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Grev her tarafa sirayet etti 
Bir ~ok fabrika ve m agazalar 
amelenin i§gali alhnda, i§~iler 

patronlart tehdid ediyorlar 
Mi4~~;~k .... ;~~i;~tl~........... Ba$vekilin ilk beyanatz 
Umumi sulh 
Nasii tutulabilir? 

Ji::=l n ileri sulhculardan Sir Robert 
~ Cecil (Sesil) mli§terek emni ~ 

Y eni hiikumet, amelenin arzularini 
yerine getirecek iki kanun hazll'hyacak 
M. Blum grevcilerden disipline riayet istedi. Diin 
Pariste gazetelerin pek ~ogu inti~ar edemedi 

Diinkii tatbikatta on bufukluk sahra obiis toplaruprzdan biri maskelenmi~ vaziyette altf mevziinde 

H~b;; .. ·~;t~J;;i ... hil~ 1 Met r is me k t e bin de 
~I{IIYorlar diinkii ab§ tatbikab 

Bir~ok ,efler de kuvvetle
rile beraber italyanlara 

teslim oluyorlar 

Kahraman top~ulartmtz, 
vasitalarla miikemmel 

en modern silah 
att,Iar yapblar 

ve 

yetin devamh bir sulhunu tuta
bilmek i!;in dii§iindugii tedbirler arasmda 
Milletler Cemiyetinin emrine kafi kud ~ 
rette bir hava kuvveti vermegi dii§iiniiyor. 
1-Iava kuvvetleri harbin veya sulhun 
muhtelif teyid unsurlarmdan bir tanesi -
dir, ve behemehal en hakimi de degildir. 
1-Iava kuvvetlerinin miiessir bir silah ol -
dugunda §uphe bulunmamakla beraber 
:milletlerarasi meselelerinden herhangi bi
rinin yalmz bu silahla hallolunamiya -
cagmda da §uphe yoktur. Halbuki boyle 
yapilmay1p ta Milletler Cemiyetinin em -
rine butiin simflarile tam tertibli bir ordu 
verilmek istenilse bile boyle bir orduyu 
tatbikat ve filiyatta hakikat sahasma !;I ~ 
karmak ~ok zordur. Be§eriyetin §imdiki 
tekamtil merhalesinde ordulann ba~ vas-
6 milli olmaktJr. Beynelmilel ordu kuv ~ 
veti heniiz tasavvur olunamaz. Sebebi 
gayet basittir : Heniiz beynelmilel ferd • 
ler _Yoktur, hatta komiinistler de dahil 0 ]. 

dugu ha!de b~ bahiste hakiki vaziyet 
bundan Jbarettlr. Buyiik Harbde !ngiliz
lerle F ranSJZlann garb cephelerinde bir 
kumanda vahdeti tesis etmek i!;in ~ektik -
leri zahmeti herkes bilir. Bu vahdet ni • 
ha~et iyi kotii tesis olundugu zaman da ~ 
~i lngiliz ve F ransiz ordulan gene !ngi ~ 
hz ve F rans1z ciiziitamlan §eklinde yiirii
mekten kabil degil kurtulamami§lardi. 

i§i bzrakmalarma ra!lmen fabrikalan ter ketmiyen amele ·boyle vakit gec;iriyor 
Paris 5 (Husust)- Dahiliye Nazm ............................ ___ ........... ., 

grev meselesei hakkmda kabine azalan- y eni kabine 

Adis • Ababa 5 
(A.A.) - Alman 
ajansmm verdigi bir 
habere gore son giin· 
lerde Gocam bol .. 
gesinde yerlilerin mu• 
tavaat hareketlerei 
devam etmektedir. 
Bir~ok ~efler 50 bin 
silahh adamlarile 1-

Sir Robert Cecilden once Milletler 
~:_miyetinin beynelemilel mii§terek bir 
s~lah kuvvetile tahkimini F ransizlar tek
}If etmi§lerdi, ve bizim pek kuvvetli zan
?Irniza gore onlar bu teklifi kendileri de 
lnanr~uyarak ileri siirmii§lerdi. Bu bey -
~e~milel ordu icabmda Milletler Cemiye
hmn emrine amade olmak i!;in nerede te
§e~ki.il etmi§ bulunacaktJr? Beynelmilel 
lust~kil bir ordunun bannabilecegi mem· 
Bke/.4 tayin etmek bile kolay degildir. 
h' er memleket kendisine terettiib eden 
. tsseyi kendi memleketinde haztrhyarak 
lcablnda Cemiyetin emrine veriversin de
~fk. te tatbiki kabiliyti haiz bir §ekil de
f1 dJr. Zuhur edecek hadiselerde ihtiyac· 
a~n §ekil ve derecesini evvelden bilmek 

lllurnkiin olmaz ki hatta herkese terettiib 
edecek i§tirak hisse ve miktanm tayin et
mek kabil olabilsin. 
. B~ meselede hakikat §udur: Herhan

gi millet harb veya sulh i§ini ordusunun 
Y~lmz bir kisrnile degil umumi heyetile 
gozoniine almak mecburiyetindedir. Me
jele bidayette mutlaka boyle miitalea o-
ukur. Sonra hadiselere gore kullamla

ba I kuvvet miktanm vaziyetler gostermi§ 
k ~ unur, ve bu vaziyetlerin muhtemel in

l§aflan biitiin kuvvetlerin kullamlmasml 
Zaruri kilab'l ~ · d · .. .. .. d I eceg1 aima gozonun e tu-
tulur. 

