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Leon Blum, Saroya - MahkQmiyetinh: bitti, 
serbestainlz I ( Frans1z karlkatiirtl ) 

---- --

M Leon Blum diin kabinesini kurdu Londra halk1 Negiisii 
F ransada Sosyalistler ikt1dara gelirken .... hararetle · kar§1lad1 

A I · t h 1· k 1· . f h • d • lngiltere bu sevginin italya ile m·e e grev1 e 1 e 1 sa aya g1r 1, ' 
I aras1n1 bozmas1ndan korkuyor 

b a z I j § ~ il e r fa b r i k a I a r I i § g a I e tt i er "'\ Hiikilmet imparatoru muhafaza i~;in polis ver-

............................................................ kl k · · k · I • · 'I · t·• t It Ij medi. Eden· Grandi miilakatlar1 devam ediyor 
Enternasyonal siyasaya Dahiliye Naz1r1 an~r§iye siirii enmeme t~m omiimst ert n, 1§~1 ert zap urap a ma a- _ 

malarmi istedi. Bir gazete «ltalyada fa§izm, fabrikaiarl n i§galile ha§lami§b» diyor 
Kar1~n yeni eleman: \....._ _________ ~---====--::---=======:-:-=----:::==::::::---;;;::;:---:;:;:::--
Y eni FransiZ hiikumeti M. Heryo ekseriyetle 

Meclis Reisligine se~ildi T arihte benzeri pek az gori.ilmi.i§ 
veya bu kadar hi~ goriilmemi§ 
kan~1k bir zamanda F ransada 

iktidar mevkiine yeni bir hi.ikumet geli
Yor: Sarahaten solcu bir hi.ikfimet, ki ta· 
raftarlan ona bi.iyi.ik halk ki.itlesinin hi.i
kfimeti unvamm veriyorlar. Son F rans1z 
intihablarmda radikallerle sosyalistlerin 
Ve komi.inistlerin i~tirak ve ittihadlarile 
te~kil olunan halk cephesi f1rkalan bi.iyi.ik 
bir ekseriyetle kazand1lar. Bunun neticesi 
olarak hi.ikumeti sosyalist f1rkasmm §efi 

· alan M. Leon Blum kuracaktJr. Diinden
beri Alber Sara hi.ikumeti istifa etmi§tir. 
~imdi M. Blum Cumhurreisinden alm1~ 
olacag1 memuriyetle kendi hiikumetini 
kurmakla me~gul bulunuyor. <;oktan an
la~llan bu vaziyet i.izerine M. Leon Bli.im 
miistakbel hi.ikumetine girebilecek kimse
lerle konu~agelmi§ oldugu icrin yeni hii
kfimetin te~ekkiilii uzun siirmiyecektir di· 
Ye tahmin olunur. 

Alman devlet ve hiikumet reisi M. 
Hitler bir noktada blhz hak kazand1 gi
bi. Lokarnoyu ortadan kalduan 7 mart 
kararmm miinaka~alan esnasmda M. 
Hitler yann F ransada yap1lacak intihab
lardan kendisince endi§e ile telakki oluna-

~ i ... eler · 8' · ima i i. 
Gercr1 M. Hitlerin dedigi tamamen ta

hakkuk etmediyse de halk cephesi ittiha
di komiinistlerin fazla mevki kazanmala
nna yarad1, ve en ziyade Paris havalisin
de. Ve ~imdi Paris havalisi hergiin daha 
ziyade artan ve fabrikalarm amele tara
fmdan i~gali ~eklinde bir fevkaladelikler 
arzeden grevlere sahne bulunuyor. Bu 
grev hadiseleri kar§Jsmda sab1k hiikumet 
elastiki hareket etmege ehemmiyet vermi§ 
Ve miistakbel hiikumetin mensub oldugu 
fi.rkalarsa bu grev hadiselerini adeta te~
VJk ve te§c;i eder yollu tavular almakta 
asia beis gormediklerini gostermekten ha
li kalmami§lardir. lspanya misalinden 
sonra F ransanm dahili takalli.isler i~inde 
kalmasmdan endi§e edilmesi yersiz bir 
korku say1lamaz. 

• .Komiinistler yeni F rans1z hiikumetine 
~hrak etmemekle beraber kuvvetli muza
h eret vadediyorlar. Bu muzaheretin bila
] are ic;timai Jslahat vadisinde baz1 §art
~~a istinad edip etmiyecegini bize zaman 
g~sterecektir. Avrupanm §imdi ic;inde 
YUzd"v.. ] kJ ugu zor u ar arasmda F ransamn 
nerede ba§lay1p nerede bitecegi bilinmi
Y~n dahili 1slahat ~emberine yakalanmas1, 
nulietlerarasJ miinasebetlerinin istikranna 
hiz~et edecek bir ami! olamaz. Avrupa 
~a~IyetJerinin kart§lkhgl oy)e dikkat ve 
l~b~am istiyor ki bu yiizden koltugunda 
kaf1 derecede biiyiik karpuz bulundugu· 
nu unutmu~ olacak hi.ikumetin ~ok zaman 
ge~meden dahili ve harici vazifelerinde 
mutlak bir acizlikle malul kalmasJ en za
ruri bir ak1bet olur. Leon Blum hiikume· f . . 
mm vaziyetlerin icabma nekadar tetabuk 

ede'oilecegini bi.itiin di.inya merakla bekli
yor. 

k Halk .. cephesi hiikumetinin §efi §imdiye 
ada~ hukumette takib edecegi hath ha

r~keh ~uhtelif vesilelerle miiteaddid dcfa 
M-ledJ. Harici siyasete aid programdan 
. !lletler Cemiyetine dayanan umuml bir 

Silahsizlanma siyasasmm §imdilik bir 
hayalden ba~ka bir~ey olmad1gmi ve ol
IDJYacagml -oyle zannolunur ki- M. 
Bliirn de anlamakta gecikmiyecektir. 
Milletler Cemiyetini tutabilmenin bile 
kafi derecede kuvvetli olmaga mi.itevak
k,f bulundugu §imdi geregi gibi anla§ll
hll§ bulunuyor. Mii§terek emniyete daya
ban bir sulhu ayakta tutabilmek ic;in dahi 
?na taraftar olan milletlerin gi.ini.in birin
de onun hesabma harbi goze alacak ka
dar kuvvetli olmalan Ia.z1m gelecegi pek 
mutantan bir surette meydana ~Ikmi§br. 
Eger Avrupada harbolmiyacaksa ancak 
boylelikle olmiyacakhr. Y oksa §imdiki 
karamz vaziyetin bile harbden daha az 
•itr aaydmamak icab eden korkunc bir 
tnanzara gostermekte oldugunu goren 

Paris 5 (Hususi} - Ba§Vekil M. 
Alber Saro bugiin ogleden sonra Elize 
sarayma giderek kabinenin istifasmt Cum
hurreisi M. Lebrune vermi§tir. Ak§amiis
tii miistakbel Ba§vekil M. Leon Blum 
Reisicumhuru ziyaret ederek bir saat ka
dar gorii§mi.i§ ve yeni kabine listesini ver-
mi§tir. .. 

Y eni F ransu; kabinesi azalart I 
Paris 5 (Hususi) - Yeni Ba~vekil 

M. Leon Blum bu ak~am saat 9 da Eli
ze sarayma giderek kabine arkada~lanm 
Cumhurreisine takdim etmi§tir. Y anm sa· 
at sonra yeni kabine listesi ne~redilmi~tir. 
Bu listeye gore kabine ~u suretle te§ekkiil 
etmi§tir: 

Sandalyesiz Ba§vekil: Leon Blum, 
Ba§vekil muavini ve Milli Miidafaa: 
Daladier, Hariciye: ivon Delkos, Mali
ye: Vincent. Auriol. Dahiliye: Salangro, 
Icrtimai Muavenet: Le Bas, Bahriye: 
Duparc, Hava: Pierre Cot, Sandalyesiz 
N.azu: Chautenps, Sandalyesiz N am: 
VIelette, Sandalyesiz N az1r: Paul Faure. 

Maliye Naztn Sandalyestz Nazzr 
M. Oriel M. $otam 

Bunlardan ba§ka kabinede i.i~ te kadm 
miiste§ar vard1r. 

Y eni kabine cumartesi gi.inii parlamen
toda programm1 okuduktan sonra, Ba~
vekil M. Blum grevlerin oniinii almak 
i.izere baz1 emirnameler ne~redecektir. 

[Arkast Sa. 7 siltun 4 t~] .......................................................................................................................... 

Yahudi federasyonunun miihacereti ~ogaltmaga 
dair karar1 ihtilali koriikledi 

Gazzede bir lngiliz mitralyoz otomobili nobel bekliyor 

Kudi.is 4 (A.A.) - Hayfada vazi • Patlryan bomba 
yette si.ikunet olmakla beraber gergin • Hayfa 4 (A.A.) - Bura polis mer-
lik devam etmektedir. Bir Y ahudi kadi- k.ezlerinden birinin yakmmda bir omini· 
mm oldiirmii§ olan bir Arabm 15 sene biise bomba attlmi§tlr. Altt Y ahudi, bir 
kiirege mahkum edilmi§ olmasma ragmen Mmrh ve bir Arab yaralanmi§tlr. Bir 
Arab tahrikat~Jlar, faaliyetlerine devam tak1m tevkifat yapilmi§tlr. Y anm saat 
etmektedirler. sonra postane binasmm oniinde de bir 

T ahrikat~1lann niifuz ve tesirleri mut • bomba patlaml§ ve birkac; cam kmlm1~tlr. 
lak degildir. Bir lngiliz sigara fabrika - Y ahudi federasyonunun kararl 
smdaki Arab amele, i§e ba§laml§hr. Ya- Londra 4 (A.A.) - Evening Stan • 
hudi banka ve magazalanna mi.iracaat e- dart gazetesi, fngiliz hiikumetinin Filis • 
den Arab mi.i§teriler eksik degildir. Tel- tinde bugiin maruz bulundugu mii§kiilat· 
Aviv panaym, bu aym 6 smda kat'i su- tan bahsederek diyor ki: 
rette kapanacakhr. Vaziyet ve bilhassa «Yahudi matbuatJ ve Yahudi meha • 
miinakalalttaki emniyetsizlik dolayisile filinin hareketleri hiikumetin i§ini kolay· 
bu seneki ziyaret~ilerin miktan eksikli - la§hrmaktan ~ok uzaktlr. Y ahudi fede • 
gine nazaran hissolunur derecede az ol- rasyonu Filistine Y ahudi muhaceretinin 
mu~tur. f Arkast Sa. 7 siltun 1 de] 
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gozler apa~tk goriip duruyorlar. <;iinkii tinin iktidar inevkiine geldikten sonra bu 
§imdiki vaziyette Avrupa harblerin §im- vaziyette esash bir degi~iklik yapacagma 
diye kadar benzeri hi~ goriilmemi§ dere- pek ihtimal verilmemekle beraber yeni 
cede bir §iddetlisine kaymakta devam e· hiikumetin !ngiliz siyasasm1 tutmakta da
dip gidiyor. ha sarih bir tavu alacag1 zannolunuyor. 

Avrupada efkar yava§ yava§ ftalyan· Mevcud kan§Ik vaziyeti di.izeltmek ic;in 
Habe§ davasmm tavsad1gma ve bu badi- bunun bile bir nevi kararh hareket gibi 
rede emrivakiin kabuli.i zaruri bulundugu telakki olunmas1 laz1m gelecegini soyli
fikri~te ah§Iyor gibi gori.inmektedir. En yebiliriz. Malumdur ki A vrupamn ~imdi
biiyi.ik zorluk Milletler Cemiyeti vaziye- ki felaketi hep kararstzhklanndan dog· 
tinin hicr olmazsa ~eklen kurtanlmasmda- mu~tur. KararsJZhklar devam ettigi ka· 
du. italyamn bu maksad1 kolayla§tJrma- dar karga§ahklar da si.iri.ip gidecektir. 
ga nekadar yard1m edecegi heniiz bilin- Kararh hareketler karga§ahklan durdu
memektedir. ltalya tarafmdan vaziyet rabilir, ve Avrupa i§lerine ~ekidi.izen ve· 
kolayla§tmlmaymca ise Milletler Cemi- rebilir. 
yetine kiymet veren diger milletlerin ve Bunlar Fransada ikhdara yeni bir 
ezci.imle lngiltere ile F ransanm bu c;1k- sol hi.ikumeti gelirken §Oylece hahra geli
mazdan nas1l kurtulabileceklerine heni.iz veren dii§iincelerdir. Hakiki vaziyeti bu 
hi~bir akd ermiyor. yeni hiikumet i~ ba§ma geldikten sonra 

F ransa §imdiye kadar hem !talyayi gormii§ olacag!Z. T emenni edelim ki Le
buakmadi, hem fngiltereyi tutmakta de- on Blum hiikfuneti hir salah amili olsun. 
vam etmege ~ah§h. Leon Bltim hi.ikume- YUNUS NADI 

Ba§vekil muavini 
M. Daladye 

Hariciye ,{aztrt 
M. Deltas 

F 

Sandalyesiz Naztr Sandalyestz Naztr 
M. Violet M. For 
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Avusturya meselesi 

muamma halinde! 

Ar~idiik Otto da italyaya 
hareket etmi~. Musolini, 

$u,nigle gorii~ecek 
Briiksel 4 (A.A.) - Diinkii «Der -

niyer Or» gazetesi, Ar~idiik Otto do 
Habsburgun ltalyaya gittigini yazm1~ -
tJ; fa kat Steenockerzeel §atosundan bu 
haberin tevsikine imkan olmaml§tlr. 

M. Musolini Avusturya Bai}Vekili 
ile goru1ecek 

Roma 4 {Hususi) - Ba§vekil M. 
Musolini Rocca Della Kamminaleye 
hareket etmi§tir. 

Salahiyettar mehafilde M. Musolini
[Arkast Sa. 7 sii.tu.n 2 de] 

··································I························· 
Hitler re jimi ve 

Hohenzolernler 
Son hadiseler aralarini 

biisbiitiin a~b 

Kropprensin eski Alman kuman
danlarile beraber altnmlf bir resmi 

Pariste ~1kan L'intransigeant gazete -
!>ine Berlinden yaZlhyor: 

