittihaz edilmi§ iki §iJ· 
detli tedbirdir. 

Mandalar Komisyonundc. 

K.umancla ve hakem heyetlerile manevralarda bulunan :zabitan tayyarelerimizin u~u,larrnr aeyrediyorlar kumanda heyetinin gosterdikleri yiiksek 

Bu tatbikatta ~u noktay1 bir kere da
ha iftiharla gordiik ki memleketin mlida
faasmi iizerine alm1~ olan Turk ordusu 
r;ok yiikselmi§ ve her zamankinden ~;ok 
daha iistiin bir bilgi, ~;ok daha iistlin bir 
teknik VI' bilhassa c;:elik gibi imanla 
kutsi vazifesini ifal:a hazndu. A. T. 

Cenevre 3 (A.A.) - Milletler Ce .. 
rniyetinin manda komitesinde Filistin 
manda idaresinin raporunun tetkiki es -
nasmda diin baz1 delegeler, Filistinde .. 
ki son hadiseler hakkmda sualler sormu§• 
lard1r. ing1liz delegesi, buglin tetkik e -
dilmekte olan raporun 535 .;enesi raporu 
olduguna gore, komitenin bu sualleri, 
sormaga hakk1 olmadigmJ ileri siinnii§ 
ve cevabdan istinkaf etmi§tir. fngiliz de· 
legesinin bu hareketi komite azalanmn 
bir k1smm1 tatmin eylememi§tir. Bu se • 
bebden meselenin herhangi bir suretle 
Milletler Cemiyeti konseyine aksetm~si 

ihtimali mevcuddur. 
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Mecliste i§ kanununun 
~iizakeresine ba§landi 
Bu miinasebetle hararetli miinaka,alar oldu, 

kanunun baz1 maddeleri tadil edildi, miiza
kereye cuma giinii de devam edilecek 

[Ba§taratz 1 fncf sahtfede] 
den biridir. Meclisi iki, iic; defa i§gal e· 
den ve her gidi§inde tekrar bir terakki 
safi13s1 gostererek Meclise gelen ve has· 
saten Cumhuriyet Halk Partisinin adeta 
referandom mahiyetinde iizerinde etiid • 
ler yaparak haZirladigl bu kanun, Tiir • 
kiye Cumhuriyetinin meydana getirdiil;i 
Yepyeni bir eserdir. Bundan sonra bir 
Patron parmag1 kesildiginden ve ayag1 
Yaral.andigmdan dolay1 bir ameleyi« sen 
I§e yaramazsm» diye kolundan tutup ata
rmyacagl gibi i§c;i de sermayedara kar~1 
zarar vcrici bir vaziyette bulunam1ya • 
cakhr. Y almz bu kanunun uhl:tefek 
baz1 noksanlan vard1r. Mesela sigorta 
k1sm1 nohand1r. Bu noksanlann biran 
evvel ikmalini temenni ederim. Sonra bu 
kanunu en c;ok elinde dola§tlracak olan 
i§c;i k1S!md1r. Gonliim c;ok arzu ederdi ki 
Yaz1b~I bizim sade dilimizin en giizel bir 
ifadcsi alan kay kanunu gibi olsun ve iti
raf ederim ki bu kanunun ifadesinde mil· 
nevverleri bile zorluklara uil;ratacak tu
tukluklar vard1r. 

lktrsad Vekilinin verdigi izahat 
Ce.la! Bayar (iktisad Vekili) - Sa· 

Y1n arkada§Imiz tarafmdan kanunun esa
Sl hak!onda bir miitalea dermeyan edil -
medigine g~re soz ah§Ima istigrab edersi
niz. Refik lnce, kanunun ifadc>inin arne
lenin anhyabilecegi §ekilde tadili h'J~usun
da JSrar ettiler. Bence buna liizum yok
Lur. <;iinkii bu i§le ugra§an biiromuz arne· 
le i<;!:t ac;1k lisanla yazilmi§ bro§iirler ha
Zlrhyarak kanunu izah edecek, icab eder· 
se konferanslar tertib edecektir. 

lktJsad V ekili, bun dan sonra 1§ Ka · 
nun ]5yihasmm bir tarihc;esini yaph ve 
Muhte!it Enciimene layihaya verdigi bu 
mutekamil k1ymetten dolay1 te§ekki.ir et
ti. Ko.runun bugiinkii §eklinden bahseder
ken bugi.inki.i ihtiyaca yi.izde yiiz cevab 
verir iddiasmda olmadigmi da kaydetti 
ve bunlarm ancak tatbikat sahasma gee;· 
tikten sonra kendisini gosterecegini soy -
ledi. 

Celai Bayar bu kanunun gecikmesinin 
daha PVVt>lki meclislere aid bir hata yeya 
thmai eseri d~il, bilakis daha miitekamil 
hamlanmasl arzusundan ileri geldiil;ini 
kaydederek dedi ki: 

- Bunu c;1karmak yiiksek heyetinize 

nasib oldugu cihetle miisaadenizle sizleri 
tebrik etrnek isterim. Zira memleketin 
itaki~i e"lladlanna ve ihtiyaclarma muh -
tac olduklan kiymetli eseri siz ~ediye 
ediyorsunuz. Bu, d1~anda ~ah~kan bir 
ziimrenin sahiTS!zhkla bekledigi bir eser· 
dir. T emenni ederim ki bedenl ve fikri 
say ile c;ah~an vatanda~lanmiza elimiz
deki bu kaPun bir refah vesilesi olsun. 
(Alki~hr) 
Ahmed Ulusun alkr,lanan sozleri 

Ahmed Ulus (Ankara) - Arkada§
lar! Memlekette i§ ve i~c;i hukukunu ku
ran bu kanun dolayisile soylenecek ilk 
soz ancak ink1lab hi.ikumetine te§ekkiir -
!len ib11.ret olabilir. Bilhassa i~~inin be • 
denini veya fikrini ba§kasma kirahyan de
ibl de bir i~ akdi dolayisile ba§ka bir §ah· 
s~n i§ yerinde ~ah§an bir kimse olarak ta
nf ed;!mesi milliyetperver ve yurdsever 
Turk i§c;isinin i~tima! ve ahlaki deil;erini 
de tesbit etmi§ oluyor. Hakikaten Tiirk i§
~isi bedenini veya fikrini hic;bir menfaat 
rnukabili olarak kirahyan kimse degildir. 
Yalmz i§c;ilerin degil, biiti.in milletin gi.icii 
her§eyden once ve sadece ink1labm mah· 
d1r. ink1labm mah kimseye kiralanamaz. 
Ti.irk i§<;i de i§ vereni gibi ink1labm icab 
ettirdigi h1zla giiciiniin yettigi sahada ~a· 
II§an bir Yatanda§hr. 0 ister makinesinin 
ba§mda, ster maden kuyusunda, ister tez
gahlanmn oniinde olsun her§eyden evvel 
memleket umran ve refahmm bir i~c;isi 
memleket iklisadiyatmm bir unsurudur .. • 

• ~~ed Ulus, bu kanun dolayisile ve 
bu l~<;I saylav olmak itibarile milliyetper• 
ver Tiirk i§~inin §iikranlanm tebatiiz. et· 
tirmekle iftihar duydugunu kaydederek 
sozi.inii bitirdi ve pek c;ok alki§land1• 

Bundan sonra General Kaz1m1n (Di· 
yarbekir) milli miidafaa biitc;esile idare 
edilen asker) miiesseselerdeki i§c;ilerin hu· 
susi ahkama tabi tutulmas1 hakkmdaki 
takriri o;.;.undu. F akat enci.imen mazbata 
muharririnin verdigi izahattan sonra Ge
neral takririni geri ald1. Miizakerelerden 
sonra birinci madde enciimenin teklifin -
deki gibi §U §ekilde kabul olundu: 

Birinci madde 
«Bir i§ akdi dolay1sile ba§ka bir §ahsm 

i§ yerinde bedeni veya fikri, yahud hem 
bedeni hem fikri surette ~ah§an kimseye 
i§c,;i denir. Bir i§ akdi dolayisile kendi i§ 
Yerinden ba§ka bir kimseyi bedeni veya 
fikri, yahud hem bedeni hem fikri su • 
rette c,;ah§tiran §ahsa i§ veren derler. Mi.i
diirler, idare memurlan ve umumiyet iti· 
barile i§c,;i sevk ye idaresi vazifesini goren 

kimseler i§ veren vekilidir. h veren veki· 
linin bu s1fatla diger i§c;ilere kar§I mu
amele ve taahhi.idlerinden dolay1 dogru • 
dan dogruya i§ veren mes'u] tutulur. i§· 
c;iler dogrudan dogruya i§ veren veya 
vekili tarafmdan olmay1p ta i.ic;i.inci.i bir 
§ahsm aracthgile i§e girmi§ ve bu i.ic;iinci.i 
§ah1sla mukavele akdetmi§ olsalar bile 
mukavele §artlarmdan as1! i§ veren mes
uldiir. hc;inin birinci f1kramn tarifi vec;
hile i§ini gormekte oldugu yere i§ yeri 
denir. !§ sabit ve muayyen bir yerde ya· 
p1byorsa o i§in mahiyeti dolay1sile bu ye
re bagh bulunan diil;er yerlerde avlu, is· 
tirahat, c,;ocuk emzirme, yemek, uyku, 
banyo, muayene ve bak1m, bedeni veya 
mesleki terbiye yerleri gibi sair mii§temi
lat •dahi i§ yerinden say1hr.» 
lkinci madde miizakere edilirken 

1kinci madde miizakere edilirken bir 
c,;ok hatibler soz aldtlar. Bu kanunun rna· 
hiyeti itibarile yolunda i§liyebilmesi ic;in 
giinde en az 1 0 i§c;i c;ab§hrmay1 icab et· 
tiren i§ yerlerine tatbik1 hakkmdaki hii • 
kiim etrafmdaki muhtelif noktai nazarlar 
ileri si.iriildii ve mi.inaka~alar yap1ld!. Bu 
arada R1za Turel (Konya), Refik lnce, 
Hikmet (Manisa), Hakk1 Tank (Gire· 
sun), Emin (Eski§ehir), Raif {Karade
niz) miitalealanm soylediler. Refet (Ka
radeniz), maddenin i§ yerlerine ve i§c;ile
re tatbik edilecegine clair olan ftkrasmda 
i§ verenlerden bahsedilmedigini, bunun da 
ilavesini istedi. Bu miizakereler esnasm
da Hikmet {Manisa) da: 

«- Birc;ok suiistimallerin oniinii al • 
mak iizere §oyle bir teklifte bulunuyo • 
rum: «Bu kanunun hiikmii bir i§c;i dahi 
kullanan mi.iesseselere §amildir.» 

Maamafih bu takrir reye konarak ka
bul edilmedi. Refik incenin bu kanunun 
giinde en az ( 1 0) i§c;i c;ah§hrmayi icab 
eden i§ yerleri §ic;iler ve i§ verenler hak
kmda tatbik olunacagma clair takriri 
kabul olundu. V e ikinci maddenin bu §e· 
kilde hamlanmas1 ic;in de madde encii -
mene verildi. 

O~iincii madde · 
Bu kanuna gore sanayiden say1lacak 

i§leri tetkik etmekte alan 3 i.incii madde • 
nin miizakeresinde Emin { Eski~ehir) 
kanunun ~imendifer, milli mi.idafaa ve bir 
de ziraate tatbik edilmemesi laz1m geldi
gini soy ledi. 

Ziya Gevher de Emin (Eski~ehir) in 
sozlerinin madde ile alakas! olmadlglnl 
anlattJ. Bir miiddet miizakereden sonra 
iic;iincii madde de kabul edildi. 

Dordi.incii madde de bi.iti.in «miiesse
seler» kelimeleri «i~ler» kelimesile degi~
tirilerek kabul olundu. 

Altmc1 ve yedinCi maddeler de mii
zakere ve kabul olunduktan sonra i§ ak· 
di faslma · ge~ildi. 

Ahmed Ulus, i§c;i ile i~ veren arasm
da akdedilen mukavelenin noterce tasdi
kmda noter harcmm kimden almacagml 
sordu. 

Mazbata muharriri teamiil mucibince, 
dedi. Ahmed Ulus bu cihetin tasrihini is· 
tedi. T a kim mukaveleleri hakkmdaki 
11 inci maddede General Kaz1m, askeri 
te§kila tta baz1 iltibaslara rna hal kalma • 
mak ilzere tak1mba§I tabirinin degi§tiril • 
mesini istedi. 

Ziya Tiirel (Konya} buradaki takun· 
ba~mm te§ebbiis haricinden te§ebbiise 
i§c;i getiren adam oldugunu, tak1mba§I ye
rine k1lavuz denilmesini teklif etti. Bu 
teklif te kabul edilerek maddedeki takun· 
ba§l tabirleri k1lavuz kelimesile degi§tiril
di. h~i iicretlerinin ayda otuz liraya ka
dar olan krsmmm haczedilemiyecegi hak
kmdaki 23 iincii maddede Hiisni.i Ki • 
tabc1 (Mugla) soz alarak: 

«- Ben bu madde hiikmiinii Tiirkiin 
karakterine ve ruhuna uygun bulmuyo • 
rum. Sonra korkanm ki i§c;inin menfaatine 
olarak konan bu hiikiim i§c;inin aleyhine 
netice vermesin. Zira bu kadar az para i· 
le gec;inmege mecbur olan vatanda§lar 
ihtiyac kar§Ismda hi~bir kredi bulamiya· 
caklard1r. Zira kredi ac;abilecek kimse -
lerin bu hiikiimle haklan temin edilme , 
mektedir.>> dedi. 

Ziya Tiirel bu kaydin miimasil Av • 
rupa kanunlarmda da oldugunu, bir in • 
san ic;in asgari bir ya§ama haddinin tesbi· 
ti laz1m geldigini, yoksa liberal sistemin 
tahribine buak1hrsa asgari ya§ama §art· 
Ian altmdaki i§c;inin hirpalanacagmi kay~ 
dettikten sonra: «Ben bu miktan yan~ 
haczedilemiyecek 30 lira miktanm dahl 
az bulanlardamm.» dedi. Madde aynen 
kabul edildi. 
Askerlik hizmetine fagrrrlan if!filer 

Mecburi askerlik hizmetinden ha§ka 
manevra veya herhangi bir sebeble sil~~~ 
altma alman i~c;inin i~ verenle akdettlgl 
i~ mukavelesinin i~inden aynld1g1 gi.inden 
itibaren 45 gi.in sonra miinfesih saytlabile· 

CUMHURiYET z ___ _ '1 

c<Kral heniiz 

komiinist degil!)) 
Halebdeii~canavar Akdeniz muvazenesi Av-

idam edildi rupa sulhu i«;in §artbr 
Bir komiinist meb'usunun Bunlardan birisi ii~ ~ocu
Bel~ika Kra)ile merakb gunu ve ka~I oldiirmii~ 

miilakab 
Son birkac; giin

denberi Bel~ika 
Krahnm siyas1 ri
calle yaphgt go -
ru§meler esnasm -
da, komi.inist meb • 
us M. Jacquemotte 
ta Kral tarafmdan 
kabul edilmi~tir. 
Komunist meb'us, 
dillere destan olan 
kasketile degil, ka-
notye ile ve r;ok dii. Belc;ika Kralt 
rust bir loyafetle Leopold 
saraya gelmi§tir. 