~u hale gore Milletler Cemiyeti !;eV • 
~esmde mii§terek emniyetle devamh sul • 

u hal ve vaziyete hakim k1labilmek ir;in 
h~ Cemiyete. i§tirak ederek bu ideale 
, 1Zrnette vazde alan butiin milletlerin 
Icabmda o ideal hesabma butiin kuvvet
lerini kullanmag1 ciddiyet ve samimiyetle 
kabul ve deruhde etmeleri lazJmd!r. hte h. zamand1r ki harb yapmaga mecbur da-
1 olmadan sulhu tutmak miimkiin olur. 

<;iinku sulhu tutacak milletler ittihadmm 
icabmda herhangi bir miitearnza kar§I 
lllii~tereken harbe miiracaat edebilecegi 
malum olduk!;a diinyamn akhma en 
kuvvetli devleti dahi boyle bir taarruz 
ciiretini kendisinde bulamJyacakhr. Biz 
:Vaktile bu iddiayi J aponya i<;in bile ileri 
siirmii§tiik, ki hala kanaatimiz budur. 
'Uzak§arktak.i Japonyamn cografi miis -
tesna vaziyeti bile sulhu behemehal tut
Qlak azminde bir Milletler Cemiyetinin 

YUNUS NADI 
lArkasl Sa. 2 sii.tun. 1 de] 

na izahat vermi§tir. Mesai Nezareti ta • 
rafmdan ne§redilen bir teblig ise grevin b . . M r 
her tarafta tevessi.i ettigini bildirmekte ~ ugun ec IS 
dir. 
Grev vahim bir vaziyet ihdas etti 

Paris 5 (A.A.) -. Diin grevin tek • 
rar ba§lami§ oldugu Renault fabrikalan 
miidiirli.igii «fabrikalarm intizam ve sii • 
kun i!;inde i~gal edilmi§ oldugunu» bil • 
dirmektedir. 

Grevciler, arkada§lannm evlerine git • 
melerini ve yemeklerini yemelerini temin 
i!;in nobet degi§tirme i~ini bizzat kendi • 
leri tanzim etmi§lerdir. Amelenin metale
bah meselesi ne olacagm1 anlamak i<;in 
M. Blumiin saat 12,30 da soyliyecegi 
nutku beklemek icab eder. ihtilaf, arhk 
bizim halledebilecegimiz §ekilden !;lk • 

huzuruna ~1k1yor 
Sosyalist hiikumetini 
Almanya endi'e ile 

kar,dadt 
Paris 5 (Hususi) - Dahili va

ziyetin vahameti dolayJsi!e yi!Jfti Da~ 
hiliye ve Adliye Namlan diin gece 
Elize saraymdan !;lkar !;lkmaz vazi
felerine ba§laml§lardJr. Diger nam· 
lar ise ancak bugiin i~e ba~lami§lar· 

[ArkasJ Sa. 6 sutun 5 tel 
[Arkasl Sa. 8 siltun 1 de] 
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Negiisiin son 
---------------------------------

Cenevreye giderek 
bizzat miidafaa 

karar1 
davas1n1 

edecek 
imparator, M. Edenden sonra ingiliz Kralile 
• 
ve Pariste M. Leon Blumle gorii,ecek, Milletler 
Cemiyeti Asamblesi 30 haziranda toplantyor 
Londra 5 (A ··--~--.. · 

A.) ---- N eca§i diin 
siyasal tasavvurla -
n hakkmda, Habe§ 
el!;isi doktor Mar -
ten ve el<;ilik murah
hasile goriiwnii§tiir. 

Neca§i, Deyli 
T elgraf gazetesinin 
muhabirine verdigi 
beyanatta, ulusunun 
davasmi iyi netice -
ye vardumak ic;in e
linden geleni yapa -
cagJm soylemi§tir. 
Batt Habe§istanm -
da Gorede bulun -
makta olan nazulan 
kendisinden icab e
eden talimatl almi§· 
lard1r. t 

N eca§i, hiikiimdar-

talyan makamlan • Fransaya giden 

t I. olmu< Habe§ feflerinden na es 1m ~ ~ . 
0 .. b" b"l Ras Nastbu lard1r. ur o • . 

gelerde hulfil i~i bazt zorluklarla kar§I -
la§maktadlr. Zira silahh r;ete~~r memle-

[ArkasJ Sa. 5 sutun 3 tel 
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Afi~j tahkikati 

Miiltezimin defterleri ye .. 
ni ba,tan tetkik edilecek 

Afi~aj yolsuzlugu tahkikatile rne§gul 
olan komisyon, diin de toplanarak yeni • 
den vaki olan ~ikayetler iizerinde tahki -
kata devam eylemi§tir. Bu §ikayetlerden 
biri de Siiraski miiessesesi tarafmdan ya
p!lmi~hr. Bu miiessesenin yapttg1 §ikaye
te nazaran 80 lirahk bir tabela resmi ve
rildigi halde son gi.inlerde kendisinden 
300 lirahk bir resim daha istenilmi~tir. 
Ceza ile tehdid edilen bu miiessese, §im
diye kadar kendisinden istenilmiyen bu 
kadar fahi§ bir paramn, hangi kanuna 

[ArkasJ Sa. 8 siitun 3 te] 
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Dharampor Racas1 

Bir miiddet kalmak iizere 
istanbula geli}~or 

Hindistanm en biiyiik ve ehemmiyetli 
racalanndan biri olan Dharampor racas1 
yakmda ~ehrimize gelecektir. fngiliz se
fareti hiikfimetimiz nezdinde te~ebbiisatta 
bulunarak raca memleketimize geldigi SI· 
rada icab eden kolayhklarm gosterilme· 
sini temenni etmi~tir. Bu hususta alaka ~ 
darlara emir verilmi~tir. 

Ogrendigimize gore biiyiik bir maiyet 
kadrosile birlikte ~ehrimize gelmekte o -

1 !an raca §ehrimizin en giizel mevsiminden 
istifade ederek uzunca bir miiddet bura· 
da kalacakhr. 