Sab1k !mparator hanedanile Nasyo • 
f Arkast Sa. 7 siltun S te) 

~~~ili·~;~~·s~i~~i~~·k~~£~·~ 
rans1na i~tirak ediyor 
Londra 4 (A.A.) - ingiltere hiiku

meti, Bogazlar reiiminin tadili i~in Mon· 
treuxde toplanacak olan konferansa i§ -
tirak etmege karar verdigini Ti.irk hiiku
metine bildirmi§tir. Bu konferansm Mil
letler Cemiyeti Asamblesinden sonra top· 
lanmas1 muhtemeldir. 
( 

Modern Tiirk ordusu 
Kahraman Tiirk ordusu 

Y azan: A bid in Daver 
Bugiin 3 iincii sahifemizde 

lmparator Cebelitarrkta otomobilden frkarken 
Lon.d~a 4 (A.A.) - Siyasi mehafil, fngilterenin ltalya ile Cenevre haricinde 

~eca§mm Londraya gelmesi miinasebe - iki tarafh miizakereler yapmag1 kabul e
tde Londra halkmm . gostermi§ . oldugu decegini tahmin etmektedir. Bu mehafil 
co~kunluk yiiziinden Italya ile lngiltere ingiltere hiikumetinin Neca iye bizza~ 
arasmdaki gerginligin artacagm1 tahmin Cenevreye miiracaat etmek tasavvurun -
etm~~tedi~ler .. ~ilvaki d~nkii niimayi§ler, dan vazge~mesinin muvahk olacagm1 bil
!nglhz mlllehmn Habe§IStana kar§l bes- direce~ini soylemektedir. 
lemekt~ oldugu hissiyah a~1kcra goster - lngiliz hiikumeti Neca~iyi 
mekted1r. muhafaza etmiyor 

Ayni mehafil, Neca~inin Cenevreye Londra 4 (A.A.) _ Stefani Ajan _ 
gitmege karar vermesi halinde !ta!yanm smdan: 
Milletler Cemiyetinden ~ekilecegi mi.ita- Dahiliye V ekili, Londradaki, Habe§ 
leasmda bulunmaktad1r. elcisi doktor Marteni N egi.isun maiyetine 

Muhafa~ak~r mehafil!, fta.lyamn. ~il-l p~lis veremiyeceginden haebrdar etmi~tir. 
letler Cemlyetmden c;ekJ!meSI takdmnde r Arkast Sa. 7 •iitun 1 dt! I ... Ha'tki .... 'haraca· .. k·e~mf§ter ... 

. 
Me~hur afi~aj i~inin i~yiizii 

hayret veren safhalara 
nnsana 

Giinlerdir efka - r 

n umumiyeyi i§gal 
eden afi~aj mesele -
sini tetkik i~in Bele
diyede te§kil edilen 
komisyon bir rapor 
haz1rlamak
tad1r. Belediyenin 
namm1 ve hukuki 
kudretini alet ittihaz 
ederek piyasadan a
labildigine para dev 
§irmege kalkan mi.il- 1 

tezimin i~lerini had • 
deden gec;iren bu 
komisyona, bir ara
hk Belediye Reisi 
Muhiddin Ostiin - • 

girdi! 

ls-r hNBUl. B£1..EDIYF.91 
JJP n v t A.fi! i§ltn 

Belediye ilin resmi ve te,hir lkretine ail ihbarname 
l '"' 

dag da riyaset ede • Marui ihbarnamelerden birisi daha! 
rek tahkikatla bizzat me~gu] olmu§tur. tanbul Belediyesi ilan ve afi§ai i§leri» 
Ticaret alemini harac abr gibi bol kese- diye bir de unvan takan mi.iltezim ticaret
den. OJ!fUSUZ, esaSSIZ binJer Ve binJerce haneleri jhharname yagmuruna tutmu§, 
lira resim vermege mahkum eden afi§aj- vergi tahsiline ko§ulan memurlan ise tut
cilarm icraah halk1 o kadar asabiyete turabildigini almak ic;in her yolu mubah 
sevketmi~tir ki Belediye Reisimizin, em- goren usullere ba§vurmaktan crekinme • 
rivakileri durdurup mes'ullerin yakasma mi~lerdir. 
yapl§an miidahalesi herkesi sevindirmi§ - Bir defa ihbarname ve makbuzlardaki 
tir. bozukluk meydandad1r. Ondan sonra da 

Her ge~en gun ve her yeni mi.iracaat Belediye hukuku ve kanun suiistimal e
afi§aj i§lerinde yap1lan marifetlerin ic; • dilerek vatanda§lar tehdid de edilmi§tir. 
yi.iziinii tenvir etmektedir. Kendisine «ls- [Arkast Sa. 7 siltun s te1 
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Hidiseler aras1nda 

Bir vecize 
M ecmualartmrzdan birinin ba,lrgr I efsiz bir milliyet vermi,tir. Yeti,ir: 

yanrnda me§hUr bir imzanrn fU srrtustu yat, fCI/rfmo, faVana yahut bu• 
soziinii okudum: cTiirk genci! Mu - lutlara bak; mektebe, kitaba, yazrya, 
vallak olman ve yiikselmen irin Turk okumaya, dufunmeye, etude, cehde 
olman kalidir.> ve miicadeleye ne liizum var? Turk 

Ben, bu re1id milliyetriligi anla - olman kalidir! 
makta en koyu bir enternasyonalci - Yalnrz birim gibi realist milliyetri
den daha acizim. Turk olmayt her lere bu lazla idealist soz, Turk olma. 
tiirlii muvallakiyetsizlige karfr ga - nrn kilayetine clair tek bir ,ey ogreti
ranti eden boyle bir sozden rrkarabi- yor. Evet, sahiden bu feyi anlamak i-
lecegimiz mana nedir? rin Turk olmak kalidir. 

$udur: N edir o fCY? 
Ey Turk genci! Muvalfak olman ve s·· l' . 

""k l . . b k "ll l . oy ryeyrm: yu se men rrrn Of a mr et gene err· .. . w 

nin yapmrya mecbur olduklarr a r t- «Turk genczl Manastzlrgt bu kaclar 
lerden h~birine muhtar degil!n: ~~- ah~rk. bir ~ozun hakiki milliyetrilikle 
lah sana biitiin miskinlikleri v h l _ zrbzr alakast olmadrgrnt anlaman 1• 

e arne · T"k l kAI'd' 
rizlikleri telali eden, bilmenin, anla- rzn ur o man a r rr.> 

manrn ve davranmantn yerine geren e_EY AMl ~A~A 
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VIYANA OO_N .. U$U 

Tarihi tefrika: 53 M. TURHAN TAN 

Tezer saray1 atefe vermi,, fakat i, anla,Ilmi,, 
bunun iizerine Edirnede bogdurulup karde~i 
Yusufun sirtlna yiikletilerek Tuncaya atdmlf?tl 

F akat Tezer, obiir k1zlar gibi nefesi
ni k1sm1§ ve ko§esine sinmi§ degildi. Pa
di§ahm geldigini duyar duymaz mecnun 
bir fikrin tazyik1 altma dii§mii§tii, ay -
lardanberi siiriip giden tereddudlerden, 
endi§elerden, sikmhlardan kurtulmayt la
sarlami§h. Omzuna aldigi vazifeyi o ge
ce yapmak istiyordu. Elinde zehir yoktu, 
sil.ih yoktu. Olsa da bunlan kullanmak 
miimkiin degildi. F akat ate§ vard1. Sa -

ray1, herkes uykuda iken, tulu§turursa pa
di§ahm yanacagm1 umuyordu. 

hte bu deli du§iince T ezeri §Uurundan 
ayud1, iradesini mahmuzlad1 ve kadmca
glz, butiin saraym bir yalana aldamp IS· 
sJZhga biirundiigii bir demde odasmdan 

c;Ikh, duvarlara siiriinerek padi§ahm ya • 
tak odasma kadar gitti, elindeki yagh <;I· 
ray1 bir ko§e kandilinden tulu§turdu ve 
onunla perdeyi ate§ledi. 

!Ikin kiic;iik bir clZirtl ile perde iize
rinde kizii miinhaniler c;izen ate§, bir lah
za sonra parlak bir alev oldu ve ah§ab 
kaptyl mrmaga koyuldu. T ezer, hie; §a· 
§lrmadan, tela§ gostermeden alevin yiik • 
seli§ini seyrediyordu. Kapmm tutu§tugu • 
nu, padi§ahm ic;eriden kolayhkla <;1ka • 
m1yacagm1 goriinee hiZh h1zh yiiriidii, 
V ali de Sultan dairesine ula§h, or ada da 
bir perde tutu§turdu. 

Arhk vazifesini yaphgma kanaat ge • 
irmi§ti, Kara Mehmedin hayalini selam· 
hyarak odasma donuyordu. Fa kat c;ua
la§ml§ ah§ab duvarlan c;arc;abuk saran a
levier butun saray1 I§Ik ic;inde birakhgm
dan odalarma kapanml§ olan k1zlar, ha

remagalan hayret ve tela§ ic;inde kori • 
dorlara dokuluyorlard1. Bunlardan bir 
k1sml, iki taraftan yiikselen dumanh I§Ik 
arasmda T ezerin odasma dogru gittigim 
gormu§lerdi. 

Avc1 Sultan Mehmed, Sad1razam 
Kaymakami Siileyman Pa§anm takririni 
Edirnede ald1. Saray1n T ezer adh kadm 
elile tutu§turulan perdeler yiiziinden yan· 
d1gmJ anlaymea kii<;iik bir hiddet gos • 
termedi: 

- Emir, dedi, Allahm. Bilali Habe§i 
hazretleri bu klZ! ~u i§ i<;in saraya gon· 
dermi§ demek. Onun dilegi yerini buldu. 
Simdi ben de padi§ahhg1m1 gosteririm. 

V e T ezerin hem en Edirneye yollan -
masm1 Siileyman Pa§aya yazd1. Ayni 
zamanda 1stanbula bir memur gondere • 
rek yangm yerinde yeni bir saray kur -
durmaga ba§ladi. 

T ezer, on be§ gun sonra Edirneye var· 
mi§tl, k1sa bir sorgudan sonra Bostanci
ba§JYa verilip bogdurtulmu§tu. Padi§ah, 
bu yangm i§inde kendine bir suikasd bu
lundugunu dii§iinmii§ degildi. Saraym 
yanmasma Bilali Habe§inin liizum gor
dugiine inamyordu ve bu inancla tees -
sure liizum gormiiyordu. F akat ileride 
bir ba§ka halay1gm veya kolenin boyle 
bir harekete kalki§masmm oniinu almak 
ic;in de T ezeri oldiirtmegi gerekli bulu
yordu. Bilali Habe§inin maksad1 saraym 
yanmas1 ise bu maksad has1l olmu§tu, 
k1zm hayatile onun alakalanmasma sebeb 
yoktu. Cahil hiinkar i§te boyle du§iin -
mi.i§ ve zavalh T ezeri oldiirtmii§tii. (I) 

Kara Mehmedin tenbihine aykm ha • 
reket eden ve kendini goz gore gore teh
likeye atan Tezerin eesedi suya ahlacak· 

t1. Bostane1ba§l bu i§i kendi neferlerin -
den birine gordurmedi, ahu U§aklarmdan 
birine yiikletti. T esadiif, onun kar§Isma 
Yusufu c;Jkartml~ll ve bedbaht oluyii 
T uncaya atmak vazifesi oz karde§ine 
gordiiriiliiyordu. 

Ne 1stanbuldaki yangm1 duymu§, ne 
de ablasmm Edirneye getirilip boguldu
gunu i§itmi§ olan Yusuf, omzuna atJlan 
c;uvah T unea k1y1sma kadar kayidsizce 
ta§ldi. Oliiniin bogazma bir Ia§ bagla -
mak emrini aldtibndan su kenanna ge • 
Iince irice bir ta§ buldu, c;:uvalm agzm1 
ac;1p Ia§ I yerle§tirmek istedi ve ..... belin
ledi. 

Gozlerine inanm1yordu, inanam1yor -
du. Bir suc;lunun cesedi diye kayidsizce 
ta§Idigi, bogazma ta§ as1p suya atmaga 
hamJand1g1 §U oJii, kendinin cam cigeri 
ve oz karde§i miydi? .. Y usuf, hayretten 
teessure ve teessiirden teeennune gec;i • 
yordu. <;:1lgm bir buhran ic;inde oliiye sa
nhp gozya§I dokuyordu. 

F akat aglamaktan ne <;Ikard!? f§te 
Tezer olmii§tii. Hay1r. Olmii§ degildi, 
oldiiriilmii§tii. Ne gozya§I, ne doviinmek 
onu yeniden diriltemezdi. Bir erne! ard!
na dii§iip yurdundan aynlan ve o emele 
ermek hulyasile eiirmiinden c;ok biiyiik 
i§ler ba~armay1 goziine alan giizel kadm 
artlk bir hayal olmu§tu. Hakikatken 
yurdsuz, yuvas1z ya§ad1g1 gibi §imdi de 
mezars1z siiriineeekti. 

Y usuf, elinde ta§, uzun uzun aglad1. 
Gencligine doymadan, ardmda ko§tugu 
bahtiyarhk c;ic;eginin kokusunu duyma -
dan soniip giden giizel karde§ini sik sik 
kucaklay1p optii, ok§adi, sonra ne yapa
bileeegini dii§iinmege dald1. Oniinde bir 
olii vard!, beyninde de oliinun kara ha -
yaleti dola§Iyordu. Ne oliiden goziinii a
yuabiliyordu, ne o hayaleti kafasmdan 

kovmak kudretini buluyordu. 
Bununla beraber bir§ey yapmak ge • 

rekti. Bir saraylmm kendi bulundugu ye
re gelmesi ve bu vaziyeti gormesi iyi bir 
netice vermezdi. Bu sebeble eigeri yana 
yana, yiiregi kanaya kanaya kaderin om
zuna yiiklettigi ag1r vazifeyi yaph, oliiyii 
bir kere daha opup koc;tuktan sonra <_;U· 

vala yerle§tirdi, ta§I da yamha koydu ve 
ruhunu suya buakiyormu§ gibi her ya • 
mnda ate§li slZilar duya duya eesedi Tun· 
caya buakt1. Su, kopi.ikli.i tebessiimlerle 
ac;IIan bir ag1z gibi mahzuz bir inki§afla 
c;uvala sanh T ezeri kar§llami§ ve onu go
riinmez derinliklerinde oyutmak iizere 
hareli bir kucaklayi§la ic;ine <;ekip go • 
tiirmii§tii l ... 

[Arkast var] 

(1) Saray yangmmi tarih §oyle anlatl • 
yor: 

cSaraYI cedldi padi~?ah!nin Harem! has -
sma bir cariye miiba§eretile ate§ isabet 
eyledi. Umumen Haremi ~?erif ve Ad!l kb§
kii ve divan olan Kubab ve ta~ra bazine 
ve defterhanelerin balas1 ve Dariissaade 
kapiSl ve Karaagalar odalan ve Val!de Sui. 
tan yeri ve ic;; mutfak miilhakatile muh -
ter!k olup ciimle harem halk1 QaYll' kOl? -
kiine kag1p andan Esklsaraya naklolun -
duklarm M~!r istanbul Muhafizi Vez!r 
Siileyman Pa§anm arz1 Edlrnede rlkab1 
hiimayuna gelip mefhumu malumlan ol!
cak asia bel?erel mubarekei afitab misalle
rlne zerre kadar tegayyiir ve 1nflal anz 
olmayup emir Allahm demeden gayrl nes
ne buyurmaYJp kasde mukarin ihraka se
beb olan car!ye Edirneye getlrilip Bostan
Clba~?IYa tesllm ve mahnuk kilmip bogazl
na bir tal? baglayup Tuncaya attilar. 
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Bak1rkoyde yard1m edilen ~ocuklar 

Ambarlr koyiinde sevindirilen yavrular 

Cumhuriyet Halk Partisi Bakukoy Ders senesinin sona ermesi miinasebe-
kaza heyeti tarafmdan iic; sene evvel te§- tile cemiyet idare heyeti kazamn koyle -
kil edilmi§ olan Bak1rkoy Mekteb!ileri rini dola§arak butiin mekteb talebeJ .. rine 
Koruma Cemiyeti ic;inde bulundugumuz peynirlipide, lokum ve ders levazimmdan 

miirekkeb hirer hediye dagJtmi§tir. Bu 
ders Senesinin ba§langJcmdanberi haftada d k'' I d d .• k'IAt l 

ara a oy er e e mevzu te§ 1 a yap! -
be§ giin 24 c;ocuga sJcak yemek tevzi et- masma karar verilmi§tir. 
mi§tir. <;ok muntazam bir te§ki!atla i§ Resmimiz cemiyet idare heyetini :\m
goren eemiyet bu c;ocuklara aynea d!TS barh koyiindeki mektebin yavrularile bir-

1 ·1 · k t t · t · t1'r likte gosteriyor, evaz1m1 1 e g1yece e evz1 e ml§ • 

CUMHURiYET 

( eehir ve 
Tiirk Tiitiin 

Limited Sirketi 
' 

HazJrbgJnl bitirerek 
faaliyete ge~ti 

Tiirk tiitiinune mamul veya yaprak o
larak memleket haricinde mahrecler bul
mak uzere te§kil olunan §irket son gun -
Jerde faaliyete ba§lami§ bulunuyor. Y eni 
§irketin te§kili sebebi malumdur: Tiitiin 
ticaretinde husule gelen biiyiik tebeddul
ler neticesinde Tiirk piyasasmm en kuv
vetli muessesesi olarak ortada kendi Tii
tiin lnhisar idaremiz kald1. Muamelele
rinde manevi §ahsiyeti haiz bir miiessese 
olmasma ragmen nihayet resmi bir idare 
olan Tiitiin inhisar idaremizin hareketle
rinde ticaretin istedigi biitiin bir serbest
likle yiiriiyemedigi goriilmii§tiir. Halbu
ki bu idaremizin harice kar§l diger hususi 
miiesseselere nisbetle bi.iyi.ik emniyet ve 
itimad §artlanm haiz bulundugu malum
du, ve bu idaremizin miistesna vaziyetin
den hakkile istifade olunmamas1 bir zi
yandJ. hte ba§hca mii§tereklerinden biri 
inhisar idaremiz olan yeni te§ekkiil, tiea
ri sahada tam bir serbestlikle hareket et
mek suretile ortadaki noksam bertaraf et
megi istihdaf etmi§ bulunuyor. 

Milll mali muesseselerimizin de alaka
dar oldugu yeni miiessesenin idaresi ki
fayetli ellere tevdi olunmu§tur. !dare 
meclisi reisi Nemlizade Mithat biiyuk 
haysiyetile taariif etmi§ k1ymetli bir tiitiin 
tacirimizdir. ;;irketin miidurliigiine getiri
len Ahmed Naei Turae ise memleketi
mizin ihtiyae ve icablanm oldugu kadar; 
Avrupa ticaret alemini ve o alemle tema
sm inceliklerini pek iyi bilen ve bunu fli
yatile ispat etmi§ bulunan c;ok k1ymetli 
diger bir vatanda§ImiZdir. ~irketin faali
yetlerinde rol alan diger elemanlar da 
derece derece meziyet sahibi zatlard1r. 

Bu §artlar ic;inde yeni §irketin hay1rb 
muvaffakiyetlere namzed bulundugunda 
§iiphe edilemez. Bizden sonsuz temenni

ler. 

KOLTVR ISLER/ 
llk mekteb tatilleri 

Resmi ilkmekteblerde, 12 haziranda 
imtihanlara nihayet verilecektir. Maa -
mafih tatilde her hafta c;ar§amba giinleri 
ogleden sonra. cumartesi de ogleden evvel 
mektebler ac;1k bulunacak, ba§muallim • 
ler vaki olacak muracaatlere cevab vere
ceklerdir. Muallimler ise, adreslerini 
mekte.b miidurlugiinde b1rakmak §artile 
tatili istediklerl yerde gec;irebileceklerdir. 

Tiirk muallimlerinin Alman-
ya seyahati 

Alman Muallimler Biriligi, istanbul 
Alman mektebi vasitasile temmuz ay1 i • 
c;inde Turk muallimlerini Almanyaya da· 
vet etmi§tir. 

Alman Muallimler Birligi, Almanya
ya gidecek muallimlerin gezecekleri ve 
mesleki tetkikat yapaeaklari §ehirlerin i
simlerini ve muallimlerin ne suretle mi -
safir edilecegini gosteren bir program 
haz1rhyarak istanbul Alman mektebine 
gondermi§tir. 

Bu programa gore her Turk mualli • 
minin i§tirak edebilecegi bu seyahatte 
muallimler 28 giin Alman muallimlerinin 
misafiri olarak Almanyada kalacak ve 
Breslav, Dresden, Berlin, Hamburg. 
Bremen, Ror, Kolonya, Ren, Frankfort, 
1mmayin, Haydelberg, Karmi§ Parten
kir§e ile Munihte tetkikat yapaeaklard1r. 

Avusturya Muallimler Birligile Ma -
car Muallimler Birligi de Tiirk mual -
limlerini davet etmi§ olduklarmdan seya
hate i§tirak edenler Viyanada ve Pe~ -
tede de kalacaklardir. 

T etkik seyahati 38 giin devam edeeek-
tir. 

CEMIYETLERDE 

K1z1lay Uskiidar §ubesinin 
verdigi miisamere 

KIZ!lay haftasi miinasebetile evvelki 
giin Oskudar kaza §llbesi tarafmdan Do
ganciiar parkmda bir eglence tertib edil
mi§tir. Park ba§tana§agl kii<;iik biiyiik 
bayraklarla siislenmi§ti. Binleree halk 
parkta toplanml§ ve gee; vakte kadar bir 
koro heyeti tarafmdan miiteaddid muzik 
parc;alan <;almmi§ ve K1Z1lay hakkmda 
birc;ok soylevler verilmi§tir. 

Bugiin Oskiidar §Ubesi tarafmdan ge· 
ne daha biiyiik programh bir merasim ve 
bir eglence yapilacakhr. 

Garsonlarm bah§i§i meselesi 
Garsonlar Cemiyeti heyeti umumiyesi 

bu aym 19 unda Bursa sokagmda musiki 
san'atkarlan cemiyetinde bir toplantl ya
pacaklard!r. Bu toplantlda garsonlann 
otedenberi SizJandigi garson bah§i~i me· 
selesi gorii§iilecektir. Garsonlar bah§i§ -
lerin ve yuzde 1 0 garson hakkmm da 
patronlar tarafmdan almmasma itiraz 
etmektedirler, 

Memleket Haberlerl 
~- ~imendiferleri 
~irket hesablar1nda 

hileler mi yapm1'? 

\ Giimriik ambarla
rinda hirsizhk oldu 

Sark Demiryollarmda 935 senesi he
sablan iizerinde yap1lan tetkikata aid 
rapor N af1a Vekaletine verilmi§tir. 

T etkikah yap an heyet; kumpanyamn 
hiikumet tarafmdan satm almma teklifi 
iizerine yapt1g1 baz1 hesab hilelerini ve 
dogru olm1yan hareketleri meydana <;l· 
karmi§ ve bunlan da raporuna eklemi§tir. 

Kumpanya demirba§ e§ya degerini, 
hiikfunetin satm almma teklifini yaplik -
tan sonra - hi<; te sebeb yokken - altm 
esas1m ileri siirerek e§Ya bedelini dokuz 
misli arhrmak suretile bilan"oya 300,000 
kiisur lira bir fark ilave etmi§tir. Kum -
panya bunu Paristeki merkez biirosun -
dan ahnan bir emir iizerine yapmi§tlr. 

Kumpanya direktorii ve ecnebi ~efle
rin sigorta primleri kumpanya tarafmdan 
odenmekte ve kumpanya binalarile sair 
tesisat frank esasile bir sigorta kumpan • 
yasma sigortah bulunmaktadir ki bunla
nn ikisi de yolsuz harekettir. Kumpan -
yanm hic;bir i§inde miinakasa ~artlarma 
riayet etmedigi, c§ya ve malzeme ihalele
rini muayyen e§hasa yapt1g1 goriilmii§tiir. 

Hi<; liizum yokken Sofyada bulundu
rulan bir muhabire miitemadiyen para 
gonderilmesi de nazan dikkati celbet -
mi~tir. -------
Takas suiistimali 

Miifetti,ler yeniden tah· 
kikata liizum gordiiler 
Bundan iki sene evvel efkan umumiye

yi c;ok me§gul eden biiyiik takas yolsuz
luguna aid tahkikat mahkemeye intikal 
edecegi suada miifetti§ler bu tahkikata 
yeniden el koymu§lard1. 

Takas tahkikahm yap an muhtelif 
V ekaletlerin miifetti§lerinden murekkeb 
kan§lk heyet uzunboylu tahkikat yaparak 
ve o esnada takas heyetinde bulunan ve 
heyet haricinde eksperlik yapan zevati 
ticaret miidiirliigii ve oda memurlarile 
giimriik memurlanm dinliyerek biiyiik bir 
rapor hazirlami~h. Sonra goriilen liizum 
iizerine mufetti~ler tekrar tahkikat yaj)
ml§lar ve raporlanm aid oldugu Yeka
letlere vermi~lerdi. Bu raporlara gore ta
kas suiistimalinin yap1ldigi anla§Ihyor ve 
bu geni§ suiistimalden dolay1 i<;lerinde sa
bJk ticaret mudiir, bir ticaret komiseri. o· 
da idare heyeti azalan ve birc;ok memur· 
lar, eksperler olmak iizere 43 ki§i suc;lu 
olarak gosteriliyordu. Bu meyanda sui
istimale onayak olan bazl kimselerin de 
memleket haricine kac;hklan anla§Ilmak
taydi. 

Suc;lulardan memur olanlarm evrak1 
Vilayet idare heyetine verilmi§, liizumu 
muhakemelerine karar verilmesi iizerine 
bu memurlar derhal Devlet ~urasma mii
racaat ederek Vilayet idare heyetinin ka
rarma itiraz etmi§lerdi, diger taraftan 
memur olm1yan suc;lularm 36 kilo 300 
gram tutan tahkikat evrak1 da sekizinci 
ihhsas mahkemesine verilmi§ti. 
· Simdi gorulen liizum iizerine bu bii • 
yiik ve §iimullii i§e mufetti§ler yeniden el 
koymu§lardir. Evvelce bu tahkikatJ yap
ml§ olan giimriik mufetti§lerinden eski 
istanbul Giimriikleri Ba~miidiirii Ali 
Kemal diin Gumriige gelerek tahkika· 
ta ba~laml§hr. Ali Kemal eski tahkikat 
evrakmm suretini de <;Ikartmaga ba§la • 

Galata Ermeni kilisesine 
miitevelli heyeti se~ildi 

lstanbul Vilayetinin kararile Galata • 
daki Ermeni kilisesi miitevelli heyeti reisi 
Ohanes Ke§i§yanm vazifesine niha • 
yet verilmi§tir. Vilayetin bu karan Gala
ta nahiye miidi.irii T alat tarafmdan 0-
hanes Ke§i§yana teblig edilmi~ ve evvel
ce c;ekilen mutevelli heyeti azalanmn da 
bundan sonra idare i§lerine i~tirak ede -
eekleri bildirilmi§tir. Ke§iiyana §Imdiye 
kadar oldugu gibi yalmzba§ma hareket 
edemyecegi anlahlarak derhal intihabat 
yapilmasi teblig olunmu§tur. 

Bunun iizerine yap1lan intihab netice· 
sinde yeni miitevelli heyeti riyasetine 
Dandinyan, veznedarhga da Hammyan 
sec;ilmi§tir. 

Son zamanlarda bir~ok hadiselere 
sahne olan Galata kilisesi bu suretle ka
nuni bir heyet tarafmdan idare edilme
ge ba§lanmi§hr. Y eni mutevelli heyeti, 
Ke§qyanm iki senedenberi yalmzba§ma 
yaphgl i§lerin tetkikine ba§lami§tlr. Diger 
taraftan Evkaf Mi.idiriyeti de Ke§i§yanm 
tuttugu defterleri tetkik etmek liizumunu 
hissetmi§tir. Bundan ba~ka polis miidiri
yeti de yapilan baz1 §ikayetlerle bomba 
hadisesi etrafmda aynca tahkikat yap -
maktadJr. 

Diger taraftan aylardanberi m!la§ a • 
lam1yan papazlar da Ke§i§yan aleyhine 
ikamei dava etmi§lerdir, 

Su~lular Adliyeye verile
rek tevkif edildiler 

Giimriik ambarlarmda bir senedenberi 
yap1lmakta olan bir h1mzhk meydana 
c;Ikanlmi§ ve bu i§in suc;lusu olarak am -
barda hamalhk ve ahc;1hk yapan 1bra -
him ile SJdd1k Adliyeye verilmi§lerdir. 

Y ap1lan tahkikatta bir senedir zaman, 
zaman birc;ok sand1klann bazan k1smen 
ve bazan da tamamen kmlarak ic;lerinden 
kiilliyetli miktarda e§ya yalmdtgl mey
dana <;Ikanlml§ ve su<;lularm evlerinde 
yap1lan ara§hrmada da bu e§yalardan 
bir c;ogu bulunmu§tur. 

S1dd1k ile ibrahimin dun Sultanah -
med birinci sulh ceza mahkemesinde du
ru~malan yapiimi§hr. Bunlardan S!dd1k, 
hakimin sordugu suallere kaT§l ezciimle: 
«Ali, Murad, Musa ve diger bazi ha • 
mallar tarafmdan bir senedir bu kabil 
huSIZhkl ar yapild1gm1 biliyordum. Fa -
kat isbat edemem diye ihbar etmedim.» 
demi§tir. Sorgu sonunda her iki suc;lunun 
da tevkifine karar verilmi§tir. 

ADLIYEDE 
Ayag1 kesilen ~ocukcag1z 
Evvelki giin Culhane park1 oniinde 

bir tramvay kazas1 olmu§; tramvay al -
tmda kalan Orhan Ru§tii isminde bir c;o
eugun iki ayag1 birden kesilmi§ti. Bu ha
dise hakkmda Miiddeiumumi muavin -
lerinden Hikmet tahkikata devam etmek
tedir. Giilhanede tedavi altma alman c;o
cugun muayenesine liizum goriilmii§ ve 
tabibi adli Enver diin hastaneye giderek 
muayeneyi yapml§hr. 

Bir ciiriim e§yasi ortada yok 
Egirdir Miiddeiumumiliginden lstan -

bul Miiddeiumumiligine gonderilen bir 
paket ic;indeki e§yayi eiirmiye kaybol • 
dugu ic;in tahkikat yapilmaktadir. 

Soylendigine gore T1bb1 Adli miies -
sesesinde muayene edilmek iizere gonde
rilen bu paketin ic;inde bir cinayet ma -
smda kanlanan bir pantalon vard1r. Pos
ta idaresinden Adliye levaz1mma teslim 
edildigi soylenmekte ise de paket mey
danda yok'tur. Tahkikat neticesinde ne 
oldugu anla§Ilacakhr. 

Bir katil 15 seneye mahkiim 
oldu 

fstinyede c;ilekc;ilik yapan Hiisnu ile 
Dursun arasmda hundan bir miiddet ev
vel bir kavga olmu§ Hiisnii tabanea ile 
Dursunu oldiirmii§tii. Sebebine gelince, 
Dursun c;ilek parasmdan Hiisnude olan 
alaeagm1 alamamasi iizerine icraya mu
raeaat etmi§ Hiisnii de bundan mugber 
olmu§tu. Bu yiizden a<;Ilan ve Ag1rceza 
mahkemesinde bakiimakta olan dava ne
ticelenmi§ suc;lunun on be§ sene hapse 
konmasma karar verilmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Devlet tiyatrosu hakkmda 
yap1lan tetkikat 

Memleketimizde kurulaeak devlet ti
yatrosu hakkmda tetkiklerde bulunmak 
uzere evvelce §ehrimize gelmi§ bulunan 
Karl Ebert, tetkiklerini bitirerek rapo
runu Maarif Vekaletine vermi§tir. Karl 
Eberlin en fazla iizerinde durdugu mese· 
le, dram ve operet artisti yeti§tirmektir. 
Devlet tiyatrosunda kurulacak orkestra
da c;ah§mak uzere de miistaid zekalar 
tesbit edilmektedir. Oskestrada c;ah§mak 
ic;in §imdiye kadar 25 gene tesbit edil -
mi§tir. 

Karl Ebertin fikrine gore, Musiki Mu
allim mektebinin, bugiinkii mektebcilik 
ruhuna dokunulmadan yava§ yava§ bir 
konservatuar haline getirilmesi muva -
fiktlr. 

Bugiin 600 go~men geliyor 
N az1m vapurile bugiin Kosteneeden 

600 goc;men gelecektir. Bunlar T uzlada 
s1hhi tathirata tabi tutulduktan sonra 
Anadolu dahiline sevkedileeeklerdir. 

VILAYETTE 
T ahrir komisyonlar1 ite 

hatladi 
Arazi tahririne memur edilen komis -

yonlar mmtakalannda i~e ba§lamJ§lardn. 
Komisyonlara liizumu kadar katib de 
verilmi§tir. 

Emniyet miidiirliigii kadrosu 
geldi 

Istanbul Emniyet Mudurliigii kadrosu 
diin Vilayete teblig edilmi§tir. Y eni kad
roda degi~iklik yoktur. 

- ECNEBI MEHAFILDE 

Yugoslavya Naz1r1 geliyor 
Yugoslavya kabinesinde sandalyasiz 

N azu doktor $evki Behmen bu sabahki 
Trenle Belgraddan §ehrimize gelecek 
buradan Ankaraya gidecektir. Sevki 
Behmen Yugoslavya Ba§vekilinin ~:ok 
yakm dostlarmdand1r. 

FransiZ 
politikas1 ----JE=I ransada i~ ba~ma u- geldi. Y eni kapinedeki en 

him nezaretleri sosyalistlerle 
dikal sosyalistler payla§hlar. 
ler yeni hukumete i§tirak etmediler; 
muzaheret etmegi vadettiler. Su 
var ki komiinistler Blum kabinesinin 
~iindiigiinii ve yapllgmi ne zaman 
miyeeek olurlarsa kabine ekalliyette 
larak dii§eceginden sol eenahm u,.,u ... , 