M. Jacquemotte, Krala nastl hitab e
decegini soranlara, cherkes gibi ben de 
sir diye hitab edecegim, bundan tabii 
daha ne olabilir.» cevabmt vermi~, kar· 
§tsmda hurmetle yerlere kadar igilerek 
kaptlan ar;an s1rmah esvablt hademe • 
Jere gillumsiyerek: 

- Keyfler nasll hakahm, arkada§lar? 
diye iltifat etmi§tir. 

M. Jacquem~tte, Kralla birkar; kelime 
konU§Up c,;tkaca~m zannettigi halde, 
miilakat tam k1rk be~ dakika surmii§ ve 
komii.nist meb'us Krahn huzurundan 
be§U§ bir sima ile r;tkmt§br. Kralla vaki 
olan temas hakkmdaki intibalanm soran 
gazetecilere, M. J acquemotte §U soz -
Ieri soylemi§tir: 

c- Kral pek mi.ikemmel hareket etti. 
Yamna girdigim zaman, bana c bonjur 
bay meb'us• dedi. Ben de ckomi.inist 
saylav J acquemotte, sir • diye cevab 
verdim. Bana elini uzatt1, memnuni • 
yetle s1ktl. Sonra oturmam1 rica etti. 
Noktai nazarlartml sordu ve sozlerimi 
hi.iyuk bir dikkatle dinledi. Memnunum, 
fakat yanh§ anlamaym. Kralct olma -
dtm ve Kral da henuz komunist degil -
dir. Kral, Reksc;i hareketi hakkmdaki 
fikrimi sordu. Ben de Reksr;ilerin fa§ist 
olduklanm, fa§istlerin ise millet du§ -
mam olduklanm soyledim. Notlar aldt. 
Kendisine, haztrlamt§ oldugum muhtl
rayt verdim. cAlaka ile• okuyacagm1 
vadetti.:> 

cegi hakkmdaki 24 iinci.i madde hakkm
da Hiisnii Kitabcr, bu mi.iddetin manev
ra miiddetlerine nazaran tanzim edilerek 
vatanda§lann i§lerini kaybetmelerine 
meydan verilmemesini teklif etti. Encii -
men de bu miitaleaya i§tirakle 45 gun 
miiddet iki ay olarak kabul olundu. h 
yerlerinde ac;1lacak ekonomalardan bah· 
seden 27 nci maddede Refik ince bazl 
fikralarm tertibine clair soz soyledi ve 
diizeltflmesini istedi. General Kaz1m 
(Diyarbekir) de ekonoma yerine daha 
ah~Ilmi~ olan Kantin kelimesinin konma
smi teklif ettiyse de tabir ipka edildi. 

Para cezalarl 
!~ veren tarafmdan i§~ilere tatbik olu

nacak para cezalarile bunlann ne §ekilde 
konulacagm1 gosteren 30 uncu maddede 
General Kaz1m (Diyarbekir) askeri 
fabrikalardaki cezalar hakkmda ayn bir 
kanun oldugu ve bu maddenin o kanunda 
nazan itibara almarak tekrar tetkikini is
tedi. Madde tekrar gozden gee<irilmek ii
zere enciimene verildi. Mesai saatlerin· 
den fazla ~ah~mak hakkmda hiikiimleri 
havi olan 37 nci madde de gene bir tak
rirle enci.imene verildi. 

16 ya~lnt doldurmryan fOcuklar 
16 ya~1m doldurmam1~ c;ocuklarm 

giinde sekiz saatten fazla ~ah~hnlmala • 
nm yasak eden 48 inci madde konu§U -
lurken Tiirken Ba§tug soz ald1 ve hi~ ol
mazsa 14 ya§mda kiic;iik c;ocuklarm si
nai i§lerde c;ah§tmlmamalanm istedi. Bu
na clair bir de takrir verdi. fkhsad Veki
li Celal Bayar da bu miitaleaya i§tirakle 

dedi ki: 
«- Arkada~Imiz bayanm bu mesele· 

de biiyiik haklan vard1r. Beynelmilel 
mevzuatta da 14 ya§mdan kii~iik c;ocuk • 
!ann smai i§lerde c;ah§hnlmamasl esas1 
tesbit edilmi§tir. Bu madde hrfZ!Ssihha 
kanunile taaruz etmemesi ic;in bu §ekil • 
de hamlanmr§ll. F akat teklif edilen §e· 
kilde tadiline ben de i§tirak ederim.» 

Ziya Gevher «- Bayan arkada§Imm 
fikri cazib olmakla beraber c;ocuklann, 
mi.istefid olacaklan ufaktefek san'atlarda 
!;ah~tmlmas1 lazimdir. <;ocugu himaye 
edelim derken biisbiitiin ac; b1rakm1ya 
lun.» dedi. 

ikhsad Vekili tekrar siiz alarak: «
Beynelmilel i~ biirosuna dahil olduk. On
lar da 14 ya§I kabul etmi~lerdir. Onla -
rm kararlarile bizim kararlanm1z arasm
da tehaliif olmamahdir.» dedi. 

Bu husustaki takrir reye kondu. Fa • 
kat kabul edilmediginden smai i§lerde c;a
h~acak kiie<iik c;ocuklara ya§ haddi tayin 
etmiyen 48 inci madde reye kondu ve 
aynen kabul olundu. 

Meclis i§c;ilerin ve i§ yerlerinin saghk 
§artlarma dahil olan 54 iinci.i maddeye 
kadar miizakerede bulunduktan sonra 
vakit geciktiginden cuma gi.inii toplan • 
mak ve layihayr miizakere etmek iizere 
dag1ldt. 

Halebde t;tkan c Vahdet. gazetesi ya-
ztyor: 

cGec;en c;ar§amba sabah1 §ehrimizde 
Saat kulesi meydanmda ii~ idam mah -
kfunu asrlml§hr. Asrlanlar hakkmda al
digimtz tafsilat §U merkezdedir: 

Birinci mahkfun Harm ahalisinden 
45 ya§Iarmda Mehmed Abdurrahim Ti
§Udur. Bu adam, bir kavga yi.izi.inden i.ic; 
r;ocugile beraber hanesini terkedip ka -
c;an kar1stn1 takib ederek yolda yakala
mt§ ve bic;are kadmm ellerini ve ayak -
lanm baghyarak bir tarafa koymu§tur. 
Bundan sonra c;ocuklan yakahyarak hi
rer birer yere yahrmt§ ve ayagile bo -
yunlarma basarak annelerinin .gozii. 6-
ni.inde, yiikselen feryad ve f1ganlara 
kar§t zerre kadar teessi.ir duymadan za
vallt ve masum yavrucaklan hirer ko
yun gibi kesmi§tir. T~§~ar~n. bile daya -
namtyacagi bu vah§etl 1rtlkab eden ka
til baba, sanki bir gey yapmamu~ gibi 
bu defa da kansma saldtrmi§ ve onu 
kesmekte acele etmiyerek evveUl. kar
mm yarmi§ ve hamile bulunan kadmm 
ceninini <,;tkartarak ayaklarile tepele -
mi§, ondan sonra da kadmm i§ini bitir-
mi§tir. 

!kinci mahkfun Raka kazasmm Abis 
koyunden Hamid bin Ahmeddir. Bu he
rif te sabtkah guruhundan olup son 
vak'alart, mi.iteaddid yerlerde yol kesip 
paralarma tamahan i.ic; adaml oldii.rmek
tir. 

Ur;iincii. mahkfun, izaz kazasmm Tenb 
koyunden Ahmed bin Elhac; Hasani.il -
ceynidir. 

Bu da oteye beriye ii.cretle hizmetr;i 
olarak verdigi gene; ktzmm ka~1p evine 
gelmesine mugber olmu§ ve onu 6ldii. -
rup gizli bir yere gommugtiir. Bundan 
sonra kendisinden aynlan kansmt takib 
edip babasmm evinde han~erle oldii.r -
mii§tiir. 

Mahkfunlar geceyansmdan sonra sa
at 3 te bir polis ve jandarma mi.ifreze -
sinin muhafazast altmda hapisane oto
mobilile polis karakoluna getirilmi§ler
dir. Orada vasiyetleri dinlendikten ve 
kendilerine bir boca vasttasile dini tel -
kinat yap1ld1ktan sonra, Saat _kulesi §ar
kmdaki sahaya getirilmi§lerdll". 

Orada bir mahkeme katibi tarafmdan 
idam hi.ikumleri okunmu§ ve hirer hirer 
sehpaya c;ekilerek as1lm1§lardrr. 

$amda da bir kifi asdd1 
~amdan bildirildigine gore, kansm1 

oldiirmckten SU91U Kirkor Hala9yan na
mmda bir Ermeni de orada asiimi§tir. 
Bu adam sehpaya r;1karken ciirmiinii. i
tiraf etmi§ ve kendisile beraber z~n al
tma ahmp hapisanede bulunan em§te -
sinin bigiinah oldugunu soylemi§tir. 

E vi ta,Ianan muallim 
hadiseyi anlabyor 

Zeyrekte <;ini -
lihamam soka~n -
da oturan muallim 
Safinazm evini, st
mfta kalan bir ta
lebesinin tagladlgt
m dun yazmt§hk. 

Muallim Safinaz 
hadiseyi bir muhar 
ririmize §6yle an -
Iatml§tlr: 

c- Bu talebe 14 
ya§mdadtr. U~ sene MuaHim Safinaz 

birinci s1mfta okuduktan sonra ikinci 
s1mfa ger;mi§ti. Mektebe devam etmez, 
gelse de kuc;iik r;ocuklarla kavga eder 
dururdu. 

Evvelki gi.in karneler verilirken Sl -
mfta kaldtgmt gorunce arkada§larma 
cmuallimi vuracag1m• demi§ ve eline 
ald1g1 bir c;ak1 ile yolda beni takibe ba§
Iamt§. Benim i§ten haberim olmadtgi 
ir;in sokakta arkada§lanmla yiirii.yor -
dum. Eve girince hir tak1rbdtr ba§lad1. 
ibrahim, evimi 10 dakika sii.ren bir ta§ 
bombardtmanma tuttu.• 

Haylaz talebe hakkmda polis tahki -
kata devam etmektedir. 

Delinin zoruna bakm 
$i§lide Bulgar c;ar§lSmda izzetpa§a 

sokagmda Hasan Ali aparhmanmda o
turan 35 ya§larmda Vedad, evvelki ak
§am saat 17 raddelermde istanbul Maa· 
rif mii.di.irlii.gi.i binasma gelmi§ ve : 

c- Ben, ortamektebler mii.diirliigune 
yeni tayin olunan Avniyi gormek isti -
yorum, hu adamt §imdi bulunuz.. diye 
bag1rm1ya ba§lamt§hr. 

Koridorlarda bulunanlardan biri, Av
niyi nic;in arad1gm1 Vedada sormu§, bu 
adam da: 

c- Ne mi yapacagtm, oldii.recegim• 
diye hayk1rm1§tll". 

Maarif mi.idii.ri.i hadiseyi polise haber 
vermi§ ve Vedad yakalarum§tlr. 

.-.•. --
Denizcilere ilan 

Gemlik Sahili S1hhiye idaresi memur
lugu Sagltk Bakanltgmm 25 mart 936 
tarih ve h1fztss1hha 5104/153 saph bu
yurultusu i.izerine 1/6/936 tarihinden iti
baren ilga edilmi§ bulundugundan bu 
limana ugnyacak ve bu limandan kalka
cak gemilerin s1bhi muamelesinin bu ta
rihten sonra mahalli liman reisligi tara
fmdan ifa edilecegi bilirunek i.izere ilan 
olunur. 

[Ba~makaleden devam] 

yaratt1klan vakit vak1alan da dogurur • 
lar. 

Afrikada, bir ltalyan lmparatorlugu • 
nun dogu§u muazzam bir hadisedir ki 
Avrupa siyasetinde gayet vahim ak1bet· 
ler husule getirecektir; hatta §imdiden 
getirmi§tir, bile. F a§ist Bi.iyiik Meclisi -
nin Habe§istanda ltalyan imparatorlu • 
gunu tesis eden kararnamesi, Meb'usan 
Meclisi ismini ta§lyan meclisle Senato 
(Ayan Meclisi) tarafmdan, tabii heye
canla tasdik edildi. Kral, Ue<iincii Vik· 
tor Emanuel yakmda Ramada Habe -
§istan imparatoru tacm1 giyecektir. Ma
re§al Badoglio, Habe§istan H1divi tayin 
edilmi§, ni.ifuz ve salahiyeti Eritre ve So· 
maliye kadar te§mil olunmu§tur. Habe -
§istamn muhtelif eyaletlere taksimile ida
resine daha §imdiden ba§lanmi§tlr. 

Dogrusunu soylemek laz1m gelirse Ne
giisiin kac;l§l, te$kilath hertiirli.i mukave • 
metin biti§i, daha ziyade bir tarihi ha ~ 
hradan ibaret olan ve hi.ikiimdarlan ta -
rafmdan zamanmda modern bir hale so· 
kulamami§ bulunan bir imparatorlugun 
<;oki.i~i.i, ba~ka tiirlii bir hal sureti mevcud 
olm1yan bir emrivaki yaratmi§h. Nil va· 
disine ve K1Z11denize hakim olan, o kuv· 
vetli dai'Hardan miitesekkil kalede, bun
dan sonra biiyiik bir Avrupa devleti ver
le§mi§tir. Bu devlet, §imdi art!k, Nili te§· 
kil eden, MISira hayat ve bereket veren 
muazzam nehirlerin c;rkhg1 o biiyiik su 
haznesine hakimdir. Bu, avak1b1 ingiliz 
devlet adamlanmn goziinden ka!;mlyan 
bir vak1adu. 

ilk gii~liik Cenevrede idi. Milletler 
Cemiyeti mayiSin 11 inde topland1. Ba
ron Aloisi de hamd1. Reislik, alfabe si
rasile lngiltere Hariciye N azm M. 
Edene teveccii}. etmi~ti. M. Eden Habe§ 
mi.imessillerini, Konsey masasma otur • 
maga davet etti. Bunun iizerine halyan 
miimessili, biitiin murahhas heyetile hera
her, salonu terkedip ~1ktr. Ertesi gi.in de, 
Cenevreyi terketmek emrini ald1. Dog· 
rusu, bu senaryo, ba§ka tiirlii tevsi edile
mezdi. Miizakereye ba§lamadan evvel, 
Habe§ murahhas1 M. W olde Mariama, 
artlk Cenevrede yapacak i~ kalmad1gmi 
soy]iyerek ltalyanm tecaviiz fiilini res -
men tasdik etmek c;ok zalimane olurdu; 
diger taraftan Baron Aloisi de, kendi 
nazannda me~ru bir mevcudiyeti olm1 • 
yan bir hukumetin miimessilile ayni rna • 
sada oturmaga razr olamazd1. 