Giine~ .. Dil metodile 

TUrkte ile Bask dili 
aras1nda bir karsllasllrma 

' ' ----

bk hukukundan as• Milletler Cemiyeti Asamblesi Reisi M. Bene~ ve refikast 

Ia vazge!;memi, oldugu~u ilave ~t?Ii§tir: 1letler Cemiyeti asamblesinin 2~ haziran -
Deyli Herald gazetes1, Neca§IDIJl Mil- [Arka.n sa. 6 sutun 5 tel 

Yazan: Ibrahim Necmi Dilmen 

Bugiin ii~iincii aahifemizde 

T Opfunun lilfme krt' asr, miikemmelen gizlenmi~ 
olarak hesablarrnr yapryor 

Di.in Metriste T o~u Atl§ mektebin • Komutam General Ali F uad olmak ii -
de biiyiik mikyasta yeni bir att§ tatbi • zere baZI. generallerimiz, yiiksek riitbeli 
katJ yap1lml§hr. Ba~ta Harb Akademisi [Arkast Sa. 8 siitun 1 de] 
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Meclis I§ kanununu mii
zakereye devam etti 

Sebebsiz i~~i iicretini vermiyenlerle toplu greve 
dair maddeler iizerinde miinaka,alar yaptldt 

Ankara 5 (Telefonla) - Meclis bu- lukla i§ ihtilaflan hakkmdaki 83 iincii 
giin saat 15 te toplanarak i§ kanun Ia· maddede Refik lnce ihtilaflann muhte -
yihasmm miizakeresine devam etti. !if heyetlerden ge!;ecegini, heyetlerdeki 

Layihanm 53 iincii maddeye kadar aza adedinin fazla oldugunu, i§in uzJya
olan k1smt ge!;en toplantJda !;Ikmi§tl. Bu- cagm1 ileri siirdii ve hakem tarafmdan 
giin de muhtelif maddeler iizerinde, muh- verilen kararm 26 hafta muteber olma
telif hatibler soz alarak miitalealanm mas1 hakkmdaki hiikme de itirazla bu 
soy)ediler. i§ yerlerinde !;lkacak top)u • [ArkasJ Sa. 5 siitun 4 te] 
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~evki Behmen geJdi 
Dost Yugoslav Naztrt «Memleketlerimiz arastn• 
daki verimli te,riki mesai miitemadiyen inki,af 

etmektedir» diyor. Naztr Ankaraya gitti 
Yugoslavya hiiklimeti nezaretsiz N a· 

mlarmdan ~evki Behmen refikasile bir
likte dun sabahki ekspresle §ehrimize gel
mi§, istasyonda !stanbul Vali muavini 
Hiidai, Yugoslav ba§konsolosu Vukoti!;, 
komoloshane erkam, Yugoslav gazete -
leri miimessili Bukili~a. Yugoslav kolo
nisi tarafmdan l!lar~Ilanmt§br. Bir polis 
k1t' as1 misafir N azm selamlamt§tlr. ~ev
ki Behmen Perapalas oteline misafir edil
mi§tir. 

Dost ve mi.ittefik memleketin Nazm 
Dolmabah~e sarayma giderek Atatiir -
kiin ziyaret defterini imzalaml~ ve ogle 
yemegini konsoloshanede yedikten sonra 
gazetecileri kabul ederek a§agidaki be
yanatta bulunmu§tur: 

[Arkasl Sa, 5 sii.tun 1 del J)o_st .Yugoslavya Nazm §evki Behmen 
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Avc1 Sultan Mehmed, yurdda~ kafas1 kopartbk~, 
dag ke~isi avlamlf kadar ne~eleniyordu! 

Ne gorduguni.i ve ne yaptigmi anlamak 
kabiliyetini kaybetmi§e benziyen Yusuf, 
bir lahzada ar;1hp kapanan seyyal meza
rm onunde ve T ezeri buakmi§ oldugu nok
tamn kar§Ismda kollanm kavu§turarak son 
goz ya§larmi dokuyordu, bir arahk 
goziinu geriye r;evirdi, saraya baktJ, dort 
yamm T uneamn giimii§ kollanna sardu
IDI§ olan Hiinkar bahc;esi saray1, Edirne
nin bu esrarh ko~esi, korkunc bir ihti~am 
ir;inde esinip duruyordu. Sarac;ane kopru
siine kadar uz1yan me§ellkteki sayiSIZ ser
viler, r;marlar, sogudler, kavaklar, karaa
gaclar, goklere yiikselmi§ eellad kollan gi
bi ha§yet veriyordu. Saray kapiSimn bu
lundugu yandaki geni~ r;imenlik, mer;hul 
oliilerin ustiine atJlmi§ geni§ bir ye§il ortu 
gibi goz korkutuyordu. Gene oradaki a
dalet ko§kii, katillerin ir;inde toplanarak 
konu§tuklan bir magara deh§eti sac;Iyor
du. Elli metro yiiksekligindeki me§hur 
smk, masum bogurlere saplanmi§ bir ka
zik korkunr;lugu ta§Iyor ve tepesinde pi
nldiyan altm top, oka tutulmak ir;in ora
ya asilmi§ bir r;oeuk yiiregine benziyor
du [ 1]. 

Yusuf, has ah1rlardan, bostane1 kovu§· 
lanndan goziini.i kayd1rarak haremi ara
dJ, karde§inin katili orada idi ve gene~ 
karde§inin son nefesi orada dola§Jyordu. 
Bu arayi§ta o katili gormek ve o nefesi 
duymak dilegi, i§tiyakJ ve ihtiyae1 vard1. 
F akat T uneamn c;izdigi a§Ilmaz smua 
kanm1yan Hiinkar vahimesi, harem daire-
6inin dort tarafm1 yiiksek ve pek yiiksek 
duvarlarla ortmu§tii. N e katil in yiizii, 
ne maktulun - Yusufa hala <;1rp1mr gibi 
gelen - son nefesi sezilemiyordu. 