smdaki bu parti daima dileklerini 
mete i~tirak etmeksizin yaptlraeak 
yette bulunaeakhr. 

Bu vaziyeti sosyalistler iyi 
rinden son kongrelerinde liderleri 
Blume kabinesinin azalanm diledigi 
sec;mege salahiyet verirken 
esaslarda pek ayn olmadiklanm ispat 
den kararlar verdiler. Bu kararlann 
~mda Fransa dahilinde fa§izmi yani 
partileri kmp y1kmak, bankalan ve 
nayii inhisar altma alan patronlar 
resine kar~I sava§ yapmak ve 
miiddetini indirmek vard1r. 

Sosyalist partisinin inkilabci '"""'~s11n1 
Fransada sermayedarhk rejimini tama 
mile ve kokiinden y1kmak ve yeni 
mai binay1 bundan sonra kurmak 
da tasrih edildi. 

F ransamn dahili rejimi degi§iyor 
mektir. Aeaba Fransanm miistemleke 
d1§ politikalan da degi§ecek midir? 
yalistler kongresinde di§ politika \he 
rinde gorii§uldiigii vakit, 1918 
denberi yani V ersay muahedesinden 
baren ba§hyan F rans1z harici 
alaka ve miinasebetin kesilmesi 
kabul edilmi§tir ve Harieiye NcL•tu "'"' I 
de Lavali dii§iiren, Milletler Cemiy 
ve zecri tedbirleri §iddetle iltizam 
M. Delbos gelmekte olduguna 
F ransanm yeni d1§ politikas1 lngiltere 
s1k1 mesai birligine ve Milletler 
tinin miidafaasi esaslarma dayanaeaktlt 

F ransanm mustemleke politikasmm d1 

esasmdan degi§ecegi anla§Ihyor. F ransa· 
mn himayesi altmda bulunan T 
Beyligi nezdinde F rans1z fevkalade ko' 
miseri iken F as Sultanhg1 fevkalad1 

komiserligine tayin olunan M. Peyrou ' 
tona kongrede ~ok ~iddetle hiicum edil ' 
mi~ ve ittifakla aleyhine bir karar suret 
ka u edi mi~ ir. umai eyhm Fasta 1 

ki sosyalistlerin, Paris kongresine mu ' 
rahhas gondermelerine mani olmasl, b~ 
hiicuma sebeb gosterilmi§se de gerek Tu• 
nusta, gerek F asta yerli politikaeJlar• 
kar§I gosterdigi §iddet, bu hiieumlarda en 
biiyiik amil olmu§tur. 

1ngiltereden sonra dunyamn en biiyii~ 
mustemleke imparatorlugu F ransad1t• 
Miistemlekelerin en zengin ve miihim los' 
m1 §imali Afrikadad1r. 1870 F rans1z 1 

Alman harbindenberi nefsi F ransan1ll 
miidafaasmda, §imali Afrikadaki yerle 1 

rin muharib ve eesur halkmdan alman as' 
kerlerin muhim hissesi vard1r. Buna rag: 
men bu miistemlekelerin yerli ahatisl 
meb'us ve belediye azas1 sec;emedikied 
gibi mahkemelerde orfi kanunlarla idare 
olunurlar. 

Zaman ilerledikc;e §imali Afrika miis: 
liimanlanmn gozii ac;Ilmi§tlr. Medenl 
haklardan ve F ransadaki adilane kanun• 
lardan mahrum edilmi~ olmalan miinev ~ 
ver ve gene Cezayirli, T unuslu ve F ash 
miisliimanlar tarafmdan milli bir haka • 
ret gibi telakki edilmi§tir. Bu yiizden 
bunlann arasmda milli hareketler c;ok 
kuvvet bulmu§tur. Simdiye kadar Fran 4 

sadaki hiikumetler bu hareketleri k1he va 
ate§le yah§hrmak istemi§lerdir. 

Sosyalistler ise ba§ka tiirlii du§iiniiyor• 
lar. Bun!~. kongrelerindeki temayiiller -
den anla§Jidlgi vec;hile, §imali Afrika 
miisliimanlanm F ranSJZlarla miisavi hak 
sahibi gormek istiyorlar. Eger bu •rzu• 
ian Blum kabinesi tahakkuk ettirecek o" 
!ursa Fransa ile miistemleke imparatorlll" 
gu arasmdaki miinasebetler biisbiitiin de~ 
gi§eeektir. Sosyalistler kougresinde Frail" 
sa ile Suriye arasmda dostluk ve muhalY 
bet tesisi ve iki memleketin bundan soil" 
raki munasebetlerinin bir ittifaka dayan• 
mas1 ve Suriyenin de lrak gibi Milletle~ 
Cemyetine aza olmas1 i"in de bir karaJ 
sureti kabul edilmi§tir. Suriyedeki Vata" 
nilerin biitiin iimidi F rans1z sosyalistle " 
rindedir. Bu iimidledir ki ~imdilik Filis • 
tindeki 1rkta§larmm miicadelesini yeni bff 
ornek tutmuyorlar. 

Muharrem Feyzi Toga1: 

Cumhuriyet 
Niishaa1 5 Kuru1tur' 

Abone J Tiirkiye 

,eraiti I i~o 
Senelik I 400 Kr. 
Alb ayhk 750 
o~ ayhk 40() 
Sir ayhk 150 

UOO Kr. 
t450 
800 

yokt• 



eza mahkeme1eri usulii 
kanununda tadilat 

Kii~iik Antant 

ri •• •• • 0~ devlet reisinin yapa· 
rk Yeni li.yiha ile ~abuk gorulmes1 laz1m gelen cagl bu toplanbya biiyiik 

; k:d, ciirmii me,hudlarda miiddeiumumilerin ehemmiyet verilmektedir 
dii salahiyetleri genillletilmektedir egel -r 

te ~: Ankara 4 (T elefonla) - Ceza mu- kanlmi§tlr. Esasen Alman kanunundan 
1nte ,'hakemeleri usulii kanununun baz1 mad • iktJbas edilmi§ olan ceza usulii muhake ~ 
piik~ delerini degi§tiren layiha yakmda Mec • meleri kanununun aslmda da boyle bir 
vaZl liste gorii§i.ilecektir. 20 agustos 1929 ta- kayid yoktur. Bu hiikiim eski ceza usulii 

rihindenberi mer'i olan ceza muhakeme· kanunundan nakledilerek yenisine ilave 
ikle leri usulii kanunundaki bu degi§ikliklere edilmi§tir. Enciimende bir klSlm aza ha
t 1\ tatbikat noktasmdan liizum goriilmii§ • kimlerin muhitin hakh veya haks1z beli
'i g~ ti.ir. Bu meyanda mahiyetleri itibarile ren hissiyahnm manevi tesiri altmda 
tied ~abuk gi:iriilmesi laz1m gelen me§hud eli- kalmalan gibi ihtimaller kar§Jsmda bu 

pat 1 ri.i.rn vak' alarmda Cumhuriyet Miiddeiu- kay din bir teminat oldugunu ileri siire ~ 
ba hlumilerinin salahiyetleri de geni§letil • rek (§iipheyi dai hallerin) dava nakline 

i sa. rnektedir. Vak'a mahallinde sorgu sulh bir sebeb olarak maddede bulunmasm1 
sl hakirnlerile Cumhuriyet Miiddeiumumi ~ istemi§lerdir. Enciimen ekseriyeti ise ~u 

iim. l~ri tarafmdan yaptlan tahkikatm ilk tah- miitalea ile (§iipheyi dai) kaydini kaldu
erh k1katta tekrar edilmemesi esas1 kabul e - mt§tlr. (Bi.iti.in alakahlann bu kayde da

dildigi gibi bugiin filen mevcud olm1yan yanarak taleb edecekleri dava nakli hu
sini karar hakimligi te~kilatl da kaldmlm1~ ~ suslan bu talebleri tetkike salahiyetli o • 

rna hr. Layihayl tetkik eden Adliye encU ~ Ian mercileri i§gal ederek ~iipheli sayila
ic;ti .tl'leni tneriyet tarihini 1936 eyluliini.in bi,.: cak hallerin tasrih ve tahdidine de imkan 
du~ olarak gostermi~tir. Bu suretle yeni de ~ bulunmad1gmdan fena niyete mUstenid 

gi§ikliklerin icab1 olarak adliyece yap1l- olmasa bile i~leri i~letmege yo! ac;acaktJr. 
de rnast zaruri bazt te§kilata ve hakimlerle Adliye Vekilinin ammenin emniyetini 

e v alakadarlann yeni hUki.imleri tetkiklerine koruma noktasmdan davayt nakletmek 
Sol ~akit birakilmi§ oluyor. Layihamn Ad ~ salahiyeti ~iipheyi dai halleri de ~iimulii 
ze ' ltye enci.imeninde mi.izakeresi esnasmda dahiline almaktadu.) Enciimen ekseriye
esio 14 iinci.i madde i.izerinde bir noktai na - ti bu dii§i.incesinden ba&ka hakimin red ~ 
i~ Zar ihtilaft olmu~tur. Bir davanm nakli- dine clair olan kanundaki hiikiimlerin bu 

asill ne dair clan bu maddede nakil sebebleri endi§eleri gidermege kafi gelecegi kana
aklJ arasmdaki (§iipheyi dai haller) kaydi c;t· atinde bulunmustur. 

"'""""'"""""""""""'"""1111/llllllflllll/lflllflfllflflflflfl/llfllllfilllflflflfllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIoumuoo ........ .,., .......... . 

de~ Resmi matbaalar Selanik grevi 
ore 
il1 Ankarada bir isim albnda Hiikumetin aldJgl tedbir· 
t~ birle~tirilecek ler sayesinde akim kald1 
dJ Ankara 4 (T elefonla) - Muhtelif 

yerlerde c;ah§an devlete aid matbaalarm 
birlc§tirilmesine karar verilmi§tir. Buna 
dair kanun layihast Meclis Maarif En
c!imeninden c;tkh. T asavvura gore fstan

u • buldaki Devlet Matbaast (Maarif mat· 
il ' baa~t) na~ile kalacakttr. Erkamharbiye 
ret emz. nhtsarlar ve Harita matbaalan da 

mensub olduklan Vekaletlere bagh ola
rak c;alt§acaklardtr. Bunlann haricinde 
olan matbaalar Ankaraya nakledilecek 

Atina 4 (Hususl) - Selanigin mu ~ 
tedil i§~ilerinin itirazlarma ragmen ev • 
velce verilen karar dairesinde yirmi dart 
saatlik umumi grev dun geceyarisl ba§la
ffil§tlr. Bu geceyanst hitam bulacaktir. 

Grev akim kaldr 

A tina 4 (T elefonla) - Selanik i§ · 
c;iler endikasmm ekseriyeti dahil 'olma ~ 
d1klanndan grev akim kalmJ~tlr. Hiikfi -
metin ittihaz ettigi tedbirler sayesinde 
Selanikte en ufak bir hadise bile zuhur 
etmemi~tir. tl' ve biiyiik bir (Devlet matbaast) tesis e • 

dilecektir. Devlet matbaast, devlet mlies
seselerinin i§lerini gorecektir. Maamafih 
devlet mliesseseleri harice de i§ verebile-

iik ceklerdir. Bu matbaa, 3 seneye kadar 
kurulmu§ olacakhr. 

r~ , 
a 
k 

M1s1rda bir otobiis kazas1 
Londra 4 (A.A.) - Kahire ile Za

gaz.ig arasmda bir otobiis bir agaca c;ar· 
Parak Kanala yuvarlanmt§ ve dart Mt • 
strh olmii§tiir. !kisi devlet memuru ol -
hlak iiz.ere dart ki§i agtr surette yaralan
hlt§hr. 

Bir eksprea yand1 
d Paris 4 (A.A.) - Cenub ekspresin
d e ~olda giderken yangm c;tkmt~ ve tren 

ukl'urularak yolculann ba§ka bir trene 
na tne liizum has1l olmu§tur. 

Bir tayyare kazas1 
Ahlsterdam 4 (A.A.) - ;;ihpol ci -

Vannda bir Avusturya uc;agt yere dii§iip 
~~alanmt§hr. fc;inde bulunan Kredit 

§tald Bankast direkti:irii M. fon Hen
gel ile diger bir yo leu i:ilmi.i§lerdir. 

Bir Yunanhmn orduya 
teberruu 

1 
.. ~tin~ 4 (Hususi) - fskenderiyede 
utun tlcaretile me§gul as! en Y unanh 

Kuturellis Ba§vekile gi:inderdigi bir mek
t~bda Yunanistana yapmakta oldugu 
hizmetleri takdir ettigine bir deli! olarak 
ordu~a son sistem iki bombardtman tay· 
yares1 teberru ettigini bildirmi§tir. Bu 
tayyarelerin k1ymeti 15 bin lngiliz lira -
smdan faz.ladtr. 

Yeni Yunan Ziraat Naz1r1 
Atina 4 (Hususi) - Ziraat Nam

tgtna tayin edilen Kiryakosun diin tahli-
Yaptlmt§ ve i§e ba§lami§hr. Eski N aztr 

gazetecilere yaphgt beyanatta istifast
n~n sebebi, s1hhl vaziyetinden ileri geldigi
m soy!iyerek Ba§vekille aralannda ihti
la£ <;Ikhgt §ayiastm tekzib etmi§tir. 

Ankarada Sovyet sporcu-
luguna aid bir film 

. Ankara 4 (A.A.) - Sovyet Rusya
da spor hareketlerine aid bir filmin Sov
Yet elc;iliginde gosterilmesi miinasebetile 
bh siivare verilmi§tir. 

Ba§ta fsmet fnonii olmak iizere Vekil
ler ve sefaretler erkam haz1r bulunmu§
tur. 

Bugiinkii meclis 
Ankara 4 (Telefonla) - Meclis yarm 

16 te toplanarak i' kanunu layihasmm 
rniizakeresine devam edecektir. 

T evkif edilen komiinist meb'uslar 
Atina 4 (Hususi) - Hiikumet Tisal

yamn komiinist meb'uslanm tevkif ettir
mi§tir. Bu meb'uslann Golos grevcilerini 
k1yama sevkettikleri anla§lldtgl ic;in tev
kifleri mi.iddeiumumilik<;e istenmi§tir. 

Ankarada sisleme tecrilbesi 
Ankara 4 (Telefonla) - Bugiin An -

karada tayyare hiicumuna kar:p bir 
sisleme tecriibesi yaplld1 ve Bakanhklar 
mahallesi 10 - 15 dakika giizden tama -
men kaybolacak bir §ekilde sisle or -
tiildu. 

T ek kitab usulii 
b1rakdacak m1? 

Ankara 4 (Telefonla) - Soylendigi -
ne gore, tek kitab usuluniin faydah ol
mad1g1 hakkmdaki miitalealar nazan 
dikkate almarak tetkiklerde bulunula -
cakbr. Tarih ve yurd bilgisi gibi kitab
lardan ba§kalannm §imdiki usulden ay
rl tarzda haztrlatllmas1 dii§iiniilmekte -
dir. Meclis 'Maarif Encumeninin de bu 
hususta Kiiltur Bakanhgmm nazan dik~ 
katini celbettigi anla§llmaktadtr. Diger 
taraftan programlarm ikide bir degi§ -
miyecek tarzda tertibi ciheti de temin 
edilecektir. 

Ankarada resim sergisi 
Ankara 4 (Telefonla) - Giizel San'at

lar Birliginin 13 iincii resim sergisi cu
martesi giinii 4 te sergi evinde a~1la -
cakbr. Bu miinasebetle bugiin matbuat 
mensublarma bir ~ay tertib edildi ve 
sergi hakkmda izahat verildi. 
Polonya • Litvanya hududun · 

da yeni bir hadise daha 
Kaunas 4 (A.A.) - Polonya ~ Lit

vanya hududunda, Polonya topraklarm
dan ac;tlan bir ate~ neticesindee bir muha
flz nefer olmi.i~tiir. Hadisenin sebebi he
niiz anla~Ilamaml§IIr. Litvanya makam
'an tahkikata baslam1 lardtr. 
Yunanistan 3 telsiz istasyonu 

yaptyor 
Atina 4 (Hususi) - Miinakalat 

N ezaretinin talebi iizerine Yunanistanda 
iic; telsiz merkezi tesisine karar verilmis -
tir. Bu merkezler Atina, Selanik ve Pat
rasta yapdacaktJr. 

PAQiS llORSASI 
Paris 5 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugunku kapam~ fiatlan §Unlardu: 
Londra 76,54 1/2, Nevyork 15,19, Ber

lin 610,50, Briiksel 256,75, Madrid 207,25, 
Amsterdam 1026,25, Roma 119,70, Liz -
bon 69 25 Cenevre 490,62 1/2. bak1r 40 -
40 112.' k~lay 183,05, altm 138,3 1/2, gu
mii§ 19 15/16. 

Biikre§ 5 (Hususi) Yugoslav 
N aibi Kralisi Prens Pol ile Cekoslovak
ya Cumhur Reisi M. Bene§ cumartesi 
sabahi buraya gelerek Kral Karolu zi
yaret edeceklerdir. Bu miinasebetle ii<; 
Ki.i~i.ik Anla§ma devletinin idare edenler 
arasmda miihim gorli§meler yaptlacak -
tlr. 

Alman haberlere gore i.ic; devlet reisi 
bilhassa §U meseleleri gorii§eceklerdir: 

1 - Habsburglann avdeti. 
2 - Lehistana, Sovyet Rusyaya ve 

Almanyaya kar§l Kiic;i.ik hilafm vazi -
yeti. 

3 - Zecri tedbirlere kar§l Kiic;iik iti
lafm tutacag1 yo!. 

Cekoslovakyamn Sovyetlerle anla§ -
maya taraftar oldugu, halbuki Yugoslav
yanm buna §iddetle muhalefet ettigi soy
leniyor. Buna kar§l Romanyanm da Al
manya ile anla§maya taraftar bulundugu 
kaydedilmektedir. Herhalde Bi.ikres ko
nu§malarmdan miihim neticeler c;!kacagl 
iimid edilmektedir. 

italya, Akdenizde kimse
den korkmuyormu~ 

Sofya 4 (Hususl) - ltalyan Ayan 
azast ve Peruzla iiniversitesi Rekti:irii 
Orano anla§tlan gec;en gi.inkii konferan· 
smm yaptlgl tesirleri biraz azaltmak 
ic;in bugiin Ultro gazetesine §U beyanat
ta bulunmu§tur: 

«- Bugi.in ltalyada hie; kimse harbi 
istememektedir. F akat biz kendi sulhu • 
muzu koruyabilmek ic;in harbe hamlan • 
maktaytz. ftalya, diinya sulhunu tehdid 
etmemektedir. Y almz kendini miidafaa 
etmektedir ve biz bugiin ltalyanm deniz 
ve hava kuvvetlerile iftihar etmekteyiz. 
Ciinkii onlar SJTf ltalyanm eseridir. Bi ~ 
zim hava kuvvetlerimizde diinyanm en 
iyi tayyarecileri bulunmaktadu. Bizim 
deniz kuvvetlerimiz her zaman haztr bir 
haldedir. Ve Akdenizde hit; kimseden 
korkmamaktad1r. 

ltalya, bugiin Balkanlardan fazla Or
ta Avrupa ile alakadard1r. ltalyanm Yu
goslavya ile olan miinasebatJ arhk iyt -
dir. Ve Yugoslavya bu vaziyette bizden 
§ikayet edemez. lngiltere dahil olarak 
biitiin diinyanm Habe~istandaki hakk1 ~ 
mlZI tantyacagml iimid etmekteyiz. Ciin
kii bu diinya sulhunun muhafazasl ic;in 
bir hareket olaca ktir. 

~in de 
harb 

gene dahili 
ba~lad1 

,Sanghay 4 (A.A.) - Cinliler bi.i ~ 
tiin gayretlerini, istiklallerini mi.idafaa ve 
arzulanm merkez hiikumetine kabul et • 
tirmek i~in sarfetmektedirler. Kanton 
Venankin arasmdaki miicadele si.iel saf
haya girmi§tir. 

Cenub Cininde hududlarmda cereyan 
etmekte olan siiel hareketleri tekzib eden 
resmi hic;bir malumat almmamt§t!r. 

Cankay§ekin Kuangtung ve Kuangsi 
hududlarmda 350 bin ki§i tah~id ettigi 
haberi inamlacak mahiyettedir. U<; Kan· 
ton ordusunun bu hududlara dogru yi.i ~ 
riimekte oldugu bildiriliyor. 

Bu malumata gore Kuangsi ordusu 
Hunana girmi§tir. Ayni zamanda Kan -
ton birinci ordusu hududu ge~mi, ve 
~imdi Heng<;ene dogru yiiriimektedir. Di~ 
ger Kanton ordusu da hic;bir mukave.mete 
maruz kalmakstzm ayni istikamette tier -
lemektedir. 
Bulgaristanm harb levaztmi 

Sofya 4 (Hususl) - Bulgaristanda
ki biitiin garnizon kumandanlan diin Sof· 
yada Harbiye Nazmnm riyaseti altmda 
umuml bir i<;tima akdettiler. Bu mi.ina .• 
sebetle Harbiye N azm Bulgar gazetecl
lerine verdigi beyanatta bu ic;timada bi.i
ti.in kumandanlann kendi ktt' alanmn son 
vaziyetleri ve ihtiyaclan hakkmda Har· 
biye Nazmna rapor verdiklerini ve yaz 
talimleri ve manevralar i~in de Harbiye 
N azmndan emirler aldiklanm si:iylemi§· 
tir. 

Garnizon kumandanlarmdan bir~ok
lan bugi.in Kral tarafmdan da kabul edil
diler. 

· Kumandanlar, vazifeleri arasmda 
Bulgaristanm siyasl vaziyetlerile de a -
!akadar olmu~lar, bugiinki.i partisiz vazi
yetin devam etmesine ve kat'iyyen eski 
parti hayatma doni.ilmemesine de karar 
vermislerdir. 

Burada deveran eden ~ayialara naza
ran bu ic;timada Bulgaristanm yeni silah
lanma meselesile de alakadar olarak or
dunun tam ihtiyaclan da gorii§iilmii§tiir. 

Modern Tiirk ordusu 
kahraman Tiirk ordusu 
Son manevralarda ordu, biitiin modern silah-
1arla te~hiz edilerek emsalsiz kahramanhgt 
yenilmez bir kahramanbk haline getirilmi,tir 

Miidalaa vasrtalarrmrzr en yeni ailahlanma 
icadlarile tefhiz etmekteyiz. 

lenninin en yeni 
lsmet lnonii 

Tiirk tanklarr bir gefid resminde 

Ba§vekil!smet !niiniinun, Buyuk Mil
let Meclisi kiirsiisiinden butiin millete 
ve biitun dunyaya hitaben soyledigi bu 
so~un bo§ bir tefahurden ibaret olma -
d1gml, !stanbuldaki ktt'alarm yaphklan 
tatbikatta goruyoruz. Kii~iik mikyasta 
hirer manevra olan bu tatbikatta, Turk 
ordusu en modern silahlar kullanmak -
tad1r. 

Esasen, ba§ka turlii de olamazdt. Cun
ku eski silahlarla tec;hiz edilmi§ bir or
du ile iktifa etmek intihar etmekle mii
savidir. 

1914 silahlarile miicehhez bir ordu -
nun 1936 silahlarile te~hiz edilmi§ bir 
ordu kar§1smdaki vaziyeti §U ikiden biri 
olur: 

1 - Panik yap1p ka~mak, 
2 - Kahramanca, fakat bo§una 61 -

yarelerile bu mevkileri bombardrmana 
ba§lad1lar. Boylece, $i§man Bertalarm 
faaliyetlerini son derece giic;le~tirdiler, 
galiba bir tanesini de tahribe muvaffak 
oldular. Bu misalde, her iki tarafta da 
harb eden yiirek kahramanhgr degil; 
fen kahramanhg1, teknik kahramanhg1 
idi. 

Fakat, buguniin ve yarmm harbinde 
fennin ve teknigin en buyiik rolii oy -
myacagm1 iddia ettigimize bak1p ta bu 
yazmm manevi kuvvetin, imamn, a

Slrlardanberi damarlanm1zda dola1lbg1 
i~in §U bizim pek iyi bildigimiz kahra -
manhgm arbk k1ymeti kalmad1gm1 id
diaya kalk1§hg1m1z1 sanmaym1z. cHarb 
eden silah degil, insand!r• soziinii unut
IDU§ degiliz; harbde manevi kuvvet, ba-
zan maddi kuvvetten daha biiyiik rol 
oynar. Hasmmdan daha az kuvvetle, 

mek, daha noksan silahla harb eden, ondan 
Me§hur Frans1z generallerinden Dii · daha fazla zayiat verdigi halde yenil -

val, ge~enlerde yazdigt bir makalede megi asia kabul etmiyerek nihayet mu
modern silahlarm miithi§ kudretlerin - zaffer olan ordular ~ok goriilmii§tiir ve 
den bahsederken bugiinkli silahlara 19l4 bu ordulan zafere ula§bran en biiyiik 
silahlarile kar§I ~1k1ldtg1 takdirde, ne • silah clan ciman. dtr: Canakkalede, fs
ticenin harb degil ckatliam• olacagmi tiklal Harbinde oldugu gibi. 
s6yliiyordu. Fakat azmi, imam, kahramanhgt yiik-

Bir Osmanh pa~as1 muharebeyi cda- sek olmak, silahs1z veya kotii, aciz si
yamp durmak, atlp vurmak• diye tas- Iahla harb etmegi icab ettirmez. Manevi 
vir ve hulasa edermi§. kuvvetler, yalmz ya§1yan insanlarda 

Harbin esas hakikati gene bu dart ke- bulunur. $ehid'i~rin kahramanhg1, yere 
limede miindemi~tir amma bugiin, da- serildikleri anda, artlk yalmz bir tarih 
yantp durmak ta, ahp vurmak ta r;ok olmu§tur; onunla iftihar edilir; fakat 
muazzam ve ~ok muhim bir bilgi, bir muharebeye devam edilemez. Ar1bur -
fen, bir teknik i§i olmu§tur. nunda, ikinci f1rka, hemen butiin mev-

Vaktile ordunun silahlan §Undan iba- cudunii kaybedecek kadar §iddetli sav
retti: Tiifek, sungu, kthc, m1zrak, ve bir letlerle efsanevi bir kahramanhk ha -
ka~ ~e§id top. rikas1 y~rat~l§, faka: ~u ~.ari~a An~ak

Bugiiniin silahlari ise saymakla tii - II~t~~fdkenl1Z~ dbokemke~1b§'hb; .~ut~kklu ~kakhme-
kenmiyecek kadar r;oktur. 1 u e erm a~a gl 1 1~ 1 en a ra-

" k' 1. t"f k b b man saflan tekrar canlamp Avustralya Hafif ve agu rna me 1 u e , om a . 1 . . . . 
.. f -. . d t · d havam dag· stper erme glrememt§lerdl. Burada ~e-tu egl, plya e opu, ptya e , l'k dd . .. d"' .. d 1 . 

obiisii, dafi tank topu, dafi tayyare 1 rna .~· msa;d~~u u~~b ~ m~§ ve 
topu, sahra, dag, obiis, havan toplarmm Y

1 
ere Ts~.rlk~.n §te ~h'erm m~ b~re k han -

h f 'f' " g"Irl zirhh otomobiller an, ur un an me yem lr a ra • a 1 1, ag1n, en a , ' 1 k · 
ku~uk, orta, ag1r tanklar, alev sa~an rna- man 1 _men~1bes1 yazml§tl. , 
kineler, alev sa~an tanklar, avc1, ke§if, Zafen §ehtdler haz1rlar, gaz1ler elde 
rasad, bombard1man tayyareleri, bu tay- eder. en sonda. ~uzaffer olan,. hayat~a 
yarelerin atbklan yangm ve tahrib kalanlarm ve s1lahmi kull.anabtlenlerm 
bombalan, top mermileri yahut ta tay- kahramanbgtd1r. D_emek k1 ~ahraman -
yare bombalarile ahlan ~e§id ~e§id ze- hgm olii degil, din olmasl laz1md1r. 
hirli gazler. Cesaret, fedakarhk, sebat, kahraman-

. · .. hk gibi manevi kuvvetler ancak hayat-
Demzde de torptl k1zaklan, hucum dd .1 k · ld - .. 1· 

h "bl d · . . Ia, rna e 1 e atm o uguna gore, e 1 -botlan, mu n er, emzaltJ gem1len, . d k' • k tl d 1 ·· . . . .. .. m1z e 1 manev1 uvve er en, can 1 vu-
her c;e§td demz tayyarelen, ku~uk, orta, dl .. d 'k . t'f d t k b 
buyuk kruvazorler, muharebe kruvazor- vu e~ .'~m e 1 ~n ts 1 .. a 

1 
e ~ ~e ~e u

teri muharebe gemileri tayyare gemi - nun u;m de on an gu~ ermm ye m~ -
1 .' · 1 b b' 1 digi iistiin silahlara kird1rmamak la -
en, maym er, su om a an, zlmdlr. Bu da, hasmm silahlarma az ~ok 

ProjektOrler, telefonlar, telsizler, sun'i musavi silahlara sahib olmag1 icab et • 
sis ve duman sac;ma aletleri, dinleme ci- tirir. Oku ve karg1y1 yenen tufegi, ma
hazlan, gaz maskeleri, tahmini mesafe kinelitiifek, makinelitiifegi de tank yen-
aletleri, dii~man top~usunun mevzileri- · t" ·1· ml§ rr; 1 a ... 
ni bulmaga yarayan iil~me makineleri, Atatiirk, 1smet fnonii, Fevzi Cakmak 
beton, ~alik, tel orgu, kara lagtm1 gibi 

gibi iimiirleri harb i~inde ge~mi§ buyiik 
yardtmcl vasitalar, kumandanlar, harbde silahla insamn, 

Kara ordularmda, tayyarelerde, harb madde ile maneviyatm, teknikle kahra
gemilerinde kullamlan ve saymamtza manligm miitekabil luymetlerini pek 
imkan olm1yan surii suru diger aletler iyi bilirler. Onun i~indir, ki Tiirk ordu
ve makineler... sunu, en modern silahlarla te~hiz edi -

!~te butun bunlar, bugiiniin harbinde, yor ve gozlerini biran bu kahraman 
cdayamp durmag1, ahp vurmagh fev - ordunun iistiinden ay1rm1yorlar. Yarm
kalade kaTI§lk buyiik ve derin bilgiye ki harbin motor harbi olacagm1 gorii -
muhta~ bir fen ve teknik i~i haline sok- yorlar. Orduda motorlU vas1talara bii -
mu§tur. yiik ehemmiyet veriyorlar. 

Bugunun harbinde, yalmz iki tarafm Alh kadanamn, sekiz mandanm ~ek -
cesareti ve kahramanhg1 degil; medeni mekten aciz kaldtklan topu, yolsuz n
seviyesi de harb ediyor. Birka~ giin ev- razide bir taraktiiriin sokiip g6tiirdiigu 
velki bir ba§makalemde, •en yuksek bir devirdeyiz. Bir motorlii f1rkanm en 
harb kabiliyeti, en yuksek medeniyette- seri suvari f1rkasmdan evvel muharebe 
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HEM NALINA1 
MIHINAI 

Y aya yiiriimedikleri 
anlaftbyor 

elediyemiz, istanbul cadde ve 
sokaklarmda intizamla yiirii
megi, para cezas1 tehdidile o~

retmege kalkl§h. Bizim yiiriimegi bil -
medigimiz muhakkatlr amma bu karan 
verenler.in 1stanbulun sokak ve cadde
lerini bilmedikleri de muhakkakt1r. 
Oyle olmasayd1, cAk§amcb arkada1ll -
mm dedigi gibi, en kalabahk yerlerde, 
k1ldan ince birer S1rat K6prusii olan 
yaya kald1nmlarmm sagmdan yiirii -
megi tavsiye etmezlerdi. 

Cumartesi ve pazar ak§amlar1, Bey -
oglunda, !stikHU caddesinin yaya kal -
dmmlan, salma salma piyasa edenlerle 
igne atsan yere dii§mez vaziyetindedir. 
0 zamanlarda, acele i~i olanlarm yaya 
kaldmmmdan a§agl inmeden yoluna 
devam etmesini istiyenlerin !stiklal cad
desinde hi~ yaya gezmedikleri anla§l -
ltyor. 

Hallumiz, yolda yiiriimek adab1ru bil
miyorsa, bunun sebebini caddelerin, so~ 
kaklarm yaya kaldmmlarmm hatta 
meydanlarm darhgmda ve kaldmmla -
rm berbadhgmda aramak laz1mdlr. 

Bir misal ister misiniz? Galatada ya
yalarm kar§1dan kar§1ya ge~mesi i~in 
birka~ yere konulmu§ san ta§lar vardlr. 
Bunlarm, elektrik fenerli seyrusefer i§a
ret memurunun bulundugu yerden 
Kopruye dogru tevecciih ettiginiz za -
man, sag ve sol yaya kaldmmlanm bir· 
birine bagllyanma dikkat ettiniz mi? 
Bu i§in teknigi itibarile hakikaten bir 
S1rat Kopriisiidiir. Yolun tam meyillen
digi yerde, Kopru istikametinde yana 
yatm1§ olan bu cilall ta§lardan, yagmur
lu havalarda ge~mek istediginiz zaman, 
ayagmtzm kay1p her hangi bir nakil 
vas1tasmm altma yuvarlanmaktan, siri 
ancak kestiginiz kurbanlar kurtara -
bilir. 

Ceza almaga memur seyriisefer me -
murlar1 duymasm amma, ben Galatada, 
Karakiiy meydanmda kar§!dan kar§1ya 
ge~erken, o ii~ tane sari gec;idin hi~ bi
rine kat'iyyen ayak basmad1m. Ciinkii 
bir defa o kayagan ve meyilli ta§lardan 
ge~erken ayag1m kayd1 ve gegid ta§la • 
rmdan seyriisefer memurunun gozii 5-
niinde y1ldmm gibi ge~en bir otomobi
lin altma girmeme ramak kald1. 

!stanbulun Eminonii, Karakoy ve 
Taksim gibi son derece iptidai meydan~ 
larmda, insan yiiriimesini bile unutu • 
yor; nerede kald1 muntazam yiirfunegi 
ogrenecek! 

Halka, caddelerde muntazam ve Av
ru.J;ih gibi yurumegi ogretmek i~in ga
zetelere ilan vermek, talimatname yap