Hukuk meselesi oldugu gibi durmak
tadir. Meselenin 16 hazirana talik1, o 
bulunmaz hal suretini ke§if i~in biraz va· 
kit kazand1ran ihtiyatkar bir tedbir ol • 
mu§tur. Bir Milletler Cemiyeti mevcud 
oldukc;a, bu miiesseseden intihar etmesi • 
ni istemek giicdiir. Milletler Cemiyeti 
hie; olmazsa, iyice tahakkuk etmi§ fili 
bir vaziyet kar§lsmda, yegane maku1 he
defi harbi durdurmak, yahud neticesini 
tacil etmek olan zecri tedbirlerden vaz
ge~ebilirdi. Halbuki, harb bilfiil bitmi~
tir. Bunu gormege ve !talyayi hiddetlen
dirmek, tatbik eden milletlerin ticaretine 
hissedilecek derecede biiyi.ik zararlar 
vermek gibi ~ifte mahzur ta§Iyan ve ar· 
Ilk hikmeti viicudii kalm1yan zecri ted • 
birleri kald1rmaga hic;bir mani yoktu. N e 
!ngilizler, ne de M. Leon Blum, M. Mu
solininin tovbe ve istigfar edecegi iimidile 
avunamazlar. Kendisini, Milletler Cemi· 
yetinin zavahirini kurtaracak bir tam 
halle yana~hrmak i~in mevcud yegane 
t;arenin elden kac;mlmi§ olmas1 ihtimali 
vard1r. 

16 haziranda, konsey masas1 etrafmda 
bulu§uldugu zaman, fazla ad1m ahlmu 
olacak m1? Bunda ancak iki ~rkar yoi 
goriiniiyor. Bunlar da ya Habe§istanm, 
bundan boyle ltalya Kralmm hakimi -
yeti altmda bulunan bir devlet oldugunu 
kabul ve yeni imparatoru, Neca§inin 
nasbettigi miimessil yerine yeni bir mii -

messil tayin etmege davet eylemek, ya • 

hud, !talyanm Milletler Cemiyetinden 

c;ekilmesini beklemeden, bu Cemiyetin 

mulga oldugunu soyliyerek yenisini kur

mak iizere miizakerata giri§mektir. Esa -

sen bu miizakerahn bir neticeye ula§aca

gmi timid etmek te zordur. Ba§ta M. 

Baldvin olmak iizere, Milletler Cemiye

tinin 1slahmdan bahsolunuyor; fakat, ki· 

misi, daha §iddetli, daha otomatik zecri 

tedbirler ittihaz1 i~in rslahat yapilmasi id· 

diasmdad1r. Bir tak1mlan da bilakis Mil· 

letler Cemiyetinin, kendine mahsus bir 

niifuza gayrisahib, nasi! olsa muslihane 

bir tam halle baglanmasi mukadder, 

giic;liik denilebilecek mii§kiilahn halline 

kadir, mf isti§ari mahiyette bir unsurdan 

ibaret olmasm1 istiyor. Hakikati hal §U· 

dur ki, !ngiltere, 1919 daki Crillon oteli 

miizakerelerinde Milletler Cemiyetinin e

lme silah ve maddeten miiessir zecri ted

buler verilmesine matuf alan F rans1z tek· 

liflerini akim biraktnmi§hr. Londra siya

seti, Milletler Cemiyetinden, umdugu 

miizahereti goremiyorsa, bundan dolay1 
kendisini ve Dominyonlan kabahatli bul~ 
mahd1r. Boyle bir te§ekkiiliin, lngiliz me
nafii tehlikede oldugu zaman korkunc; 
bir niifuza sahib bulunmasr ve Bi.iyiik 
Britanyamn, dogrudan dogruya kendi 
menfaatlerini alakadar etmiyen ahvalde 
miidahaleye daveti mevzuu bahsolunca, 
Cemiyetin bu niifuzdan mahrum kalmas1 
imkans1z bir §eydir. !ngiliz efkarmm is -
teksizligi ne derece olursa olsun, netice 
itibarile §Unu akla koymahdrr ki, her tiir
lii sarih taahhiidden ~ekinmekle kendi -
sine teklifi muhtemel elbirligine miira • 
caatten kendini mahrum kilmaktadir. 

1914 te, !ngiltere, F ransa ile sarih 
ve malum taahhiidlere girseydi sulh kur
tulmu~ olurdu ve gelecek barb de, ancak 
ingilterenin boyle bir taahhiide girmege 
razt olmasile bertara f edilebilir iddias1 
nekadar tekrar edilse azd1r. 

Bu basit hakikatleri anhyan ve ne§re
den Sir Austen Chamberlain ve Wins • 
ton Churchill gibi ingilizlerin sayiSI gi!
gide artmaktad1r. F akat, M. Musolininin 
muvaffakiyeti, !ngilterede, pek ~abuk tes
kin edilemiyecek bir teessi.ir yaratml§llr. 
Bu teessiir, nazarlar1, Rhin nehrinden 
ba§ka tarafa ~evirmektedir. Halbuki M. 
Baldvinin vaktile soyledigi gibi, Bri~anya 
emniyetinin hududu Rhindedir. MerkeLi 
Capitole (Kapitol) de bulunan ve tay -
yarelerile denizalt1 gemilerinin, Akde -
nizdeki !ngiliz i.isti.inliigiini.i kendi eline 
almas1 muhtemel olan yeni bir imparator· 
lugun dogu§u, ingilterede, si.ikfinet bul -
maktan ~ok uzak bir endi§e uyand1rmak· 
tad1r. Roma lmparatorlugunun varisi ol· 
dugunu iddia eden bir fmparatorluk, 
diinya hakimiyetine ve her ~eyden evvel 
Akdeniz hakimiyetine namzeddir. Hari
taya bak1hrsa goriiliir ki, bu lmparator· 
luk, arazisini ~iiyiitrnek iddiasma kalki~
hgi takdirde, lngilterenin Hindistan y0 -

lu i.izerindeki, M151rdaki, dogu Afrika • 
daki hayati menfaatlerini, ayni zamanda 
F ransanm §imali Afrikadaki, Cibutideki 
ve Suriyedeki menfaatlerini tehdid ede
cektir. Akdeniz mi.ivazenesi Avrupa sui· 
hu ic;in §arttlr. Bu miivazene, tehdide 
maruz kaldrg1 takdirde, bir lngiliz - Fran
slz anla§masi yaparak tehdidden kurta
nlmasl laz1mdir. Akdeniz, biitiin millet
lerin istifade etmesi laz1m gelen bir yol
dur. 

fngil terede, en salahiyetli siyasi mu -
harrirler, tela§la feryad ediyorlar; Bald
vin kabinesinin siyaseti, salabetsiz ve otJ
ritesiz goriiniiyor. 17 may1s tarihli Sunday 
Times gazetesi, Habe§ harbinin, lngil -
tere ic;in bir tabm meseleler <;Ikardiginl 
ve bu meselelerin «§arki Akdenizin ve bu 
sulardaki ingiliz bahri satvetinin heyeti 
llmumiyesile alakadar» oldugunu soyle
dikten sonra diyor ki: Garb meselesi 
(yani Alman meselesi) halledilmi§tir; 
tehlike Akdenizdedir. Orta Avrupa in
giltereyi hie; alakadar etmez, fakat ltalya
mn Habe~istanda kazand1g1 zafer, 
§arktaki vaziyetimize tevcih edilmi§ bir 
tehdidi bilfiil ta§Imaktadu.... !talyamn 
emperyalist emellerinin bi.iyi.ikliigi.inii "\'e 
kuvvetini inkar etmek hic;bir fayda ver -
mez.» 

Binaenaleyh miicerred, hukuki veya 
ahlaki her tiirlii miilahazay1 bir tarafa 
~1rak1p pratik bir hal c,;aresi aramahd11• 

Italyan tehdidi Almanyanm tehdidinden 
~aha tehlikelidir. Fa kat, Almanya ile 
Italyanm anla§malan, Almanyamn, Tri
yesteden muvakkaten gec;erek, 1914 ten 
evvel oldugu gibi, emellerini Balkanh1ra, 
lstanbula ve Bagdada tevcih etmesi ih
timalden uzak degildir. 

ingiliz muharriri, boyle bir vaziyet 

kar ISinda, ancak Biiyi.ik Britanya ilt" 

F ransanm ittifak1 §art oldugunu nic;in il4. 

ve etmiyor? ftalyamn emperyalist ham· 

lesi, fngiltere ve F ransa i!;in, Almanyanm 

cenubu §arkiye dogru yapacagr hamle 

ile ayni zamanda vuku buldugu takdirde 

hakikaten biiyiik bir tehlike olacaktJr. 

17 may1s tarihli Observer gazetesinde, 

M. Garvin, aY11i giic;liiklerden bahsede -

rek Alman meselesile !talyan meselesinin 

ayni zamanda gozoniine getirilmesi liizu

mundan ~ikayet ediyor ve diyor ki: «Bu 

meselelerin biribirine baglamp aynlmaz 

bir hale gelebileceklerini, Avrupa i§leri1i 

ciddi gozle goren her mii§ahid bilir. En 

acil mesele, ltalyamn, Habe§ meselesin 

den sonra, uzun miiddet bize dii§man o

lup olm1yacagrm bilmektir. Bir Milletler 

Cemiyeti mevcud olsun veya olmasm, 

Bi.iyiik Britanya, etrafm1 ku§atan haki -

katlerin ortasmda, bi.iti.in devletlerden da · 

ha biiyi.ik olmahd1r. Y oksa imparator • 

luk mahkumdur.» 

Bu sozler, nihayet tenevviir ede11 ln· 
gilterenin, giinden giine i§itmek kabiliye· 

tini daha fazla olarak buldugu kuvvetli 

sozlerdir. 

RENE PINON 
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OKUYUCULARIMIZ 

---Diyor ki 
Agac katliam1 

is!m ve adreslni bildlrmek lstemlyen blr 
okuyucumuzdan ald!~llnJZ mektubda denl
l!yor kl: cMesle~ !cab1 ben istanbulun 
hemen hemen her tarafm1 do~an blr in
sarum. Bu dola§malar esnasmda a~aclarm 
budanmast zamanmda gordii~m haller 
yiiziinden kan aglanm. 

~ura.da burada dikllen a~aclann tutma. 
mast fazla blr ~Y de~ildlr. Bu vazlyet ba. 
k1mm eksiklli\1nden ileri gelebillr. 

Budama, yetl~ml§ agaclarm giizel blr 
~kllde ne§viinema bulmasmt temin mak
sadile yapthr. Halbukl blzde agac budan
mast blr nevi ka.tliil.m mahiyetlnde yapll
maktadtr. 

Merkez Kumanda~.l!gmm oniindek! agac
lan, Akaretlerden Ihiamura, M~kaya g!. 
den sokaklardak! agaclan, hatta Harblye 
mekteblnin oniinii siisliyen agaclan blr de
fa gozden ge~;lrlrseniz kac;mm kurutulmllll 
oldugunu deh§Ctle goriirsiiniiz. 

Budama mevslml gelince blr taklm a
damlarm ellerine balta, testere verll!yor ve 
bunlar habre a~ac da.llannJ kesip duru
yorlar. 

Budamarun lfrata vardmlmasmda b!r. 
kac; sebeb giiriiyorum. Filil.n hatm sayllrr 
zatm evinln oniindek! agaclar manzara.y1 
ve riiyetl kapatJyor, fazla odun elde edll. 
mek lstenlyor, ellne testere veya baltayt 
alan zlraatc;lllg!n z slnden anlanuyor ve 
ba:nyor aga.cm kiikiine baltay1. 

Ikllmlmlzln sayesinde bu budama katll
il.nundan yara.h c;tkanla.r da medenl blr 
§ehre yakt$3-mtya.cak derecede c;lrkln blr 
manzara almt§ oluyorlar. 

GUNON BULMACASI 
6 4 0 6 7 !! II 10 

5 ., 1•1•1• 
I I ,. I 1•1 I I 

Soldan sa.A'a: 
1 - istanbulda haftasl yaptlan haylr 

miiessese.sl, nota. 2 - Ba.l yapan, kur~u • 
nun hedefe yapl~Ml. 3 - Rlvayet eden, 
ara.maktan emir. 4 - irad getlren blna, 
nota, toptan ba.ltk onunla tu.tulur. 5 -
Kasd. 6 - Esklden kadmlarm yemenile -
r1n kenarma yaptlan tezylnat, blr b1 
nek hayvam, agacm kolu. 7 - Nota, me~ 
gullyet, miistahkem dort duvar. 8 - ic;1. 
ne slgara veya tiitiin konur. 9 - Vaha 
metll, stc;an. 10 - Blr kuma§a sonradan 
ilAve olunan parc;a, Iiiks. 

Yukartdan a~agrya: 

CUMHURlYET 

Zonguldak 
V aliliginden: 

25/5/9'36 da ihale edilmek uzere ilan edilmitken ihalesi 936 senes 
haziran aymm onuncu gunu saat on bette Zonguldak Vilayeti Dai· 
mi Encumeninde yap1lmak uzere yuz elli yedi bin seksen yedi lira 
muhammen bede!li Beycuma • Caycuma yolunun 0+000-25+934,60 

kilometreleri arasmda fOSe ye sinai imalatl iti vahidi fiatla ve kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme tartnamesile fiat hor 

drolar1 ve ketif, hulasa cetveli, mukavelename projesi ve hususi farl 
namesi yedi lira yirmi bet kurut mukabilinde Zonguldak Nafta Mii 

durlugunden satin a~mabilir. Muvakkat teminat 9104 lira 35 kuruf 
tur. isteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasmdan 936 yilt i~inde 
ahnmtt vesika ve Resmi gazetenin 2397 say1h nushasmda ilan edil 
mit olan talimatn!Jme hukumlerine gore Naf1a V ekAletinden alacak 
lar1 fenni ehliyet vesikasile hirlikte teklif mektublarrm yukaridak 

gun ve saate kadar Vilayet Daimi Encumen Reisligine vermeleri ve 
bu ite aid evvelce yap1lan ilanm hukumsuz oldugu ilan olunur. (2860) 

Oskiidar Tahsil Direktorliigunden: 
tlskudar Altunizade mahallesinin Selamsiz Topanelioglu cadde 

sinde kain 20 numarah mahal mutasarr1f1 Hafiz .!?ukrunun 164 lira 
borcundan dolayi mahalli mezkur 800 lira uzerinden muzayedeye 
vazedilmittir. Talib olanlarm ihalei evveliye olan 15/6/936 gunune 
musadif pazartesi gunu % 7,5 pey ak~elerile tlskudar Kaza11 ldare 
Heyetine muracaatleri. (2935) 

Miilkiye mekteblnde ta.Iebe !ken Heklm
ba~J Sallh Efendl admda ~ok muhterem blr 
mua.Illmlmlz va.rdJ. Bir giin mektebln bah
c;eslndeki agaclardan blrlnln kabugunu ~J. 
ka.rarak lsrnlmi kaztmakla. me~guldiim. 
Sallh Efendl merhum giirmil§. ihtlyar mu. 
alllm arkamdan asian giikremeslne benzl
yen blr sesle ba.gtrdJ: 

1 - Mahallele!'dekl zabtta merkezl, blr 
at1f edatl. 2 - Uzak, ii:rerlnde yattl!p u -
yunur. 3 - Baz1 slgaralarm ucuna konan 
mukavva tertlbat, Jsttrab ~eken blr ada -
mm tekrar ettlg1 kelime. ol - Biiyiikc;e, 
Tiirk sa.hneslnln komi~. 5 - Blr san'at e. 
dati, iimiir siirme. 6 - Siil!ileslnde kibar· 
Ilk olmak. 7 - Yaratmaktan emir, ba~ . 