Yuregi kan aghyan betbaht karde§, 
bu durumda goziinii gene suya ~evirdi, 
T ezerin suya sanb mezanna birkac; dizi 
Ya§ daha doktii ve kovu§una dogru yi.irii
mege ba§ladi. Simdi gozbebeklerinin bi
rinde T ezer, birinde Kara Mehmed var 
gibiydi. Onlardan birinin: <<Beni su ir;in
de yalmz h1rak!!la· yamma gel» dedigini, 
obiiruniin de «Oe al. oc ah> diye haykir
digmi i§itiyordu. Ayn ve birbirine aykm 
goriinen bu seslerin hakikatte ayni §eyi 
soylediklerini Yusuf, kavramakta gecik
medi. Kara Mehmedin soziinu tutmak, 
T ezere kavu~mak demekti ve T ezere ka
VU§mak ir;in ise oe almaya c;ab§mak la -
zimdJ. 

Yusuf, her biri bir han, bir hamam de
gerinde tutulan atlarm, k1sraklann, tay
lann s1cak nefeslerile kulhana ~evirdik -
leri ahu sekusiinde ayni sesleri duyarak 
uykusuz bir geee ger;irdi, sabaha kadar 
titreyip durdu. Beyninde bir avuc buz 
var gibiydi, yiireginde tipiler dola§Iyordu, 
damarlannda soguk sular girdabla§Iyor· 
du. 

Seyisba~mm emrile biitiin ahn u~aklan 
i§ ba§ma gec:rerken Yusuf ta ka§agilan 
ve gebreleri alarak atlanmn yamna ko§
mu§tu. F akat hayvanlan timar ederken 
eli kendiliginden i~liyordu ve Hiinkann 
hayali goziinden silinmiyordu. Koea ahn 
hep o kiZll hayal ile dolu idi ve biitiin 
hayvanlar, avc1 Sultan Mehmedin kih
gma temessiil etmi~ bulunuyordu. Yusuf 
bu hasta goru§ ic;inde atlan bogmak, par
c;alamak tstJrarmdan kendini giic;liikle 

kurtarabiliyordu. 

Timar ve hayvanlan SIVarma, yemleme 

i§i bittikten sonra, betbaht gene, gene se
kusiine r;ekilmek, di.i§uneelerile ba§ba§a 

kalmak istiyordu. F akat Hunkann Ge

liboluya gideeegi haberi iizerine atlann 

yola «;IkanlmasJ gerekle§tiginden bu si.i -

kun dakikasma kavu§amadJ, matemini 

y~reginde sakhyarak vazifesine sanld1, 

hayvanlarm arasmda muhte§em karvana 
katJ!dJ. 

Avc1 Mehmedin keyfi yerinde idi, 
Edirneden aynld1ktan sonra iki giin pa§a 
c;aymnda kalmi§ ve otag oniinde be§ on 
kelle kestirmi~ti. Geliboluya kadar a§Ilan 
alh menzilin her birinde ayni i§i yap1yor 
ve yurdda§ kafas1 koparttik~a dag kec;i
si avlami§ kadar ne§'eleniyordu. Yusuf, 
biitun bu yolculukta gozlerini otagdan a
yirmiyordu. Lakin kendi ayaklanmn ka
nad olmadikcta oraya ula~amiyaeagmi 
anhyarak sinir buhramna tutuluyordu. 
Hunkarm barmd1g1 otag, bir at U§agi ir;in 
eri§ilmez bir menzil gibiydi. 0 u~agm 
gozii bile aradaki mesafeyi giidiikle a§I· 
yordu. Halbuki Yusuf, ha§metin ve kud
retin kendisile Hunkar arasma koydugu 
bu uzun yo]u mutlaka a§mak ve T eze
rin katilile yi.izle~mek ihtiyaemda idi. 
Bu ihtiyac, kalb kemiren bir kurd gibi o
nu boyuna Ishrab ic;inde buak1yordu. 

Geliboluda vaziyet bi.isbuti.in degi~ti, 
Hunkan gozle dahi gi:irmek imkam orta
dan kalktJ. At U§aklan artJk yerde, 
Hiinkar ise gokte gibiydi. Bununla hera
her Yusuf, y1ldizlar arasmda dola§IT 
gordugu T ezerin etegine yapi§arak ytik
selmek ve katil Hiinkan nerede olursa 
olsun yakalamak azminde idi. Gezerken, 
i~ gorurken, yatarken hep bu azmin kam
«;ISim ruhunda c;mlar buluyordu. Ve bir 
ir; ~ahlam§I ic;inde kendinden gec;iyordu. 

Bir ka~ giin boyle gec;ti. Ave1 Meh -
med, Geliboluya gelen kur;uk bir filo 
ile <;ardak tarafma a§h, sonra Burgaza 
yana§tl ve ma ile iki yaka istihkamlan
m dola§tl, top talimleri yaptmp eglendi. 
Yusuf, bu dola§malar esnasmda Gelibo· 
luda, a~1kta kurulan karargahta idi. 
Atlann yanmdan uzak kald1k~a goziinii 
denize dikiyor, Hunkan k1y1dan k1y1ya 
ta~tyan c;ektirilerin donmesini bekliyor
du. 