mak, para cezas1 almak kat'iyyen kafi 
gelmez; evvela yiiriiyecek yol yapmak 
laz1md1r. 

ingiliz sinemacdar1 
Memleketimizde bir seyahat filmi ~e

virmek iizere bir miiddettenberi ~ehrimiz
de bulunan lngiliz sinemac1lan diin ak
~amki ekspresle Londraya donmi.i~ler • 
dir. 

ingiliz sinemac1lan T rakyada ve Ca
nakkalede de baz1 manzaralan filme al
mak suretile biiylik bir seyahat filmi yap
mak istediklerini evvelce gazetecilere 
soyledikleri halde, yalmz Halicin baz1 
manzaralanm filme c;:ekmekle iktifa et -
mi§ler ve memleketlerine donmii§lerdir. 

Sinemacilarla beraber !stanbula gelen 
ve !ngilterenin tanmmt§ muharrirlerinden 
oldugu soylenen Core Aleksandr Hill 
de di.in Londraya di:inmii~ti.ir. 

~iipheli bir oliim 
Hasan admda bir hamal, et almak i

<;in Tiitiin gi.imriigi.indeki buzhaneye gi
derken ayag1 kaymt§ ve yere di.i~erek ya
ralanmt§tlr. 

Y arah hamal kaldmldigl hastanede 

olmi.i§, oliimi.i §i.ipheli goriildiigi.inden ce

sed morga kaldmlmt~tJr. T ahkikata de· 
vam edilmektedir. 

Bir tayin 
Alacah1'yiik hafriyatJ miman Mazhar 

Altan Trakya umumi mi.ifetti§lik fen 

mii§avir muavinligine tayin edilmi§tir. 
dir.• demi~tim. Cesaret ve kahraman · meydanmm en uzak kii§esine yeti§tigi !!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!~!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!~!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!il 
hk, ancak, az c;ok miisavi silahlar ~ar - as1rday1z. Ktsaca motoriin denizde. ka
p1§1rken muhim bir amil olur. Yoksa rada hele havada kral oldugu giinlerde
makinelitiifek, makinelitiifegi olm1yam 
bi~er, tanklar, tankstz taraf1 ezer. Ag1r yiz. Turk ordusu, en yeni silahlanma 
top~u, hafif top~uyu gomer, tayyareleri fenninin en yeni icadlarile te~hiz edi • 
kartallar gibi giiklerde dola§an taraf lirktn tabil en ba§ta motorlii vas1talar 
i~in tayyaresiz taraf bir civciv siirusun- gelir. Motorlerimizi kendimizin yaphg1 
den ibaret kahr. Zehirli gaz, maskesi ol- gun en buyuk bayram1m1z olacakhr. 
m1yam fena halde ytldmr. 

Yuksek teknik yalmz yuksek mede - ABIDIN DAV ER 
niyetin kand1r. Buyiik Harbde Alman- - ---
lar, 120 kilometro mesafeden Parisi born Nb;anlanma 
bard1man eden ve •$i§man Berta. de -
nilen ~ok uzun menzilli topu icad et _ Adliye icra ba§veznedar1 merhum 
mi~lerdi. Bu, bir top~uluk harikast idi. Bay Emin klZl Boyan Neriman ile U
Fakat, bilmukabele, Frans1zlar da, 61~- §ak Osma .. h Bankas1 direktiirii Bay E· 

Ostad Halid Ziya Utakh-
gilin edebi hallralart 

V t;iincii cild de 
c;zkmak iizere 
ilk ikl cildin miktan mahdud· 

dur ve azalml~flr 

ARAYINIZ me klt'alan vasttasile bu toplarm mev- . 
kilerini tayine muvaffak oldular ve minin nt§anlandtklarml haber aldtk. :::::::========= 
cephe yakmmdaki ag1r toplarile, tay -. Ni§anhlara saadetler dileriz. 
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KU~Uk 

HI kaye Yara 
Jacqueline bazan geceleyin ge<; vakte 

kadar c;:ah~mh. Babas1 Mosyo Bertin, 
k1zmm s1hhatini bozacak kadar kendisini 
yonmyacagmdan emin oldugu ic;:in ses "1-
kannazdl. 

Saat on biri vurdu. Jacqueline mekteb 
kitablanm masasmm iizerinde a"1k bua
karak gidip kap1y1 a~b ve dJ§artSmJ din
ledi. Evde tis yoktu. Hizmetci i~ini bitir
mi~ ve odasma <;ekilmi§ti. Mosyo Bertin 
ise her ak§am saat onda yatar ve hemen 
uyurdu. 

Gene k1z siislendikten sonra bir taksiye 
athyarak «Cormoran bleu>> barmm adre
sini verdi. 

J acquelinein arkasmdan dairenin, on
dan sonra da apartlmanm kaplSI a"Il -
mi§ti. Mosyo Bertin taksinin uzakla§h -
gm1 gordii. Kendisi de bir otomobile at
lamak i<;in yola kadar <;1kt1. Sonra: 

- Ne olur ki, diyerek apartJmana 
girmek i"in kap1y1 <;ald1. 

Madam Burdelle ona: 
- Biliyor musunuz ki klllntZ geceleri 

sokaklarda dola§Iyor, demi§ti. Evet, 
J acquelinee biiyiik bir emniyetiniz var -
d1r. F akat o saatlerde o yerlerde dola§
masma miisaade etmezsiniz samnm. Ge
"en per§embe gunu sabahm i.i<;i.inde 
«Cormoran bleu» kabaresinde imi§. Y a
nmda da cenubi Amerikah bir adam var
mi§. Y ap1lan tahkikattan anla§Ildigma 
gore kizmiz her gece oraya gidiyormu§. 

#!-Jf.Jfo 

M. Bertin kiZinm sabaha kadar eve 
donmedigini goriince goziinden ya§lar 
akmaga ba§lad1. KarJSI oldiikten sonra 
kiZim ad1m ad1m takib ettigini samyor -
du. 

M. Bertin karanhga kur§un s1km1§ ol
mamak i<;in kiZlnm miinasebetleri hak -
kmda tahkikata ba§ladi. 

Jacqueline ii<; aydanberi Ramon Ali
guera isminde cenubi Amerikah bir de
likanh ile kabarede bulu§uyordu. Gene 
k1z herkesten sonra gelir ve herkesten ev
vel giderdi. fki gene bir ko§eye r;ekilet ek 
uzun uzun konu§urlar, az dansederler, ve 
az i"erlerdi. Delikanh zengin bir adamm 
<;ocugu idi. lyi bir nam kazanmJ§ alan 
bir de agabeyisi vard1. Fa kat bir giin ba
basmm iizerine birisi ate§ etti. T ahkikat 
tam sana erecegi mada ihtiyar baba bu
nun oni.ine ge~;ti. Ramon kumarda para 
kaybetmi~. babasi da kendisine bir~ey 
vermemi~ti. Ate$ edenin Ramon oldugu 
tahmin ediliyordu. Gene tahmine gore, 
ihtiyar Aliguera ogluna biraz para ve -
rerek vapura bindirmi~ ve bir daha Ar -
jantine ayak basmamasmi tenbih etmi§. 
T abii bunlar hep tahminden ibaretti. 
Hi~;bir ~ey ispat edilmi$ degi]di. Y almz 
muhakkak alan $ey, babamn ogluna pa
ra vererek bir daha Arjantine ayak bas
mamasmi &art ko&mU$ olmasJ idi. Deli -
kanh babasmm verdigi paralan yedigi 
halde sartlar hilafmda hareket etmemi~
ti. Lakin c;:ok yorulmadan kazanc temin 
eden yollara sapmi&h. 

Son zamanlarda bir evli kadma balta 
olmu§tu; ve ondan kopard1g1 paralarla 
]acquelinee barda ~ampanya ikram ede
biliyordu. Bir eroin ka<;akc;:Ihgi i~ine de 
kar1~m1~ ve yakayi zor kurtarmi§h. F akat 
J acquelinee kar§I takmd1g1 hal adeta bir 
muamma idi. 

Jf,Jf,Jf, 

M. Bertin ertesi ak§am her zamanki 
gibi saat onda yatt1. Sabahm iic;:iinde 
.kalkarak klllnln odasma gitti. Bir koltu
ga gomiilerek gene kiZin avdetini bekle
di. 

Gene k1z odasmda babas1m goriince 
kapmm e~iginde durakladJ. M. Bertin 
kiZina dogru ilerliyerek tath tath: 

- Gel yavrum, dedi, gel. konu~aca
i!z ... 

Jacqueline anlattJ: 
- Bir gece dayanamad1m, hava al -

maga c;Ikhm. Sabahm ikisi idi. Bir kaba
reye ugrad1m. Ramona orada rasladJm. 

Besi • tJ?ece 
«Cumhuriyet» in zabrta romanr: 71 

Yazan: Charles de Richter 
- 0 hal de derhal gidiniz. F akat Al

lah a§kma ~abuk bitiriniz. Her ne paha· 
sma olursa olsun §U mahud be~i kuk iki 
ge~e hikayesi halledilmelidir. 

Cedric Lacy odadan c;1kar <;Ikmaz, 
Sir Basil Hampton pencereye yakla§arak 
sokai!t seyretmege ba§ladi. Uzun miid -
dettenberi ilk defa olarak gi.izel bir mart 
giine§i §ehri ne§' e ile doldurmu§tu. Sir 
Basil bir dostunun kendisini F rans1z lo -
kantasma davet ettigini hatlrladi. Giizel 
havadan istifade etmek iizere Sir Basil 
derhal daireden c;tkarak yaya olarak 
F rans1z lokantasma gitmege karar verdi 
ve hemen sokaga firlad1. 

Y old a kendi kendine konu§an Sir Ba
sil: 

- Boyle daha iyidir, Haruniirre~id 
daima otomobille gezmi~ olsayd1 Bag .. 

Babasi: 
- 1htiyatsizhk ettin, Jacqueline, dedi. 

Ne yapahm, olan olmu§. Sevi§iyor mu
sunuz? 

. - Evet baba. 
- Miisterih ol, kiZim. Gidip kendisile 

konu§acagim. Projelerinizi bozacak de
gilim. 

Mosyo Bertin gidip Arjantinliyi gordii. 
Kendini takdim ettikten sonra: 

- Kizimla uzunboylu konu§tum, de
di. Maceramzmt istediginiz gibi anlat -
ml§SIDIZ. Neyse. Fakat kizim sizin "ah§
maga azmettiginize iman ediyor. Onun
la evlenmek istiyor musunuz ~ 

- Evet. 
- Ben buna mani olacak degilim. 

Evlenirsiniz. Hem de bir aydan tezi yak. 
Zannederim paramz pek fazla degil. Bii
tiin dugiin masran, kJZima alacagmlz <;i
<;ege kadar bana aid. Siz de ~ahsi mas -
raflanmzm faturasm1 bana gonderirsi -
niz. Eger §ahs1mza bir§ey olursa a~hktan 
olmiyecek kadar kiZima ayhk bir gelir te
min edecegim. Bugiinden itibaren evime 
gelebilirsiniz. Sizi rahatsJz etmem. Seya
hate <;Ihcak ve ancak diigiinden bir giin 
evvel avdet edecegim. 

- Peki mosyo .. 
- Y almz baz1 formaliteler i~in bu-

giin saat ii<;te bize gelin. Biitiin param1 
bir sigorta §irketine yatJrarak oliinciye 
kadar kendime bir maa§ baglatacagim. 
Zira ecelim gelmeden beynime bir kur
§Un yiyerek gi:i<;iip gitmek istemem. 

Diigiin giinii 27 ma}'ls olarak tesbit e
dildi. 

Bundan sonra Mosyo Bertin yola <;Ik
tJ. KJZJna Bordeauxdan, Nisten, Roma -
dan kart gonderdi. 

24 may1sta Fransaya donerek F on
tainebleauda bir otele indi. 

Hafif bir yemek yedikten sonra odasi
na <;Ikh. Pencereleri, kap1lan iyice ka
padJ. Bir gicirtJ duyarak uyandt. Gece 
bek<;isi dola~Jyordu. F akat Mosyo Ber -
tin gozlerini bir daha kapiyamadt. Zira 
pencerenin perdesinin oynadJ~m gor -
mi.i§tii. 

Ozeriode silah yoktu, bir taarruza ug
rarsa ne yapacaktJ ~ F akat gene kiz iyice 
kansm diye ona a§ikar bir deli! goster -
mek istiyordu. 0 kadar ki cam pahasma 
olarak c;abuk imdad istemiyecekti. Elini 
ba§mcundaki zile uzattJ. Zili c;almak; ba
ll;mp hay1mmaktan ba§ka c;aresi yoktu. 

Ba§mln ucunda bir gJcJrtl duydu. San
ki orada bir adam dikili duruyordu. 
Mosyo Bertin ellerini yiiziine kap1yarak 
hayk1rdJ. Koluna bir darbe yedi. Gog • 
siinii bir bJ<;ak siy1rd1. Her taraftan ko
§U§tular .. 

Y arab <;abuk kendisine geldi. Odasi 
insanla dolmu§tu. Bir kadm kolundaki 
yaray1 sanyordu. Ramon Aliguerayi al· 
t1 ki~i sak1ca tutuyordu. 

Polis komiseri anlath: 
- Biitiin seyahatinizde, arkada§la -

rmdan bir ltalyan tarafmdan sizi takib 
ettirdi ve buraya geldiginiz vakit te biz
za t faaliyete gec;ti. Fa kat kendisi de, ar
kada§l da yakalanml§tlr. 

Ertesi sabah Jacqueline geldi. Elinden 
operek: 

- Affedersin, baba, dedi ve diz c;iik
tii. Hi.ingiir hiingiir aghyordu. 

Mosyo Bertin kiZimn ba§IDI ok§Iyarak 
tath tath teselli etti: 

- ln§allah kiZim senin yaran benim -
kind en daha derin degildir! 

F. VARAL ... 
DEMOSTEN 

Me§hur Pliltarktn 
Haydar Rifat tarafmdan terci.ime 

edilmi~?tir. 35 kuru~?. 

Giilhane cildiye muallimi 

Dr. Burhan Remzi Urus 

istanbul ~ehremaneti kar~lSJ 

dadda olup bitenlerden haberi bile ol -
mazd1, diyordu. 

Hyde Parka dogru ilerliyen Sir Basil 
sokagm bir tarafmdan oteki taranna ger.;
mege haZITiamrken ko~eba~mda duran 
bir otomobil nazan dikkatini celbetti. 
Biraz dikkat edince, bu otomobilin Da -
hiliye N ezaretine aid oldugunu ani adJ. 
Tam yo! una devam edecegi dakikada, 
bir hadise gayriihtiyari olarak nazan dik
katini celbetti. Otomobilin ir.;inde bulu -
nan adamla konu§tuktan sonra, ~ofor o
tomobili kar~I tarafa siirerek geri don -
mege ba~lad1. Profesyonel bir hisle Sir 
Basil bir sokak lambasmm direginin ar
kasma saklanarak goriinmeden her~eyi 
seyretme~e ba$ladJ. 

Soforiin, bir kilisenin online geldisini 
ve merdiven basamaklanm <;JktJgmi gor· 
dii. $ofor, basamaklarm iistba~ma gelin· 
ce, etraf1 seyretmek ister gibi dondii, bir 
kac;: saniye durduktan sonra, enine boyu· 
na dola~ma~a ba~lad1 ve pac;avralara bi.i
riinmii~ bir dilencinin yanmdan gec;:ti. 
Sir Basil Hampton, ~oforlin, bu dilen -

CUMBtJRtvET 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Parklann, amt, meydan, ~ocuk 
ve ko§k bahc;elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimatmt, plan
larmm ihzarm1 ve araziye tatbika· 
hm deruhde ve taahhUd eder. 

Sergilerde; balolarda, diigun ve 
ni§anlarda bah~eli salonlar hazu -
lar. 
Askeri ve resmi binalann maske· 

lenmesi temin olunur. 
Aparhman ve kii§klerde okuma 

ve istirahat ic;in liiks lo§ bahc;eleri 
tanzim eder. 

Miiessesat ve husust bahc;elerin 
daiml nezaretini kabul eder. 
Katalogu elli kuru§tur. 
istanbul dordiincii Valof han. 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

TAKSiM BAHCESiNDE 
Vlyanadan yenl galen 

6 SMART • BOYS - JAZZ ORKESTRASI 
Hergiio te - dansan Pazar giinleri sabah saat 11 - 13 e kadar 

HER AK~AM BOYOK VARYETE 
Pazar giinleri matine saat 17 de 

K A R A M B ~ Y A 
teljrif ediniz - Orijiual - Goriilmemi, 

Masalanmzx reserve ediniz. T elefon : 43703 ••••ii 
.,..,,ca.aLoc:a..u.::::uail& Hilil Sinemastnda yanndan itibaren 

'YRLEY TEMPL 
K u UK ALBAY 

Allelere ve talebelere IIAn 
T a til zamanlan devammca 20 eyliile kadar 

8 TUrk llraslle 8 

B E R L 1• T Z' de Her lisan ipn kurslar 
a~•lmt§br. Hususr derslere 

istanbul yedinci icra memurlugun • bu miiddet i~in miihim tenzilat 

dan: KAYDA BA$LANILMISTIR 
Bir bor~tan dolayt haczedilen ~ifte Istanbul An,ara 

tiifeklerin a~1k arhrma suretile paraya - 373, lstiklal caddesi - Konya caddesi 

istanbul Kiiltiir Direktorliigiinden: 
c;evrilmesine karar verilmi§tir ve sah§ -
6 haziran 1936 cumartesi giinii saat 12 
den 13 e kadar Marpu~,.ularda Liileci 
ham dahilinde 6 numarah odada sa· 
ttlacagmdan talib olanlarm muayyen 
saatte memuruna miiracaat etmeleri 

Amelihayat Ticaret Lisesi birinei devre ve Turk liaesinin orta ve 
lise k111mlart mezuniyet amavlartnda ikmale kalan talebeoin ikmal 
mezuniyet stnavlarman Pertevniyal Lisesinde yaptlmast uygun goriil
mu,tur. tlgililerin Okul Direktorliiiiine miiracaat eylemeleri beyan 
olunur. (3085) 

rica olunur. (23510) 

Ti.irk Madencilik 
ANONiM ~IRKETINDEN: 

Tiirk Madencilik Anonim ~irketi 
hissedarlar1 1936 senesi haziranrmn 30 

uncu sah giinii saat (16) da Beyoglunda 

Afrika hamnda kain 1 numarah §irket 

idaresinde senelik adi i~timaa davet o
lunurlar. 

Asaleten veya vekD.leten on hisseye 

malik hissedarlar ic;timaa i§tirak ede -
bilirler. t~tirak arzu eden hissedarlarm 
ic;tima giiniinden on giin evveline ka

dar hisseleri §irket idaresine tevdi e · 
derek diihuliye varakas1 almahdular. 

Miizakere olunacak maddeler 

1 - idare meclisi ve murak1b rapor

larmm okunmas1, 
2 - 1935 senesine aid mevcudat def

terlerile bilfinc;o ve karii zarar hesabla
rmm tasdiki ve idare meclisi ile J;lliidi • 
ranm ibras1. 

3 - Esas mukavele mucibince degi§· 

mesi ikhza eden aza yerine idare mec

lisine aza intihab1, 
4 - 1936 senesi il;in muraktb intiha· 

b1 ve tahsisabn tayini. 

idare Meclisi 

istanbul Valiliginden: 
Medde 1 - Trakya Umum Miifetti,ligi bolgesindeki koylerde 

kullamlmak iizere dort cins makbuz tabedilecektir. Beber cinsten 
1300 aded olacakllr. 

2 - Bunun tahmin edilen bedeli 650 liradtr. 
3- !hale giinii 19 haziran 936 giiniine musadif cuma giinii saat 

14 tedir. 
4 - lhale Vilayet Dairesinde Mektubculuk makammda olacakbr. 
5 - Miinakasa aleni olacakbr. 
6 - Depozito ak~esi 49 liradtr. 
7 - Makbuz niimuneleri ve ,artnameler Vilayet Daire Miidiriye • 

tinde olup talibler hergiin istiyebilirler. (3088) 

Tarsus Belediye Reisliginden: 
«300» lira ayhk iicretle Belediye miihendialigi a~tkhr. Talib olan

lartn tasdikli diploma omegi vesair reami kagtdlarile beraber 29 
haziran 936 giiniine kadar Belediyemize miiracaat etmeleri ilan 
olunur. (2853) 

Karacabey Belediyesinden: 
Taliblerin arzulartna binaen au ifi talik edilmi,tir. 

istanbul Kiiltiir Direktorliigiinden: 
Cagaloglunda Yeni Lise kapanmtf ve kaydi silinmit olduiu ilan 

oluour. (3086) 

Siyasal Bilgiler Okulu Sabnalma 
Komisyonu Baskanbg1ndan: 

' 
Okulumuzun haziran, temmuz, agustos, eyliil 936 aylartna aid erzak ihtiyact a,aitda gosterilen ,ekilde 

Fmdtkhda Guzel San'atlar Akademisinde Yiiksek M ektebler muhasebeciliginde ihale edilecektir. lstekli
lerin teraitini gormek i~in Y1ldtzda Okul fdaresine ve eksiltmeye girmek i~in ihale giinleri Komisyooa 
miiracaatleri liizumu ilan olunur. Miinakasa saat 15 ten 17 ye kadar devam edecektir. (3077) 

Nev'i Az ~ok M. Fi. lhalenin 
Un 600 1000 20 Bedeli Teminah Tarihi ~ekli 

Makarna 
lrmik 
Pirin!r unu 
~ehriye 

Siit 
Kase yogurtu 
S. yogurtu 
Tereyagt 

Ka,ar peyniri 
Beyaz peynir 

Arpa 
Sa mao 
Kepek 

250 
50 
25 
25 

300 
100 
400 
125 
300 
500 
800 
400 
300 

450 
120 
100 
100 
600 
250 
700 
200 
400 
600 

1200 
700 
700 

cinin hizasma geldigi vakit, elini cebine 
soktugunu ve online dogru uzatilan ~ap
kanm ic;ine bir&ey attJgmt farketti. Bu i§i 
gordiikten sonra, ~ofor, sanki merdivenle
ri tJrmanmaktan maksadi dilenciye ~ada
ka vermekten ibaretmi~ gibi a~ag1 indi, o
tomobiline girdi, yerine oturdu ve i<;eri
deki adama bir kelime soylemeden yolu
na devam etti. Sir Basil Hampton ye -
rinden kimildamamt~ti. Etrafmdan gelip 
ge'<enlere tamamile lakayd, dii~iinceye 
dalmi~h. Birdenbire giiliirnsemege ba,Ia
di. Anlar gibi olmu§tU, c;:iinkii, aklma • ge
l en bir isim, ~oforlin halindeki esrarengiz
]igi c;:ozmii~ bulunuyordu. )ezuitlerin 

Farm Streetdeki Hamli Meryem kilisesi

nin oniindeydi. 
Ve arabanm ic;inde, Dahiliye N azm -

nm kolayca tamlan siliietini gormii~tii. 

Ondan birka~; hafta evvel, bu kilisenin 
merdivenlerinin basamagmda, bir dilen
ci, belki ~imdi orada nobet bekliyen di -
lencinin ta kendisi, yerini ba&ka bir ar -
kada~ma terketmi~ti. Ve, kopegi arse -
nikle zehirlenen o adami da ondanberi 

200.00 15.00 8/6/936 pazarhkla 
24 
24 
24 
24 

108.00 8.10 8/6/936 )) 
29.00 2.18 8/6/936 » 
24.00 1.80 8/6/936 » 
24.00 1.80 8/6/936 )) 

10 
5,50 

23 
120 

60 
40 

60.00 
14.00 

161.00 
240.00 

4.50 
1.05 

12.08 
18.00 

8/6/936 
8/6/936 
8/6/936 
8/6/936 
8/6/936 
8/6/936 
8/6/936 

)) 

)) 

» 

6 
3,50 
4,00 

240.00 
240.00 
72.00 
35.00 
28.00 

18.00 
18.00 
5.40 
2.63 
2.10 

8/6/936 
8/6/936 

» 
» 

» 
» 

hi<; goren olmami§tJ. 
Bu, meseleyi yeni bir safhaya gotiirii

yordu. 
Soforiin verdigi sadaka sayesinde di

lenci giindeligi dogrultmu~ olacak ki, o
tomobil daha gozden tamamile kaybol -
madan, pJhsmJ pJrtJsmJ topladJ, ~apkasJm 
ba§ma ge<;irdi ve merdivenlerden indi. 

Sir Basil Hampton bir saniye tered -
diid etmedi. En yakm polis noktasma 
dogru gitti, kendini tamtta, ve polisin ku
lagma bir§eyler soyledi. 

Polis memuru elini kasketine gotiir -
dii ve nobetini ba§ka bir memura teslim 
ederek, dilencinin saptigl yola muvazi 
ba§ka bir sokaga girdi, Ishk c;:alarak yii -
riimege ba~lad1. 

Polis memurile artJk me~gul r,!.nuyor 
gibi goriinen Sir Basil Hampton uzaktan, 
onu takib ediyordu. 

Kilise merdivenlerinin gediklisi, gitgide 
daha daralan ve pisle&en yollardan gec;e
rek oturdugu mahalleye vardt ve tam 
kuliibesine yakla&hgi mada, hesaba kat
madJgma hi<; ~iiphe olm1yan bir hadise 

cereyan etti. 

Dilenci, harid manzaras1 pek mute -
vazJ bir harm oniinden ge<;iyordu; bir -
denbire bann kap1s1 at;lldt, ir;eriden, tek
me ile hrlatJlm1' gibi h1zla, bir adam <;lk
~ ~e dilencinin ayaklan dibine, kaldmm 
ustune serildi. 

D'l 1 enci homurdanarak ba~ml c;:evirdi 
ve yo luna devama hazirlandi. F akat, 
c;:ok fa~la sarho~ oldugu anla~1lan kaldl
nmdak~ adam, kiifiir etmege ba&ladi, hat
ta, yennden kalkmak ic;:in, onun etegine 
yapi~h ve sonra ~apkas1m kaplp yere fu -
lath. 

. J?ileoci, kiifiirl:r savurarak, kudurmu§ 
gibi ~apkasma dogru segirtti; lakin daha 
elini uzatmaga .vakit bulmadan, :arho~. 
s~dan ba~ka bJr§ey i<;memi§ profesyonel 
b1r fut?olcuya yaki§acak kadar giizel bir 
c;elme 1le bu §apkayJ harm kapJsmdan i~e
ri sokuverdi. 

Dilenci, acJ t;lghklar savurarak, yagh 
ke~kiiliiniin pe~inden yeti~mege c;ah~tyor
du. Sarho~. dilenciyi ~apkasma kavu~ • 
turmamak niyetinde olacak ki, bu sefer 

__ __... .... 
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RADYO 
( Bu ak~amki prograll!J 

iSTANBUL: 
18 operet par~alan (plak) - 19 habet 

ler - 19,15 muhtelif plaklar _ 19,30 KIZV&; 
namma konferal!1l: Agah S1rr1 tara.fm.~ 
(KlZllay ve l~t!mai yardlm) - 20 halk Jll.~ 
s!kisi - 20,30 stiidyo orkestralan - 21,30 SO' 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu aJanstnJl 
gazetelere mahsus ha vadis servisi verUe 
cektlr. 

VIYANA: , 
18,35 cocuklarm zamam - 19,35 karl§~ 

yaym • 20,35 orkestra konserl • 21 ,50 mu · 
siklll plyes - 23 ,05 haberler - 23 ,15 sualie' 
ve cevablar - 23 ,25 bar musikisi - 24,05 It() 
nu~ma - 24,20 muslkl. 

BERLiN: 
18,35 konferanslar - 19,05 U.yipzlgde~ 

konser • 20,25 ispanyol kltarelerl - 20,3; 
ispanyolca konu~ma - 21,05 haberler - 21,1· 
Miinlhten - 23,05 hava raporu. havad!S 
spor • 23,25 Breslavdan • 23,45 konser. 

BUDAPEI;ITE: 
18,05 c;lngene muslkisi, spor - 19,15 ko!l' 

ferans - 19,45 konser • 20 ,50 siyasi haber' 
ler - 21,05 gramofon - 22 opera yayml • 
23,05 haberler, cazband • 1,05 son habet ' 
ler. 

BUKREI;I: 
18,05 koilller • 19,05 krraat • 19,25 kon ' 

ser - 20,20 konferans - 20,35 gramoronl1 

opera yaym1 • 23,50 fransizca, almanc' 
haberler - 24,05 gece konseri • 1,20 gram<r 
fonla klaslk muslkt. 

LONDRA: 
18,20 ~ocuklarm zamam, havadis - 19,SJ 

kan~1k yaym - 22,25 orkestra konserl • 
23,20 havadis - 23 ,35 dans musikis!, havll' 
dis, gramofonla §arkalar. 

PARIS [P. T. T.J: 
21,05 muslki konu~ma.s1 - 21,50 opera ya: 

ym1 • 23,50 gece konseri. 
ROMA: 
18,20 dans musikis!, yabanct dillerde ya• 

ym • 20,50 Yunanistan i~in yaym • 21,1e 
devlet yaym1, havadis, spor - 21,45 kar1§!W 
yaym - 21,50 operet yaymi, konu~ma, dall! 
musik!si, havadis. 

Ma~lar Istanbul radyosile 
nakledilecek 

Oniimiizdeki hafta Olimp!yada g!deceJ 
milli taktmtmtzm se«;llmesl !~in yapJlaca~ 
Ankara, istanbul, izm!r muhtel!tler! rna~· 
lar!le V!yanadan se~meye yardim !~in ge· 
tlrtilen Forst Viyana takimmm muhtelit • 
Ierlmizle Taksim stadmda yapacait ma~; ' 
!arm istanbul radyos!le sahadan verilece~l 
istanbul radyo 4!1rketinden bildlrilmekte • 
dlr. 

Nakil saatlerl 
6 hazlran cumartesl: 
Saat 15 te Ankara - istanbul 
Saat 16,45 te izmir • Forst Viyana 
7 haziran pazar: 
Saat 15 te izmir - Ankara 
Saat 16,45 te istanbul - Forst Vlyana 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~i olan eczaneler gunlar • 

d!!: 
istanbul cihetindekiler: 
Ak.sarayda (Zi~a Nur!l, Alemdarda (S1r• 

ra Rru;tm), Bak1r'koyde (Hllall, BeyazJdd& 
(SitkJ), Eminon iinde <Mehmed K!Ziml, 
Fenerde (Arifl, Karagfunri.ikte (Arifl, Kil• 
~;iikpazarda (Hlkmet Cemill, Samatyada 
(Teofilosl, l}ehremininde (A. Hamdl), eeh~ 
zadeba~jmda (Ismail Hakkl). 

Beyoglu cihetindekller: 
Oalatada <ismetl, Haskoyde (Yeni Tiir• 

klye), Kasimpa§ada (Turan), SarJyerde 
(Asaf), §i§llde (Halkl, Teksirnde (Taksiml, 
(Beyoglu). 

tiskiidar, Kadikoy ve Adalardakiler: 
Biiyi.ikadada (Merkez), Hey bell de (Yu • 

sufl, Kadikoy Alttyold.a <Merkezl, Modada 
(Mod a), tiskiidar Sellmlyede (Sellmiye). 

Istanbul Avctlar Cemiyetinden: 
Senelik kongre ve idare heyeti sec;i· 

mi 7/6/936 pazar giinii saat 17 de yapl• 
laca~ndan biitiin azanm Bomontideki 
cemiyet merkezine gelmeleri rica olu· 
nur. 

HALK OPERETi 
T A KS t M 

bah~esinde 

Biiyiik haztrhk

larla yeni kadro 

yeni orkestra 

yeni balet 

heyeti • 

herifin koluna yapi§tJ, onu yerinde dur ~ 
durdu ve nihayet, ikisi beraber, ta~lann 
iistiine tekerlendiler. 

Dilencinin, savurdugu yahudice kii ~ 
fiirlere, sarho§Un kahkahalan kaTI§Iyor, 
barm biitiin mii$terileri d1~an ugram1~, 
bu bedava giire,i seyretmek ic;in halka ol
mu§, egleniyorlardi. 

Fa kat, i§, seyircilerin tahmini gibi, 
sarho§un galebesile bitmek istidadJ gos ~ 
termiyordu. Simdi dilenci, sarho§Un gut• 
lagma yapi§mi~. ihtiyar vi.icudiinden u ~ 
mulm1yacak bir kuvvetle onu sarsmaga 
ba~lami§h. Tam o esnada, merakltlann 
te~kil ettigi halka yanld1 ve bir polis me
muru goriindii. Cebinden bir defter <;1-
kararak sordu: 

- Ne oluyor~ ( 

' 
- Sarho~. manastz bir~eyler soyledi 

ve yerinden kalkmaga c;:ah~tJ. F akat ihti
yar dilenci ondan evvel davrandt: 

- Bu sarho& herif, durup dururken 
bana sata~ta. Evime gidiyordum, bu adam 
~u bardan dtsan ~tktJ, en giizel §apkaml 
ba~tmdan kaptJ, 

(Arkast var) 
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Kiiltiir ve terbiye 

Muhtelif memleketlerde 
mekte b devreleri 

Yazan: Prof. Salih Murad 
- 4 - (*) 

Zamanunmn bi.iyiik terbiyecilerin-in 
terbiye hakkmda gi.ittiikleri nazariye -
leri evvelki makalelerimizde k1saca ver
mi§ olduk. $imdi i§in tatbik tarafma, 
yani sistemlerle programlara gelelim. 

Biiti.in memleketlerde tahsil miiddeti 
esas itibarile ilk, orta ve yiiksek ol -
mak iizere i.ic; devreye ayrllmaktad1r. 

Medrese ve manashrlarda da tahsil 
mii.ddeti gene boyle iig devre olduguna 
gore pek eski olan bu tasnif esas iti -
barile tabti ve manhki olmakla hera • 
her bazan- tahsil miiddeti dort ve daha 
fazla devrelere aynlmaktad1r. Nitekim 
bir vakitler bizde maarif sistemi iptidai, 
tii§ti, idadi ve (yiiksek mektebler) ol -
rnak iizere dort devreliydi. Ayni tasnif 
bugiin Amerikada da goriildiigii g:bi, 
ortamektebi bir tam ciizii' olarak a
llrsak bugi.inkii ilk, ortamekteb, lise ve 