8 - c Baba~ kellmeslnin yans1, rusc;a ce -
veb, bagr~lama. 9 - Dahlnin kJSaltllml§l, 
koyu ktrnuzl renk, eskl Mtstrlllarm en bU. 
yiik mabUidlarmdan blrl. 10 - Eski muha. 
rebelerde OsmanlJ devletlnln biiyilk a - !~~--------~·-•m•••••••••••••••• 
damian t~ln kurulan c;adrr, nenln kLSaltti- Beyog"'lu Vak1flar Direktorliig"' ii ilanlarl 
nu,t, viicudiin adale kJSml. I 

c- Behey gaddar, behey zal!m ben se
nln derlni bOyle yilzsem raz1 olur 'musun?:. 
Bu !tab h§.l§. kulag~mdad!r. 

Evvelki bulmacanrn halledilmif feldi 

Ben sadece koca b!r a.ga.cm blr tarafm
daki kabugunu kopardti!;tm lc;ln bu ~iddetli 
azart i;dtml§tim. Beledlye memurlan ta.ze 
agaclarm canlarma okuduklarma gore on. 
lara nastl ba.gmlmast !cab edeceglnl !nsaf 
sahlblerlnin takdirlne btraktyorum .• 

Merinos fabrikas1 intaab . 
ilerliyor ' 

Bursa (Hususi) - Merinos fabrika -
st.nm in§aah ilerlemi§ bulunuyor. ~im
dt yaptlan. klSlmlar astl fabrika ile yiin 
ytkama datresi ve miidiriyet binalandtr. 
Bunlarm birinci katlan bitmi§tir. in -
§aat sahast 250 bin metro murabbatdtr. 
Bu sahada yaptlan derenaj i§i de bitmek 
iizer~~ir. Burada kanallar ac;!lmt§, ayn
ca Cilunboz ismindeki derenin mecras1 
degi§tirilmi§tir. 

/Istanbul Borsas1 kapam~l 
fiatleri 3 - 6 - 1936 1 

Bu dere iizerine bir de koprii yaptl • 
mt§hr. in§aatta 500 den fazla amele ~a

I All$ 
1 Sterlin 600.50 

/ 1 Dolar 124. 

I 
20 Franstz Fr. 166 
20 Llret 193, 

h§maktachr. 20 Belc1ka Fr. 80. 

( 
• 20 Drahml 20.60 

YENI ESERLER ) 2o tsv!cre Fr. dto. ... _________ ....:...:_ __ ~- 20 Leva 22 00 

M I 
1 Florin 82:60 

ono oglar 20 Cek kronu 1!4. 
Muharrlr arkada§lanmtzdan Vlihid o. 1 Avusturya Ell. 22. 

kiic;iiklerlmiz lc;in c;ok giizel monologlar 1 Peceta 14. 
b ki 1 Mark 28. yaZilll§ ve ir tab hallnde basttrmt§ttr. 

Qocuklarm zevkle okuyacaklan bir e.o;er _ 1 Zloti :!1. 
dlr. Tavslye ederlz. 2l£e;narzll 22. 

Persembe Gazetesi 20 Dinar l~: 
Per§embenln' 62 ncl sayJSt c;ok dolgun 1 ¥en SO. 

mtindericat ve nefls reslmlerle ~1kt1. Flat! 20 :tsvec kronu 30. 
7 5 ku t T 1 TUrk altmt 969. , ru~ ur. avsiye ederiz. 1 Bankngt Qs. B. 2!2. 

--
Sat~ 

600.50 
126. 
166. 
196. 
84. 
23.60 

820. 
24. 
M. 
88. 
24. 
16. 
ail. 
23. 
24. 
16. 
62. 
S4. 
93. 

970. 
243. 

Y~~ ~EKLER 
Her ay dolgun yaztlarla ~lkan Yiicel ~--------~;.;;..=.:::.::=---::=----11 

mecmuasmu~ hazlra.~ sayJSJ tem1z blr ~e _ Ac;li~ Kapa1114 
kllde t;tktl. Ic;1nde Unlvers1te profesorler!. 1 Lonclra 630·60 6au.2f> 
in I d b k 

Nev Yok 0.7940 0.79 
n yaz1 arm an a§ a san'ata, edeblyata, Paris 1.2'()6 12.03 
~lire aid blrc;ok makaleler vardtr. Bu kty. MilAno 10.0807 10.0345 
metll mecmuay1 biitiin okuyuculartmtza Briiksel 4.697o 4.6800 
tevslye e:!erlz. A tina 84.9745 84.7632 

y artm Ay Cenevre 2.41i90 2.452..> I Sof:va 63.o32o 63.9743 
32 numarall 1 hazlran niishas1 iic; renkll Amsterdam 1.1756 1.1725 

b!r ka.pak lc;inde intl~ar etml§tlr. Klymetll Prall 19.1883 19.14 
maka.leleri, roportajlarl, tarlht hikAyelerl, Vlvana 4.2976 4.2270 
f1kralan, ikl roman tefrlkasJ, slnema, spar Madrid 5.8160 6.8066 
ve karlkatiir sayfalarlle ~ok miikemmel blr Berlin 1.9730 1.965~ Var~;ova 4.2487 4.2980 I mecmua alan YarJm AYI okuyucular1nuza , Budaoeste 4.2487 4.2380 
tavsiye ederlz. Bilkres 107.846~ 107.6780 

Resimli Ay Belrzrad 34.!l634 54.7766 
Reslmli Aytn diirdilncii numaras1 c;tkmt§- Yokohama 2.7110 2.7040 

trr. Reslmll Aym bu saytsmda: Nurullah Mo.skova 24.9544 2::..0616 
At 1 

I 

Stokholm E S H A3.M0756 -9.0616
1 

ac; a, Erenkiiy sanatoryomunda lk1 ro • . 
portaj, Mahmud Yesarl, Cahid Uc;uk ve 
All Rtza Seyfinin giizel blrer hlk!iyelerl; 1 Acllt~ K 
Ha.bil Adem, Niizhet Abbas, Zeynel Akkoc ~z Bankast 67.60 af:W~ 
ve sa!renln ktymetli ma.kallerile Mahmud t S T 1 K R A z L A R 
Yesarlnin (Leyle~in att1~1 yavru) mllll ro-
man tefrikast; ('Uc;iincii giilge) polislye ro. I At;lh~ Kapam~ I Errzanl man tefrlkasJ : (Casus a§kl) adl! slnema 5 45 
I ~!~~~H~a.~z~ln~e~----~~· --.-.-~4~f>·~~ p yes! ve mfzah sayfalan zevkle okunma~a 

lil.ytkttr. Tavsiye ederiz. 

PROTEJiN 
Frengi ve belsoguklugundan muhafaza eden en milessir ilacbr. 

Edirne Belediye Reisliginden: 
1 - Su abonelerine tak1lmak iizere 1000 aded su saati ahnacakbr. 

2 - Eaatler kuru itler ve soguk iklime gore dona kartt tertibath ola
cak ve bu hususta fabrikasi taraf1ndan garanti verilecektir. 

3 - Saatler 15 milimetre kutrunda olup iki tarafmda 11 milimet -
relik galvanize boruya baglanacak surette rekorlari bulunacakbr, 

4 - Saatler: tll~u Ayar Batmiifettitligince muayene ve damga etti
riJdikten sonra ahnacaktu. 

5 - Saatlerin beherine 13 lira kxymet takdir edilmittir. Miinaka • 
saya ittirak edecekler 975 lira teminat yabrmaga mecburdurlar. 

6 - Miinakasa kapah zarf usuliledir ve on bet gundiir. lhale 12/ 
6/936 gunii saat 15 tedir. 

1 - Talibler 12/6/936 gunu saat on bete kadar Belediye Encii • 
menine muracaat eylemelidirler. 

8 - ~artname Belediye Daireainden tedarik edilir. (2979) 

Satthk Mahlul Mallar 
Degeri 
L. K. 

69 66 

357 60 

979 on 

1375 00 

Pey parasi 
L. K. 

6 00 

27 00 

74 00 

Beyo~ ~ ~·•-"seyinaga mahallesinde Bilezik 
sokagmda eski 56 yeni 58 numarah 51 metro 
66 santim arsanm tamamx. 
Haskoyde Sutlucde Mah~udaga Filibes soka· 
gmda yeni 41, 43, 45 numarah u~ bah bara -
kanm tamami. ' 
Tophanede Defterdar Ebulfadxl mahallesinde 
Defterdar yoku,unda munhedim Kilt~alipafa 
camii imamma me,ruta 178 metro arsanm ta· 
mami. 

104 00 Kasimpa,ada Yeni~etmede Kad1 Mehmedefen· 
di camii 550 metro murabba1 arsasi. 

Yukar1da yaz1h mallarm miilkiyetlerinin tamam1 petin para ile 
ve on be~t giin miiddetle a~tk arttirmtya !rtkartlml~thr. Uatermeai 19 ha
ziran 936 cuma gunu saat on befte Komisyonda yapdacakt1r. lstek -
lilerin yuzde yedi bu!ruk pey paralarile Beyoglunda Vak1flar Direk· 
torlugunde Mahlulat kalemine muracaatleri. (3065) 

*** 
No.si 

1 - 60 4/6/936 Pertembe 
61 - 125 5/6/936 Cuma 

126 - Daha yukari 6/6/936 Cumartesi 
8/6/936 Eytam ve Eramil 
9/6/936 Mutekaidler 

) 
) Hademei hayrat 
) 

Hayrat hademesinin may1s 936 ayhklarile mutekaidlerin, eytam ve 
eramilin ii~ ayhklari yukanda yaz1h gunlerde kar!Ilartndaki s1ra nu • 
T:Dai·alarma gore verilecektir. (3079) 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Fatma Nahidenin Emniyet S~nd1gma birinci derecede ipotekli 

olup tamamma yeminli u~ ehli vukuf tarafmdan «1350» lira kxymet 
takdir olunan Uskudarda Tavafihasanaga mahallesinin Cami ve 
Mekteb sokagmda eski 8 yeni 6 yerinde 25 numarah, hududu: Ma • 
beyin hademelerinden Mustafa Efendi ve merhum mir~lay Ate' 
Bey vereselerinden Lutfu Bey ve sairenin bah~eleri ve merhum Hus
nu _Efendi ve Asiye Hammm vereselerinden Cemile Hammm bah~e
lert ve (:1kmazbakkal sokagx Polis reisi Mustafa Efendi menzil v 
bah~esi ve Hac1 Ali Beyin menzil ve bah~esi ve Cami sokag1 ile mah: 
dud, zemin kah: Malta doteli bir tathk, zemini malta dofeli alatur
ka ocaklx mutfak, merdiven aJb ve alb bodrum, yuk ve dolab1 ola 
bir oda ve halay1, birinci kat: Bir sofa uzerinde biri i~i~e u~ oda v: 
hala, odalarda yiik ve dolabi, on cephede birinci katta bir 
!rtkma, elektrik tesisabm ve bah~esinde ayva, dut gibi mayvah ve 
meyvasxz agac v'e kuyuyu havi, umum sahast 492,00 M2 olup 60 00 
M2 bina ve geri kalam bah~e olan onu duvarla !;evrilmit bah!;e i~in
de ve ~Ikmaz sokagm nihayetindeki ah,ah evin tamamt a!rik arthr
miya vazedilmi~ oldugundan 6/7/936 tarihine musadif pazartesi 
gunu saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmasi icra edile • 
cektir: Artbr'?a bedeli kxymeti muhammenenin yuzde yetmif betini 
buldugu takdtrde mutterisi uzerinde btrakilacakbr. Aksi takdirde 
e~. son arttxran~n taa.hhudu baki kalmak iizere arthrma on bet gun 
muddetle temd1d edxlerek 21/7/936 tarihine musadif sah gunu sa· 
at 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap1lacak ikinci a~1k artttr· 
n:'a~mda artt~rma b~deli k1ymeti muhammenenin yuzde yetmi\1 be
flnt bulmadxgi takdtrde sabf 2280 numarah kanun ahkamma tev • 
fikan geri btrakthr. Sabf pe,indir, arthrmiya iftirak etmek istiyen
lerin k1ymeti muhammenenin yuzde yedi bu!rugu nisbetinde pey 
ak!resi veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunma
lan laztmdtr. Haklan tapu sicillile sabit olm1yan ipotekli alacak • 
hlarla diger alakadaramn ve irtifak hakkt _sahiblerinin bu hakla _ 
rmx ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 evrak1 miis • 
biteleril~ birlikte ilan tarihinden i_tibaren nihayet yirmi gun zar _ 
fmda birlikte dairemize bildirmeleri lazimdir. Aksi takdirde hak • 
larl. tapu sicillile sabit olm1yanlar sah' bedelinin paylatmasmdan 
harte kahrlar. Muterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mutevellid 
Belediye rusumu ve Vak1f icaresi ve 20 senelik vak1f icaresi tavizi 
bedeli muzayededen tend olunur. Daha fazla maliimat almak is • 
~iyenler 15/6/936 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi i!rin da
trede a!rik hulundurulacak artbrma ,artnamesile 934/1838 numa· 
rah dosyaya muracaatle mezkur dosyada mevcud ves\liki gorebi
lecekleri ilan olumu, (3042) 

4 Haziran 1936 

Istanbul Milli Emlik Miidiirliigiinden: 

Buyukpangalb 

Galata 

Oskiidar 

Ferikoy 

Kasimpafa 

Ferikoy 

Beykoz 

Buyukdere 

Biiyuk~arti 

Yenitehir 

Kamerhatun 

Kamerhatun 

Yenitehir 

Yenitehir 
r 

Yenitehir 

Bogazic_:i 

Boyacl}toy 

Yenikoy 

Yenikoy 

Yenikoy 

Yenikoy 

Yenitehir 

Yenikoy 

Yenikoy 

Huseyinaga 

Huaeyinaia 

Hiiseyinaga 

Huseyinaga 

Huseyinaga 

Huseyinaga 

Kurtulut 

Huseyinaga 

Huseyinaga 

Huseyinaga 

Hiiseyinaga 

Eminonu 

Huaeyinaga 

Huaeyinaga 

Huseyinaga 

Hiiseyinaga 

Huseyinaga 

Muhammen ClegeJ 
Elmadagi ve Nalband sokaklart ve Zi- Lira K. 
yan ~Ikmazt yeni 2, 11, 62 sayth iki evin 
3/6 pay1. 