Nihayet o gun geldi, c;ektiriler goriin
du ve karargah halkt sahile dokulup 
Hiinkan kar§Ilamaga hazuland1. Yusuf, 
has ahmn en yiigri.ik atmm yanmda dur
mu§tu, iki kec;eli halkm arasmdan atla o· 
tagma geleeek Hiinkan gozliiyordu. T e
zerin katili ile kendi arasmda arhk hir; 
bir engel yok gibiydi. Kalabahk kenarda, 
Hiinkar ortada idi ve Geliboludan k1r 
karargahma giden yol dupeduz gorunu
yordu. Gerc;i Hunkann onunde gene at
hlar, dort yanmda ziiliiflii ve zuliifsiiz 
baltaetlar, culaklar vard1. Lakin ces\..'o: 
bir hamle, kendisini kolayhkla Hiinka -
nn yanma ula§tlrabilirdi. 

[Arkas~ varl 

[1) Evliya Qelebi, art1k yerinde yeller e
sen bu me~hur saray hakkmda ~u bilgiyi 
veriyor: c Edlrne Hfulkar bah~es! sara:y1 
vaktile Krallarm av korusu id!. Blrlncl 
Murad blraz ~enlendlrdi, Ildncl Murad blr
~ok kii~kler yaparak saray haline koydu. 
Birinci Ahmedle Diirduncii Murad, kendi 
adlarm1 ta~Iyan ktil;;klerl yapt1rarak saray1 
genl~le tl. Diirdililcti Mehmed, oraYI istan
bUl sarayma tercih eder oldu. Me§el1~1nde 
tav~andan parsa kadar her ce§id hayvan 
vard1. Adalet kii~kii yanmdakl dlrel!l;e as1h 
altm topa nl~anciiar ok atip hililer giis -
terirler. Saray Bostanciba§Jsmm emri al
tmda ii~ bin nefer bulunur ve muhafizli~I 
onlar yapar. Harem bah~eslndekl giillerin, 
siinbtillerin. menek§eler!n, Ialelerin, hata -
y!lerin, reyhanlarm, yasemenlerln, ful
lerin, arguvanlarm, zerrinlerin, nerkis
lerin, zanbaklarm, nesrlnlerln, fi:ebbuy -
!arm, ~akayiklerin seyrine doyum olmaz. 
Diirdlincii Sultan Mehmed l§te bu saraytn 
korusunda avla oyalanirdl. Onun siirgiin 
avlannda yanmda on ikl bin at11 bulunur
du. Hiinkar, bir c;ok paralar harcJyarak 
bu saraYJ. gen!~letlp giizelle~tirdl!r! glbl Ak
pmar mesiresl ve H1zuhk ba§ta olmak lize
re yetmi~ bah~ daha kurarak Edirnenin 
her yamm, gtille, bUlbiile bo~mu§tu.:. 

Evliya Qeleb! Seyahatnamesl- C: 3: S: 458 

Mu~terek emniyetle umumi sulh nasd tutulabilir? 
[Baqmakaleden devam] 

mi.i§terek kuvvetine imkam yok kar~1 ko
yamaz, ve onun kar§Ismda ilanihaye ta • 
hammul edemezdi. Bu amda hi~bir mil
let kendi kendine ya§Iyamaz. Alelade 
boykota tabi tutulaeak bir millet bile e -
ninde sonunda bu yalntzhgm dogurdugu 
zorluklar altmda ezilmekten kurtulamaz. 

Japonya Manc;urideki muvaffakiyet -
lerini 1ngiliz ve Amerikan musamahala • 
nna, ltalya Habe§istandaki muzafferi -
yetini Cemiyete dahil bazt milletlerin 
muzaheretine medyundurlar. Demek ki 
Cemiyet i~inden ~i.iriiktiir ve onun ic;in i§
ememektedir. Cemiyeti 1slah etmek isti -

yenler onun bu kendi ir;indeki hastahibm 
tedavi etmek liizumunu anlamahdirlar. 

Sir Robert Ceeilin devamh sulh prog
rammda ele almabilir bir tek nokta gi>r
mekteyiz.: Sulh eereyamm mille tier ara
smda kuvvetlendirmek ve te~kilatlandu
mak. Bu uzerinde c;ah§Ilmaga deger bir 
~tir. Milletlerin harbi degil, sulhu iste -
diklerine §iiphe yoktur. Bu samimt arzu 

milletlerden hiikumetlere hakim bir suret
te sirayet ve intikal eyliyebilmelidir. Ve 
milletler §urasmi pek iyi bilmelilerdir: 
Sulhu tutmak i~in daima harbi goze ahr 
vaziyette bulunmaga, ba§ka tlirlusii ta -
savvur olunamiyan, pek kat'! bir ihtiyae 
ve zaruret vardiT. 

Fikir ve tesis olarak almmami§ tedbir 
yoktur. Milletler Cemiyeti misakmda 
her hal ve ihtimal nazan dikkate aim -
mt~ttr. Briyan - Kellog misak1 pek rni.i -
kemmel bir mesneddir. Hic;bir devlet 
milli davasm1 silahla halletmege gitmiye
cektir. Cemiyet misakmm muahedeler -
den bahseden 19 uneu maddesi i§leme -
lidir. Bunlann haricinde eksik olan tek 
~eyi ikmal etmek lazimdir: 

Cemiyete dahil her milletin ieabmda 
btitun kuvvetlerile Cemiyetin emrine ha· 
zu bulunmas1 eksikligi. Devamh bir sui
hun temini hesabma ihtiyar olunrniyaeak 
bir fedakarhk m1d1r bu? 

YUNUS NADl 
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( eehlr ve Memleket H~berleri ) Siyasi icmal 

ilk tahsil 

istanbuldaki ~ocuklarm 
yuzde sekseni okuyor 

Y ap1lan istatistige nazaran vilayet da
hilinde mecburi ilk tahsil ~agmda olan 
87,506 r;oeuk vard1r. Gene buna gore 
~ehrimizde 429 resmi ilkmekteb vard1r. 
Bu mekteblerde 469 da §ube vard1r. 