(Yiiksek mektebler) tasnifi de dort dev· 
relidir. Maamafih, bizde ve diger mem
leketlerdeki tasnifler iyice gozden ge -
~irilirse tahsil miiddetinin haddi zatmda 
ii~ devreli oldugu, fakat, ihtiya<;lar 
dolay1sile bir dordiinciiniin ortaya so
kuldugu goriiliiyor. ileride gorecegimiz 
gibi, baZI memleketlerde bu devre ade
di hatta daha artmlmaktadlr. Bu tafsi -
latt sonraya buakarak evvelen, muhte -
lif memleketler.in iir; esas devreye ay1r
d1klan miiddetlere bir bakahm. 

Medeni memleketlerin gogunda bu iig 
tahsil devresi 6 - 7 ile 22 - 23 ya~lar a -
rasmt dolduruyor. Avustralyada oldu • 
gu gibi, bazt memleketlerde bu miiddet 
iki sene klsa ve <;inde ise bilakis dort 
sene daha uzun siiriiyor. <;inlilerin, He
ride temas edecegimiz, son maarif sis -
temlerinde tetkik kabiliyetini gosteren 
talebe 26 ya~ma kadar iiniversite veya 
miihendis mekteblerinde kalmakta olup 
laboratuarlarda ara§hrma i§leril.e me§
gul olmaktad1r. 

Muhtelif memleketler ihtiyag, an'ane 
ve saire gibi bir taklm §artlar1 gozoniin
de tutarak bu miiddeti §U §ekilde tak -

[•] ilk yazllar 24, 26, 30 mayLS tarlhl! 
sayilarmu:1idadll". 

sim ediyorlar (1). 
ilk Orta Yiiksek 

Avustralya 7 4 3 
4 4+4 4 

Avusturya 4 4+3 

Belgika 6 7 3 
6 4 

Danimarka 5 4+3 3 
tngiltere 4(+3) 4 ( veya 5) 3 
Fenlandiya 3+1 8 4 
Frans a 4 4+3(+2) 3 

Almanya 
4 3+3+3 4 
4 6 

Macaristan 4 8 4 

italya 
4 5+3 4 
5 4+3 4 

Japonya 6 5+3 2 
Felemenk 6 6 ( veya 5) 4 

Romany a 
4 4+4 4 
4 4 

Bulgaristan 4 4+4 4 
Yunanistan 4 4+4 4 
ispanya 4 4+2 5 
isver; 3 4+5 4 
Am erika 6 3+3 4 

Bu cetvel gozden ge~jirilince bu mem-
leketlerde ilk, orta ve yiiksek tahsil 
miiddetinin 14 le 17 sene arasmda de -

baz1 gi§tigi goriiliir. Bu cetvele gore 
memleketlerde iki yol takib edilmekte 
olup biri yiiksek tahsil yapacak tale -
belere ve digeri orta tahsille iktifa e -
denlere mahsustur. italyada biri klasik 

diye ve digeri teknik terbiye sistemi 
ayn ayn iki sistem vardu. ingiltere He 
Avustralyada ilk tahsil miiddeti 7 sene 
olup biitiin normal tahsil miiddeti Avus-
tralyada 14, ingilterede 14 veya 15 se-
nedir. 

lngilterede zeki talebe arasmda bu 
progranu 13 senede bitirenler de var. 
Japonyada ilkmekteb 6 sene, kii~jiik lise 
5, biiyiik lise 3 ve iiniversite 2 sene ol -
mak iizere tahsil miiddeti 16 senedir. Bu 
tasniflere aid tafsilat ve mukayeseyi di
ger makalelere b1rak1yoruz. 

SALIH MURAD -------
[1] Bu miiddetler birkac; sene evvelis!ne 

aid bir eserden almm1§t1r. Bugiin blraz 
de~l~tirilml~ olma.s1 ~g1da t;Jkaracagnmz 
neticeye teslr etmez. 

Kii~iik sanayi erbabm1n Zavalb ~ocuk bostan ku-
muamele vergisi 

Kut;;iik sanayi erbab1 diin Ticaret 0 -
dasmda bir toplanh yaparak muamele 
vergisi kanununda yap1lacak tadilatm 
kli~iik sanayi miiesseseleri sahiblerinin 
vaziyetlerini tesbit etmek iizere konu~ma
larm!_ devam etmi~lerdir. 

Kii<;iik sanayiciler tadilatm eger be§ 
beygirden a~ag1 muharrik kuvvet kul
lanan miiesseselerden ~imdi ahnm1yan 
verginin iki beygirden a§ag1 muharrik 
kuvvet kullanan miiesseselere indirilme -
sine karar verilirse bunun kiic;iik sanayie 
bir darbe olacagl kanaatindedirler. Zira 
iki beygirlik bir motorle hemen hemen hie; 
birtey yapmak miimkiin goriilmemekte • 
dir. 

Biiyiik sanayi erbabt ise ba~ka kanaat
tedir. Ciinkii, kii~iik sanayiin bir k1sm1 
'Vergi ka«;:akc,:1hgma ve biiyiik sanayi ile 

rekabete yol ac;maktad1r. 

Dunkii toplantlda Sanayi Birligi mu· 
rahhaslan da bulunmu~ ve kiit;iik sanayi 

erbabmm noktai nazarlan dinlenerek ye
rinde goriilmii§tiir. Buna gore Ticaret 

Odast tarafmdan bir rapor haZJrlanacak
hr. 

•• • 
Romanyamn ithalini serbest 

htrakbgl mevad 
Romanya hiikumeti palamut, tanenli 

maddeler ve ham pamuk ithalini tama -

rnen serbest b1rakan bir kararname ne§· 
retmi§tir. 
= 

yusuna diiserek boguldu 
' . 

Kad1ki:iyilnde Aziziye sokagmda 36 
say1h evde oturan aleKi Kemalin a)tJ 
ya§larmdaki oglu Necati, iki giindenberi 
esrarengiz bir §ekilde ortadan kaybol -
mu§tur. Keyfiyet polise haber verilmi§, 
mahalledeki biiyiik bostan kuyusunun 
i~inde c;ocugun oliisii bulunmu~tur. Za -
valh yavrunun cesedi kuyudan cy1kanl -
m!§hr. <;ocugun bu kuyuya nas1! dii~tiigii 
tahkik edilmektedir. 

Aziziye sokagmda iki tane biiyiik bos
tan kuyusu vardlr. Kad1koy halk1, bu ku
yularm kapat1lmas1 i«in senelerdenberi 
miiteaddid makamlara miiracaat ettigi 
halde kuyular kapat!lmami§tlr. Kad1koy 
polisi de o civarda oymyan ii« yiize ya -
km c;ocugun her an buraya dii§meleri 
tehlikesini gozoniinde tutarak keyfiyeti 
Kad1koy kaymakamhgma resmen bildir
mi§tir. -··· Tel - Avive gonderilen 

e,yamtz 
Tel • Aviv sergisine giden heyetimiz 

bu ay sonunda §ehrimize donecektir. Ser
gide Tiirk paviyonunda te§hir edilen e~· 
yanm da getirilmesi laz1m geliyorsa da 
bu e§yamn konsoloslugumuza b1rak1larak 
daimi bir sergi kurulmas1 da mevzuu 
bahistir. 

Tel - Aviv sergisinde Tiirk likor ve 
it;kileri biiyiik bir alaka uyandmm§tlr. 
Buna ilaveten kuru meyvalarla zeytinyag, 
zeytinlerimiz ve maden komiirlerimiz ii· 
zerinde talebler ba§laml§tlr. 

Cumhuriyetin~frlkasl : 25 

• 
SERSERI 

Yazan: Server Bedi 

En yakm diikkana girdiler. Sadi, l karak, sesinin agula§ml§ perdesile: 
Yolda, ona yandan, arkadan, muhtelif - Ben, dedi, seni hapisten, k1zkar -
cephelerinden bakarak hat1rlamas1m ko· de§ini de fena bir vaziyetten kurtard1m. 
layla~tlracak daha tamd1k bir i§aret ara· Benim ismim Aziz, doktor Aziz. 
nu~h. ~adi sandalyesinde birdenbire viicu • 

Bulamad1 ve kahvede kar§Isma otu • diinii geriye dogru c;ekti ve bir bacagmm 
rarak: iistiine athgl oteki bacagml hemen yere 

- Soyle Allahm1 seversen, kimsin indirdi. Ba§l biraz one dogru igilmi~ti ve 
sen? dedi. bu sefer, kar§Ismdakine a§ag1dan yukan 

- Demek beni unuttun ha! .• dogru, ensesini bir ag1rhk gibi iten biiyiik 
- Camm i§te anla art1k ... Ben bana bir hayret ic;inde bak•yordu. Sonra dog-

fenahk yapanlan unuturum da iyilik ya· ruldu, kolunu uzath: 
panlan unutmam. Su yaphgm iyilik ne- - Ver elini dedi. 
C:Iir, soyle de seni bir daha unutmlyaylm. Doktor klmll.damaml§tl. Sadi bo$ ka· 

Eski mekteb arkada§l latifeden bir • Ian eline bir i~ bulmak it;in su bardagm1 
denhire ciddiye gec;mek istiyenlerin top - alarak, avcunda biraz s1kt1ktan sonra, ih
lani~ne dogrularak oksiirdii. 5niine ba· tiyac! olmadlgl halde agzma gotiirdii ve 

CUMHURiYET 

Balkan Komitesi 

Reisi istanbulda 

Sir Boyle Balkanlardaki 
tekamiilden bahsediyor 

Senelerdenberi lngilterede faaliyette 
bulunan «Balkan Komitesi» reiS! Sir 
Edward Boyle kansile beraber §ehrimi
ze gelmi§tir. Oksford Oniversitesinin bir 
asasm1 Sofya Oniversitesi Rektoriine ver
mek iizere Bulgaristana da gitmi§ •lan 
Sir Edward dun Perapalas otelinde ken
disile gorii§en bir arkada§lm!Za siyasi ba
kimdan bir§ey soyliyemiyecegi kaydile 
~unlan soylemi§tir: 

«- Tiirkiyeye Balkan Harbinde 
gelmi§tim. Komitemiz Bulgaristan, Kara
dag ve Tiirkiye gibi Balkan Harbi it;in
de bulunan memleketlere yard1m ediyor
du. 0 zaman Tiirkiyeye yard1ma ben 
memur edilmi§tim ve memleketinize para 
getirdim. 

[Cumhuriyet - Bunda bir yanh§ -
hk olacak galiba. 0 zaman bize para 
getiren filan olmaml§h.] 

0 vakitki Tiirkiye ile bugiinkiinii 
k1yas edince arada biiyiik farklar gorii
yorum. Balkanlarda da eskisine hie; ben
zemiyen bir ilerleyi§, bir salah vardu. 
Balkan Misak1 miikemmel bir manzume· 
dir. Ben §ahsan mmtakavi misaklara ta· 
raftanm. Balkanlar biitiin diinyaya sulh 
ve selamet bak1mmdan ornek olmahdu 
ve olmaga ba§laml§lardu. Balkan mem • 
leketlerinde tekamijl artlyor, her§ey dii • 
zeliyor. 

Tiirkiyeyi Kamal Atatiirk gibi sec; • 
me bir adam kurtard1 ve yi.ikseltiyor. 
Saraylanmzm daha makul bir kullanl§ 
hissile mekteb yap!ldJgml, her yerin te • 
miz ve s1hhi bir hal aldigml, ya§ayJ§ se
viyesinin yiikseldigini gori.iyorum. Ka • 
mal Atati.irkle gi.iniin birinde gorii§mek 
§erefine nail olmak isterim.» 

Balkan Komitesi reisi bugiin Y una • 
ni1.tana, oradan da Arnavudluk, !talya 
ve Fransa yolile Londraya gidecektir. 

Soy ad1 almiyanlar 
Soy ad1 sec;mek ve kiitiige yazd1rmak 

it;in konan miiddet 2 temmuz 1936 tari· 
hinde bitecektir. 0 tarihe kadar soy ad1 
ahp kiitiige yazd1rmiyanlar 5 liradan 
15 liraya kadar para cezasma c;arptmla
cagl gibi bunlarm soy adlan dogrudan 
dogruya V ali veya kaymakamlar tara -
fmdan tak1lacaktu. Halk1m1Z1n o tarih
ten once soy adlanm sec;ip niifus idare
lerine bildirmeleri laz1mdn1. 

_.._.._ 
Miizede yeni hir salon 

a~1hyor 
lstanbul Asahatika. miizelerinde eski 

paralar ve miicevherat ic;in yeni bir te§
hir salonu at;Ilacaktu. Bu e§yamn te§hiri 
ic;in sipari§ edilen madeni dolablar Mii
zeye gelmi§tir. 

Eski madalyalarm te~hiri kin de yeni 
dolablar sipari§ edilmi§tir. Bunlar da §eh
rimize geldikten sonra salon ac;1larak hal· 
km istifadesine arzedilecektir. 

Hay at 
Ansiklopedisi 

Biitiin bir kiitiibhaneyi on cild 
i~ine tophyan bir eserdir. 

• Her evde mutlaka bulunmast 
laztm gelen bir kiitiihhanedir. 

• On cildi tamamen bitmit ve 
sahbga ~tkartlmatttr. 

T afsilat it;in «Cumhuriyet mii • 
esseseleri» Ansiklopedi dairesine mii
racaat ediniz ve yahud ~imdiden 
bayiinize bir tak1m sipari~ ediniz. 

mmldand1: 
- Hayretl 
Sustular. Doktor tabakasm1 c;Ikarml§

tl ve Sadiye uzattl. Bardag1 biraki~mda
ki t;abuklukla minnetini hissettirmek is -
tiyen Sadi, bir elile sigaray1 ahrken obiir 
elile de siiratle kibrit anyordu. Doktorun 
sigarasmi yakarken: 

- Bilseniz, dedi, sizi nekadar anyor· 
dum. Elinizi opecektim vallahi be ... 
Amma ne s1kmt1dan kurtardm beni ya
hu ... Az daha benim de agz1mdan kan 
bo§anacaktJ. Her~eyi biliyorsun tabii ..• 
Kendimi denize att1m ben ... 

Doktor ba~m1 sallad1: 
-Malum. 
- Y oksa vallaht o i§i yapmazd1m. 
- hte ona emin degilim. Ciinkli bu 

tabiat, sende, mektebde iken vard1. 
Sadi buna birdenbire itiraz edemedi. 

Mektebde iken ihtiyac gibi bir mazereti 
olmamasi, kendisinde serseriligi bir cibil
liyet gibi gosteriyordu. F akat, d1§andan 
goriildiigii kadar fena bir adam olmad1~ 
gm1 anlatmak ic;in ruhunda kimJid1yan 

kopacak gibi Harb sarkta 
' 

japonyay1 indifaa gOtii
ren « Sos yal hastahk !» 

~iftliklerden ~1kan ordu toprak istiyor ve 
hiikumeti Asya k1t' asJntn fethi macerastna 

atdmaga te~vik ediyor 

0 smanhcada <<name» nin girme
digi yer yoktu. ~ahnameden 
ba§hyarak Salnameye kadar 

yiizlerce kelimenin ardmda «name» yi 
bulmak miimkiindii. Bugiin bile ba§1m1z 
sik1hnca emirnameyi, ihbarnameyi, be
yannameyi, sulhnameyi, ibranameyi, §i
kayetnameyi kullanmaktan geri kalffilyo
ruz. Ci.inkii onun oz tiirk«e kar§1hg1 olan 
biti, ba§ka kelimelere kolay kolay taki • 
lam1yor. 

-5- [~] 

Garb, nakdinin kar§Ihib olarak hii • 
la altm kullandJgl halde, hatta altmdan 
vazget;tigini iddia ederken, kiil«elerini 
tahayyiil etmekten ve bu kiil«elere gii -
venmekten geri durmad1g1 halde, Cin ve 
] aponyamn, giimii§ esasma miistenid na
kidleri vard1r. Gerc;i, Uzak§arkta kirk • 
tan fazla muhtelif nakid vahidi klyasisi 
vard1r; fakat bunlardan hic;birisi altmla 
alakadar degildir ve hepsinin ha • 
litasi giimii§tiir. Y ani, bu iki bii • 
yiik ~ark memleketi, ticarl muameleleri 
kim ne yaparsa yapsm, metodlann ben
zerligile basitle§tirilmi~ olan, muhtariye • 
te sahib bir mall ve ekonomik alem te§
kil etmektedirler; halbuki, U zak§arkta 
ah§veri§ yapan garbliler, c;ok cyapra§Ik 
bir adaptasyon muamelesine miiracaat 
mecburiyetindedirler. Demek oluyor ki, 
Amerikahlar, nakid siyasetleri yiiziin -
den, muazzam glimli§ stoklan satm al • 
mak zaruretinde kalarak giimii~iin kiy· 
metini yiikseltmi~ olmasayddar her i§ yo
lunda gidecekti. Cin ve J apon koyliileri, 
amelesi, burjuvas1, bankeri ellerinde bu
lunan giimii~leri satt!lar; nakid f1kdam 
ba~lad1 ve ingiliz maliyecisi Leith 
Rossun fikrince, 1935 sonbahannda, 
Cin, giimii§ esasmdan vazgec;mek sure • 
tile §arkta yeni bir buhrana sebebiyet 
verdi ve yeni bir karga§ahk unsuru ya • 
rat b. 

]aponya, mali bozgunluk sebebile 
Cinde s1kmt1ya dii§mii§, kendi toprakla • 
rmda fazla niifus ve nakdin sukutu yii • 
ziinden bogulacak raddeye gelmi§ oldu
gu halde, ancak azim ve irade kuvvetile 
ve sosyal kadrosunun salabeti sayesinde 
ayakta durabiliyor gibidir. 

F akat, bunda da sayiSIZ tehlikeler var
d!r. J apon komiinizminden <fok bahsedi • 
liyor, fakat sosyete meselesinin pek hu • 
susi bir §ekil aldigl Japonya i~in bu ke • 
lime pek yerinde degildir. Filhakika, 
Japonyada, endiistrielle§me i§i, munta • 
zam bir i~c;i s1mf1 viicude gelmesini intac 
etmi~ degildir. Japon i~t;;isi ne sendikaya 
baghdu; ne de mensub oldugu kiitlenin 
mahiyetini miidriktir. Zira, Nipon 11da -
larmda biiyiik fabrikalar mevcud ol • 
makla beraber, ipek endiistrisi gibi evler
de yap1lan cinsten pek c;ok endiistri daha 
vard1r. ] apon i§t;isinin be§te lic;ii be§ ki
§iden az amelesi olan atolyelere dagll -
ml§hr. J apon proletaryas1 miiteharrik ve 
dagm1khr. Buna mukabil, sermaye mah
dus:J, istikrarl1 ve mi.itemerkizdir. Pamuk 
endiistrisinde, sermayenin be§te ikisi dort 
firmada toplanml§tlr. 

Devleti tehdid eden koy!ii ve ente • 
lektiieldir. Japonya, yeni kurdugu mu -
azzam §ehirlerle ve dar arazisile ,ziraa· 
tin ayni zamanda hem zaruri hem can 
t;eki§en bir hale geldigi memleket tipi -
dir. Japon adalanmn yeti§tirdigi pirinc;, 
halkm ihtiyacma kafi gelmemektedir. 
T oprak mahsulerinin verebildigi refah, 
c;iftt;iyi arllk tatmin edemiyor. Ve bil • 
hassa, fennin en ileri tekemmi.ilatile mii
cehhez §ehirlerin yamba§mda, eski siste· 
min goreneklerini muhafaza eden koy er, 
yerlerini yad1rgamt§, endi§eye dii§mii§, 
miitehevvir vaziyettedir. Ciftc;i ile senyor 
arasmdaki miinasebetler, hala derebeylik 
§eklindedir, fakat yeni devirlerin tesm 
bu miinasebetlere bir anonimlik ilave et
mektedir. Mal sahibleri §ehirde ya§amak
ta ve c;iftlik miiltezimlerini tammamakta
d!r. Mi.itekabil tam§ma ve itimad esasma 

[•J :ilk yazlla.r 27, 29, 31 maYJS ve 3 ha -
ziran tarihli sayJlar1m1zda Qlkml§tlr. 

gizli bir miidafaaya deli! arayarak epey
ce sustu ve ancak §unlan soyliyebildi: 

- Y ok... Ben o kadar fena adam 
degilim. 

Yiizi.inde bu iddiasmm kendisi tara ~ 
fmdan farkma vanlm1yan kuvvetli bir 
delili vard1: Y ana klan k1zarm1§tl. Dok • 
tor bunu gordii ve hemen tasdik etti: 

- Hayul Ciinkii mektebde seni se· 
verlerdi. Goriirdiim. Cok arkada§m var· 
d1. Bahc;ede onlan giildiiriirdiin. Komik
tin t;ok. Gene oyle misin "? 

- Eh ... Alay1 biraz severim. 
- Hem§iren bana c;ok §eyler anlath. 

Zavalh kadm ... 0 da seni c;ok seviyor. 
Fa kat haline c;ok iiziiliiyor. Ben seni di.i
§Unecegimi ona vadettim. 

Sadi birdenbire dikilerek sordu: 
- Bugiin gordiiniiz mii onu? 
- Evet, ugrad1m. Bizim evden de 

ona baklyorlar, kendisini yalmz buakmt~ 
yorlar. 

- Nasild1r? 
- !yidir. Y arm onu Hasekinin rnnt-

genine gonderecegim. Caliba kan ciger -

miistenid eski usuller arhk kafi gelmiyor. 
Anla§mazhklar arhyor ve vahamet kes
bediyor. Daha 1925 senesinde, bir koy
lii hareketi ve ihtilal te§ekkiilii mevzuu 
bahsoluyordu. 1928 de, hiikumet endi • 
§eye di.i~tii ve bunun online gec;mek iize
re t;ok miiessir inz1bat tedbirleri ald1. Fa
~at, ayni tarihte, bu sosyal tehlike, Japon 
lmparatorlugunun t;ok siiratle inki~afmm 
zarurl neticesi olan entelektiiel atalet yii
ziinden biisbiitiin vahamet kesbetmi§ hu· 
lunuyordu. I 880 senesindenberi, J apon • 
ya, mektebler ac;maktan ve entelektiiel 
yeti§tirmekten farig olmaml§hr. Once ye· 
ti§tirmek, sonra kadrolanm doldurmak 
istemi§ ve buna da muvaffak olmu§tur. 
F akat kadrolar dolunca, entelektiiel ye· 
ti§tirme makinesi i§lemege devam etmi~tir. 
Hala i§iiyor ve memur olmaga namzed 
entelektiieller bu gayeye vasd olamadlk
lan ic;in komiinist oluyorlar. Bu her mem· 
leket ic;in boyledir. Entelektiiellerin hem 
memur, hem komiinist olmad1klan mem
leketler bahtiyardu. Bereket versin ki, 
her yerde oldugu gibi, ] aponyada da en
telekti.iel, bedeni cesaretten mahrumdur 
ve 1925 ten 193 I senesine kadar, za • 
b1ta, bunlann hakkmdan kolayca gel -
mi~tir. 1925 te. komiinizmin tenkili ic;in 
c;1kanlan hususi bir kanun zab1taya bii
yiik bir serbesti bah§etmi§ti. 1928 de ko
miinist ve sosyalist birlikleri lagvedildi, 
komiinist aleyhtan propagandalar yap -
mak iizere hi.ikumet tarafmdan konferans 
turneleri tertib edildi. 

Oniversitelerdeki komiinist talebe tar• 
dediliyor, komi.inistler devlete kar§l sui • 
kasd bahanesile tevkif ediliyordu. I 930 
da kabul edilen bir kanunla, komiinist 
cemiyetleri te§kil edenler ic;in oliim ceza
Sl konuldu. 

J aponyada, §U dakikada, bir entelek· 
tiiel komiinist ihtilali korkusu kalmami§ • 
hr. F akat koylerin 1sbrab1 ve ho§nud • 
suzlugu sosyal muvazeneyi sars1p tehli • 
keye dii§iirebilir. J aponyay1 faa! ve mu
vaffakiyette tutan biiyiik kuvvet, yenil -
mez ve §anh, siyasette kudretli ve yalmz 
fmparatorun ni.ifuzuna tabi ordusudur. 
Halbuki, bu ordunun kur' a efrad1, ekse· 
riyet itibarile koylerden gelir. Ufak riit
beli zabitlerin yiizde yetmi§ten fazlas1 
koy halkm<!andu. Ciftliklerden c;tkan 
ordu t;iftlikleri dii§iinmekten bali kalmaz. 

Bu ordu toprak i§lemekte bu sebeble hii
kumet iizerinde tazyik yaparak onu, As
ya k1t' asmm fethi macerasma tamamen 
at!lmaga te§vik eylemektedir. 

Y ak1n bir mazide goriildiigii iizere, 
her yerde oldugu gibi J aponyada da pa· 
ra sarfeden ve sec;imleri yapan biiyiik 
endiistrieller, harb tehlikelerinden kor • 
karak Asya macerasm1 yava§latmak ic;in 
«sulhcu» partisine tahsisat verip onun 
galebesini temin ettikleri zaman c;iftc;i si
mfmdan zabitlerden miite§ekkil ordu bu
na tahammiil edememi§ ve 1936 mar -
tmdaki kanh hadiseler meydana gelmi§tir • 
Japonyanm sosyal hastahg1, bu memle • 
ketin durmasma manidir, 0 ya hakimiyet 
mevkiinde bulunmah, yahud olmelidir. 

Bu sosya( hastahgm, ondan daha va
him manevi bir marazm ifadesi oldugu 
soylenebilir. «gok tlrmahyan» binalarla. 
kag1ddan kuliibelerin yanyana dizildigi, 
modern kostiimlerle ipek roblarm kolkola 
siirtiindiigii J apon §ehirlerinde, muazzam 
bir karga§ahk hiikiim siirmektedir. Siiphe 
yok ki, amlardanberi fmparatora kar§l 
beslenilen hiirmet bakidir ve elli seneden• 
beri, J apon muzafferiyetleri sayesinde, 

den gelmemi§. Ben c;ok nikbinim. Simdi 
evin it;inde dola§Jyor. htahl da iyile~ti. 

Sadi doktorun elini tutmak ic;in iki ko
lunu birden uzatml§h; fakat gene bo§ o

larak geri c;ekmege mecbur oldu: 
- Beni gene sevindirdiniz yahu, de

di, gidemiyorum, o meseleden korkuyo -
rum, domuz imam filan bana dii§man • 
d1rlar. Mahallede hie; itibanm yok. 

- Y a, evet. 0 rec;:ete hikfiyesi beni 
c;ok fena vaziyete soktu. Bereket rec;tfe· 
nin iistiir.r yazd1g1m isim t;ok silik. Za -
b1ta okuyamad1. Ben de «Nazire» de • 
dim. Oylece atlattlm. Hem meslegime, 
hem de zab1taya kar§l affedilmez bir hi
le yapml§ oldum. F akat dogrusunu ister
sen evdekiler olmasayd! hakikati soyliye
cektim. Bize evvela bir polis geldi, beni 
karakoldan istediklerini soyledi, sebebini 
sordum, meseleyi §oyle bir anlatt1, polis 
gidince ben de evdekilere anlathm ve 
hadisenin senin tarafmdan yap•ld1!1;!m 
hemen tahmin ettim. Ciinhi biz mahalle
ye yen: ta§1nd1k. Senin k1zkarde§inden 
ba§ka hastaya bakmad1m, ha§kastna re • 

F akat name, §U ve bu kelimeye kuyruk 
olmazla kalmazw, eski devirlerde esiri 
bir sorguc gibi kafeslerden siiziiliip a§k 
esiri gene k1zlann, gene kadmlann yii~ 
rekleri iistiinde yer ahrd1. N amesiz klasik 
a§k, kanads1z ku~ gibi muhayyeleye ayk1· 
n dii§en bir §eydir. 

Degerli §airlerimizden S1tk1 Akozamn 
yaz1p bastlrdigl Kiilliikname i§te bu se " 
beble bi.iyiik bir dikkat uyand1rd1 ve bize 
gec;mi§ giin §airlerinin Zenannameleri • 
ni, Hubannamelerini, Visalnamelerini, 
Hamsenamelerini, Hamzanamelerini 
hatta Hamamc10glu 1samn bir §ahese; 
olan Hamsinamesini hahrlattl. 

Kiilliiknamede yeni ag!Za eski tad su· 
nan taze ve tabtaze bir c;C§ni var. Sttki 
Akozan bir yandan Fuzulinin me§hur 
Bagdad kasidesinden, bir yandan da 
Ruhinin manzum namesinden ilham ala
rak ~u eseri yazd1g1 halde orijinaliteden 
t.zak kalmaml§ ve eskilik ic;inde gerc;ekten 
yenilik gostermi§tir. 

Rahmetli Fuzuli: 
Bundadv marute sermenztl, cuneyde cfl

veg(lh. 
Bundacltr Beh.ZU.Ze zinciri ciinun, Mansura 

aarr 
Diye ba§lay1p birc;ok «bunda» larla 

Bagdad! tasvir ettigi gibi S1tk1 Akozan 
da tam elli lie; «bunda» ile Kiilliigiin ls
tanbul irfan alemi i.izerindeki tesirini tes• 
bit ediyor. Gene rahmetli Ruhi ~amdan 
m1, Halebden mi Bagdada gondercligi 
manzum mektubda bir~k dostlanmn a
dmJ sualaml§ ve o devirde Bagdadm ta
mlml~ bi.itiin ~airlerini, miite§airlerini, a· 
limlerini, cahillerini gelecek nesillere og· 
retmi§ti, S1tk1 Akozan da hemen hemen 
ayni §eyi yap1yor ve bugiin 1stanbulda 

ya§lyan §air, muharrir, muallim, doc;end, 
profesor, ressam, edib, musiki§inas kac; ki· 
~i varsa hepsini hirer m1sram kucagma 
koyarak istikbalin dudaklanna at1yor. 
Eserin k1ymeti buradad1r. V e bu Kiilliik· 
name, yarmm buglini.i tammasm1 kolay~ 
la§tlracak §Uh vesikalardan bir parc;adtr. 

~~:'£. 

Beyaz1d meydanmda Kiilliik ad1m ta~ 
~1yan bir hars bahc;esi bulundugunu hepi
mize miijdelediginden dolay1 §air S1tk1 
Akozana te§ekkiir ederiz. Biz Le conte 
de Lisle, Laprade, Baudelaire gibi §air
lerin kazinolarda, barlarda toplamp ede

bi' mektebler kurduklanm ve Muallim 
N aci devri §airlerinin de c;ayc1 Re§idin 
diikkamnda mazmun avlad1klanm bili-

yorduk amma bugiiniin san' atkarlanni 
«magrur infirad» aleminde ya§arlar sam
yorduk, meger onlar da Kiilliikte toplam
yorlarml§. 

~iirin, resmin, musikinin, felsefenin. 
gazeteciligin yiiziisuyu hiirmetine §U KUl
liik giilNk olur in§allah 1 .. 

M. TURHAN TAN 

bu hiirmet daha biiyiik bir mahiyet al ,. 
ml§tlr. F akat eski mabudlar ve memleke
tin manevi huzuru silinmi§tir. Garb fi .. 
kirleri her tarafta revac bulmu§, kapita .. 
lizm yolile zenginlere, sosyalizm yolile 

fakirlere, h1ristiyanhk vas1tasile mutasav
vJf!ara, komiinizm tarikile de ha§in in • 
sanlara hulul etmi~tir. 

BERNAR FAY 

c;:ete vermedim. Senin halin de malfun •• ,. 
Sadi ba§ml salhyarak tekrarlad1: 
-Malum ... 

- Evdekiler hem~irene c;ok actyorlar• 
d1. Valide yalvarw bana: <<Ele verme •• -
Nene 1azlffi ... Hastaya bir~ey olur, gii
naht sana kahr ... » dedi. Ben de mek .. 
tebde sana kar§l yaphglm haks1zhg1 dii
§Undiim, onu hie; unutmam, hem de sen 
tesadiife bak: 0 zaman senin yapmadt· 
gm bir hmiZhgl senden bildim, §imdi de 
senin yapbgm bir hatay1 - ayni c;e§id ha~ 
tay1! - gizledim. 

- <;ok minnettanm. Elime ilk para 
get;i§inde gidip o k1zm el!i lirasmi vere· 
cegim. 

- Km nereden bulacaksm? 
- Gazeteler adresini yazd1lar. Pa§a 

k1z1 imi§. Sarac;hanede oturuyormu§. 
- Sen §imdi ne yap1yorsun? Ne i§le 

me§gulsiin? T abil hie;, degil mi? N erede 
yahp kalk1yorsun "? Sana §imdi biraz yar• 
d1m edeyim mi? Fakat iistiimde c;ok yok. 

[Arkaft tHir] 



Finlandiyah giire§~ilerle diin 
gece yap1lan miisabakalar 

Diin gece bilhassa serbest giire~teki pehlivan
lartmtz biiyiik muvaffakiyet gosterdiler .. Son 
miisabaka bu gece milli taktmtmtzla y~ptlacak 
Finlandiyah giire§<;iler iic;iincii miisa

bakayi da diin gece yaphlar. Miisabaka· 
Jar gene c;ok heyecanh oldu ve alaka ile 
takib edildi. 

Diin geceki miisabakalan masile ya· 
z1yoruz: 

56 kilo (Grekoromen) 
1Ik musabakay1 Kiic;iik Mustafa ile 

Pettunen yapblar. Musatafa iki defa 
Balkan §ampiyonlugunu kazanm1~, fakat 
ondan sonra bir miiddet c;ah§IDayi buak -
ml§b. Bu ak§am hemen ilk defa biiyiik 
bir miisabakaya c;tkiyordu. Mustafa ilk 
dakikalarda miidafaada kald1, Finli gii· 
re§c;inin dort miisabakas1m gordiigiinden 
bir hayli §eyler ogrenmi§ti. Onun ic;in 
f1rsat kolluyor, miidafaay1 tercih ediyor
du. Be§inci dakikada Finli, Mustafaya 
giizel bir oyun tatbik ederek yere attl, 
fakat Mustafanm sub yere gelmedi. Fa
kat yedinci dakika 16 nc1 saniyede Mus· 
tafa, kendisine iki defa Balkan §ampi -
yonlugunu kazand1ran kafa kol oyununu 
muvaffakiyetle tatbik ederek §imdiye 
kadar yenilmiyen Finlinin mhm yere ge
tirdi. 

66 kilo (Grekoromen) 
Yusuf Asian Rante ile giire§tiler. 

Yusuf iki ak~am evvel, serbest giire§te 
Ranteye yenilmi§ti. Onun ic;in bu ak§am 
dikkatli giire§iyordu. Bu itibarla ilk on 
dakika beraberlikle bitti ve Finli kur' a 
ile alta dii~tii. Yusuf, Finliye oyun tat· 