: Beyaztd mahallesi Mumhane sokaiit ye
ni 11, 13 say1h dukkan ve ustiindeki oda-

larm yarx payt. 
Kx11kh Bulgurlu caddesi eski yeni 1 sa-
yxh dukkanm 5/12 pay1. 
Birinci k1s1m Rumkilisesi eski 41, 43 sa-
yih 128 metre 28 desimetre murab -

bax arsa. 
Hac1ahmed Karakol sokagi eski 31 yeni 
31, 31/1, 31/2, 31/3 say1h arsa, oda, 
kahvehanenin 9/28 pay1. 
Rumkilisesi sokagi eski 45 yeni 35 say1h 
dukkanm 1/2 payi. 
Cmaralb caddesi eski 64 yeni 1 say1h 
dukkanm 6240/6912 payt. 
Yenimahalle birinci sokak eski yeni 14 
say1h arsanm 3/14 payx. 
Uncuoglu sokagi yeni 32 say1h dukkamn 
tam ami. 
Mumcu sokagi eski 30 yeni 32 say1h ar -
sanm tamamt 51 metre ve 7 desimetre 
murabba1. 
.!?irket sokagi eski 31 yeni 35 say1h arsa 
34 metre 4 desimetre murabbat. 
~irket sokagi eski yeni 8 say1h arsa 13 
metre 79 desimetre murabbai. 
Mumcu ve Tav,an sokagx eski 7 yeni 
13/23 say1h 2 arsa 146 metre murabbat. 
Turtucu sokagi eski 7 yeni 9 sayxh ar -
sa 78 metre murabbai. 
Rtzapata sokagi eski 19 yeni 29 say1h 45 
metre ve 9 desimetre murabbai arsa. 
Panaiya Koybati eski yeni 18 sayxh arsa. 
Retidpafa eski 1 mukerre yeni 55 say1h 
1269 metre 86 desimetre murabbat ar -
sanm 3/4 pay1. 
Panaiya Koyba'I arkasi eski 18 yeni 20 
say1h 4'3 metre murabba1 arsa. 
Guzelceali O!ryolagzi sokagi eski yeni 
18 say1h 919 metre ve 30 desimetre mu· 
rabbat tarlanm 4/5 hissesi. 
Panaiya Ce,me sokag1 eski 8 yeni 12 
sayth araa 30 metre 37 desimetre mu -
rabba1. 
Ayanikola Ciftekasab sokagmda eski 
yeni 6 sayxh arsamn 1/2 pay1. 
Maha1esi Tuzcu ve Gaytanci sokaklart 
eski 13 Mii. ve 28 sayth arsanm tamamx 
90 metre ve 21 desimetre murabba1. 
Hekim sokagi eski yeni 8 say1 r 
nm tamam1. 
Koybatx caddesi eski 44 yeni 41 say1h · 
arsanm tamamt 41 metre ve 94 desimet· 
re murabba1 arsa. 
Mahallesi Macar caddesi eski 75 yeni 77 
sayth arsamn tamamt. 120 metre ve 67 
desimetre murabbai. 
Mahallesi Mumhane sokagi eski 22 yeni 
20 sayth arsanm tamam1 69 metre ve 96 
desimetre murabba1. 
Mahallesi Tavsan sokagx eski 20, 22 ye
ni 22, 24 sayiii 86 metre ve 19 desimet • 
re murabba1. 
Mahallesi $ishane sokagi eski 36 • 38 
yeni 24 say1h arsanm tamam1 55 metre 
ve 17 desimetre murahbax. 
Mahallesi ~ishane sokag; eski 21, 23 ye
ni 13 say1h 40 metre ve 23 desimetre mu· 
rabba1 arsanm tamami. 
Mahallesi Duvarct soka~I eski 55 yeni 65 
sayth 71 metre ve 72 desimetre murah
hai arsamn tamam1. 
Akarca sokagi eski 12 yeni 79 say1h evin 
52/960 payi. 
Mahallesi Duvarci sokagi eski 69 yeni 81 
say1h arsanm tamami 101 metre ve 87 
desimetre murabba1. 
Mahallesi Bu1buldere sokag1 eski 44 ye· 
ni 41 say1h arsanm tamam1 23 metre ve 
19 desimetre murabba1. 
Mahallesi Biilbiildere sokagx eski 22 ye· 
ni 29/31 say1h arsamn tamamt 29 metre 
30 desimetre murabba1. 
Mahallesi K1lburnu sokagi eski 1 yeni 3 
say1h arsamn tamam1 69 metre ve 96 
desimetre murabba1. 
Zindankapi mahalle ve caddesi eski 409 
yeni 109 say1h dukkanm 240/480 pay1. 
Mahallesi Kavun sokagx eski 14 yeni 6 
say1h arsanm tamam1 57 metre ve 55 
desimetre l)'lUrahbat. 
Mahallesi Ktlburnu sokagx eski 18, 20 
yeni 16 say1h arsanm tamam1 93 metre 
ve 9 desimetre murabba1. 
Mahallesi .!?i,hane sokagt eski l9 yeni 
15 sayth arsamn tamami 115 metre 
murabbai. 
Mahallesi Ku!rukduvarct sokagJ eski 7 
yeni 11 say1h arsanm tamami 83 metre 
ve 20 desimetre murabbai. 
Ma~allesi .!?i,hane sokagi eski 47 - 49 
yem 33 say1h 34 metre ve 47 desimetre 

525 00 

1500 00 

208 34 

128 28 

70 72 

50 00 

722 23 

31 58 

225 00 

12 00 

12 00 

10 00 

20 00 

10 00 

10 00 
160 00 

714 38 

43 00 

20 00 

46 so 

34 00 

90 21 

91 00 

105 00 

362 00 

34 98 

43 09 

41 37 

30 17 

143 44 

97 00 

203 74 

46 38 

58 60 

41 37 

1000 00 

57 55 

55 85 

86 25 

124 20 

murabba1. 25 85 
Yukarxda yaz1h mallar 19/6/936 .. .. t 14 t • 

k 
. cuma gunu saa e pefm para 

ve a~I arthrma Ile sahlacakttr s t b d 1' • t'k d h'l" .. d . • . · a If e e tne IS 1 razt a 1 1 ve 
yuz e bet fa1zh hazme tahvilleri de kab 1 1 1 t k1'l · .. d d' b k k I . . u o unur. s e 1 erm yuz e 
ye 1 u~u pey a ~e ennt vakti muayyeninden evvel yatirmalan. 

cF.» (3080) 
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4 Haziran 1936 

Ha§arat F A Y D A'y1 ve P 0 M P A S I N I 
gordiikleri zaman teslim olurlar 

TE SL lf'1 

T ahtakurusu, sinek, sivrisin ek, giive, an, karmca, oriimcek 
ve biitiin ha~arat1 koki.inden keser, yuvalarma ve e§yalarm 
iizerine ve odalarm havas1 na ve tahtalann, duvarlarm 
kenarlarma, aralanna bolca F A Y D A serpiniz ve 

' tahtakurusu yuvalanm 

F A y D A iLE TAHRiB EDiNiZ 
Biitiin yaz bu muz1r ha§arattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartlmanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarmiZI telvis eden hamam boceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan kiic;i.ik bi:icekleri, hrhllan, 
kiimes hayvanatmda, kopeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve agaclar U
zerindeki tlrhllan behemeh a! F A Y D A ile imha edi-
niz. Ni.imunelik, 20, ufak 30, yanm kilo 50, bir kilo 80, 
be~ kilo 350 kuru&tur. FAZLA PARA VERMEY!
NiZ. T esiri daha az oldugu hal de ecnebi mah diye J 
fazla para koparmak istiyenlerden sakmm1z. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A-
S A N markasma dikkat. 
Hasan deposu: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU 

Horhcr eaddesinde Gurebahiiseyinaga mahallesi Mehmedefendi 
sokagmda mukim iken halen ikametgah1 me!rhul bulunan Kamile: 

istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 
Ziraat Bankaai tarafmdan aleyhinize 9/4/936 tarihli takib tale· 

bile muhtelif avanalardan miitevellid 80 lira 80 kurutun takib talebi 
tarihinden itibaren yuzde bet faiz ve yuzde on iicreti vekalet veaair 
taldb masraflarile birlikte tahsili taleb olunmakla adresinize gon -

derilen odeme emri bulunmamamzdan dolay1 bilateblig iade olun-
mu1 ve hakkm1zda ilanen 'teblig1tt· ifas1na karat' verilmi,tir . . 

---.,~u ili.nm netri tariliinden itibaren otuz ~run i~inde borcun oden
mest, horcun tamamma veya bir k1amma veya alacakhnm takibat 
icraat hakkma clair bir itirazmtz varsa gene bu muddet i~inde tah
riren veya ,ifahen 36/1056 numara dairemizde dosyeaine bildir • 
meniz laztmdtr. Aksi halde icra ve iflas kanununun 74 iincii madde
sine tevfikan mal beyanmda bulunmamz ve bulunmazsamz hapsen 
tazyik olunacagmtz ve hakikate muhalif beyanda bulunursamz hi -
pisle cezalandmlacagimz, bore odenmez veya itiraz olunmazsa eeb
ri icraya devam olunacagi odeme emri makamma kaim olmak ii -
zere ilan olunur. (3068) 

BVZLU KiSARNA MADEN SUYU 
B A R D A K L A 

Bah~ekaptda: Emlak ve Eytam Bankast karfl ko~eainde No. 16 
Galatasarayda: Aynah Paaaj «Pasaj Dorop» yanmda No. 10 

MECBURi T ASFiYE 
Galata, Karakoyde Pog~ac1 s1rasmda kain 

EKSELSVOR 
Kollektif §irketi KAT't SURETTE TASFIYE 

edilmekte oldugundan mevcud mallanm EHEM
MlYEfLi TENZILAT ile Istanbul Ticaret ve Sa
nayi Odasi miisaadesile 5 HAZiRAN tarihinden 
itibaren ON BE~ giin miiddetle sah§a arzedi
yoruz. 

F1rsattan istifade 
Ediniz. 

3306 Haz1r elbise, pardesU, Manto, qocuk elbisesi 
vesaire mevzu fiatlardan qok ekslje sat•lacaktlr. 
'u cedvelden bir fiklr edebllirsinlz. 

Mevzu satdacak 
No. Cinsi e§ya fiat fiat -1 Erkek kostiimii 13.- 7. -
3 20. - 12. -" " 4 Janr angle 25. - 16. -" 9 Pardesii gabardin 22.- 17.50 

26 Kostiim <;ocuk i<;in 10.- 4.50. 6.-
so Monto spor 20.- 12.-

EKSELSYUR KOLLEKTiF -5iRKETi 
T ASFiYE MEMURLARI 

CUMHUR:iYET 

Sayan S A F i Y ~ 
PANORAMA 

bahtresinde 

Sultanahmed ii!<iincii sulh hukuk 
mahkemesinden: 

GRiPiN 
VUcudUnUzde agr1, sane•, 

SIZI, ktrg~nhk, Urperme 
hlsseder etmez hemen 

blr ka'e 

GRiPiN 
ahn1z; rahats1zhg1n1z 

hemen geqer 

GRiP.iN 
sa, ve di~J agrllarlna, gripe, 
soguk algJnhfttna, romatlz· 
maya karll• en teslrli ve hi~ 

zarars1z IIAcd1r 

GRiP iN 

Kosti ve Yorginin §Ryian ve mii§te
reken mutasarrlf olduklar1 Kumkap1 
civarmda eski Kiirk!<iiba§l Siileyman • 
aga ve yeni Bayram!<aVU§ mahallesin • 
de Komiircii sokagmda eski 12 ve mii
kerrer 12 ve yeni 16 ve 18 numarah iki 
bah hanenin izalei §Uyuu z1mmnda fii
ruhtu takarriir ederek miizayedeye va
zolunmu§tur. Mezkur hanelerden 16 
numarah hane bir ta§hk ve ii!< oda ve 
bir mutfak ve iki haHi ve bir kilcr ve 
bir sofa ve 18 numarah hane bir ta§hk 
ve dort oda ve bir mutfak vc bir hala 
ve iki sofadan ibarettir. Heyeti umumi
yesinin k1ymeti muhammenesi 700 ye
diyiiz lirad1r. Birinci 3!<lk artbrmas1 6 
temmuz 936 pazartesi giinii saat 14 ten 
16 ya kadar icra k1hnacakbr. Ktymeti 
muhammenesinin yiizde yetmi§ be§ini 
buldugu takdirde o giin ihalei kat'iye -
si yapdacaktu. Bulmad1gl takdirde en 
son artbramn taahhiidii baki kalmak 
iizere 15 giin miiddetle temdid edilerek 
ikinci a!jlk arthrmas1 21 temmuz 936 
sah giinii saat 14 ten 16 ya kadal.' icra 
olunacaktir. ipotek sahibi alacakhlarla 
diger alakadarlarm i§bU gayrimenkul 
iizerindeki haklarm1 hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialanm evraki 
miisbitelerile yirmi gun i!;inde bildir
meleri Hizrmd1r. Aksi halde haklar1 ta- L•••o••·~~-----
pu sicillerile sabit olmadik!;~ sab§ be · SON iLAN 
delinin payla§masmdan har•c kalacak- «TORK • PETROL ve MADENI 
lardu. Miiterakim vergiler hissedarlara 
ve telHUiye ve vak1flar kanunu mucibin- YAGLAR T. A. $iRKETl» 
ce verilmesi laz1m gelen yirmi senelik hissedarlarma: 
taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu mas- «TURK- PETROL ve MADEN] YAC-
raflan miisteriye aiddir. Arthrma §art- LAR T. A. Sirketi» nin esas mukave . 
namesi i$b.u Win tarihinden itibaren dd · t f'k - lenamesinin 9 uncu rna esme ev 1 an 
mahkeme dl'vanhanesi'ne talik kdmm1«- d'l · 

" hi$se senedlerinin heniiz \ediye e 1 mi· 
' txr. Talib olanlarm k1ymeti muhamme- . 

yen k1smmm i~bu ilan tarihinden itt • 
nesirtin yiizde yedi u~ugu nisbeti baren nihayet 1 (bir) ay. zarfmda t~,
pe;t uk~~sini' hamilen yevm ve saati mamen hissedarlar tarafmdan §irket 
mezkfuda istanbulda Eminoniindc Giil-

veznesine tesviye edilmesi Iiizumu, ve 
bekyan hamnda Sultanahmed ii~iincii aksi takdirde mezkur maddenin 2 nci 
sulh hukuk mahkemesi ba§kitabetine 

• 1 f1kras1 ahkami dairesinde hisselerin sa-936/9 numara ile miiracaatleri ilan o u-
h§ muamelesi yapdacag1 ilan olunur. 