Resmi ilkmekteblere giden c;oeuklann 
miktan 37,293 u erkek 34,5 79 u k1z ol· 
mak uzere 69,872 dir. Su vaziyete na -
zaran ~ehir dahilindeki ilkmekteb r;oeuk
lanmn yiizde sekseni okumaktad1r. 

Kiiltur direktorliigu bunlardan yiizde 
yirmisinin ekumamasmm sebebini ebe -
veynleri tarafmdan mektebe gonderilme
melerine atfetmektedir. 

Sehrimizde hususi surette idare edilen 
4 Tiirk mektebi vard1r. Bunlann 346 ta
lebesinden 126 s1 erkek, 120 si k12an. 
Y abane1 milletlere aid ilkmekteblerin a
dedi 13 tur ve 354 ii erkek, 229 u k1z 
olmak iizere 583 talebesi vard1r. Ekalli
yetlere aid ilkmektebler 84 tiir. 6225 er
kek, 6849 k1z talebesi vardu. 

:;;.-~ ~~--=----=- -

Dogru degil mi? 

Bu karara ne 
liizum var? 

Baz1 armatorlar bize anlathlar: 
«- Liman §irketi yeni bir karar 

' verdi. Paray1 pe§in almaymca ge • 
) milere su vermiyor. h bu kadar da 

degil... Pe§in paradan ba§ka ayn
) ea nakid teminat istiyor. Y ahraea
. gm1z bu paraya hir; dokunulm1ya -
) cak, o daima depozito olarak ka -
) laeak, siz gene pe§in para vererek 

su alacaksmiz. 
~ Bu karara sebeb ne olabilir? 

V apuruna su ahp ta paras1m ver -
mekten imtina eden vapureular m1 
vardiT? HayiT · · • Turk vapurlan 
ic;in boyle bir§ey vaki olamaz. Bir 
sefer paras1m vermese, ikinei sefer 
su alamaz. Bir defa limandan gec;en 
bir transit gemi su ahr, bore buak1r, 

I belki bir daha ugramaz diye di.i$ii -
nuliir belki amma, Tiirk vapurlan 
ic;in bu takyidata luzum var midu? 
Biz daima Liinan §irketinden su al-

1 ma~a meeburuz. 
F arzediniz ki gemim, geceyariSl 

MOTEFERR/K ~ limana geldi. Su ahp derhal hare

Kaz1m Dirigin tetkikatl 
-5ehrimizde bulunan Trakya umumi 

miifetti§i General Kaz1m Dirik diin be
raberinde istanbul Ziraat Miidurii T ah
sin oldugu halde Buyiikdere meyva fi
danhgi ile Beykoz fidanhgma giderek 
tetkikatta bulunmu§tur. 

Dr. Maniadaki morfini yaln1z 
kendi i~in yapiyormu§ 

Ger;en ay Heybe.liadada Maniadaki 
admda bir doktorun morfin imal ettigi 
ve bunlar1 kendisi de kullandigi i~in hak
k:nda kanuni takibat yap1ldigi yazilmJ§tl. 

Halen 8ak1rki:iy hastanesinde tedavi 
edilmekte olan doktor dun gazetemize 
gonderdigi bir mektubda evinde bulunan 
morfinlerin sadece kendi ihtiyacma gore 
ve pek az miktarda yapildigml hariede 
kimseye morfin vermedigini bildirmi~tir. 

Azeri talebenin eglencesi 
Azeri Turk T alebe Birligi tarafm • 

dan 6 haziran eumartesi ak§ami T aksim 
bah~esinde tertib edilen eglenee baz1 se
beblerle tehir edilmi~tir. T esbit edileeek 
giin bilahare ilan edilecektir. 

Y eniden ha§hyan takas 
tahkikab 

Takas yolsuzlugu etrafmda yeniden 
tahkikat a~an ve eski fezlekenin bir sure· 
tini <fikartmaga ba§hyan giimriik mufet
ti§i Ali Kemal bazt kimselerin ifadelerine 
miiracaat etmi§tir. Bu ifadelerine miira
caat edilenlerin takas suiistimalile alaka
dar diger bir mesele hakkmda malumat 
sahibi bulunduklan soylenmektedir. 

T ahkikahn seyri hakkmda buyiik bir 
ketumiyet ~uhafaza edilmektedir. 

Tavuklar tazib ediliyormu§! 
Hayvanlan Himaye Cemiyeti Beledi

yeye muraeaat ederek tavukc;ulann her 
kafese 50 yerine 150 ye kadar hayvan 
koyduklanm, su vermemek suretile de 
onlan tazib ettiklerini ve yap1laeak tef -
ti§lerde bu noktalann tebeyyun edeeegini 
beyanla bunlann oniine ge~ilmesini iste· 
mi§tir. 

Koylere maden komuru 
gond~rilecek 

Ziraat Vekaleti, hem ormanlan tahri
battan korumak, hem de memlekette rna
den komuru istihlakini artlrmak maksa
dile devlet miiesseseleri nezdinde laz1m 
gelen te§ebbuste bulunmasm1 Dahiliye 
Vekaletinden istemi§ti. 