bikma ugra§Jyor, fakat Rante hic;bir oyu
na meydan vermiyordu. 

1kinci iic; dakikada Yusuf alta dii§tii. 
Finli fevkalade bir oyun tutturdu, Y usuf 
bundan kurtuldu. Yusuf, altta iken c;ok 
mii§kiil vaziyetlere dii~tiigii halde yenil -
medi, giire~in son k1sm1 ayakta gec;ti. N e
ticede Rante say1 hesabile galib ilan edil
di. 

79 kilo (Serbe1t) 
fbrahimle Veksten giire§tiler. Ibrahim, 

giire§e ba§lar ba§lamaz seri bir atlh§la dal 
d1 ve hasm1n1 yere ath, tam alaturka bir 
usulle hasmma oyun tatbikma ba§lad1. 
Finli giire§c;i neye ugradigmi anhyama
dan birkac; defa omuzlan iizerinde don
dii, kuvvetli kopriisii sayesinde yenilmek
ten kurtuldu. F akat lbrahim gayet c;evik 
hareketlerle Finliyi altmdan kac;Irmiyor, 
miitemadiyen kopriiye getiriyor. Ilk dev
re fhrahimin galibiyetile bitti. Giire§e ge· 
ne yerde ba§landl. Bir miiddet sonra Finli 
ayaga kalkmaga muvaffak olmu~tu. Fa
kat Ibrahim, giizel bir oyunile tekrar 
hasm1m altma ald1. lbrahim o kadar ha
kim giire§iyordu ki, Finliyi miitemadiyen 
kopriiye getiriyordu. 1brahim son saniye· 
de hasmmm s1rt1m yere getirirken gong 
da oyunun hitam1m ilan ediyordu. Bu iti
barla 1brahim say1 hesabile galib ilan e
dildi. 

81 kilo (Grekoromen) 
Mustafa, Korhoneni ilk mac;ta ancak 

saYl hesabile yenebilmi~ti. Onun ic;in gii· 
re§e c;ok heyecanla ba§lad1 ve hemen ra· 
kibini yere ath. Fakat Finli ayaga kalk
makta gecikmedi. Mustafa, dordiincii da
kikada yegane oyununu tatbika muvaf -
fak oldu ve Finlandiyahy1 gogiis c;apra
zma alarak yere att1. F akat Finli kopriisii 
sayesinde kurtuldu. 1ki pehlivan da bir 
miiddet yerde giire~tikten sonra hakem 
bunlan ayaga kaldird1. Mustafa 9,47 
dakikada gene bir gogiis c;aprazile hasm1· 
nm s1rllm yere getirdi. F akat bu arada 
Finli giire§c;inin bir kolu c;1kh. Hastaneye 
kaldmld1. 

Airr ~tklet (Grekorumen) 
Necmi, Finlandiya agtr s1kletini ilk 

mac;ta say1 hesabile yenmi§ti. Bu ak • 
~amki kar§lla~ma bir nevi revan§ ma<;J 
mahiyetinde idi. Necmi ilk dakikada has~ 
mm1 alta ald1. F akat Finlandiyah bir -
den kalkll. Oyun ayakta devam ederken 
iki tara£ da birbirlerine birkac; oyun tat· 
bik ettiler. 1Ik devre berabere bitti. Nec· 
mi kur' a ile alta dii§tii. Finlandiyah bir§ey 
yapamad1. 1kinci iic; dakikada N ecmi iis· 
te gec;ti ve tek k1le takarak hasmmm su
tml yere getirmek suretile giizel bir mu
vaffakiyet kazand1. 

61 kilo (Grekoromen) 
Ahmedle Lanne giire§tiler. Lanne, 

Ahmede nazaran hakim giire§mesine 
ragmen miitemadiyen ayak k1vmyordu. 
Orta hakemi olan Finlandiyah, kendi 
giire§<;isinin bu hata!J hareketlerini affet
miyor, kendisine ihtarda bulunuyor. 

11k on dakika berabere bitti ve kur'a 
ile Finli alta dii§tii. F akat Ahmed iyi 

Kii~iik Mustafanm galibiyetile biten mii1abakad·an bir intrba 
bir oyun tatbik edemedi. 1kinci i.i<;: daki- Mehmed gi.ire§eceklerdir. Finlandiyalt 
kada da Ahmed altta kald1. Bu devrede 87 kilo giire§c;isinin kolu c;Ikhgmdan 87 
yeni§rne olmadJgmdan son dort dakika- kiloda mi.isabaka yap!lamlyacakllr. Y al
ya ayakta ba§landJ ve iki pehlivan da ge· mz 79 kiloda Mersinli Ahmedle Finlan· 
ne yeni§emediler. Lanne ittifakla, say1 diya kafile reisi bir gosteri§ mac;1 yapa • 
hesahile galib ilan edildi. caklard1r. 

12 kilo (Serbest) Miisabakalara gene saat 8,30 da ba~-
Ankarah Hiiseyin ile Kokko arasm - lanacaktu. 

da yap1ld1. Hiiseyin, Kokkoya gec;en Viyana tak1m1 diin 
mac;ta yenilmi§ti. Bu defa Hiiseyin c;ok 
dikkatli gi.ire§iyordu. Bu dikkati kendi ~ sabah geJdi 
sine giizel bir galibiyet kazand1rd1. 3 $ehrimizde istanbul, Ankara, !zmir 
dakika iki saniyede hasmmm mtmt yere muhtelit tak1mlarile tic; miisabaka yapa-
getirdi. cak olan Avusturyanm Forst Vienna ta· 

66 kilo (Grekoromen) k1m1 dtin §ehrimize gelmi§tir. En kuv -
vetli oyuncula-rile istanbula gelen Vi· 

V efik Ranne ile giire§ti. Vefik ilk yana taktml ihtiyatlarile beraber on 

Ankaralr Hiiseyin maglUb rakibi 
ile beraber 

defa giire§iyordu. Ranne ise bu gece i~ 
kinci miisabakayJ yap1yordu. Bu miisa -
bakanm ilk on dakikas1 c;ok zevksiz ol
du ve berabere bitti. !kinci devrenin ilk 
iic; dakikasmda Vefik kur'a ile alta dii§· 
tii. Fakat Ranne bir §ey yapamad1. Vefik 
ikinci iic; dakikada iiste <;1khg1 vakit bir 
iki oyun tatbik etti. Son dort dakika a~ 
yakta gec;ti. Neticede hakem heyeti Ran
neyi galib ilan etti. 

19 kilo (Serbest) 
Mevlud ile Veksten giire§tiler. Finlan

diyah ikinci giire§i yap1yordu. Mevlud 
da alaturkadan yeti§me giire§<;i oldugun
dan serbestte c;ok iyi idi. 1ki giire§c;i de 
fevkalade oyunlar gostermege ba§lad1 ~ 
lar. 1!k devre Mevludi.in galibiyeti ile 
bitti. Ikinci devreye gene ayakta ba§lan
d!. Fakat Mevlud yanh§ bir oyuna kap.Ia
rak yenildi. 

Agrr srklet (Serbest) 
Samsunlu Ahmed Finlandiya ag1r slk

leti ile kar§lla§ll. Samsunlu Ahmedi diin 
gece ilk defa giirdiik. Kendisinde bilhas
sa serbest gi.ire§e kat§! biiyiik bir istidad 
var. Rakibi vak1a yorgundu, bir miiddet 
evvel Necmi ile kar§Jla§ml§ll. ilk devreyi 
Ahmed galibiyetle bitirdi. 1kinci devre
de de muvaffakiyetli oyunlar gosterdi. 
Neticede Ahmed hiikmen galib ilan edil
di. 

Bu gece milli tak1m 
miisahaka yapacak 

Finlandiyah giire~c;ilerle bu gece son 
miisabaka yap1lacak ve milli tak1m gii • 
re§c;ilerimiz giire~eceklerdir. 56 kiloda 
Kiic;i.ik Hiiseyin, 61 kiloda Y a~ar, 66 ki
loda Sad1k, 72 kiloda Nuri, 79 kiloda 
Mersinli Ahmed, ag1r s1klette de Cohan 

dort futbolcudur. 
Futbol Federasyonunun 

bir tebligi 
Futbol Federasyonundan: 
Berlin olimpiyadmda Tiirkiyeyi tem

sil edecek milli futbol takimimlZl ha -
z1rlamak iizere bir kamp ac;Ilacakbr. 
Bu kampa ahnacak f':ltbolculanmizt sec;
mek iizere Ankara, Izmir ve istanbul 
muhtelit taklmlar1 birbirile ve gene bu 
taklmlar ayn. ayn bir ecnebi tak1mile 
kar§Ila§bnlacakhr. 

Bu kaq1la~ma ic;in Viyana profesyo
nel likinin ikincisi (Forst Vienna) ta -
k1m1 istanbula davet edilmi§ ve bugiin 
(diin) §ehrimize muvasalat etmi§tir. 

1 - Kaq1la§ma prograrm §Oyledir: 
6 haziran cumartesi. 
Saat 15,30 da. 

. istanbul- Ankara muhtelitleri, hakem 
Izmirden Mustafa. 

Yan hakemleri: Adnan Akm, Samim 
Talu. 

Saat 17,15 te. 
Izmir - Forst Vienna, hakem ~azi Tez-

can. Yan hakemleri: Feridun Kill!;, R1fk1 
7 haziran pazar: 
Saat 15,30 da: 
!zmir - Ankara muhtelitleri, hakem 

Ahmed Adem Giigdi.in. Yan hakemleri: 
Adnan Akm, Samim Talu. 

Saat 17,15 te: 
istanbul - Forst Vienna, hakem Sadi 

Karsan. Yan hakemleri: Feridun Kihc;, 
R1fk1. 

9 haziran Salt 
Saat 15,30 da: 
!stanbul - izmir muhtelitleri, hakem: 

Kamil 1tstiin. Yan hakemleri: Adnan A
km, Samim Talu. 

Saat 17,15 te. 
Ankara - Forst Vienna, hakem: Sup

hi Batur. Yan hakemleri: Feridun K1 -
he;, R1fk1. 

2 - A~agrda isimleri yaz1h zevat, 
mac;lan takib ederek miitalealanm fe
derasyona bildirmek iizere sec;ici ola -
rak aynlmi§lard1r: cSab1k Futbol Fe -
derasyonu reisi Yusuf Ziya, sab1k Milli 
tak1m kaptam Zeki R1za, sab1k milli ta
kim kalecisi Ulvi Ziya, hakem komitesi 
ba§kam Ntizhet Abbas, hakem komitesi 
azasmdan Sadi Karsanla Fenerbahc;e 
antrenorii Elyot, Giine§ antrenorii Do
nelli ve Galatasaray antrenorii Bar.:o 

3 - 9imdiye kadar milli futbol takl
mma ve Federasyona dahil olmu§ bulu
nanlarla lisansiye hakemlerimizin fe • 
derasyonlar merkezine miiracaatle pa
rasiz biletlerini almalan rica olunur. 

4 - Miisabakalar Taksim stadyomun
da yap1lacakhr. Balkon 100, tribiin 50 ve 
duhuliye 25 kuru§tur. Gi§eler saat 10 
dan itibaren ac;1k bulunacakhr. 

Istanbul muhtelitine girecek 
oyunculart davet 

T. S. K. istanbul bolgesi Futbol A • 
janhgmdan: 

6 - 7 ve .9 haziran ta~ihinde yap1lacak 
Ankara - Istanbul ve Istanbul - Forst
viyana ve izmir-istanbul mac;larmda is
tanbul muhtelitinde yer alacak oyuncu-

10 senede 5 mil yon 

muhacir iskan1 

italyantn Habe,istan i~in 
yapbgt projeler 

Timesin Roma muhabiri yaz1yor: 
«Sinyor Musolininin lngiltere ile IYI 

miinasebetlere giri§mek hususundaki ar
zulanmn samimi olduguna inanmamak 
ic;in ortada seheb yoktur. Duc;e hie; ~up
hesiz ki Habe~istanda umdugundan da
ha seri ve daha biiyiik bir muvaffakiyet 
kazanml§hr. $imdi ise her zamankinden 
ziyade fa§ist rejiminin Habe§istana me~ 
deniyet getirmek, oradaki esareti kal -
d1rmak, ve feodal idareye hir nihayet 
vermek ic;in c;ah§llgmJ ispat etmek az -
mindedir. Habe~istam kapitalizmin is -
tismanna degi]; ana vatanda fazlahk 
gosteren niifusun yeni miistemleke top -
raklannda ~ah§mak suretile faydalan -
masma hasretmek arzusundad1r. Sayed 
ftalya istikbalde kendini bu i§e hasre • 
decekse Avrupa vaziyetinden mutmain 
olmast lazlllldlr. Bu ifbarla ba~hca Av· 
rupa devletlerile bir anla§ma mutlak bir 
ihtiyacd1r. 
On senede «5» milyon muhacir 

T riyestede 1;1kan Piccolo gazetesinde 
nimresmi menabiden miilhem olduguna 
§iiphe edilemiyen bir yaz1da iiniimiiz -
deki on sene zarfmda Habe~ topraklan
na dort ila be§ milyon 1talyan nakledi -
lecegi yaz1lmaktadn. Habe~istamn inki ~ 
§afl ic;in de c;imento ve ~imendifer mal -
zemesinden tutun da zirai ve maden a
lat ve edevatmd~ miirekkeb milyonlar~ 
ca ton e§ya nakline liizum hasll olacag1 
iddia olunmaktad1r. Ayni zamanda Ha -
be§lerin daha yi.ikselc bir hayat seviye -
sinde ihtiyac hissedecekleri ewa da he -
saba katl!mak lh1m geldigi ve bundan 
dolayt !talyan denizciligine yepyeni ve 
muazzam bir saha ac;1ldig1 yaz1lmakta ~ 
dtr. 

Kay1nhiraderlerini oldiirdii 
lzmir (Hususl) - Bergama Saray 

mahallesinde bir cinayet olmu§tur. Yu -
kan Kmklar koyiinden bir k1zla evlenen 
koy Htibi Aydmh Ahmed, ailevi bir se
beb yiiziinden, kaym biraderleri !bra -
him ve Mustafay1, tabanca ile oldi.irmi.i§· 
tiir. 

lann isimleri a§ag1da yaz1hd1r. 
Fikret, Sefa, R1za, Esat, Ali, :;;eref, Sa

IB.haddin, Ha§im, Cevad, Hakk1, Niya
zi, Faruk, Ya§ar, M. Re§ad, Htisnii, Me-
\Nli.' I I I I• , 

Bu idmanc!larm biitiin spor levazlm
larile 6 haziran cumartesi saat 14 te 7 
haziran pazar saat 15 te 9 haziran sah 
saat 14 te Giine§ kulltibiinde bulunma
lan. 

Yukarda simi yaz1h clan sporcular 
paras1z biletlerini 4 iincii Vaklf hanm
daki Federasyon merkezinde Kemal 
tialimden alacaklard1r. 

Polonya basketbol taktml 
tehrimize geliyor 

Berlin olimpiyadlarma i§tiraklerin • 
den sarf1 nazar edilen basketbol takJml
miZin i§lerini takib etmek iizere Bey • 
oglu Halkevi spor direktorii Naili, An
karaya gitmi§ti 

Turk spor kurumu nezdinde yapllan 
te§ebbiis {yi netice vermi§, Polonya ta • 
k1mmm !stanbula c;agmlarak birkac; 
miisabaka yapmasma karar verilmi§tir. 

Polonya taktml haziran sonunda Tiirk 
milli tak1mile kar§Ila§acakbr. 

Polonyahlar Avrupada en iyi basket
hoi oymyan bir tak1md1r. 

lzmir muhteliti geliyor 
!zmir 4 (Hususi) - 18 ki§ilik futbol· 

cu kafilemiz Cumhuriyet vapurile is 
tanbula hareket etti. 
Hasan Pehlivan, Garbi Trak
ya ba§pehlivam ilan edildi 
Garbi Trakyada Turk ve Yunan peh

livanlarl arasmda bir gtire§ miisabakas1 
tertib edilmi§ ve Dimetokah Hasan Peh
Iivan, Trakya ve $arki Makedonya ba§ 
pehlivam ilan olunmu§tur. 

Siimer Spor kuliibiiniin 
kongresi 

Siimer spor kuliibii idare heyetinden: 
31 j5 j936 pazar gi.inii toplanmas1 ta

karriir eden ve fakat ekseriyet temi:t edi · 
lemediginden 5/6/936 cuma gi.inii ak -
~am1 saat 8,30 da Samatya Halk P~r • 
tisi binasmda toplanacak olan fevkalade 
kongreye biitiin iiyelerin gelmeleri rica 

olunur. 
Ruzname: 
1 - Kuli.ibiin fesih veya ipkas1. 
2 - Bore; ve alacaklan tasfiye. 

Halkevi ma~larl 
Emlnonii Halkevinden: 
Evlmlz tarafmdan tertib edllen gayrlfe· 

dere futbol ~amplyonasmm dordiincii hafta 
mac;lart 7 haziran pazar giinii Karagiim • 
riik stadmda yap1Iacaktrr. 

Bu haftaki miisabakalarla beraber tur • 
nuvanm ilk sec;me mac;lan bitml§ olacak
tir. Miisabakalarm programt ~udur: 

1 - Saha komlserl: Bay Sam! Karayel 
2 - Saat 14 te Hal!Cloglu - Ku~dili. Ha

kem: izzet Muhlttin Apak. 

5 Haziran 1936 

CENEVREYE iMDAD ! 

Milletler Cemiyetini 
kurtarmak kabildir 

Bir barb diktatorliigiine old ugu kadar bir sulh diktator· 
liigiine de muhalifim. F akat bir sulh te§kilatile cihantti· 

mul bir sulh zab1tasi olmahdtr. 

Hamlamakta oldugu - Bu gibi 1slahat 
muz, 4 eylulde Cenevre - yapmak niyetinde kat'iy 
de ac;1lmas1 mukarrer ci - ytn degilim. Maamafih, 
han sulh kongresi bir tek salim 1slahat aleyhtan ol 
gaye takib edecektir: Sui- dugumuz manasm1 ta 
hun tanzimi. miin etmez. Milleler 

Bu gayenin ileri siiriil - rn1yemm vazifesi, 
mesi, baz1 kulaklarda kof her ne pahasma olursa 
bir IakrrdJ tesiri yapabilir. sun mani olmak1r. Bunu 
Hatta, Avrupa k1t'as1 sul- min ic;in, Milletler Cemi 

hunun kurtulmasma heniiz yeti paktmm tadili iktiza 

imkan olup olmad1g1, kon· diyorsa, diinya efkan u 

feransta soylenecek olan mumiyesi bu tadile ""'~""'~ 
giizel sozlerin top tara - fet etmiyecektir. 
kalan ve harb giiri.iltiile - Lord Robert Cecil ben iiyle dii§i.iniiyorum 
ri~e. bogulup bogulm1yacag1 sualini i§itir I ortada, diinya sulhunu korumak i~tin 
g1b! oluyorum. zab1ta !e§kilah viicude getirmek ....... ., .• ,y 

Her§eyden evvel §Unu soylemek isle ~ vard!r ve bu fikir ahlamaz. Milletler 
rim ki, Avrupa sulhunun kurtulmas1 ii - miyeti ordusus ihdasm1 fazla gori.iriim. 
midinin heniiz mevcud olduguna ve hat- Milletler Cemiyetinin kuvvetleri, her 
Ia bu sulhun, son derece vahim bir teh - hangi fiituhau ic;in degil, bilakis herti.ir• 
likeye maruz bulunmadlgma kat'i kana - li.i fi.ituhata mani olmak ic;in te§kil edile
atim vardJr. Bidayettenberi soylemi§tim ceginden, diinyanm en kuvvetli filosU 
ki, son zamanlarda, Avrupa sulhu ic;in olmak §artile bir hava filosu viicude ge• 
en ciddi tehlike olarak ortaya c;1kan Lo - tirmek bu i§ ic;in kafidir. Cenevre, her• 
karno muahedesinin feshi hadisesi bile, hangi millete hiirmet !elkin edecek ve 
harbe miincer olacak ihtilatlar doguraml· milletlerin besledikleri swh emelini te• 
yacakhr. Bu iddiada bugi.in dahi ISrar e- min eyliyecek kabiliyeti bir hava zab1• 
diyorum. tasma malik olmahd1r. 

Maamafih, sulh i~;in kafi derecede ol- Maamafih, konferans programmm e • 
gunla§ml§ gori.inmiyen bir diinyanm, harb sas1, nizamnamenin 19 uncu maddesi mu• 
ic;in de icab1 kadar olgunla§maml§ bu - cibince biiti.in meselelerin serbest~;e mii• 
lunmamas1 keyfiyeti, haddi zatmda, em- naka~as1 olacak!Jr. En nazik meselelerin 
niyet verici bir emare te§kil etmez. serbestc;e izah edilmesi fayda verir. 

Harble sulh arasmdaki miicadele, bu- Sulhrin her memlekette 
giin, tereddiidli.i bir safhada bulunuyor. 
T eraziyi sulh tarafma eymek, Cenevrede te~kilatt bulunmalrdrr 
toplanacak cihan sulh konferansmm he
defini te~kil edecektir. 
Cihan kongresinin 

dort meselesi 

Y almz Milletler Cemiyetinin biitiin 
azasmm degil, ayni zamanda diinyada 
mevcud tekmil sulh !e§ekkiillerinin ve i -
leri gelen bir takim devlet adamlannm 
da i tirak edecegi kongrenin programm -
da, ba§hca dort mesele vard1r. 

Bu dort meseleyi ~oyle hulasa edebi • 
lirim: 

I - Muahedelere, verilen sozlere, gi
rilen taahhiidlere sad1k kalmak iizere 
mii.§terek miicadele. Paris paktmm ve 
Bnand • Kellog paktmm istinad ettikleri 
fikirler ve prensipler cihan efkan umu • 
miyesi tarafmdan sureti mahsusada Leyid 
ve takviye edilmelidir. 

2 - Silahlarm azalhlmasJ ve tahdidi 
ic;in bir esas vaz'1. Ba~tana§agl hakikat 
esaslarma miistenid yeni bir silahsizlan
ma konferansmm ~ekillendigini gorece -
giz. Bu meselede, tam bir silahsJzlanma 
hulyas1 mevzuubahs degil, belki, tesliha
hn ve hususile hava teslihahnm hakiki 
ve mi.iessir bir kontrol altma almmas1 
matlubdur. Be§eriyetin saadetini, onu 
tazyik eden bir tehdide inblab etmekten 
vikaye ic;in, bilhassa sivil havac1hk bir ~ 
liklerini kontrol altma almahdu. 

3 - Milletler Cemiyetinin, efkan u
mumiyenin tekmil vesaitile, ve icab e -
derse askeri vesaitle takviyesi, Mii~lerek 
emniyetin, Milletler Cemiyeti ~;erc;evesi 
dahilinde tanzimi. 

4 - Tekmil miistemleke ve manda 
meselelerinin serbest mi.inaka~as1. 
~ulh ifin 

r:ihanmii~ul zabrta 

Cenevrede toplanacak clan birinci 
diinya sulhu kongresinin ruznamesme 
dercedilecek olan dort nokta bunlar -
d1r. Kongrenin, Milletler Cemiyetinin IS· 

lah1 hakkmda bir teklifte bulunup bu • 
lunm1yacagml bana soranlar c;ok oldu. 

Bursada bir otohiis bir ~ocu
gu oldiirdii 

. Bursa (Hususi) - Burada c;ok garib 
hir otobiis kazas1 olmu§ ve bu sene ilk
~ektebi bitiren ( 13) ya§mda bir c;ocu • 
gun ba§ma otobi.is kap1smm mandah c;ar
parak zavalhyl oldiirmii§tiir. Vak' a §Oy
le olmu§tur: 

Diinya sulh kongresi biitiin bu mese• 
lelerle me~gul olacakhr. Benim fikrimce. 
kongre, Milletler Cemiyeti otoritesine eo 
fazla zarar veren ve en acil, en piiriizlii 
mesele olan Habe~ meselesinin tasfiyesi• 
ne de muvaffak olacaktu. Bu mesele, ~a· 
yam memnuniyet bir tam halle baglamr 
baglanmaz, sulhun kabil oldugu kadar 
siiratle tanzimine giri&ilecektir. 

Bu tanzim eli 1 z r rar e 
diyorum. Filhakika, ya~adJgimlz devir • 
de, en biiyiik ve yegane hakiki kuvvet. 
te§kilathr. Sulh endiistrisi, son derece 
miikemmel surette tanzim edilmi§tir. Bu 
oliim te§kilatma, sulh te~kilatml kar~l 
koymam1z laz1md1r. ingilterede yap1lao 
sulh reyiammda, i ngilizler, sulh arzula• 
rm1 ve Milletler Cemiyetine olan bagh• 
hklanm muazzam bir tezahiirle goster• 
mi§lerdir. Bu hadise kar§lsmda hi~bir hii• 
kumet lakayd kalamaz. Cenevrede top
lanacak olan diinya sulh kongresi bun .. 
dan cesare! almaktad1r. T ekmil millet• 
lerin, sulh emellerini, Biiyiik Britanya 
milleti derecesinde kuvvetli bir surette 
gostereceklerine kanaatimiz vardu. 

Pek tabiidir ki, milletlerin, sulh emel • 
lerini ifade i~;in tatbik edecekleri usul, 
her memlekette ba~ka ba~ka olacaktu ve 
olmahd1r. Bir harb diktatiirliigiine muha• 
lif oldugum kadar bir sulh diktatorliigii~ 
ne de muanz olacag1m. Milletin fikrini 
anlamak iizere, her memlekette ayni me• 
todu tatbik etmek kadar biiyiilc becerik • 
sizlik olmaz. Kald1 ki, di.inya sulh leon• 
gresinin ve bu kongreye i~tirak edecek o• 
lan milyonlarca insC\mn ba~hca hedefi, 
devamh bir sulh tesisi hakkmda, ~u veya 
btt ~ekilde, bi.itiin milletlerin reyine mii~ 
racaat etmek olacakt1r. 

Diinya, bugi.in, T olstoinin, «sulh ve 
harb» remzi kar~1smda bulunuyor. Ce .. 
nevre kongresi bunu «sulh mu, harb mi?» 
diye tadi! edecektir. 

Bu sualin cevabt si.iphe gotiirmez ve 
bu cevab, akak ruhlu insanlann ~iiphe 
ve istihzalanna ragmen biiti.in di.inya ver~ 
melidir. 

ROBP.RT CF.CIL 

Bursa Harh Malulleri cemi· 
yetinin yardimlari 

Bursa (Hususi) - ,Sehrimizdeki 
Harb Malulleri Cemiyeti bu sene, lise, 

bz muallim ve ortamektebde okuyan fa· 

kir talebenin ogle ve ak§am yemelclerini 

verdikten maada 300 mekteb talebesine 

ayakkab; ve elbise yaptJrmak gibi biiyiik 

b{r yard1mda bulunmu§tur. Harb malul~ 
lerimizin harblerdeki fedakarhklanndan 

sonra §imdi de ic;timai biinyemize karfl 

gosterdikleri yiiksek alaka muhitimizde 

§iikranla kar~Ilanmaktadir. 

Abdullah oglu §ofor Ahmedin idare -
si~deki. ( 108 Edremid) plakah bir olo
bus Prmc; hamna girmek iizere Uluca • 
miden. a§ag1 dogru giderken yan teker • 
leklen yolun c;ukur bir yerine girerek oto
biise yalpa vurdurmu§ ve 0 mada oto • 
biisi.i seyretmek iizere yolun kenarmda 
duran kasab Mehmed oglu Y a§ar ismin
deki bu c;ocugun ba§ma kapmm mandah 
~arpmt§llr. Zavalh c;ocuk olmi.i§tiir. 

Belediye seyriisefer dairesinin yaphgl 
fenni tahkikat; gerek §oforde gerekse c;o
cukta kabahat olmad1g1 neticesini ver . ku!Ubiinde 

3 - Saat 15,30 da Fatih idman - Ylldlz.. 
spor (Fethlyel. Hakem: Halid Gallb Ezgii. 

4 - Saat 17,15 te Sokono - Aksaray. Ha
kem Halld Gallb Ezgii, 

Not: Tak1mlar Karagtimriik 
soyunacaklardlr, mi§tir. 

Miisamere, piyango, halo gibi muhte• 

!if hareketlerin has1latile yap1lan bu yar~ 

d1mlardan sonra Harb Malulleri Cemi

yeti son defa da bir e§ya piyangosu ter

tib etmi§ti. Bu piyango dun belediye sa~ 

lonunda noter huzurunda c;ekilmi~tir. 



I Bazlran 1938 

Londl-a halkt Negiisii 
hararetle kar§tladt 

lngiltere, bu sevginin italya ile 
aras1n1 bozmas1ndan korkuyor 

• LB!lf taratt 1 tnct sah1fet!s J 

Elr;:i, bunun iizerine, kendi hesabma on 
·ltadar polis memuru istihdam edebilmek 
k:in izin istemi§ ve bu izin kendisine ve· 
rilmi§tir. Bu polislerin her birine on iki 
§ilin giindelik verilecektir. 

Gazetelerin mutalealarz 
Londra 4 (A.A.) - Neca~inin bura· 

Ya gelmesini gazeteler, iyi bir surette 
kar§llaml§lardlr. Bununla beraber bu hu· 
austaki miitalealannda ihtirazh davran· 
maktad1rlar. lmparatorun Londraya ge)
mesi hadisesine makale tahsis eden an • 
cak iki iir;: gazetedir. Bunlardan Deyli 
'f elgraf, diyr ki: 

«Haile Selasienin aram1zda bulundu
iu miiddet zarfmda oyntyacagt rol r;:ok 
llli.i§kiildiir. T alihin kendisini dii~ar et • 
llli§ oldugu ak1beti kabulde §imdiye 
kadar gostermi§ oldugu vakar kendisine 
kar§l halkm hiirmetini artlrmakla beraber 
hakkmdaki bu hiirmet hissinin ifadesini 
Yanh~ tefsir etmiyeceginin bir zamam o· 
lacakhr. 

N evs Chronicle diyor ki: 

<<Habe§ !mparatorunun buraya gel • 
lllesinin resmi mehafilde bais oldugu ve 
o~makta devam edecegi tela§ ve endi§e· 
Dm manas1m anlamak pek o kadar zor 
bir§ey degildir. Halkm hath hareketine 
gelince Neca§inin gelmesini hararetle 
kar§llamt§ oldugu soylenilebilir.» 

H alktn hararetli i1tikbali 
Londra 4 (A.A.) -Times gazete -

si yaztyor: 
«Neca§inin bir devletin tecaviiziine ve 

diger birs;ok devletlerin tereddiidlerine 
ve kararstzhklanna kurban olmu§ olma-
1!1, Londra halkmtn kendisini hararetle 
istikbal etmesi izaha kafidir. lmparatorun 
harbi buradan canlandumak te§ehbiisii
ne kalkl§mast mevzuu bahsolamaz. fn -
gilterenin ltalya ile bir gUna nizat bu • 
lunmad~t birr;:ok defalar tekrar edilmit· 
tir ve §imdi de yeni ha§tan tekrar etmek 
icab eder.» 

N eca1inin beyanname1i 
n ra .A. _., eca,i bu a -

b~h gazetecileri kabul ederek huzurunda 
btr beyanname okutmu§tur. Bu beyanna
mede bilhassa ~oyle denilmektedir: 

« Miistevli, memleketimize geldi, kuv· 
\'etlerimizi ve miidafaastz hallumtzt mah
vetti. Muahedenamelere resmen giri~il -
mi§ olan taahhiidlere itimaduntz oldugun· 
dan barb ir;:in haZIThklarda bulunmak za
ruretini duymad1k. Ciinkii sulhun nimet
lerinden miistefid olmak ve bunlan ko
rumak istiyorduk. Cihan Harbinin elim 
tecriibelerinden dogrnu~ bir ideal olan 
Milletler Cemiyeti mukavelenamesi, sus
lllak ve ona kar~I kaytdstzhk gostermek 
suretile, tahrib edilemez. Zira bu muka
velename tahrib edilecek olursa be~eriyet, 
«kuvvet hakka galebe c;alar» prensipinin 
rnuzafferiyetine ~ahid olacakttr.» 

Filistin hadiseleri 
Yab~maga ba~lad1 

1Ba6taraf1 1 fnct sahifede) 

tesrii ve bu muhaceretin Mavera ~~eria· 
.Ya da te§mili hakkmda bir karar sureti 
t~bul etmi§tir. Bu karar suretinin boyle 

IT anda kabul edilmesi Arablann gale
hntnt arhrmaktan ba~ka bir §eye yara -
tmyacakttr.» 

Arablar lngiliz kztaattnt goturen 
treni u~uracaklardz 

. ~.ondra 4 (A.A.) - Kudiisten bil
dtnhyor: Mtstrdan iki lngiliz taburunu 
n~kletmekte olan trene kar§t hazulanmt' 
btr suikasd ke~fedilmi~tir. T ren yoldan 
kkhg1 ir;:in tehlike bertaraf edilmi§tir. 

aylar yerlerine konularak trenin Ku -
diise muvasalat1 temin edilmi§tir. Mer;: -
hul kimseler, Kudiis yolu iizerindeki iki 
kopriiyii bombalamt~lardiT. 

M. Rozenberg lngiltereyi 
tenkid ediyor 

Berlin 4 (A.A.) - Nazi partisinin 
harici siyaset ofisi miidiirii M. Alfred 
Rozenberg, Yoelkischer Beobachter ga
Zetesinde yazmt~ oldugu bir makalede 
«Filistinde yerli ahalinin haklanna riayet 
edilmemi§» oldugu miitaleasmda bulun
Jnai.ta ve ,oyle demektedir: 

lngiltere, biitiin miisliimanhk alemin -
~e huzur ve siikun tevlid edecek ~ekilde 
Arablara kar~t bir teskin siyaseti takib 
edecek olursa onun bu hareketi, hi~bir 
Vec;hile Balfour beyannamesine mugayir 
olrntyacakttr. Bundan ba§ka boyle bir si-

Yaset, ileri mevkilere gonderilmi~ olan 

;y ahudi muhacirlerinin geri ~ekilmesine 
:Ve Yahudilerin kiitle halinde de ya~a • 

lbai.ta olduklan mahallerde btraktlmala

flna da medar olacakttr, 

Milletler Cemiyeti toplanhsz 
Londra 4 (A.A.) - M. Edenle M. 

Benes ve M. Avenal ile M. Eden ara -
smda yaptlan telefon gorii§melerin~n 
sonra Milletler Cemiyeti Assamblesi i~
tima devresinin 15 haziranda mukarrer 
olan i~timamm 25 hazirana tehir edil -
mesine karar vermi~tir. 

Zecri tedbirler Ve /ngiltere 
Londra 4 (A.A.) - !yi malumat al