~ t ~ TURK PETROL ve MADEN YA\x-

COl( 
E TLI OLUR 

,.. 
LAR Tiirk Anonim ~irketi 

Meclisi idaresi 

Modern Alman •an'ah ve 
Alman Tezyin San'atlan 

SERGiSi 
lstanbulda, Fmd1khda Giizel San
atlar Yiiksek Okulunda 30 May1s 

1 dan 8 Hazirana kadar a~1k bulu
nacakhr. 

- Operattir • Urolog 

K i M vAG E R Dr.Mehmed Ali 
Dr. Cevad T ahsin 
iDRAR KAN, KAZURAT Bevliye miitehaSSISI 

ve sai:enin tahlillerini yapar. Kopruba~1 Eminonii Han 
Divanyolu ortasmda. Tel. 2333.:.. ··--lliTi.eillliileilifllo•n•:-2•1•9•1•5---

~engelkoyunde mukim iken halen ikametgah1 me.~hul bulunan 
Hanta~ $irketi sabtk memurlarmdan Sahhe: 

Istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 
Ziraat Bankasi tarafmdan aleyhinize 16/3/936 tarihli takib talebi 

ile avanstan mutevellid 15 liranm takib talebi tarihinden itibaren 
yiizde be' faiz ve yuzde on ucreti vekalet ve sair takib masraflarile 
birlikte tahsili taleb olunmakla adresinize gonderilen odeme emri 
bulunmamamzdan dolay1 bilateblig iade olunmu~ ve hakkmtzda ila • 

nen tebligat ifasma karar verilmiftir. 

1sbu ilanm nesri tarihinden itibaren otuz giin i!rinde borcun oden • 

me~i, borcun ta~amma veya bir k1smma veya alacaklmm takibat 
ierast hakkma clair bir itirazmtz varsa gene bu muddet i!rinde tahri

, ren veya fifahen 36/696 No. dairemizde do~yasma bildirmeniz la • 

z1mdtr. Aksi halde icra ve iflas kanununun 74 uneu maddesine tev
fikan mal beyanmda bulunmamz ve bulunmazsanz hapsen tazyik 
olunacagm1z ve hakikate muhalif beyanda bulunursantz hapisle ee
zalandtrtlacagm1:z bore odenmez veya itiraz olunmazsa cebri icra· 
ya devam olunacagl odeme emri makamma kaim olmak uzere ilan 
olunur, (3069) 

Istanbul Besinci icra Memurlugundan: 
' 

Leylanm tasarrufunda olup Emniyet Sandtgma birinci derecede 
ipotekli olan paraya §evrilmesine karar verilerek tamamma «2785» 
lira ktymet takdir edilen Baktrkoyunde Y eni mahallede eski tdadi, 
yeni Haztrhk sokagmda 27 numara ile murakkam eanibi yemini 
Pihlryan hane ve bah!resi, yasari bakkal Hac1 Ohanes Vi!rilyan Ka • 
rabet hane ve arsalar1, arkas1 Erzurumlu Migirdi~ zevcesi ibuh ar -
saSI, cephesi Alyon caddeaile mahdud. Demir kap1sma dort basa • 
makh merdivenle !rlktlan ve zemin katmda biri !rini doteli iki sofa 
ve bir koridor iizerinde ii!r oda ve diger bir koridor iizerinde zemini 
!rini malllz ocakh ve sabit ~amaflr tc:kneli bir mutfak, bir hala ve 
bah~ede zemini harab ~imento do,eli ve bir kazan mahallini havi ah
tab bir ~amatirhane. Birinci katta bir sofa uzerinde iki oda ve mer
mer tath ve yalakh bir hala, sabit dolab ve bir koridor uzerinde bi
ri cumbah U!r oda ve sabit bir dolabt olan ve Iavan ve kaptlar1 yag. 
h boyah, elektrik tesisab~ havi, alb kamilen bodrum, zemin katl 
kargir, ust kab ah,ab ve bah~esinde on kadar muhtelif agac ve ~i
mento ufak bir havuzu havi ve umum mesahas1 435 M2 olup bun • 
dan 214M2 bina ve ~amaftrhk ve kalam bah~e olan hane B!rlk art
ttrmiya vazedilmiftir. 

Arthrma pefindir, artbrm1ya iftirak edecek miifterilerin k1ymeti 
muhammenenin yuzde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak~esi veya mil
li bir bankamn ~eminat mektubunu hamil olmalart icab eder. Mu • 
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vaktf borclart borcluya aiddir. 
Artbrma tartnamesi 22/6/936 tarihine musadif pazartesi gunu da
irede mahalli mahsusuna talik edilecekti~. Birinci artbrmas1 6/7 f 
936 tarihine musadif pazarteai giinii sairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel k1ymeti muhammene
nin yiizde yetmif be,ini buldugu takdirde ustte f?_Irak1hr. Aksi tak • 
dirde son artbranm taahhiidu baki kalmak iizere artbrma on bes 
giin daha temdid edilerek 21/7/936 tarihine musadif sah giinu saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yaptlaeak ikinci arthrma neiceainde en 
~ok arttuanm iistiinde buakilacakhr. 2004 numarah iera ve iflas 
kanununun 126 net maddesine tevfikan haklart tapu sicillerile sabit 
olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakkt 
sahiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife clair olan iddi
alarmt ilan tarihinden itibaren 20 gun zarfmda evrak1 musbitele
rile birlikte dairemize bildirmeleri laz1mdtr. Aksi takdirde haklar1 
tapu sicillerile aabit olmiyanlar satlt bedelinin payla,masmdan ba
ric kahrlar. Muterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vak1f iearesi bedeli muza;rededen tenzil olunur. 
Ve 20 senelik Vak1f icaresi tavizi de mu,teriye aiddir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 934/6152 numarah dosyada mevcud 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri k1ymet raporunu gorup anhya
caklari ilan olunur. (3062) 

- Harbiyede BEL VO Bah~esinde _ 
5 Haziran cumartesi ak~ammdan itibaren 

z "' I&J "'1'1 
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CQ 0 -· 
Biiyiik tedakarhklarla getirtmege muvaffak o1dugumuz 

~~:u~esi MELiKE ~EMAL Mu:a~~yesi SABRiYE'yi 
gruplarile hera ber goriip dinliyeceksiniz. Tel. 41091 

5ayiD Sayan ve Bay ... 
Bu vesile ile yiiksek huzurlarmiZI bizlerden esirgememenizi diler sayg1• 

lanm121 sunanz EFT AL Y A ve SADi 

Kiiltiir Bakanhg,ndan: 
1 -- Orta okullarda Frans1zca, Almanca ve fngilizce muallim mu

avini olmak istiyenler i!rin bu sene imtihan a~IIacakhr. 
2 - lmtihanlar 1 eylul 936 sah gunu istanbul Oniversitesinde hat-

hyacakbr. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklarm: 
A- Turk olmalart, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla ya~ta olmamalan 
C- Husnuhal erbabmdan olduklar1, cinayet ve eunha nev'inden 

mahkumiyetleri olmadtgl hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. «\"lalen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesna olup mensub olduk
lart daire amirinin verecegi vesika kafidir.» 

D - Her turlu hastahktan ve muallimlik etmiye ma:ti viieud ariza
larmdan salim olduklarm1 iapat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri. 

E - .En az lise ve 4, 5, 6 s1mfh ogretmen okulu mezunu veya bun • 
larm muadili tahsil gormut olmalar1. 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders senesi 
muallimlik etmif bulunmalar1 lazimdlr. 

4 Namzetler imtihanda muvaffak olduklar1 takdirde 1702 nu • 
marah kanunun birinei maddesinde gosterilen dereceler dahi
Iinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinligine tayin 
edileeeklerdir. 

5 - Yukartdaki fartlari haiz olan namzetler bir istida ile Veka -
lete muracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bagla • 
nacakbr. 

A - Niifus tezkeresinin as1l veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid tehadetname veya vesikalarmm astl 

veyahud suretleri. 
C - Husniihal mazbatas1, 
D - Mahalli Maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli sih· 

hat raporu. 

E - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotografh fi,. 
F - Alh aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflan 

Bu vesikalarm en son 1/8/936 tarihine kadar Vekalete gon -
derilmit olmast laztmd1r. Bu tarihten sonra Vekalete gelmit olan 
veya evrak1 muabitesi noksan gonderilmif istidalar hakkmda mua
mele yapilmiyacakbr. Keyfiyet ilan olunur. «1215» (3074) 



10 CUMHtJRI'YET 

VILMAZ RAKISI 
Uziim ve <;e~me anasonundan yap1lml~ ne~e sa~ar 45 derecelik en yiiksek rak1d1r. 

~iddetli harareti; 
cild icin tehl ikeli oldu
gu Rman vucudunuza 

"BARON lA" 
gOzellik yag1 surunQz, 
Bunu yapmaK elzemdir 
zira bu suretle IZtlrabll 
\yamkllklanndan ka
c;mabileceginiz gibi 
cildin ize de ho~ 
bir cila vermi~ 
olacaksm1z. 

Banyolar ve 
sporlar i~in 

elzemdir 

Sat1hk K1ymetli Arsa 
lUiiessesci ticariye fabrika ve depo· 

lar in~asma laytk §ehrin en mutena ve 
~erefli yeri olan iki koprii arasmda Ga· 
lata Kalafatycri caddesinde onii Kala -
fat caddesi ve arka taraf1 deniz KALA· 
FAT YERi NA"MiLE MARUF ARSA 
ft>.ltriben 120 metro tuliindc ve 4180,50 

metro murabbada 62700 lira k1ymet 
takdir olunan ve tahmin edilen kiyme
tin yiizde 75 ini (yani 47025 liray1) bul
dugu takdirde Beyoglu sulh mahkeme· 
si ba~katibligince 1930/ 929 numarab dos· 
yv ile 9/6/ 936 sah giinii saat 15 ten 16 
y~ kadar sureti kat'iyede sattlacakhr. 

Sa~ dokiUmesi ve kepeklerden 
kurtulmak i'rin en muessir ilac 

PETROL 
-NiZAM .... 

Beyoglu Birinci Noterligine 
Kiram altmda bulunan Taksimde Ay· 

dede caddesinde 22 numarah diikkan . 
da mevcud ve miistakillen mahm bu · 
lunan elektrik malzemesi, ticari mal, 
camekan ve sair e!iyay1 aram1zda mu -
ayyen bedel mukabilinde Eftat <;iirii • 
koglu ile Andon Vrahamise sabp tes · 
lim etmi~ ve bu diikkan ile e§yalardan 
kat'iyyen ili§igimi kesmi§ oldugum ci· 
hetle keyfiyetin usulen ilamm isterim. 

Cihangirde Defterdar yoku§unda Ne· 
ri apartimamnm 8 numarah dairesin
de oturan Covani oglu Yosef Kaku!;. 

istanbul Levaz1m Amirligi 
Satmalma Komisyonu ilanlari 

Maltepe Piyade All~ okulu i
~in 29 ton koyun eti ve 31 ton 
Slglr eti 8 haziran 936 pazartesi 
giinii saat 15,30 da Tophanede 
Sahnalma Komisyonunda kapa
h zarfla eksiltmiye konulmus -
tur. Tahmin bedeli koyun eti~in 
beher kilosu 38 kuru~, sigtr eli -
nin beher kilosu 25 kuru~tur. 
Hepsinin ilk teminah 1407 lira 
75 kuru,tur. ~artnamesi Komis
yonda goriilebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber tek -
lif mektublarim ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona ver -
meleri. «546» (2726) 

Havran Belediyesinden: 
20/3/936 tarihinde kapah zarfla eksiltmesi yap1lan elektrik te • 

sisah i!rin verilen teklifler muvaf1k goriilmemi~ oldugundan ihale
nin evvelki ,erait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarhkla 
yap1lmasma karar verilmi~tir. 

Pazarhk: 18/6/936 pertembe giinii saat on yedidedir. (2869) 

Balkanlarm en me~hur kaphcalarmdan olup Yunanistanda 

"LUTRAKi, ~EHRiNDE 
buh.nan en biiyiik, en liiks ve en asri kontoru haiz 

PALAS OTELi 
mevsim ba§lang1ci dolayJSile a~Ilm1§ oldugunu muhterem mii§terilerine 

teb.,ir etmekle kesbi ~eref eyler 
Odala~ ~on derecede liiks, giine§li, havadar olup daima akar s1cak au

Ian hav1d1r. Hususi servia fiatlar1 elveri~li miikemmel mutfak ve her 
giin muhtelif ~e§id ucuz vemekler. ' 

Edirne Belediye Reisliginden: 
Edirne Belediyesi i~in almacak 175 aded su fiS:lSl afagidaki ,erait 

dairesinde on be~ giin miiddetle aleni surette miinakasaya ~Ikar1l ~ 
mitbr. 
1 - FI~Ilar kuru ve ak me,eden olacak ve beheri k1rk kiloluk 

olacaktu. 
2 Suyu kokutmamak i!;in mutlaka isterlize edilmi' olacak. 
3 Me,e tahtalarmm kahnhg1 18 milimetre olacak ve kat'iyyen 

sJZmiyacak derecede imtiza!rh olacak. 
4 Alt ve iist !remberleri de beraber olmak iizere 6 s:emberli olacak 
5 - Doldurmak ve bo~altmak i~in iizerinde pirin!rten ve vidah ka

pagi olacak ve yanmda yar1m santim kutrunda keza pirins: -
ten ve vidah kapakh hava deligi olacakttr. 

~ - Yukar1da gosterilen ,erait dairesinde yap1lacak fi~1larm be • 
herine 360 kuruf fiat tahmin edilmi, oldugundan talibler mii
nakasaya i,tirak etmek iizere 47 lira 25 kuruf teminat ver ~ 
mege mecburdurlar. 