Bu rnuraeaat uzerine Vekalet !stanbul 
belediyesine gonderdigi bir tamimde bu 
hususun temini ic;in, §imendifer ugrag1 ol
miyan koylere bile hi~ olmazsa kamyon 
ve sair nakil vasJtalarile maden komiiru 
nakil ve sevkinin pekala mumkun olaea
gml ve bunun oniimuzdeki ki§ sezonu 
ic;in §imdiden temini c;arelerinin araml -
mas1m bildirmi§tir. 

istanbul Turkku§unda 
faaliyet 

Tiirkku§una artik talebe kaydedilme
mektedir. ~imdiye kadar kaydedilenlerin 
adedi 167 dir. Bu sene ic;in bu talebe ile 
iktifa edilecektir. Oniimuzdeki ders y1h 
senesinde kayidlere daha erken ba§lana
cak ve daha ~ok talebe kaydi ir;in ugra· 
§IIaeakhr. Tiirkku§una yaz1lan talebele
rin muayeneleri ikmal edildiginden hep 
birlikte derslere devam rdilmektedir. Pla
norlerle uc;mak teeriibeleri yapJlmaga 
ba~lanmi§tlr. Sultanahmedde yapilmasi 
takarriir eden para§iit kulesi ic:rin laZim 
gelen malzeme bugunlerde Ankaradan 
gelecektir. 

Mea'ud bir dogum 
Gazetemiz tahrir ailesinden -5amlmm 

diin bir k12 <;ocugu dlinyaya gelmi§tir. 
Arkada§Imizla refikasm1 tebrik eder 

ve minimini yavrulanna uzun omiir te -
menni ederiz. 

ket edecektir. Fa kat ben pe§in para· 
YI yahnp formalitesini ikmal ede -

I, 1 medikc;e vapur da su alamaz. Lu -

! 
zumsuz yere bekler. Bu sebeble za
ranmJz biiyiiktiir. Liman ~irketi de 

, bu karanmn zararh oldugunu go -
reeektir. Ciin kii eenebi ve yerli va
purlar bu karardan sonra daha mu
said s.artlarla suyu baska limanlar
dan almaga ba~lami$lardir.» 

Armatorlann su hakkmdaki ~ika· 
yetlerini yazd1k. lddialan bize rna -
kul p;oruniiyor. Eger hal boyle ise, 

~ Turk armatorlan liizumsuz yere 
\ mii~kiilata maruz birahlmis ve for -

maliteye bogulmus oluyorlar. Ay • 
nca ~irket te bu a~u ~artlar ve ka -
vidler altmda fazla su satamtyaea -
Q-u,rian zarar edecektir. 

Bunun en iyisi, $irket alaea~tnl 
17,aranti edecek daha ba~ka careler 
bularak vapurcular i~in mihkuli\t 
dem,.lc olan ~u vaziyeti diizeltmeli
dir diyoru7: 

Balkanlar aras1 
deniz seferleri 

Komitenin kararlart 
Ankaraya gonderildi 
Balkan Antanti Ekonomik Konseyi. 

eksper komitesi §ehrimizdeki ~ah§malanm 
ger;en hafta bitirmi§ti. 

Komitenin yaptlgl mi.iteaddid toplan
tiiarda ald1g1 kararlart, Tiirk delegesi 
ve Deniz Nakliyat Umum Miidurii Ayet 
Ankaraya gotiirmu§tiir. 

Komite murahhaslan a§agi yukan tet
kik edilen belliba§h biitiin tezler iizerinde 
anla§mi§lar ve mi.i§terek kararlar almi§ ~ 
lard1r. 

Bu kararlann en esashlan arasmda 
Antanta dahil memleketlerin liman ver
gilerinde cibayet tarzt itibarile kolayhk
l~r gosterilmesi vard1~. ~izde de, diger 
hmanlarda da muhtehf hman rusumu ay
n ayn yeTlere verilmektedir. Alakadarlar 
ic;in m_ii§kiilatl ~.u~ib . olan bu vaziyet 
halledJleeek ve butun lunan resimlerinin 
bir yere verilmesi temin olunacaktJr. 

Komite, dort Balkan memleketinde 
milli mesaha §ehadetnamelerinin mute -
kabilen muteber olmasmi kararla§tJrmt§
tJr. Aynea B.alkan memlek_etlerinin c;ah§
tJrdiklan demz hatlannda I§ ortakhg1 te
mini de karar altma almmi§hr. 

Harieiye Vekaleti, komitenin vard1g1 
netieeler hakkmda bir teblig ne§redecek
tir. 

KIZtlay Haftas1 
Dun K1Z1lay haftasmm 5 inci gunu 

idi. Bu miinasebetle §ehrin muhtelif yer
lerindeki K1Z1lay §Ubeleri tarafmdan te -
zahurat yapi!m1~ ve eglenceler tertib e
dilmi§tir. Oski.idar Kiziiay §ubesi dun 
ogleden sonra Doganc1lar parkmda bu -
yuk bir eglenti tertib etmi§tir. Ak§ama 
kadar parkta konser verilmi§ ve sureti 
mahsusada haz1rlanan kamyonlarla kaza 
dahilinde bir gezinti yap1lmi§t1r. 

Gece Samatya §ubesi N arhkapl $a -
fak tiyatrosunda halka gosterilmek iize
re zengin programh bir miisamere ver -
mi§tir. Kumkap1 ve Ku<;ukpazar nahiye 
§Ubelerinde de toplantJlar yapilmi~hr. 
Hafta pazar guni.i nihayet bulacakt1r. 

Kizilay Kurumu F atih §ubesi de dun 
geee sa at 21 de ~ehzadeba§I T uran ti
yatrosunda bir geee tertib etmi§tir. 