makta olan mehafil, lngiltere hiikumetinin 
Arjantinin te~ebbiisiinii miisaid surette 
kar§tlami§ oldugunu, ancak bu aym on 
be§lnde Milletler Cemiyeti asamblesinin 
toplanmasmm mevsimsiz olacagt kana • 
atinde bulundugunu beyan etmektedir ~ 
ler. lngiliz noktai nazart, §udur: 

Asamblenin toplanmast, dogrudan dog· 
ruya alakadar devletler arasmda yap1 • 
lacak gorii§melerle ve hatta konseyin ak
tedece~i toplanttlarla hamlanmak icab 
eder. lngiltere hiikumetinin asamble it;in 
i~tima tarihi olarak bu aym yirmi doku
zunun muvaftk olacagt miitaleasmda bu
lundugu soylenmektedir. Bu maksadla 
§imdiden diplomasi yolile miizakerelere 
giri§ilmi§tir. Biiyiik Britanya, asabmle 
ruznamesinin evvelce ve miimkiin oldugu 
kadar r;:abuk tesbit edilmesini ve bu su -
retle murahhaslarm Cenevreye hiikumet
lerinin talimatlarmt hamil olduklan halde 
gelmelerinin temin olunmasmt arzu et ~ 
mektedir. 

Eden - Grandi miilakatr 
Londra 4 {A.A.) - M. Eden, diin 

M. Crandiyi kabul etmi§tir. Siyasl meha
fil, iki devlet arasmdaki gorii§melerin u
muml meseleler iizerinde yaptlmt~ ve 
miiphemiyet dairesi ir;:inde kalmt§ oldugu 
fikrindedirler. ftalya, Milletler Cemiye
tine kar§l bir. uzla§ma arzusu gostermek -
ten imtina eylemekte devam etmekte, 
Londra ise 1talya ile !ngiltere arasmdaki 
gerginligin izalesinin Cenevredeki ger -
ginligin ortadan kaldmlmasmdan evvel 
miimkiin olamtyacagt suretindeki noktai 
nazartnda tsrar eylemektedir. !ngiltere, 

diinkii 11Umayi lere ragmen, bir l.ngiliz • 
!talyan mukarenc:tinin viicudc .gelmesioi 
arzu etmekten hi~bir zaman farig olma -
IDI§hr. Eger Hariciye Nezareti miite -
hasstslan Milletler Cemiyetinin Habe -
§istamn ilhakt emrini tasdik etmesine mu
allak olmtyan bir kollektif emniyet siste
mine !talyamn i§tirak etmesini temin ede
cek bir formiil bulabilirlerse bir itilaf vii
cude gelebilecektir. 

ltalya mesai konleransrna 
gelmiyor 

Roma 4 (A.A.) - !talyamn bey -
nelmilel mesai konferansma i§tirak etme
mesinden bahseden siyasi mehafil bunu 
izah ~in zecrl tedbirler kalkmadtk~a !tal
yamn Cenevre ile te§riki mesaide bulun • 
mamak hu~usundaki karanm hattrlat ~ 
maktadtrlar. 

Avusturya 
muamma 

meselesi 
halinde! 

LBaf taran 1 tnct sahttedel 
nin Avusturya Ba§vekili Dr. ,Su~nig ile 
gorii§ecegi haber verilmektedir. 1ki dev· 
let adamt bilhassa Orta A vrupa vaziyeti
ni tetkik edeceklerdir. 

M. $u1nig Pari• ve Londraya da 
gidecekmif 

Londra 4 (A.A.) - Royter Ajanst· 
mn Romadan aldtgt bir habere gore, A
vusturya Ba~bakam M. ~U§nig pek ya -
kmda Londra ve Parise giderek dt~ si
yasa hakkmdaki noktai nazanm bildir -
mek niyetindedir. M. ~u§nig bu seyahati 
Dt~ Bakant stfatile yapacaktlr. 

ltalyada yapzlan miilakat 
Viyana 4 (A.A.) - Avusturya hii -

kumetinin, Hbsburg hanedamnm tekrar 
saltanat makamma getirilmesi i~in ecnebi 
devletlerle miizakerelerde bulunacagma 
dair olan haberler resml surette tekzib e
dilmektedir. 

Siyasi mehafil, M. ,Su§nig ile M. Mu
solininin Avrupada halihazuda mevcud 
olan meseleler hakkmda gorii§ecegini, bu 
gorii§meler esnasmda Habsburg aaltana· 
tmtn iadesi hususunun mevzuu bahsolma· 
dtgmt r;:iinkii bunun giiniin meselesi olma
dJgrm beyan etmektedirler. 

Avusturyada tecziye edilen 
Hitlerciler 

Viyana 4 (A.A.) - On sekiz nas -

yonal - sosyalist liderinden on alttst A • 
vusturyada Hitler hiicum k1taahm yeni
den viicude getirmege te§ebbiis etmi§ 
olduldarmdan dolayl 2 ve I 0 ay arasm
da tahaliif eden hapis cezalanna mah -
kum edilmi~lerdir. fkisi beraet etmi§tir. 

Miiddeiumumi, bu cezayJ pek hafif 
bularak davayt istinaf etmi§tir. 

CUMHURIYET 1 

Halkt haraca 
kesmisler! 

' 
LBa§taraft 1 tnct saht/edeJ 

Bu da ihbarnamelerden sarahaten anla§ll
maktadtr. Bu mag~u~ ihbarnamelerle iste
nilen paralar da bir tarifeye, miyara tabi 
degildir. Miiltezim bazt magazalardan 
bir hafta ir;:in 3, baztlanndan senelik 480 
lira istemi§tir. Bu arada vergi pazarhgt da 
olmu§tur. 

F ransada Sosyalistler 
ikbdara gelirken ... 

GUNON BULMACASI 
1 ll B ~ 0 6 l 0 W 10 
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Amele grevi tehlikeli safhaya girdi, 
ettiler 

baz1 
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i,~iler fabrikalar1 

Ak~am gazetelerinden biri di.in §u ha
diseyi yaztyordu: 

«Koprii ba§rnda bir saatc;i magazasr 
vardrr. Bir giin buraya miiltezimin tahsil
darr gelmi§, 30 liralk bir afi§aj resmi ih
barnamesi ,brrakmr~trr. Magaza sahibi 
bu ihbarnamenin ne bic;im bir miikellefi
IJelten bahsettigini dii§iiniip dururken, bir 
ikinci tahsildar gelmi§, o da kendi takdi
rine gore ayni ilcin ic;in 50 liraltk bir ikin· 
ci ihbarname btrakmr§lrr. Bittabi magaza 
sahibi bu vaziyette §U§trmt§ ve hemen ti
carethanesinin hukuk mii§avirine ko§mu§· 
tur. Bu arada da diikkcina bir iit;iincii 
tahsildar gelmi§, bunun da yeni bir ihbar· 
name yazmak iizere bulundugunu goren 
magaza miistahdemleri hemen magaza 
sahibine haber vermi§lerdir. 

M agaza sahibi gelip te bunlardan bir 
~ey anlamadrgrnr ve elinde iki lane ihbar
name bulundugunu soyleyince iic;iincii 
tahsildar: 

- Adam sende kulak asma;J Ben 
bir kolaymt bulurum. 25 liraya sulh 
oluruz! H ele sen parayr ver demi§tir. 

F akat magazamn hukuk mii§aviri bu
na razr olmaml§, ii~iincii tahsildartn da 
yazd1g1 makbuzla birlikte her ii~ makbu
zu bir istidaya raptederek Viliiyete bir 
~ikiiyet istidast vermi§lir. 

Siiylendigine gore vilc1yele boyle ta -
mam 54 tane istida verilmi~tir. 

Miiltezim tiiccardan tutturabildigini 
almaga kalkt~mJ~I.tr, dedik. Bunun bariz 
bir misalini di.in ~irketihayriyenin yolla • 
drgt bir fatura vermi~tir. F aturaya gore 
935 e aid olmak iizere §irketten tam 533 
lira 30 kuru§ istenmektedir. Bu yekunda 
birr;:ok miiesseselerin §irket iskel esinde ve 
vapurlanndaki reklamlarmm ilan ve te§
hir resmi vardtr. Fa kat sebeb ve hikme
tini yalntz miiltezimin bildigi ve anladtgJ 
§ekilde .. Mesela ~irketin 53 numarah va
purundaki bir reklamt ir;:in Y erli MaHar 
pazarmdan 17 lira 40 kuru§, gene ayni 
vapurdaki bir reklamt i~in de tam 196 
lira istenmektedir. 

Yerli Mallar p~zannm pek ~ok yer -
I~rde pek ~ok ilan ve . reklamian oldu~~na 
gore demek miiltezim butun tutan 6000 
lira olan afi§aj resmini top yekun Y erli 
Mallar pazanndan r;:tkanverecekmi~ l 

Bu §ekil hareket ve §U rakamlar piya· 
samn nastl haraca kesilmi§ oldugunu a • 
~tkt;a isbat etmektedir. Hele Ak§am re
fikimizin anlattlgt vergi pazarhgt dogru 
ve emsali r;:oksa vatanda~tan para kopa· 
rabilmek i~in hara<; almaktan daha ~ok 
ilerilere giden dolaplar da ~evrilmi§tir, 
demek olur. 

Vergi gibi; tahsilinde k1lt k1rk yaran 
bir fazilete ihtiyact mutlak bulunan iki ta· 
rafh bir hak mevzuunda devlet namma 
vatanda§J ol~iisiiz zarara sokanlan sigaya 
~ekmekte liizumundan fazla titiz olmak 
laztmdJr. 

----------------Hitler rejimi ve 
Hohenzolernler 

[Bat taratt 1 tnct sahttedel 

Ilk i§ olarak amelenin haftada 40 saat 
r;:ah§masma dair bir kanun ne§redilecegi 
soyleniyor. 

M. Heryonun intihabz 
Paris 5 (Hususi) - Eski Ba§vekil 

M. Heryo 150 ye kar§l 377 reyle parla
mento reisligine ser;:ilmi§tir. Ak§amiistii 
M. Heryo Elize sarayma giderek umumi 
VllZiyet hakkmda Cumhurreisile gorii§ -
mii~tiir. 

Paris 4 (A.A.) - Saylavlar kuru
lu bugiin toplanarak reis vekilliklerine 
bir komiinist, iki sosyalist, bir radikal 
sosyalist ve iki sag cenah meb'usu intihab 
etmi§tir. Sag cenah partileri namzed gos
termekten imtina etmi§ olduklarmdan bu 
iki meb'us muanzlannm reyile se~ilmi§· 
tir. Binaenaleyh bunlar reis vekilliklerini 
kabul etmiyeceklerinden bunlann yerine 
ba~kalannm intihab edilmesi muhtemel -

dir. 
Grev tehlikeli hal aldr 

Paris 4 (A.A.) - Grevcilerin yalmz 
Paris mmtakasmdaki miktan 350 bin ki
§iye balig bulunmaktadtr. Grev hareke -
tinin yay1lmasmdaki siirat, yalmz §imdiki 
hi.ikumeti degil, bu hafta sonunda kabine 
te§kiline memur edilecek olan sosyalist 
zevah ve amele sendikalarmt da tela§a 
dii~iirmektedir. Filvaki her tarafta grev
]er, amele te§kilatlarmm verdikleri emir
ler iizerine degil kendiliginden patlak 
vermektedir. Amele te§kilatlan, ameleye 
hitab eden bir beyanname ne~rederelc on· 
!an vazifelerini yapmaga ve c;ocuklarla 
ihtiyarlara r;:ok laztm alan siiti.in ve sair 
gtdalann piyasada bulunmamast gibi bir 
halin vukuuna meydan vennemege te~vik 
etmi~lerdir. 

Biitiin bunlara ragmen umuml bir grev 
ilam, mevzuubahis degildir. Crevcilerin 
biitiin gruplan, metalibleri patronlar tara
fmdan kabul edilir edilmez i§e ba~lama
ga muvafakat edeceklerini beyan etmek

tedirler. 
Paris 4 (A.A.) - Madeni sanayi 

amelesi patronlan, atolyeler tahliye e • 
dilmedik~e amele murabhaslarile miiza
.~~reye giri~miyeceklerini Ba§vekil ve 
Mesai N azmna bildirmi~lerdir. 

Patronlar intizam ve asayi~in muhafa
zasJ icin icab eden tedbirleri almasmt 
hiikumetten rica etmi~lerdir. 
Yeni Dahiliyr, Nazzrzmn beyanatz 

Paris 4 (A.A.) - Crevden en fazla 
miiteessir olan ~imaldeki mensucat en ~ 
diistrisidir. 

V aziyet, miistakbel naztrlarla i~r;:i li
derleri tarafmdan ehemmiyetle takib ve 
tetkik edilmektedir. Miistakbel Dahiliye 
V ekili ve ayni zamanda Lille endiistri 
~ehrinin belediye reisi olan M. Roje Sa
lengro, halkr;:tlar cephesi meb'uslanm bir 
araya topltyan di.inkii miting esnasmda 
demi~tir ki: «Bugiinkii vaziyete taham -
miil imkam yoktur. Komiinist i§r;:i te~kila
tJ, grevi sonuna erdirmek ir;:in lazllll gelen 
te§ebbiisleri yapmahdtrlar. Bu suretle i~
~i liderlerinin i~r;:i kiitlelerinin iizerinde 

lBCl§taraJt 1 tnct sahttede) niifuz sahibi olup olmadtklarml anlama -
nal - Sosyalist partisi arasmdaki miina • lryJZ. Ayni zamanda bu kiitleleri idare ve 
sebetler, birc;ok degi§iklikler ve sarsmh • ~ayed halkr;:t cephenin zaferini miiteaktb 
lardan sonra, artJk, kat'i ve gizlenmege anar~iye dii~meyi istemiyorsak, grev ha
liizum goriilmiyen bir dii~manhkta karar reketini zapt ve rapt altmda bulundur· 
ktlmt~ goriinmektedir. mahytz. Miistakbel hiikumet sulh ve ni-

Adolf Hitler, Hohenzolernler tarafm· zamt korumak ve devam ettirmek azmin
dan, tahta avdet ihtimalini saghyan bir dedir. Bu maksadla, medise, i~~i smrft
unsur telakki edildigi miiddetr;:e, hane - nt memnun edecek bir kanun layihast ve· 
dan, Nasyonal ~ Sosyalist hareketinin in· recektir. Ancak kendilerinin birka~ giin 
ki§aflanm alaka ve tevecciihle takib et· daha sabretmeleri laztmdtr.» 

ri, M. Salengroya, nizam ve intizamm ih
lal edilmedigi cevabmt vermi§ler ve haf
tada 40 saat mesainin derhal tatbikm1 
istemi~lerdir. 

Gazeteler de ~akmryacak ma? 
Paris 4 (A.A.) - h~i te§kilatmm 

delegeleri diin akJam birle~mi1ler ve grev 
hareketinin daha iyi kontrol edilebilmes1 
ic;in ittihaz icab eden tedbirleri dii,iin
mii~lerdir_ Herhalde, umumi hizmetler, 
su, gaz ve elektrik, normal §ekilde i§le • 
mektedir. 

Gazetelerin yaytmmt inhisar altmda 
bulunduran Mesajeri Ha~et ile Koti tt -
riyat fabrikasmda ve Pate - Natan fihm 
§irketinde <;ah~an i§C;iler de grev ilan et
mi§lerdir. Ekmekr;:iler, eczac1lar da bu
giin toplamp, karar vereceklerdir. Eyalet
lerde, greve i§tirak edenler, bilhassa §I -

mal bolgesindeki mensucat fabrikalarile, 
Marsilya doklannda ve Tuluzdaki bir 
otomobil fabrikasmda ~ah§anlardu. H1~ 
hir tarafta hadise <;tkmamt~hr. 

Gazetelerin miitaleast 
Paris 4 (A.A.) - Amelenin grev 

hareketlerinden bahseden Petit Parisien 
gazetesi bu hareketi §U suretle tarife r;:a -
lr§maktadtr: 

Bu geni§ grev hareketinin nadir olan 
hususiyetlerinden biri de ba§ta bulunan 
sendika te§kilatlarmrn herhangi umumi 
bir emre tabi olmamastdtr. Her miiesse
sede grevler kendi kendine patlak ver -
mekte ve merkezl organizmler keyfiyet -
ten bizzat alakadarlar tarafmdan haber
dar edilmektedir. Ba§ta bulunanlar ken
dilerinin olmtyan bu kararlan te§r;:i et -
mekten ba§ka bir §ey yapamtyorlar. 

Ancak bunlan kanalize etmege, btr 
tertib dahiline sokmaga ugra~tyorlar ki 
bu da yaptlmast pek o kadar kolay btr 
i~ degildir. 

Ere Nouvelle gazetesi diyor ki: 
Siyasette §a§maz ve ahkammdan it;ti

nabt hbil olmtyan bir kanun vardtr: 
Partilerin ifratkarhklan, dalaletleri oto
matik bir surette bunlan izale edecek olan 
vasttalara vi.icud verir. «Halk~tlar cep -
hesi» ni meydana getiren ami), 6 ~ubat 
1934 valr:ayiidir. F akat bun a mukabil 
~u ciheti de unutmamak gerektir ki !tal -
yada fa§izm, fabrikalann i§galile ba§la· 
mt§hr. 

Peuple diyor ki: 

Simdiki grevlerin tamamile kooperatif 
mahiyette oldugunu ve bir tek gayesi bu
lundugunu efkan umumiyeye beyan ede
biliriz. 0 gaye, §udur: 

Uzun zamanlardanberi biitiin sanayJ 
memleketlerinde tatbik edilegelmekte o -
Ian kollektif mukaveleyi umumile§tirmek 
suretile amelenin vaziyetini ve hayat §art· 
lanm tslah etmek. 

fski ve yeni Hariciye Nazarlarmm 
miilakatz 

Paris 4 (A.A.) - M. Flandin ile 
onun mi.istakbel halefi M. Yvon Delbos, 
diin ak§am Cenevre toplanhlanmn arife
sindeki beynelmilel vaziyet etrafmda tam 
iki saat gorii§mii§lerdir. 

Haber almdtgma gore, yeni hiikumet, 
gerek Hahe§ ve Ren i§leri hakkmda ve 
gerek bu i§ler Cenevrede mevzuu bahse
dildigi zaman ne yolda miidahale etmek 
laztm gelecegine clair ~imdiden hath ha
reketini tayin etmek arzusundadtr. 

Resmi mehafil, asamble toplanh tar1· 
hinin birka~ giin tecil edilmesi ihtimalin

den bahsetmektedirler. Zira bir ~ok dev

letler heniiz hattt hareketlerini tesbit et-

8 I I I 1•1 I I I 1• 1 

9 I I 1•1 I I I I I I 

Soldan sal!'a: 
1 - Ordumuzun bugiinlerde s1k slk yap

makta oldugu §eY, atmaktan emir. 2 -
Eskidenberi siiriiklenip ge~ olan adet 
kan~1k degil, 3 - iran dillnde cekmek.' 
yemek onun ic;lnde yenir. 4 - Ezmekte~ 
emir, benim mtllTldaki aba. 5 - Bir att.f 
edatt, ters. 6 - Bo~ 11\k!rdl, elde ~ahnan 
blr muslki aletL 7 - ~1k olan, hakezanm 
kJSalt!lml4t. 8 - f}ef, Karadenizde blr 1s • 
kele. 9 - <;abuk, Aksaray tarafmda bir 
semt. 10 - Har.flerden te§ekkill eden §eY 
blr:;;eyln dlger 1$ey iizerlnden ge~erken b1 ~ 
rakt1jp te.slr. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Yem1§ satan, satmaktan emir, 2 -

Bizl dol!'uran, kalburdan g~lrmek. 3 _ 
Kokulu b!r ot, tavana asilan biiyiik lamba. 
4 - Blr kuma~nn gen~u~. galebe. 5 - Bir 
at1f edatt, bir s1fat edatt. 6 - Dii~iince 
blr tarafmdan obiir taraft goriinen madde: 
7 - Slnirll, esklden bugday olc;mek icrln 
kullamlan mlktar. 8 - Kal!n ve kaba ku. 
rna~. biiyiik baba. 9 - insan, otedenberi 
mevcud olan. 10 - Bir tane, blr i~i yap • 
mak. Blr~Jeyin dl~er !leY iizer!nden g~er -
ken btrakttgt teslr. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi~ 11ekli 

0 6 7 ~ u 10 
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Istanbul Borsas1 kapan1i 
fiatleri 4 - 6 - 1936 I 

PARALAR 

I 
All~ 

1 Sterlln 6~5. 
1 Dolar 123. 

1

20 FranstZ Fr. 164: 
20 L1ret 190. 
20 Belclka Fr. 80. 
20 Drahmt 20.uo 
20 i!vicre Fr. 812, 
20 Leva 22. 

1 Florln 82.50 
20 Cek Jcronu !!4. 

1 Avusturva SL 22. 
1 Peceta 14.. 
1 Mark 28. 
1 Zlotl :11. 
1 Pengoll 22. 

20 Leva 13. 
20 Dinar 48. 

1 Yen SO. 
20 isvec kronu so. 
1 Tiirk alt1n1 971 
1 Banknot Os. B. 242. 

Londra 
Nev Yok 
Paris 
MU1no 
Briiksel 
A tina 
cenevre 
Sofva 
Amsterdam 

Pra2 
Vivana 
M~drld 
Berlin 
Varsava 
Budaueste 
Bllkres 
Belnad 
Yokohama 
Mo.skova 
Stokholm 

~EKLER 

6~.~ 
0.7942 

¥.r06 
10.525 

4.6983 
84,9745 

2.4687 
63.5325 
1.1700 

19.1883 
4.2375 
5.823! 
19710 
4.2487 
4.24ti7 

107.84611 
34.b63i 
2.7110 

24.9544 
3.0583 

ESHAM 

Sat~ 
632. 
126. 
166. 
196. 

84.. 
23.50 

820. 
24.. 
84. 
88. 
21. 
16. 
82, 
23. 
24.. 
16. 
o2. 
84. 
83. 

972. 
243. 

Ka~i 
635.50 ' 

0.7890 I 

12.03 
10,0325 
4.6867 

84.7632 
2.452..> 

63.3143 
1.1125 

19.14 
4.2270 ' 
5.8072 
1.9672 ' 
4.2380 i 
4.2380 ' 

107.5780 
34.7766 
2.111Ct 

25,0166 
3.0525 

Mll~ K-";" 
Anadolu D.M. %60 24.70 24.70 
Asian clmento 10.55 10 55 

I 
~kez Bankast 67.50 67:75 , 

tSTtKRAZLAR I 

,-1933 TUrk A~!l~~ Kapan;-; 
borcu • 21.25 21,375 

:. ~ 2 .. 20.625 20.625 ' 
Er~tan1 95 25 95,25 mi§ti. 1932 de, Cumhur ba§kanhgt inti - Komiinist liderlerin cevabr 

hab1 yaprldtgt strada, sabtk veliahd. ba- Paris 4 (A.A.) - Komiinist liderle· memi§lerdir. 

basmm ihtiyar Mare§al Hindenburgun ~-~----------------------------'""""! CaOifllar, konferanslar, kongreler) 
aleyhine olarak Hitlere rey verecegini 
a~tk ar;:1k soylemi§ti. Karde~i Auguste 
Guillaume o tarihte partiye dahil bulu -
nuyordu ve meb'us se~;ilmi§ti. 

F akat Hohenzolernler, yeni zimam -
darlann, eski hanedam tahta iade etmege 
hir;: yana§madtklanm anlamakta gecikme
diler. Ondan beri. aralarmdaki u~urum 
geni§lemi§tir. Propaganda N azm doktor 
Goebbels, birr;:ok defa imparator taraf ~ 
tarlarr aleyhinde §iddetli sozler soylemi§ 
ve bunlann rejim aleyhtan olduklanm i
leri siirmii§tiir. 

Frans•z mektebinde §arab 
ka~ak~1h8't yapthyormu§ 
Galatadaki Senbenuva Franstz mek

tebinde §arab kar;:ak<;tlt~ yaptldtgt polise 
haber verilmi§ ve mektebde yap1lan ta
harriyat neticesinde bodrum katmda 
5,000 kilo kar;:ak §arab bulunmu,tur. 

Mekteb mi.idiirii Levk, muhasebeci 
Barduva ve katib Kokatina goriilen Iii -

zum iizerine kar;:akr;:thk s~ile yakalan -

mt~lardtr. Haklannda tahkikata devam 

edjlmektedir. --·-Son zamanlarda, p_arti matbuah, gerek 
sabtk 1mparator hakkmda gerek veliahd 
hakkmda oldukr;:a naho~ yanlar ne~ret • Yeni yapag1 ve tiftiklerimiz 
mek hususunda fmat lca~trmtyorlar. 

Eski imparatorun, eski zabitlerle olan 
muhabereleri, rejimi fena halde hiddet -
lendirmektedir. 

N eca§inin firan hadisesi de, parti ga
zetelerinin Guillaume aleyhinde yaztlar 

yazm..tsma sebeb olmu~. « 191 0 hadisele
rinin hattrast, veliahdi daha ihtiyath hare

kete sevketmeli ve Haile Selasienin fira
rmdan dolayt M. Musoliniyi tebrike can 
atmamalryd1.:t §eklinde hucumlarda bu
lunulmu§tur. 

Y eni senenin yapagt ve tiftik kirktmt 

her tarafta yaptlmakta oldugundan yeni 

mahsul piyasaya gelmege ba~lamt~hr. 

Ge~en sene rekoltesinden bu seneye he

men hemen hi~ stok devredilmemi§ gibi 

bir§eydir. ._, .•. _ 
llk arpa mahsulii 

Trakyanm yeni y1l ilk arpa mahsuli.i 

Li.ileburgazda piyasaya gelmit ve iyi bir 

fiatla satJ!mt§tlf, 

Beyoglu Halkevinde toplanh 
Beyoj!'lu Halkevin<len: 
6 haztran 936 cumartesl a~amt saat 

Bursa (Hususi) _ Ankara Kavakh· 21 de Beyogiu Halkevl salonlarmda halk 
dere §arab fabrikasl Bursada bir ~ub 1~1n blr toplantt yaptlacak ve bu toplantl-

,. e da bir konferans ve bir konser verilecek -
a~tl. 9ubenin a~1lma merasiminde Va - tlr. Qa~m kartlarl Evlmiz dlrcktorlti~n _ 
limiz 9efik Soyerle Belediye reisimiz den almabilir. 

Bursada giizel bir §arab 
fabrikas• a~dd1 

Cemil 6z, Vali muavini, Belediye reis (-------:.:----::.----,.--) 
muavini, doktorlar, fabrikatorlar ve ga- ASKERLIK I~LERi 
zeteciler bulundular. Mliessesenin Bur-
sa rnlimessili ~likrii davetlilere bu §arab ~ubeye davet 
fabrikamtzm mesaisinden bahsetti. Bu- Kadlkoy Askerlik :;;ubesinden: 
na, Belediye reis muavini Zebra Yodu.""" f}ubemizde yazJlt biitiin yedek subaylarm 

·~ kanuni yoklamalarmm yap1lmas1 i~ln 936 
uzun ve glizel bir cevab vererek iiziim - hazlran ay1 lc;lnde niifus ciizdanlarile bir. 
lerimizden §arabcthk suretinde istifade likte ~ubemlze ba~vurmalan. Ta§rada bu
edilmesi mlistahsile yeni bir ufuk a<;tl & lunanlar niifus clizdanlarmdakl sayuruzt 
g<lll ve bir zamanlar kilosu yirmi para ve yerlerlni taahhii.dlii mektubla bildirme-
ya kadar inmi~ bulunan iiziimiin boyle le,..r_l_g_e~re_k_tl_r_. --::·---------
milli miiesseselerin faaliyete ger;mesile ( YENi ESERLER ) 
lnymetlendigini ve tekrar bagc1h~n _ _ 
canlanmakta oldugunu anlatti. Miitea- Giinliik jimnastik 
kiben gee; vakte kadar davetlilere fab - Fuad Pura ile ilyas Sinal taraftndan bu 
rikamn nefis §arabian ve §ampanyalan ad altmda bir kitab yaztlrmo ve bas1~ 
ikram edildi. Ogrendigime gore, bu fab· ttr. 1440 dakikayt ihtiva eden her giinden 
rika 929 temmuzunda kurulmu~. o sene yalmz on be~ daklkastm kendi sagllklan 
20 bin litre §arab yapmt§ ve gittik~e lc;ln Jhnnastl~e tahsls etmelerln1 okuyucu. 

larma tavsiye Ue soze ba:;;hyan muharrir
ragbet gorerek istihsalatlm artlra arhra ler, beden sthhatl hakkmda birc;ok degerU 
935 yJlmda 350 bin litre §arab imal et- veclzeler toplam1:;;lar ve mevzuu canlandl
mi§tir. Fabrikamn Ankarada 3 "Ubes· ran c;ok degerli reslmlerle kltabt siisle~-

~ 1• lerdlr. OkuyucularimiZm esere alaka gos-
Eski§ehirde de bir §Ubesi vard1r, termelerlni dilerlz. 



Ha1buki bir tek 
........................................................ 

GRiPiN 
························································ 
alsa biitiin agnlar ge

~er, rahat ederdi 

v agr1yor 

Agrzlar - Romafizma - Nezle - Grip 

-GRiPiN-
Kar~ISinda derhal ric' ate mecbur olur 

l]!vlel Demiryollan ve limanlar1 i'lelme U. idaresl ilinlar1 

Ge!fen y1l oldugu gibi bu ytl da 7/6/936 pazar giiniinden bathya -
rak her pazar giinii Haydarpafa - Sapanca - Adapazan - Haydarpa • 
fa arasmda gezinti katarlart i,Iiyecektir. 

Bu katarlarm kalktf ve var•• saatleri afagida gosterilmittir. 
Gezinti katarlan i~in gidif, doniit biletlerinin Koprii, Haydarpafa 

ye banliyo istasyonlart gitelerinden evvelden almmast miimkiindiir. 
Fazla izahat i!fin bu gitelere miiracaat edilmesi. 

Vapur Tren 
Koprii kalk1~ H.pa~a kalkit Sapanca kalk•t Arifiye kalk1~ Ada va, 

·:(t) 6.25 6.50 10.29 10.43 11.03 
(2) 8.00 8.30 11.40 11.55 12.15 

Tren Vapur 
Ada kalklf Arifiye kalk1~ Sapanca kalk1§ H.pa~a kalk•11 Koprii var~t 

{1) 15.53 16.15 16.37 20.28 20.43 
(2) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.48 

Not: (1) numara ile gosterilen katarlar yalmz 3 iincii mevki, (2) 
numara ile gosterilen katarlar yalmz 1 inci ve 2 nci mevki vagon -
larla tetkil edilir. (3092) 

Doktor - Norolog 

Cahid Cevad Emre 
Muayenehane LIHeli Galib aparh · 

man1 cumartesi gii.nleri muayene mec
canendir. 

Venus Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlarJ 

hayretlere dii~iiriir ve 24 saat dudak · 
larda sabit kahr. 

Venus Kremi: 
Terk.ibi, esrarh, giizellik kremleri · 

nin i!;inde en §ayam emniyet ve itimad 
olamdll". 

Venus Pudras1: 
~Ik ve kibar familyalarm ragbetini 

kazanan, narin ve nazik cildlileri tes · 
hir eden yiiksek evsafta e§siz pudra -
dll". 

Venus Rimeli: 
Veniis Rimeli ile tuvalet goren klr -

pikler kalblere ok gibi saplamr. 
Beyoglunda tamnm1~ ve maruf Karl

man, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve 
tuhafiye mai!;azalarmda sabhr. 

Bayan aran1yor 
Biiyiik bir miiessesede ~ah,hrtl

mak iizere Orta tahsilini bitirmi§ 
olup i~ hayahna ablmaga hevesli, 
eski ve yeni yazllar1 iyi bilen 18-
30. yaljlarmda bir bayan aran1yor. 

lsteklilerin terciimei ballerile bir
likte bir fotograflarm1 ( Istanbul 
Posta kutusu 84) adresine gonder
meleri. 

En ho~ meyva usarelerile hazir· 
lanmi~hr. Hazmi kolayla~hnr. in· 
k1baZI izale eder. Kam temizliye

rek viicude tazelik ve canhhk 
'1ah~eder. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESt 
8eyoglu tstanbul Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 

Jdmyevf 6CZ8 alat Ve Itriyat ticaretha · 
nMI, hianbul- Bah~ekapJ. 1••••••••-•••,-

Balkanlarm en me~hur kaphcalarmdan olup Yunanistanda 

"LUTRAKi, 'EHRiNDE 
buh;.nan en biiyiik, en liiks ve en uri konforu haiz 

PALAS OTELi 
mevsim ba§langiCI dolay1sile a~tlmi.J oldufunu muhterem miitterilerine 

teb~ir etmekle kesbi ljeref eyler 
Odalar son derecede Iii ks, giine§li, havadar olup daima akar s1cak su

lan havidir. Hususi servia fiatlar1 elveri~li, mQkemmel mutfak ve her 
giin muhtelif ~e§id ucuz vemekler. 

istanbul Vaktflar Direktorlugii ilanlart 

5/6/936 Cuma 1 den 50 
6/6/936 Cumartesi 51 lt 100 
8/6/936 Pazartesi 101 lt 150 
9/6/936 Sah 151 » 200 

10/6/936 ~ar,amba Eytam ve eramil 
11/6/936 Per,emhe Miitekaidin 

Hayrat liademelerinin mayts 936 vazifekerile eytam, eramil ve mii
tekaidin haziran - agustos 936 ii~ ayhklan yukartda yazth giinlerde 
verilecektir. Eshabt maafiD hu tarihlerde ~emberlitatta Istanbul Va
ktflar Miidiirliigii veznesine gelmeleri. (3097) 

Cinsi 

Toz teker 

Mikdar1 
Kilo 

10000 

IWW 

Tahmin edilen 
be deli 

Lira K. 

25 50 

ilk teminat 
Ura 

195 

ihale giinQ 

8/6/936 pazartesi 
Saat 15 te 

Gureba hastanesine liizumu olan yukartda dna ve miktar1 yazth 
toz fekere isteklisi ~tkmadtgmdan eksiltme on giin uzablmtftlr. lha