7 lhale 12/6/936 giinii saat on bestedir. 
8 ~artname E.dirne Belediye Dair~sinden tedarik edilir. (297S) 

KARYOLA me$heri 
Fabrika yeni binasmda hususi surette a~bg1 karyola me11herini ziya· 

retle saglam ve ucuz mallann1 temin edilmelerini sayg• deger ahaliye 
arzeyler, 

HALiL SEZAR 
Karyola ve madeni etya fabrikas• 
Sirkeci, Salkimso~iit, Demirkap1 caddesi No. 7 
~ Eaki Ford Garaja binasa ) Telefon : 21632 

istanbul Besinci icra Memurlugundan: 
' 

Ayr,e F evziye tarafmdan Emniyet Sand1g1 namma birinci dere · 
cede ipotek edil.ip paraya ~evrilmesine karar verilen ve tamamma 
«12,362» lira kty~et takdir edilen Beyoglunda Kamerhatun mahal
lesinde ~akmak sokagmda tapu kaydma nazaran eski 23, 25 yeni 31 
deyin senedine gore 33 yeni 31 No.h bir taraf1 Mosyalia Nardi ha • 
nesi bir taraft Dr. Andevinadis hanesi bir taraf1 aydmhk ve Bazane 
La~ikanm hanesi ve taraf1 rabii ~akmak sokagile mahdud hodrum 
katmda zemini ~imento hir koridor iizerinde alb komiirliik, kaptci 

odas1. 
Zemin kat: Zemini !rimento kare ve mermer merdivenli antre ka

rosimen antre bodrum kap1s1 yanmd!} ah~ah bolme, kap1c1 odast. 
Birinci daire: Bir sofa iizerinde ii!< od~, bir mutfak, bir hala, bi

rinci kat: II numarah daire bir sofa, iizerinde 4 oda, bir hala, bir 

mutfak. 
2, 3, 4, 5 inci kat bir birinin aynidir. Birinci kat gibidir, altmct 

kat 7 numarah daire hir koridor iizerinde iki oda, hir mutfak, hir 
hala bu kahn cephesinde zemini kirm1z1 !rini mutfak sahit kazanh 
zemini k1rmtzt ~ini !rama~1rhk etraf1 duvar iistii sa!r dara!ra. 

7 nci kat kumtzi ~ini do~eli kargir korkuluklu dara!radu. Umum 

mesahas1 80 M2 olup bundan 5 M2 aydmhk kalam bina zeminidir. 

Birinci kattan itibaren cephede ~1kma mevcud olup merdivenler 

mermer aydmhk ve arahk merdiven sahanhklart karosimen dograma 

aksam1 yagh hoyah 6, 7 nci kattan sonraki merdiven ah~ab alan ve 

i~inde elektrik, havagazi ve terkos suyu tesisall bulunan kargir a· 

parbmanm nistf hissesi a!;tk artbrm1ya vazedilmi~tir. 
Arthrma pefindir, arthrmtya i~tirak edecek ~ii~terilerin kty · 

meti muhammenenin yiizde yedi bu!ruk nisbetinde pey ak!resi veya 
milli bir hankanm teminat mektubunu hamil olmalarl icab eder. 

Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vak1f borclart borcluya aid

dir. Arthrma fartnamesi 22/6/936 tarihine musadif pazartesi gii· 
nii dairede mahalli mahsusuna talik edilece_ktir. Birinci arthrma 6/ 

7/936 tarihine musadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya 

kadar icra edilecek birinci arthrmada hedel k1ymeti muhammene • 

nin yiizde yetm•i hetini buldugu takdirde iistte buak1hr. Aksi tak

dirde son arthranm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma on he' 

gun daha temdid edilerek 21/7/936 tarihine musadif sah giinii sa

at 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci arthrma neticesinde 

en !rOk artt1ranm iistiinde buaktlacakhr. 2004 numarah icra ve iflas 

kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklar1 tapu sicillerile sa -

bit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hak

ki sahiblerinin bu haklarmi ve hususile faiz ve masarife dair alan 

iddialarm1 ilan tarihinden itibaren yirmi giin zarfmda evrak1 miis • 

bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazim_dtr. Aksi takdirde 

haklar1 tapu sicillerile sabit olmiyanlar saht bedelinin payla~masm
dan haric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba -

ret alan Belediye riisumu ve Vak1f icaresi bedeli miizayededen ten· 

zil olunur ve 20 senelik Vaktf icaresi tavizi de mii~teriye aiddir. Da

ha fazla malumat almak istiyenlerin 934/6596 numarah dosyada 

mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri k1ymet raporunu goriip 
anhyacaklarl illn olunur. (3058) 

En ho~ meyva usarelerile hazir
lanmi§hr. Hazmi kolayla§hnr. 1n
klbazl i.zale eder. Kam ternizliye· 
rek viicude tazelik ve canbhk 

bah§eder. 

!NG!L!z KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • istanbul 

-----------------
istanbul Harici Asker71 

KIT AA Tl IL.ANLARI 

Tiimen birlikleri i~in 29,750 
kilo sadeyag1 15/6/936 saat 15 
te kapah zarfla ahnacaktrr. Mu -
hammen bedeli 19338 lira, ilk 
teminatt 1451 liradtr. Teklif mek
tublari saat 14 e kadar kabul edi
lir. lstekliler ,artnameyi gormek 
iizere hergiin ve eksiltmeye i,ti • 
rak i~in belli giin ve saatte ka • 
nunun 2, 3 iincii maddelerindeki 
vesikalarla birlikte Liilehurgaz • 
da TiimelJ Satmalma Komisyo • 
nunda bulunmalan 

«701» (2748) 

NASlQilACl 
KANZUK 

N as1r ilaci bi.ittin di.inyaca tamn
mt~tir. En eski nasirlari bile ko . 
ki.inden ~1kanr. 

tNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
Beyoglu - istanbul 

Fatih sulh ii!;Uncii hukuk hakimli . 
ginden: 

Aksarayda Hasanbaba mahallesinde 
Ktzdmmare Toprak sokak No. 5 te otu
ran kii!;iik Fchmiye ayni evde yengcsi 
Sabihanm 1/6/936 tarihindcn itibaren 
vasi tayin edildigi Win olunur. 3/6/936 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiY A TiK 

agnlan T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray•n•z 

HOLANTSE BANK i.iNi ~: 
• 

ELVERiSLi .SARTLAR 

Corlu ilkbahar 
Hayvan Panay1r1: 

Corlu Belediye Reisliginden: 
1 - 8 haziran 936 pazartesi giinii sahahmdan ha,hyacak ve 3 giin 

siirecektir. 
2 - Bu senelik yalmz hayvan ahm sahmma tahsis edilmi,tir. 
3 - Panaymm1za geleceklerin her tiirlii ihtiya~ ve esbah1 istira

hatleri i!rin gereken hazuhklar yapilmiflir. 
4 - Gelecek tiiccar ve koyliilerin ~ok memnun kalacaklari ve 

kendilerine laz1m gelen her tiirlii kolayhklarm gosterilecegi ilan 
olunur. (3071) 

I Kadtkiiy Vaklflar Direktiirliigii ilan!an J 
Hakiki Ta,delen Suyu 

Biiyiik damacanalarda !rift, kii!riik damacanalarla galtJn ,i,elerin 
iizerinde tek kur~un miihiir olanlard1r. 

Bu miihiirlerin bir tarafmda (Evkaf) diger tarafmda (Ta,delen) 
damgas1 vardu. 

Bu kur,un miihiirler Ta~delen kaynagmda damacana ve ,i,eler Ev· 
kaf ameleleri tarafmdan dolduruldukta memurumuzca zimhalan • 
maktadu. 

Saym halkm bu kur~un miihiirlere dikkat etmeleri ve ,i,eleri bo • 
~altmca kur~unlan da imha eylemeleri tavsiye olunur. (2983) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir 

2 nci keside: 11 Haziran 936 dad1r 
• 

Riiviik ikramive 3 Oo 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vard1r ••• 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
~. Beyoglunda, Kurtulut mahallesinin Kurtulut caddesinde ve De • 
gumen sokagmda tapu kaydine gore eski 8, 10, 12, 14, 16, 15, 19, 
21, 23 yeni 271 say1h 4069 metre ve 31 desimetre murabbamda maa 
arsa iki bah hane ve iki bah diikkan ve baraka diikkan ve Tadilat 
Komisyonu raporuna gore Degirmen sokagmda eski 15, yeni 19 sa• 
y1h baraka diikkan ~re eski 23 yeni 29 say1h maaoda diikkan ve Kur
tulu, caddesinde yeni 271 say1h ah~ab ev ve 271/1 say1h diikkan ve 
271/2 say1h diikkan ve degirmen sokagmda eski 19, 21 yeni 23, 25, 
27 ve Kurtulut caddesinde eski 10 ila 16, yeni 259 ila 269 sayth ar· 
sadan ibaret emlakin on iki hissede 4 hissesi sekiz bin iki yiiz yirmi 
bir lira altmt~ alb kurut muhammen k1ymet iizerinden 19/6/936 cu
ma giinii saat 14 le pe,in para ve kapah zarf usulile sattlacakhr. Sa
hf bedeline istikraz1 dahili ve yiizde be~ faizli bazine tahvili de ka
bul olunur. lsteklilerin yiizde yedi hu!ruk pey ak!relerini yahrarak 
hazuhyacaklan miihiirlii zarflart vakti muayyeninden bir saat evve
line kadar ldare Sahf Komisyonu Batkanhgma tevdi eylemeleri. 

~F.» (3018) 



- --------~ 

4 Haziran 1936 

~de ... 
___,!' PERLOOENT.. di' macununu .
tercih edecekslnlz, 

zira a!j1z1n bilcOmle 'eraitl s1hhlyeslnl! 
halz olan bu macun dl,lerl cOrOmekten~ 
korur, di~ etferini kuvvetlendlrir, nafesl' 
serlnfett-: .!~ -Jnsanm gOrOnO' !fasinl 
art1r1r.Jt 

-·-.A'~ -CI'e~·PifllLOPENT·'t~~~Gl. ~"' 
~~ ~~ 

istanbul Y edinci icra Memurlugundan: 
lzzettin ile varislerine intikal etmek iizere olii Esmanm uhde • 

sinde olup Emniyet Sandxgma birinci derecede ipotek bulunan ve 
tamamma yeminli ii~ ehli v•tkuf tarafx~dan 12,412 lira kxymet tak
dir edilen Beyoglunda Kamerhatun mahallesinde T op!rular cad de • 
sinde Mekteb sokagmda eski 47, 7 yeni 24, 26 numarah bir tarafx ec
zacx Kostaki menzili ve bir tarafx Azaryan menzili bir taraf1 Mek -
teb sokagt bir tarafx Top~ular caddesile mahdud yeni 24 numarah 
kxstmda: Bodru_mda zemini toprak bir avlu iki odunluk komiirliik 
zemrn kahnda zemini renkli ~ini bir antre iizerinde bir koridor ve 
kapxcx odas1. 2 numarah dairede bir antre, bir hoi ve birbirinden 
ge!rilir ii!r oda, bir bali., ocakh, fayans doteli ve fayans tezgahh mut
fak \'a dxr. 3, 4, 5 numarah ai eler numarah dairenin yni o 

"l~rnara.C:la ocak yoktur. •t kat daraca olup etra 1 kargxr duvar 
korkulukludur. lkinci 1c:tllm y 1 26 numarah kapxdan girildikte 
mermer merdiven ve tathk, iki oda, bir koridor, bu koridordan tat 
merdivenle inildikte bodrumda i!r i!re iki ktstmdan miirekkeb mer • 
mer lath musluk ve bir bali., bir komiirliigii havi mutfak ve bir ye-
mek odas1 vard1r. . 

Bina kargir, dotemeleri ah,ab, tavanlar1 ornomanh badadi iize -
rine s1va ve k1smen ahtahdJr. Kap1lar camh ve yagh boyahd1r. 3, 4, 
5 numarah dairelerin mutfaklar1 kirmiZI !rini dotelidir. Merdivenler 
ID&lta l&fl olup Jtorkuluklart mermer ve aydmhk mahalline pence
releri vardxr. B~drum ve zemin kat pencereleri demir parmakhkh
dxr. Elektrik, terkos, havagazi tesisah vardtr. Umum mesahast 107 
metre terbiindedir. Yukanda evsaft zikredilen maahane bir bah a· 
Parhmanm beste dort hissesinin t~krar 240000 hisse itibarile 
187592 hissesi ~!rlk artttrm1ya vazedilmit oldugundan 6/7 /!136 ta • 

rihine musadif pazartesi giinii saat 14 ten 1G ya kadar dairede hi • 

rinci arthrmas1 icra edilecektir. Arthrma bedeli ktymeti muham • 

menenin yiizde yetmit betini buldugu takdirde miitlerisi iizerinde 

htraktlacakt~r. Aksi takdirde en son arttxrapm taahhiidii baki kal • 

tnak iizere arthrma on bet giin miiddetle temdid edilerek 21/7/936 
arihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 

Yapllacak ikinci a~tk arthrmasmda arthrma bedeli kxymeti muham

ntenenin yiizde yetmit betini bulmadtgt ~akdirde sabf 2280 numarah 

kanun ahkamtna tevfikan geri btrak1hr. Satlf petindir. ArtttrmJ • 

Ya iflirak etmek istiyenlerin ktymeti muhammenenin yiizde yedi 

hu~uk nisbetinde pey ak!resi veya milli bir bankamn teminat mek -

tubunu hamil bulunmalar1 lazimdir. Haklar1 tapu sicillile sabit olm1· 
Yan ipotekli alacakhlarla diger alikacJaran~n ve irtifak hakkt sa • 
hiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife dair olan iddi ~ 
alar1m evrakt miisbitelerile birliltte ili.n tarihinden itibaren nihayet 

Yirmi giin zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri li.ztmdtr. Aksi 

takdirde haklarx tapu sicillile sabit olmiyanlar sabf bedelinin pay -

latanasmdan baric kahrla;, Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiye • 
uen IDiitevellid Belediye riisumu ve Vakxf icaresi bedeli miizayede

Uen tenzil olunur. 20 senelik Vaktf icaresi taviz bedeli miitteriye 
aiddir. Daha fazla maliimat almak istiyenler 9/6/936 tarihinden iti· 

haren herkesin gorebilmeai i~in dairede a!rtk bulundurulacak arttxr
IDa tartnamesile 934/4440 numarah dosyaya miiracaatle mezkur 
dosyada mevcud vesaiki gorebilecekleri ilin olunur. (3038) 

I Deniz _!;evaztm Sattnalma Komisyonu ilarua:"i 

G6T~N , 
D~NYADABUH 6ZERINOE 
MALUM VE M00 TAMEL OLMAMI~ 
YENi SIR TERI.-(iP OLAN ld 
ityazol f!cmi lr 
LiTY AZOL CEMiL 

Kum sancilarmt keser. Bobreklerde 
kum te§ekkiiliine mani olur. T e§ek
kiil etmi~ bulunan kum ve ta§lanil 
dii§mesini temin eder. Kabiliyeti te
daviyesi S1hhat ve 1c;timai Muave
net V ekaleti namma profesorlerimiz 
tarafmdan yap1lan tecri.ibelerle res-

men tasdik edilmi§tir. 
YEN! BlR KE~1FT1R 

Umuml sab§ deposu: 
$ARK MERKEZ ECZA 

TORK ANONtM S1RKETI -c;orlu icra memurlugundan 
GayrimenkuHin B!;lk artbrma ilam 
A!;lk artbrma ile paraya !;evrilecek 

gayrimenkuliin ne oldugu: 
c;orlu • Ergene kenarmda U!; ta§h 

bir sudegirmeni olSlf hissesinin 192898 
sehim itibarile 166779,5 sehimi. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki, 
numarasx: c;orlu - Ergene kenarmda ve 
tapunun 927 tarih ve 20 numarasmda 
kayidli. 

Takdir olunan kxymet: Degirmenin 
tamamma yedi bin lira ve satxhga ~~ • 
kardan nlSlf hissenin 192898 sehimden 
166779,5 sehimine ii~ bin yirmi alb lira 
on kuru§ kxymet konmu§tnr. 

Arthrmanm yapdacag1 yer, giin, sa
at: ilk arttxrma 13 temmuz 936 pazar • 
tesi saat 14 • 16 da ve son arttxrma da 
28 temmuz 936 sall giinii gene ayni sa
atte ~orlu icra dairesinde yapdacaktxr. 

1 - i§bu gayrimenkuliin artbrma 
§Brtnamesi 26/5/936 tarihinden itibaren 
36/2 nutnara ile lierkesin gorebilmesi 
i~in a£_1kbr. iHinda yazd1 olanlardan 
f~tzla maltbnat ahnllk istiycnler, 936/21 
dosya numarasile memuriyetimize mii
racaat etmelidir. 

2 - Arttmmya i§tirak i!;in yukarxda 
yazxh kxymetin %7,5 gu olan 226 lira 
95 kuru§ veya bu nisbette milli bir ban
kanm teminat mektubu tevdi edilecek
tir. 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlarm ve irtifak hakk1 sahible· 
rinin gayrimenkul iizerindeki haklan • 
m, hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarmx i§bu ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin i~inde evrak1 miisbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icab eder. Aksi halde haklan tapu si • 
cilile sabit olmadxk~:a sah§ bedelinin 
payla§masmdan baric kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde artbrmtya i§
tirak edenler arttuma §artnamesini o
kumu§ ve liizumlu malfimah almt~ ve 
bunlar1 tamamen kabul etmi~ ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul ii~ defa bagmldlktan sonra en ~ok 
arthrana ihale edilir. Ancak arttlrma 
bedeli muhammen kxymetin yiizde yet· 
mi§ini bulmazsa en ~ok artbranm taah· 
hiidii baki kalmak iizere arthrma on be§ 
giin daha temdid ve on be§inci giinii 
ayni saatte yaptlacak arttxrmada, sah§ 
bedeli %75 i bulmak §artile, en ~ok art
tirana ihale edilir. Boyle bir bedel elde 
edilemezse ihale yapdamaz ve 2280 sa
ytb kanuna gore sah~ be§ sene geri bt· 
raktbr ve arttaranlar taahhiidlerinden 
kurtulur. 

6 _ Gayrimenkul kendisine ihale o-
lunan kimse derhal parayx vermezse 
ihale kararx fesholunarak kendisinden 
evvel en yiiksek teklifte bulunan kimse 
arzetmi§ oldugu bedelle almaga razx 
olursa ona, razt olmaz veya bulumnaz
sa hemen on be§ giin miiddetle arttu -
mtya ~xkarxhp en ~ok arthrana ihale e· 
dilir. :tki ihale arasmdaki fark ve ge!;en 
glinler i!;in %5 ten hesab olunacak faiz 
vc diger zararlar aynca hiikme hacet 
kalmakstzm memuriyetimizce ahcxdan 
tahsil olunur. 

Tahmin M. .. .. ;jD~r;..IIHH~S~A~NltS~AUMWll._ .. , 
Miktarl Cinsi Bd. teminat Eksiltme giin ve saati 

Lira Kr. Lira Kr. Gonokok A,ISI 
SO ton kahn benzin 17750 00 1331 25 5 haziran 936 cuma 14 BelBoguklugu ve ihtilatlanna kar§l 
75 » ince benzim 29250 00 2193 75 5 haziran 936 cuma 14,30 pek tesirli ve taze a~1d1r. Divanyolu 

Yukar1da yaz1h iki kalem benzin yaztlx giin ve saatlerde kapah Sultanmabmud tiirbesi No. 113 
2arf suretile almacakhr. ~artnamesini gormek istiyenler hergiin ve 
eksiltme i~in miiracaat edeceklerin yazth muvakkat teminat mak -
huz veya mektublarile kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazruf • 
lar1 belli saatten bir saat evvel Kastmpa,adaki Komisyon Ba~kan • 
l•i•na vermeleri. !nee benzin tartnameai 146 kuruf mukabilinde a
hnabilir. \2662)_ 

Sahib ve Ba§muharrtrf Yunua Nadi 
Umumt ne$rfyatl taare eden Yazt /§len 

Mildilru; Hikmet Miinif 

Matoaaclltk ve Netrtyat Tflr~ Ancm'm 
gtrkett - Jstanoul 

11 

stanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve 
Mahallesi 

Sokafx Emlak 
No. 

Cinsi ve 
hissesi 

Hisseye gore 
muhammen ktymeti 

Buyiikada Maden E. Ayanikola E. 44, Y. 68 3047 metro arsa 1830 kapah 

Bogazi~i 

Yenimahalle 
Edirnekap1 
Hac1 Muhiddin 
Biiyiikdere 
Vskiidar Hayreddin 
<;avn§ 

3451 Bostanc1 

Bak1rkoy 

Y, Ytlmaz Tiirk Ada71, parsel 2 

FI~lCl 2 Ah§ab hanenin 
3, 50/28 his. 

140 

Muhtar ve Camii~erif E. 21 
Y. 31 

60 metro arsa 

Giilmez 
Topta§I cad. 

!stasyon 
cad. 

14 mii. Arsamn 1/2 his. 60 

240 !~inde mevcud nizamh mu- 40 

taf ve manav ve srrf miilk 
uncu degirmeni gediklerin
den miinkalib kuliibe ve ar
sanm yalmz degirmen ma
hallinin 16 sehim itibarile 
2,5 sehminin tekrar 5 sehim 
tertibile 4 sehmi 

ti Mii. 11-34 193 metro arsa 190 
harita 45 

E. 43 Mii. Eelyevm kargir hane ve 350 
Y. 45 diikkan, ah§ab baraka ve 

kargir ahrr ve bah~enin 

1/5 his. 

.. 

Erenkoy 
Sakarya cad. 
Ortakoy 

9 1498 metro bag yeri 1490 kapah 
zarf 

c;ubuklu 

E. <;iftlik 
Y.Aydmhk 
<;ubuklu 

E. 54 Ah§ab hanenin 
Y. 64 15/21 his. 

E. 49 Mu. 55,25 metro arsa 
Y. 28 

Kadtkoy 
Caferaga 

E. Papasoglu 
Y. Dumlupmar 
t;ukur~e§me 

Mes~id 

E. 8 Bah~eli kargir bane 5600 kapah 

K ii~ukmustafa pa§a 
Karaba§ 
Fatih Kirmastl 

Fener 

E. Kii~iik Karaman ve 
Emirler soka~ 
Y. Fatih cad. ve Fera
izci soka~ 
Tahtaminare ve 
Kire~hane 

Y.16 
E. 8 Arsa 
Y. 10 

E. 18-20-22 Odalar1 olan kargir fmn 
ve arsanm 1/2 his. 

Y. 24-24/1-
16 

E. 7-9 
Y. 7-9-10 

Kargir bane ve diikkamn 
1/28 his. 

zarf 

Abdi Suba§l 
Kocamustafapa~a 

Altunermer Seyid 6mer E. Mecidiye Karakol
hanesi 

E. 2 Mii. 
Ada 260 

Harita 6127 

125 metro arsa 130 ,. 

Y. Huseyin KAzxm 

Yukarxda evsaft yazxb gayrimenkuller on giln miiddetle sah§a ~xkanlmt,hr. Ihaleleri 19 • 6 • 936 tarihine 
tesadiif eden cuma giinii saat on dorttedir. Sah, miinhaman gayrimiibadil bono•u iledir. 

Maliye V ekaletinden: 
Eski 25 kuru,Iuk nikel ve 10 kurutluk bronz paralar 1 haziran 

936 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1 haziran 937 ta • · 
rihinde tamamen tedaviilden kaldmlacakbr. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun aekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. «1176 » ( 2956) 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Oskiidarda Altunizade Mecidiye mahallesinde Nitanlafl cadde -

sinde eski 4 miikerrer yeni 12, 12/1, 12/2 say1h mahal mutasarrxf1 
y akubun 360 lira 6 kurut borcundan dolay1 mezkur mahal 4000 li
ra k1ymet iizerinden miizayedeye vazedilmittir. 15/6/936 giiniine 
musadif pazartesi giinii ihalei evveliyesi icra kxhnacagmdan talib 
olanlarm % 7,5 pey ak~elerile birlikte Oskiidar kazaa1 !dare He • 
yetine miiracaatleri. (2936) 
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12 CUMHURiYET 

. .,.,__..~ 
So§uk Hava dolab1 her eve girdi! •• 

Evet, bizim aoguk hava dolabmm markaat da F R l G l D A l R E dir Biitiin aoguk hava 
dolablartnt gozden ge~irdik, nihayet biz de F R I G I D A I R E de karar kddtk. Biliyorsunuz 
kiF R t G t D A IRE batka dolablarda mevcud olmtyan E K 0 VAT kompresorile itliyor, ve 

digerlerine nazaran % 30 ila 50 daha az elektrik aarfediyor. 

4 Haziran 1936 

Mademki bir ~oguk hava dola 
almaga mecbursunuz. Su halde 
bu miihim noktaya dikkat ediniz 
Bir soguk hava dolab1 biit~eniz i~in bir 
masraf kap1s1 olmamahd1r. 
FRiGiDAiRE soguk hava dolab1 EKOVAT 
kompresorii ile itledigi ~in diger do· 
laplara nazaran yiizde 30 iii 50 daha 
az elektrik cereyan1 sarfeder. 

Buraya dercettigimiz grafik diinyada 
mevcud 6 methur soguk hava dolab1n1n 
FRiGiDAiRE'e nazaran elektrik sarfiyat1 
nisbetini gosteriyor. Goriiliiyor ki FRiGi
DAiRE en az elektrik cereyan1 sarfeden 
soguk hava dolab1d1r. 

Bu iddiam1z1 her zaman 
ispat edebiliriz 

Geliniz EKOVAT kompresorii ile itliyen 
1936 modeli yeni FRiGiDAiRE'i goriiniiz 
siz de herkes gibi hayran kalacaks1n1z. 

BOURLA BiRADERLER ve ~s1. 
Galata: Hezaran caddesi - Beyoglu: lstiklal caddesi -
Ankara: Bankalar caddesi - lzmir: Gazi Bulvart, 

ve S A T 1 E nin biitiin ,ubelerinde. 
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Siyasal Bilgiler Okulu Sat1nalma 
Komisyonu Ba,kaniigindan: . . .. ~ 

Bayan Radyollnden o kadar ~ memnundur kl ba,ka hiqblr di' macunu v kul
lanmaz. Di,lerlnlzln inci gibi beyaz, parlak, gUzel ve saglam oldugunu 
lstersenlz siz de yalntz ve daima Radyolin kullanan1z, fakat sabah ak,am 
gUnde lki 'defa di,lerinizi ftrqalamak IAztm geldigini unutmaytntz. 

RADYOLiN RADYOLiN RADYOLiN 

Okulumuzun haziran, temmuz, agustos, eyhil 936 aylarma aid erz ak ihiyact atagtda gosterilen fe • 
kilde Ftndtkhda Giizel San'atlar Akademisinde Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde ihale edilecek -
tir. lsteklilerin teraitini gormek i~i n Y tldtzda Okul idaresine ve eksilt miye girmek i~in ihale giinleri Ko-
misyona miiracaatleri liizumu ilan olunur. Miinakasa saat 15 ten 17 ye kadar devam edecektir. (3078) 

I lhalenin 
Nevi Az Cok M. Fi. Bed eli Teminab tarihi $ekli 

Ekmek 7000 12000 11 1320 99.00 23/6/936 A~tk eksiltme 
Et 2000 5000 45 2250 169.00 23/6/936 » » 
Sadeyai 1000 1800 90 1620 122.00 23/6/936 » )) 

Zeytinyag 200 500 60 300 23.00 23/6/936 ,. )) 

Zeytin 150 300 30 90 7.00 23/6/936 » » 
Sabun 500 800 35 280 21.00 23/6/936 » )) 

Pirin~ 600 1200 23 276 21.00 24/6/936 )) » 
Tuz 400 800 7 56 5.00 24/6/936 » » 
Palates 600 1000 9 90 7.00 24/6/936 )) » 
Kuru sogan 700 1200 15 180 14.00 24/6/936 )) » 
Yumurta soo 12000 1,50 180 14.00 24/6/936 » » 
Sebze 450 850 li. 64.00 24/6/936 » » 
Kesme teker 700 1200 30 360 27.00 25/6/936 ,. )) 

Toz teker 1000 1800 27 486 37.00 25/6/936 ,. » 
25/6/936 

LAKTi Siit. ~ocugu i~in 
siitlii undur. 

~ok besler, ~ocugun tabiatini diizeltir. Kusmay1, sanciiarJ giderir. 
~ark Merkez Ecza depoau ve her eczanede bulunur. Umumi merkezi Ankara posta kutusu: 195 

A. NABi 
G81Us ve dahllt hastahklar 

mUtehaSSISI 
Hergiin ogleden sonra 
Ankara caddesl, 71 

.__ Telefon : 20327 _ _. 

Borsa ve Osmailb 

Komiserliginden: 
Menkul Ktymetler ve Kambiyo Borsas1 acentalarmdan «Muiz 

Aseo» istifa etmittir. Kendisile ilitiii olanlartn ilan tarihinden bir 
ay zarhnda Komiaerlige miiracaatle kaydettirmeleri liizumu ilan 
olunur. · (3082) 

Erken lhtlyarhyanlara Basurdan amellyatsaz YUrek ~arpantasana Terllyenlere 

FORTESTiN HEDENSA NEVROL HiDROL 
gen~Iik, dinclik verir, ademi ile kurtulursunuz. Memeleri emsalsiz ila~tu. Biitiin sini:r reri ve kokuyu derhal keser, 
iktidar ve bel gev§ekligini ge- kurutur. Kant, agr1y1 derhal nobetlerine, hafakana, tees· viicude zarar vermez. Elbise 
~irir. Hi~bir ilaca benzemez. keser. Biitiin diinyada tanm· siirle baytlanlara 20 damlas1 e ~orablar1 bozulmaktan, 
Bir tecrilbe kafidir. Yalmz ml§ yiizlerce Alman profeso· hayat verir. Evlerinizde bir iiriimekten kurtaru. Her 

ismine dikkat ediniz. riiniin takdirini kazanmt§tlr. §i§e mutlaka bulundurunuz. eczanede 40 kuru§tur. 