lesi yu~anda yazth giin ve saatte Komisyonda yaptlacakbr. ~artna · 
mesi hergiin Levaztm Kaleminde goriilebilir. htekliler teminat ak • 
~elerile birlikte gelmeleri. (3091) 

Semti methur ve 
mahallesi 

Bahrali Nallunescid 
Gedikpafa ~adtrc•· 
ahmed!felebi 
~ehzadehatt Hot • 
kadem 
Aksaray Sofular 
Edirnekap1 Karaha, 
~emberlitat Molla
feneri 
Uzun!farfi Yavaf -
casahin 
V ~zneciler Came tali 

Sultanselim Hatib
miislahaddin 
Bah!fekapl Hobyar 
Bah~ekapl Hobyar 
Bah!fekapl Hobyar 

Haseki Baf~Imah • 
mud 
~elehioglu Alaeddin 

~elebioglu Ala~din 
Hocapata Emirler 
Ahi!felebi 
Babtali Nalhmescid 
Nuruosmaniye 
~emberlitat Molla
fenari 

... 
Cadde ve 
sokagi 
Cagaloglu 
Pettemalct 

Sekbanhatl 

~eftali 
Perendehaz 
Divanyolu 

Tramvay 
caddeai 
Miamarct 

Y enipostane 
Yenip ane. 
Yenipoatane 

No. 11 

8 
8-14 

17-21 

8 
90 

195-218 

20 

95 
19 

64 
46-66 
44-62 

Haaeki caddesi 

Yenicami 
avlusunda 

54-92 
53-93 

MarpU!f!fUlar 16-1 
Vezir i~kelesi 14 
Bugday Ctkmazi 8 
Aziziye 55-16 
~arttkapisl 24 
Divanyolu 192-216 

Cinai Muhammen F.i. 

Hane 
Hane 

Hane 

Hane 
Hane 

L. K. 
25 00 
26 00 

1 00 

1 00 
600 

Kopriilii mekteb 
mahalli 15 00 
Gaznevimehmed
efendi mektebi 8 00 
Mekteh mahalli 14 00 

Cami araaamda 
2 oda 
Diikkan 
Dukkan 100 00 
Methal diikkln 
ve iistiinde oda 38 00 
Tiirbedar odast 2 00 

Kiilah!fl hant ve 
iiatiinde odalar1 
ve altlnda 
diikkan 
Diikkan 
Diikki.n 
DiikkAn 
Diikkan 
Diikkan 
DiikkAn 

90 00 
26 00 
38 00 
600 
800 
8 00 

12 00 

KAPALI ZARF USULiLE 
EKSiL TME iLANI 

SUMER BANK 
UMUMI MODORLOGONDEN: 
1 - Konya Eregl=,i Bez fabrikasmda yaptlacak miiteferrik 

intaat vahidi fiat esasile eksiltmiye !ftkartlmtthr. Tahmin edilen 
intaat bedeli 79.261,49 liradtr. 

?. - Bu ife aid eksiltme evrakt tunlardtr: 
A ) Eksiltme ,artnamesi 
B ) Mukavele projesi 
C ) F enni ,artname 
D ) V ahidi fiat ve ketif hulasalart 
E ) Projeler. 

lstiyenler bu evrakt 3,96 lira bedel mukabilinde Ankarada Zi
raat Bankast binasmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirlii -
giinden alabilirler. 
3- Eksiltme 16/6/1936 sah giinii saat 16 da Ankara Ziraat 

Bankast hinasmda Siimer Bank Merkezindeki Komisyonda ya -
prlacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - lsteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi 18.

zimdrr. Bundan ha,ka eksiltmiye girecekler ilan edilen meblag 
cesametinde bir bina in,aattm muvaffakiyetle yapbklarmt tev -
sik ederek eksiltme giiniinden U!f giin evvele kadar Bankaya mii
racaatle bir ehliyet varakast alacaklar ve bunu teklif mektubla
rma leffedeceklerdir. 
6- Teklif mektublart yukartda yazrldtgl giin ve saatten bir 

saat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek tn_ektublarm nihayet ihale saatinden 
bir saat eVYeline kadar gelmif ve zarfm kanuni tekilde kapa • 
tdmrf buluamasr lazrmdtr. 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
Muhammen bedeli Cif. 4950 lira olan 1000 aded miishet, 1162 

aded menfi akii plag1 ve teferriiatile 60 aded muhtelif eb'adda cam 
kab a~1k eksiltmeye konulmuttur. thalesi 9/6/936 sah giinii saat 15 
te Istanbul, Tahtakale Telefon Direktorliigiinde yaptlacakbr. ~art
namesi parastz olarak mezkur Direktorliik Levaztm dairesinden ah· 
nabilir. Muvakkat teminat 372 lirad1r. Taliblerin yukartda yaz1h 
giinde saat 14 e kadar teminat ak~elerini yatmntf olmalart laztm• 
dxr. (2210) 

Miiteaddid resmi miiessesab s1hhiye miitehass1s etibbast tarafm
dan yapdan hikemi, kimyevi ve bakteriyolojik muayenat neticesi 
tanzim edilen raporlarla, s1hhi sularda aramlan biitiin evsaft hike -
miyi haiz oldugu «kolihasil, anaerop, likefyan» mikroplar)a her tur
lii mevaddt kimyeviye ve uzviyeden tamamen Ari bulundugu bildiri· 
len ve emsali arasmda kuvvetli radioaktevitesi bulunan Alem-

dagi Defneli suyu 10 haziran 936 giiniinden itibaren agz1 bir taraf1 
«Evkaf» diger taraft «Defneli» ibaresini havi Zimhah hususi kur
fUn miihiirle miihiirlii otuz litrelik kii!tiik hoy damacanalarla iki bu
!fUk litrelik galon titele}" deruniinde suculara verilmege hatlana • 
cakhr. 

Yukar1da evsaf1 kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hassalart 
ve bilhassa radioaktevitesinin fazlahgt ile miitemayiz olan 

~emberlitaf Molla· 
feneri 

Peykhane 3 DiikkAmn 
hissesi 
Diikk&n 
Diikk&n 
Diikk&n 

marf bu suyun safiyetinden emin olabilmek i!fin titelerin iizerindeki Vak-
2 50 fm hususi kurtun miihiir ve ztmbasma dikkat etmelerini saym hal • 
5 00 krm1za ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) ~arttda 

~art•da 
C',artida 
~art Ida 

Cadtrctlar 
l:)riiciiler 
Perdah!fihan 
Yaghk~tlarda 
Reisoglu 
Sahaflarda 
Medrese 
ittisalinde 

123-53 
44-12 
53 

2 
34-39 
65-67 

122 5000 I . I Emlak ve Eytam Bankast Ilanlari Diikkan hissesi 2 20 .. ________________________ _ 

~arttda 
~arttda 
~akmak!ftlarda 

Uzun!farfl Saman
viramevvel 
Uzun!fartl Saman
viramevvel 
Kadirga Bostanali 

Langa Katibkasim 
Vezneciler Camc1ali 

Dokmeciler 

Kadirga 
Lim ant 
Taf!ftlar 
Tramvay 
caddesi 

Fatih Hocahayreddin Deve Ham 

Kii~iikmustafapata 
Eyiib Camiikebir 

~ar{nda SorgU!f!fU han 
~ar,tda Zincirli han 
Karagiimriik Karabaf 
Aksaray Haseki 

Mollahiisrev 
Haffaflar 

Sultan odalar1 

Ost kabnda 
Ost kabnda 
Cami yanmda 
Bayrampafa 

35 
32 

21 

134-71 
84 
82 
96 

2 

88 
1 

15 

28 
22 
106 

tekkesinde 4 
Vefada 
Yusufpafa 

Dariilhadis 1 
Topkap1 caddesi 115 

Kii!riikpazar Riis • Bugdayc1 
tempafa ~1kmaz1 53 
Kumkap1da Muh • ~,.!!kirefendi 
sinehatun {:efmesi 9-15 

Diikkan 3 so 
Diikkan 1 13 
Diikkan 1 50 

Diikkan 1100 

Diikkan hisseai 1 00 

Baraka diikkan 1 00 

Diikkan 4 00 
Diikkan ve iistiin-
de odalar 27 00 
Medrese ittisalin-
de diikkan 3 00 
Diikkan 4 00 
Diikkan ve iiatiin-
de odalar 25 00 
Sultan hanmda 
oda 1 so l 
Oda 2 00 , 
Oda 2 50 1 
Oda 3 00 
Tat oda 1 00 

tki baraka 200 
~etme yanmda 
haraka 2 50 
Ardiye hissesi 1 66 

A.rsa 2 50 

Siileymaniyede lmaret 2-17 Mahzen 2 50 
Yukanda yazrh mahaller 937 senesi may1a nihayetine kadar kiraya 

verilmek iizere a!fik arttum1ya konmuttur. lstekliler aeneliginin yiiz
de yedi buc;ugu nisbetinde pey ak!felerile birlikte 15 haziran 936 pa • 
zartesi giinii saat on be~e kadar ~emberlitatta Istanbul Vak1flar 
Batmiidiirliigiinde Akarat Kalemine relmcleri. (3090) 

Taksitle satdtk aparttman 
Esas No. &I 

c 10 

Mevkii ve nev'i 

Beyoglunda Bedreddin mahallesinde Orta· 
timal sokagmda 5, 7 numarah on bir daireyi 

Depozito 
Lira 

miittemil apartiman. 4000 
Tafsilah yukanda yazth aparhman bedelinin birinci taksiti petin 

ve geri kalan U!f taksiti % 9-l faize tabi olmak iizere ii!t senede ve ii!t 
miisavi ktstmda ve fU suretle tamami dort miisavi taksitte odenmek 
tartile kapah zarfla arthrmaga konulmuttur. lhale 10 haziran 1936 
tarihine tesadiif eden !fartamba giinii saat 10 da tuhemizde yaptla • 
caktu. lsteklilerin ,uhemize miiracaatle tahsilat ve bir lira mukabilin
de hirer tartname alarak ,artnamede yaz1h hiikiimler dairesinde tek
lif mektublarm1 o giin saat ona kadar tuhemize vermeleri. 

«358» (2821) 

Bali tasfiyede bulunan 

VAPURCULUK 
Turk Anonim ~irketi 

Tasfiye heyetinden: 
Karadenizde Karaburun mevkiinde 

sahile oturmu§ bir vaziyette olan 
uGERZE" vapuru hakktnda icra kill • 
nan a'rtk arthrmada elde edilen bedel, 
haddi lay1kmda goriilmiyerek arthr • 
mamn uzahlmasma karar verilmi§ ol
dugundan talib olanlarm 17 haziran 
936 tarihine musadif '<8r§amba giinii sa
at ondan on ikiye kadar Sirkeci Liman 
hanmda birinci kattaki dairei mahsusa
da toplanan Tasfiye beyetine miiracaat· 
Jeri iHin olunur. 

Sahtb ve Ba§muharrtn Yunua Nadi 
umuml ne~nyatz tdare eden Y az1 It len 

Miidiiru: Hikmet Miinil 

Matbaac1llk ve Ne~riyat Turk Anontm 

~trTcett - Istanbul 

-



1~fERLODENl' • dl" maeununu 
~er~ edeceksinir.l • 
i.i~,.egr~rn bilcOmle 'Efl'al~l srhhiyesinl 
t .alz ·otan b~t macun di~lerl i ~Oril.mekten 
~orul". di' etlerinl kuvvetlendirir, nefesl 
serlnfetll) we lnsanrn gl)rU~ efesinl 
artrrJ~ , ~ ·· · . ' 

Maden Komiirii AIInacakttr 
Mudanya Uray1ndan: 

Mudanya Urayt Elektrik aantrah i~in 180 ton Tuvenan komurii a• 
hnacagmdan vennek iatiyenlerin feraiti ogrenmek i~in hergun Ur. 
bayhga muracaatleri ve indirmiye i,tirak ic;in 18 haziran 936 per • 
tembe gunii aaat 15 te % 7,5 teminatlarile ve komur numunesile En· 
ci.imende bulunmalan ilan olunur. (2975) 

Baymdtr kaaabas1n1n halihaztr harita ve miistakbel plinlarinm 
ahnmasJ ve tersimi iti 20/5/936 tarihinden 20/6/936 tarihine kadar 
hir ay i~inde pazarhkla ve mevcud tartnameler dahilinde ihale olu • 
nacakhr. Talib olanlarJn Baymd1r Belediyesine miiracaat etmeleri. 

(2854) 

izmir Belediyesinden: 
Hava gazi fabrikasmm hir senelik ihtiyacJ ic;in heber fonu 913 

kuruttan k1rk ucr bin uc; yiiz yirmi iki lira bedeli muhammenle dort 
bin yedi yiiz kuk bet ton Zonguldak Zero Dis Lave maden komiirii 
Batkatihlikteki fartname vec;hile 12/6/936 cuma giinii saat 16 da 
kapah zarfla ihale edilecektir. lttirak ic;in bin iki yiiz elli lirahk mu
\'akkat teminat makhuzu veya hanka teminat mektubile 2490 sayth 
kanunun tarifi dairesinde haztrlanmtt teklifler o giin azami saat on 
hete kadar Enciimen Batkanhgma verilir. (2856) 

Kapal1 Zarf Usulile 
EKSiL TME iLANI 

SOMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 -Istanbul Beykoz Derive Kundura Fabrikast silindir dai
resi revir intaatile demir ambar• tamiratt vahidi fiat esasile ek
ailtmiye c;tkartlmttllr. lntaabn muhammen bedeli 37.091 lira 
80 kuru,tur. 

2 - Bu ite aid eksiltme evr!,.kt tunlardtr: 
a) Eksiltme tartnamesi 
b J Mukavele projesi 
c) Fenni tartname ve zeyli 
d) l11~u usulleri 
e) Vahidi fiat ve ketif hulasasi 
f) Projeler, termin plan1 

Talih olanlar bu evrak1 iki yiiz kurut bedel mukahilinde Sii· 
mer Bank Ankara ve Istanbul ~ubeleri veznelerinden satin ala -
hilirler. 

3 - Eksiltme 11 haziran 1936 pertembe giinii saat on bette 
lstanbulda Galatada Bankalar caddesinde Si.imer Bank tubesin· 
de icra edilecektir. 
4- Eksiltme kapah zarf usulile olacakhr. Taliblerin 2782.

lirahk muvakkat teminat vermeleri laztmdJr. Eksiltmiye gire • 
cekler 30.000.- lirahk bir tek bina yapllklarma dair vesaiki ek· 
siltme giini.inden bet gun evveline kadar Ankarada Si.imer Bank 
Umumi Miidurliigiine ibraz veya posta ile gonderecekler ve ala
caklar• ehliyet vesikasmt teklif mektublarma raptedeceklerdir. 
6- Teklif mektublar1 yukartda yaz1h giin ve saatten bir aaat 

evveline kadar Sumer Bank Istanbul subesi Mudii.-liigiine mak· 
huz mukabilinde tevdi edilmit bulun~ahd1r. Posta ile gonderi · 
lecek mektublarm ihale saatinden bir saat evveline kadar gel -
ntit ~e zarflartn kanuni tekilde kapab1mt1J bulunmast f&rlltr. 

T esisatJ Eksiltmesi Elektrik 

Barttn Belediye Riyasetinden: 
Barlln elektrik tesisah 8/5/936 tarihinde ihale edilmek uzere ka

pah zarfla eksiltmiye konulmutsa da bu ite toptan istekli c;t~mamast 
dolaytsile 1, 700 lira ketif bedelli mevcud binanm san~ral bma.sl ~a
line ifrag1 iti Belediyece yaptmlmak ve 1,875 lira ket~f bedelh agac; 
direkleri aynca eksiltmiye konulmak suretile bu ekstltmeden c;tka
rllarak santral, lokomobil, alternator, tevzi tablosu, kabl?, muhav. • 
vile merkezi ve bunlarm tem,el ve montajlar1 ve febeke tes1ash vesau 
bilci.imle teferruatl kapah zarfla yeni.den eksiltmiye konulmu,tur. 

1 - Elektrik tesisahmn muhammen ketif bedeli 31,844 lira, mu
vakkat teminah 2,388 lira 30 kuru,tur. 

2 - Bu ite aid evrak IJUnlardu: A - Eksiltme ta~tnames~ B • 
Mukavelename projesi, C ~ F enni tartname, D ~ ProJe ve planlar, 
E - Ketifnameler ve teferriiall. . .. . • 

3 - lstekliler bu evrakt Bartm Belediyes1nde gorebtleceklert 
gibi bedeli mukabilinde lstanbulda Taksim~e. lstiklal ~parbma~un
da elektrik muhendisi Hasan Haletten alabJhrler. ProJe ve plan • 
lardan batka evrakt Istanbul ve Ankara Belediyelerinde gorebilirler. 
4- Eksiltme 26 haziran 936 cuma giinii saat 15 te Bartm Bele • 

diye Encumeninde yaptlacakllr. .. .. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in 26/6/936 cuma gunu saat 14 e 

kadar 2490 say1h kanun ile muayyen vesaiki Barlln Belediye Riya-
. (2740) setme vermek tartllr. 

Krem Balsamin 
Tabiatin bah§ettigi giizelligi lny · 

metlendirir. Esmer, kumral, san§m 

BANKO Di ROMA 
ANONIM ~IRKETI 

Tam amen tediye edilmi~ sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Miidiiriyeti Umumiye : R 0 M A 

TESiS T ARIHl : 1880 

BUtUn dUnyada ,ube ve muhablrlerl vard1r 

TUrkiye 'ubelerl = 

Istanbul • Istanbul Merkezl, Sultanhamam 

,. fiehir bUrosu "A, (Galata) Mahmudlye caddesl 

,. , , "B, (BeyoGiu) lstlklll caddesl 
lzmlr • lzmlr 'ubesl lklncl kordon 

Suriye ve Filiatinle olan muamelabmtzm ifastnt, bu memleketlerde 
her tiirlii Banka hizmetlerini yapabilmek i~in liztm11elen tertibab 
haiz genit bir tube tebeke&ine malik otan BANKO Dl ROMA 
en iyi IJeraitle deruhte eder. 

Galata bUrosu hususi blr kasa servlslne mallktlr 
Bileilmle Tilrkiye tubeleri, husuai takas muameleleri i~in bqhea 
Avrupa bankalariie irtibab olan hususi bir te§kilita maliktir • 

her tene tevafuk eden yegane E J K H s I k 
kremdir. Latif kokusile sevimli bir reg"' i omiir avzasl ag"' I 
hava yarattr. Cilddeki leke, sivilce, 
r;il ve buru§ukluklan kamilen gide . K • B k I ... d 
rir. Genclik taravetini haiz yumu. omisyonu a~ an Igln an: 
~ak ve cazib bir ten yaratlr. 

KREM BALSAMiN YAOLI Havza saghk tetkilabmn eczay1 bbbiye ihtiyac1 «17,000» lira mu~ 
Gece i~in pembe renkli hammen ktymet i.izerinden kapah zarf uaulile ve on bet gun mud • 

·l 
KREM BALSAMiN YAOSIZ detle eksiltmiye konulmutlur. 

Gi.indiiz i(fin beyaz renkli tsteklilerin 11/6/936 pertembe giinune kadar Zonguldakta Sai • 
KREM BALSAMiN ACI BADEM hk Tetkilallmtz J!atkanhgma teklif mektublart ve muvakkat temi • 

Gece i~in pembe renkli nat akc;esi olan 1275 lirahk nakti veya hanka teminat mektubu gon-
KREM BALSAMiN ACI BADEM denneleri ve teklif mektublarmda tartname hiikiimlerinin tamamen 

Giindiiz i~in beyaz renkli kabul olundugunu sarahaten kaydetmeleri laztmdlr. 
Biittin tanmnu§ 1triyat ve tuhafiye lsteklilerin Turk vatandatt olmalart gerektir. ~artnameler lstan-

magazalarmda vardll'. bulda Dordiincii Vak1f hanmda iic;iincii kat; lktJSad Vekaleti Ma • 
.__ iNGiLiZ KANZUK Eczanesi Beyoglu·istanbul --• den lrtibat Memurlugundan; Zonguldakta Saghk Komiayonu Bat--••••••••••••••••••••••.::::::::::1 kanhgmdan parastz ahmr. (2864) inhisarlar Umum Miidiirliigiinden ILICA MECMUASI taraftndan, 11 haziran per,embe 
.___________________ gUnU yaln1z doktorlara mahsus olmak Uzere 

11 nisan 936 tarihinden itibaren mevkii mer'iyete konulan 4281 YALOVA BURS A ULUDAG 
aayth «Tiitiin Eksperleri nizamnamesi» nin ahkamt dahili~de_ Tutiin • • • 
· ticarelhanelerin'de' lf'eya ~~rb'est e~pemlt titlerinde c;ahtan thtJSas sa
hibi khnseler alti' ·a:y i!;inde ehliyetriame almak mecburiyelinde ol • 
duklarmdan l&tanbul Samsun ve tzmirde temmuz iptidasmda tetek
kul edecek imtihan heyetlerince tetkik edilmek iizere yedlerindeki 
vesaiki timdiden lstanbulda lnhisarlar Umum Mudurliigune bir ar • 
zuhalle tevdi etmeleri ve aksi takdirde bu miiddeti ge~irenlerin bu it· 
Jerde c;ahtamtyacaklart ilan olunur. 

Gonderilecek vesikalar tunlardtr: 
1 - Mekteb ,ehadetname veya tasdiknamesi . v · 

2 - Terciimeihal varakast ve hiiviyet cuzdam, dorder aded fotograf 

3 - Husniihal varakast 
4 - Eksperlik yapbklar• miiddeti ve gordiikleri itle~i miibeyyin ola-

rak c;ahtbklart muesseselerden alacaklart vestka. (2456) ,.,.,. 
1 - ldaremiz ihtiyact ic;in 2750 lira muhammen bedelli 500 aded 

mesaha zinciri ac;1k eksiltme suretile sabn almacakbr. 
2 - ~artnameler Kabatatta LevQtm ve Muhayaat ~uhesinden ve

rilmekted ir. 
3 - Eksiltme 22/6/936 pazartesi giinu saat 15 te Kabatatta Leva

z•m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1la· 
caktlr. 

4 - lsteklilerin muayyen giin ve saa~te .% 7,5 giivenme parast olan 
206,25 lira ile birlikte muracaat etmeleri ilan olunur. (2457) 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra abmrsa: 

Hazimstzhgi, Mide Ek~ilik 
ve yanmalanm giderir. Agudaki tat • 
s1zh~ ve kokuyu izale eder. §i§esi 75 ve 
120 kuru§. Deposu: Yenipostane arkas1, 
A§irefendi sokak No. 47, 

• ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgev,ekligine kartt 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araym1z. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Bolvadin ~arbaybgtndan: 
ll!remizin hali .haz1r bet bin lira bedeli ketifli haritasmm ahnma

st pazarhga btraktlmtthr. 
1 - Pazarhk 10 haziran 936 c;artamba giinii saat 15 te Belediye 

Encumeninde yap1lacakhr. 
2 - Haritanm ahnma tarh Baymd1rhk Bakanhgmm fenni ,art • 

namesine goredir. 
3 - Taliblerin ihale gi.in ve saatinden evvel 

minatlarm1 yallrmalar• ilan olunur. 
% 7,5 muvakkat te ~ 

.(2994), 

TiBBi SEYAHATI TERTiB EDILMUJTIR. 
4 giin devam edecek olan bu seyahata i,tirak edeceklerin ve tafsi· 
Jat almak istiyenlerin saat 3 den 6 ya kadar hemen miiracaatJeri. 

Adres: lstikiAl caddesi No. 83 Dr. MUshet ,aklr 
Telefon: 49053 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Kilis tehrinin hali haztr haritasmm tanzimi evvelce tahmin e

dilen hedelle yapmaga talib cr•kmadtgmdan tartnamede fialln· 
da tadJlat yaptlmtf ve yeniden a~tk eksiltmiye konmuttur. 

2 - ~ehir dahili hir hektar 27, fehir harici bir hektar 6 lira olarak 
muhammen bedeli 4545 liradtr. 

3 - Bu ite aid evrak fenni tartname, mukavele miisveddesi. 
tstiyenlere bu evrak bir lira mukabilinde gonderilir. 

4 - Muvakkat teminat 341 liradtr. 
5 - Eksiltme ve ihale 15/6/936 pazartesi giinii aaat 15 te Bele • 

diye Encumeni huzurunda yaptlacai• ilan olunur. (2984). 

Nordloit Seyahat Acentast 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyan1n her taraftna 

TREN-VAPUR-UCAK 
BiLETLERi 

Galata: R1hhm caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Kapab Zarf Usulile Yapag1 Sabfl 

Karacabey Harastnda Miite,ekkil Meri-

nos Y eti,tirme Ciftligi Miidiirliigiinden: 
~iftligin alb bin sekiz yiiz on dokuz kilo safkan Merinos yapaitai 

ile alb bin yiiz on alh kilo yar1mkan yapagtlart kapah zarf usulile 
arthrm1ya konmuttur. Artllrma gunu 16 hniran 936 sah giinu aaat 
on bettir. Muhammen k1ymet olarak safkan Merinos yapag1n1n ki • 
losuna aeksen, yartmkan Merinos yapagmm kilosuna yetmit bet ku
rut muhammen k1ymet ~akdir olunmuttur. Her ikisi ic;in yedi yiiz 
elli dort lira muvakRat teminat ahnacakttr. Arthrma yeri Karaca
bey Haras1 merkezidir. lsteklilerin arthrma giinii teminatlarile ve 
vesaiklerile hirlikte Harada bulunmalart ilan olunur. (2852) 

Kapab Zarf Usulile Yapag1 Sab,t 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
Haranm yiiz altmtt kilo Safkan ve alh bin yirmi iki kilo Y ar1m • 

kan ve iki bin sekiz yuz yirmi dort kilo Ktvtrctk yapagtlarl kapah 
zarf usulile artttrm1ya konmuttur. Arthrma giinii 16 haziran 936 
sah giinii aaat on be,tir. Muhammen ktymet olarak Safkan Meri • 
nos yapag1s1mn kilos una aeksen, Y artmkan Merinos yapagtstntn ki
losuna yetmit bet, Ktvtrctk yapaglSlmn kilosuna altm•t kurut mu ~ 
hammen k1ymet takdir olunmu,tur. Her iic;ii i~in «Dort yiiz seksen» 
lira muvakkat teminat ahnacakhr. Arthrma yeri Karacabey Harast 
merkezidir. lsteklilerin arthrma gunii teminatlarile ve ves.aiklerile 
birlikte Harada hulunmalar1 ilan olunur. (2851) 
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Beyoglunda KA MAN GECiDi ( Pasaj Karlman) 

Beyoglunun en biiyiik ve en asri magazas1d1r. Biitiin mallar fiatlarile sergi halinde te§hir edilmi§tir. Fiatlar son derece ucuzdur. 

Y AZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGiSi 

Son Moda 
Yazhk elblseler 

BAYANLARA 
Y azhk. roplanmz i<;in 

F antezi ve Emprime kuma§lar 
MUSEL1NET. muhtelif de - Kr. 
senlerck metrosu 50 ve 
TRA VERSfNA. Yeni koylii 
desenlerde metrosu 
KREP }APONEZ (kimono 
i<;in) , metrosu 
GRANiTE F ANTEZt 
Pijama ve penyua i<;in m. 
PIKE F ANTEZt. ~cuk el 
biseleri i<;in, metrosu 
MAROKEN FANTEZ1 m. 
ORGANTtN F ANTEZ1. iyi 

-38 

50 

50 

48 

60 
85 

cins, metrosu 135 ve 1 00 
TOBRALKO, hakiki fngiliz, m. 75 
MlLEN, yekrenk ve fantezi 

metrosu 140 ve 11 0 
DUBL JORJET, yekrenk ve 
fantezi metrosu 125 ve 11 0 
KREP ROKO. Son moda, iki 
taraf1 ayni, metrosu 
TUAL PANAMA, kostiim 
tayor i<;in 140 santim eninde 

metrosu 

El ~antalarinin 
muntahab 

~e§itleri 

140 

270 

Her §ekil, her renkde, 
rekabet kabul etmez 

fiatlar 

EL ~ANT ALARI, deriden Kr. -beyaz renkli ve saph 350 

Son Moda 
$APKALAR 

Renkleri gUzel, 
fiatlarl UCUZ 

Deniz banyosu 
levazimati 

Zengin <;e§idler 

KADIN VE ERKEK 
DENiZ KOST0MLER1 

P ek guzel <;e§idler 

JANSEN, FORMA ve GOLDFISH 
markalanmn en giizel cinsleri 

Deniz ~apkalari 
1 00 den fazla modeller vard1r. 

40 kuru§tan itibaren 

DEN!Z A Y AKKABI ve SANDAL
l.ARI 135 kuru§tan itibaren 

BURNUZ • Pi]AMAlAR, PLAJ 
OYUNCAKlARI ve .5APKAlARI 

Milanez 
ipeginden 

KADIN ~AMA$1RLARI 
GECELIKLER, lpekli ve 
zarif 
KOMBiNEZON ve PAN· 
TALON, ~ifti 

Kr. 
625 

725 

1180 

850 

Deniz Elbiselerinln 
En son ,ekillerl ve Avru

panln en me,hur 
markalar1 

Spor El (/antalan EL ~ANTALARI. Safian de-
risinden 625 

EL <;ANT ALARI, hakiki 

El ~antalar1 

GECELiK, PANTALON, 
KOMBiNEZON, ve SUT· 
YEN GORJ tak1m1 
PIJAMALAR, el ltlemele• 
rile mUzeyyen 
PIJAMALAR ( iki partra ) 
J'liket ve Pantalon 
KOMBiNEZON, fevkallde 
cins 

975 

Miiskoter, file, 
kenarlan dan

t AI 

Safian derisinden muh-
850 

390 
~on model, muhtelif renkler y1lan derisinden, saph 

425 kuru§ 
SPOR EL ~ANTALARI 425 telif moda renklerde 

625 kuru, 

KOMBiNEZON, Birman 
ipeginden filltre, aplikas• 
yon krep seten 750 

Miiskoter, sued, y1kanabilir Kr. 
(beyaz, bej maron, gri, siyah) 190 
Sued fantezi 240 

Y az mevsimine 
mahsus reklam 

Zengin ~orap 

~etitleri 

IPEKLi CORAPLAR Kr. 
rekllm mah 88 

LUKS f;oraplar gayet 
lnce 100 

IPEKLI ~ORAPLAR, 

ipekliler 
KREP FLAMISOL, 
miikemmel cins metrosu 
PIKE MAROKEN 
her renkde m. 
MONGOL metrosu 
JERSEY MiLANEZ, 

· Kr. · 
260 

350 
150 

fevkallde lnce 125 Halihaz1rda 
rekllm fiatile sablanlar 

~ama§Ir i~in 180 
JERSEY F ANT AZi, robluk muh-
telif renklerde metrosu 225 

--------.RENKLi SPOR kr. 1PEKLI EMPRiMELER 
SOKTE ~ORAPLAR, (ip-

likden) muhtelif renklerde 
BL' UZLAR 275 Modern desenler, yeni mevrudat 

son moda, mutedil fiatlar 

I 

L·UKS 
·90RAPLAR 

Amerikan tabil saf ipeginden 

.35 ve 25 
FILE KOLOTLAR 

Gayet saglam, yeni §ekillerde 
45 kuru§tan itibaren 

FANTFZi JERSEY 
BLliZLAR 350 

Fiatler her keseye elveri~lidir 

MUstesna FIRSAT 

I ,Sapkalar, Krep marokenden gu· 
zel renklerde 165 kuru§tan 

itibaren 
KARE MENDiLLER. Krep 
Birman emprimeden 390 kuru§tan 

itibaren 
KEMERLER, sued ve deriden 

iyi cins ve Galalit tokalarile 
150 Kr. 

Bayanlar i~in gayet pratik 
DER1DEN A Y AKKAPLAR 
Sandal bi~imi, inamlm1yacak fiyat 

165 ve 250 kuru§ 

FLORiDA marka ERKEK E-5Y ASI 
Poplin gomlekler, <;izgili, gayet 

T amamile emniyet edebileceginiz 
fevkalade cins <;arab 

fncelik - Elastikiyet 
ve Kat'i Dayan1khhk 

Fiati 2 lira 

Yalmz Pasaj KARLMAN' da sa blair. 

hafif, fevkalade cins 2 yakasile Kuru 
beraber 250 
SPOR GOMLEKLERt pop-
linden 210 
GOMLEKLER. ipekli Jersey-
den yanm kollu 300 
DELlKLl GOMLEKLER 200 
Poplin pijamalar, dii.z renk 340 
~lZGILl PlJAMALAR. pop· 
lmden fantezi ve gayet guzel cins 375 

COCUK E$Y ASI 
Y AZLIK KOSTOMLER, 

batisten erkek ve k1z <;ocuklar i~in Kuru~ 
l~ID 88 
KETEN SAPKALAR. 75 
Pijamalar, gii.zel §ekillerde 195 

kuru§tan itibaren 
KETEN ELBtSELER 150 kr. 
FANELALAR 50 
GOMLEKLER 40 

BUY UK 
PLAJ ~APKALARI 

MUstesna fiyat 

150 Kr. 

Y azhk Kimonolar 
Japon bi~imi 

325 kuru' 

Asri Pijamalar 
ipekli jerseyden 
cazib renklerdo 

975 kuru' 

Saglam, $•k 
ve ucuz 

SEYAHAT LEVAZIMATI 

VAL!ZLER VE BAVULLAR 
Sezlonglar, Hamaklar, deniz banyosu 
<;antalan 

T enezzuhler i<;in hamak ve <;antalai 
Ring - i eni~ (yaz oyunian) 

reklam fiati 50 Kr. 

ERKEK IC <;AMASIRLARI 

Beyaz ve renkli ve Fildekosdan Kr. 
tak1m1 275 
<;ORAPLAR diiz renk ve fan• 
tezi reklam fiatine 30 

G • Beyoglunda lstiklal ve T epeba~t gibi iki biiyiik ve wuuau•• 
caddesini birbirine rapteder. Herkes ge~itten serbest~e 
ge~er ve sergileri gezip dola~abilir. E~ya almak mec
buriyeti yoktur. I 