Ayni §ube K1Z1lay haftasmm sonu mu
nasebetile de pazar giinii saat on altJda 
kendi binasmda aynea bir de toren ya -
paeaktlr, 

Veznedarin dostu 

Dort bin liray1 abp 

Fransadaki kariflk 
vaziyet 

SJVI~mJ~! M osyo Saraut bir hafta sonra 
_ istifa edeeekti. Lakin komii ' 

Zimmetine yirmi be§ bin lira gec:rir nist partisinin te3vikile ba§hyaP 
mekle su~lu olup adliyece tevkif edilen grevin butun F ransada gayet tehlikeli bir 
Corlu Ziraat Bankast veznedan Kami - §ekilde bi.iyumu§ olmas1 mumaileyhin bir 
lin arkada§larmdan Vehbi Hiiseyin hak- an evvel istifasma sebeb oldu. <;unku za• 
kmda da bu i~le alakadar diger bir mese ten muvakkat olan kabinesi grevei ' 
hakkmda takibat yap1lmaktadu. iddia e !ere kar§I §iddetli tedbirlere giri§ • 
dildigine gore veznedar Kamilin tevki mek mes'uliyetini uzerine almaktan ~ 
finden birkac; gi.in sonra Vehbi Huseyin, c;ekindi. Grevin tehlikeli olmas1, orta• ~ 
veznedann evine gitmi§; o gun de tesa da me§ru bir sebeb yokken herhangi bir 
diifen veznedann kans1 Calibe bir oda - fabrika ve mi.iessesedeki biitun amele -,e r; 
mn duvarma saklanml§ dort bin lira bul- miistahdeminin i§lerini buakt1ktan ba§ka. r 
mu§. Bu paray1 ne yapmak laz1m geldi fabrika ve miiessesenin mudur ve amirle• r 
gini dii§i.inurken kar~ISina V ehbi Huse - rini hapsederek bunu zapt ve i§gal etme• 
yin c;1kmea ondan ak1l istemi§. Vehb lerindedir. 
Hiiseyin de «sen bu paray1 bana ver Bu suretle amele patronlann yahud 
Ben gotiirup polise teslim ederim. En bunlann vekil ve mumessilleri bulunan 
dogru i§ budur>> demi§. mi.idiir ve amirlerin tesarruf ve idare hak· 

Bunun uzerine Calibe paralan V ehb lanm tammad1ktan ba§ka §ahsi hiirriyet• 
Hiiseyine vermi§. Fa kat ondan sonra lerinden dahi mahrum ediyorlar. Bu sU' 

V e~bi H useyin bir daha goriinmeyinee retle F ransada ve butiin garbde meveud 
~ahbe zab1taya miiraeaatle paranm tes- nizam ve intizamm esaslan tezelzule ug' 
hm edilip edilmedigini sormu§. T eslim 0 • rami~ ~]uyor. F rans1z amelesinin bu ha ' 
lunmadJgi meydana c;1kmca Vehbi Hiise- reketi lspanyada son umumi sec;imde sol 
yin yakalanmi§. Dun Sultanahmed birin cenah partilerinin ekseriyet kazand1gl 
ei sulh eeza mahkemesinde suc;lunun sor- malum olur olmaz komiinist ve sendika· 
gusu yapilmi§; suc;lu kendisine boyle bir list partilerinin te§Viki iizerine amelenill 
para verildigini inkar etmJ§tlr. F aka ve topraks1z koyliilerin fabrikalan -,e 
mahkeme; kendisinin tevkifine karar ver- c;iftlikleri zaptetmelerine benziyor. 
ffil§hr. lddia olunduguna gore mevkuf F abrikalan zaptederek grev yapan a' 
veznedar Kamil alh bin lira da k1zkar - melenin miktan §imdiden 600,000 ki§iyi 
de§i namma Emniyet Sand1gma yatnm1~- bulmu§tur. Bu yekun saatten saate ka 1 

sa da bu para tevkifinden bir gun evvel barmakta ve yalmz Fransamn her tara ' 
gene geri almmi§hr. Tahkikata devam e- fma degil ayni zamanda Bekika ve Ho• d 
dilmektedir. 1 d "b' an a g1 1 mueavir memleketlerin amele' s 

sine dahi sir a yet etmektedir. Y almz fab• ol 
SEHJR ISLER/ rikalann amelesi degil; otel ve kazino 

Bina vergisinin devri gibi muesseselerin mi.istahdemini dahi b~ 
B · usu!U takib etmektedir. 

ma ve arazi vergilerinin Belediyeye 
devri dolayisile Belediye kadrosuna nak- F abrika ve muesseseleri zapteden 'It 

ledilen eski maliye memurlannm, yeni patronlan ve miidurleri hapseden amelt 
Belediye tahsil §ubelerine taksimi bitmek bunlarla hususi bir mukavele yapmad1kc;• l 
uzeredir. Dune kadar munhal bulunan fabrika ve miiesseseleri ve mevkuflarl r 
merkez .tahsil mlidiirlugune, Maliye Ve- tahliye etmiyorlar. Bu gibi mukavelek t 
kaleti Oskiidar tahsil mudiiru Hiisnu ta- rin ba§lJca esaslan haftada k1rk saattell 
yin edilmi§tir. Merkez tahakkuk mudur- fazla ~ah~Ilmamas1 ve ayni zamanda es' s 
liigiin~ heniiz kimse tayin edilmemi§tir. ki iieretlerin mesai saatlerinin azalmasl' 
~ubelerin sureti devrine clair, Maliye Ve- na ragmen artmlmasidir. 
kaleti bir tamim gondermi§tir. $ubeler bu Fransada meveud nizam ve intizal!li 
talimatnameye gore devredilmektedir. keyfl olarak bozan ve y 1kan bu hareket 
Belediye muhasebe mlidiirii Kamal ile kar 1smda sa- partiler d r · ,.1:,;! J,j. 

Belediye miifetti§leri diin §ubeleri geze· hareket yapmak ve milliyetperverlik e • k 
rek binalann devir muamelelerini tefti§ sasmt kuvvetlendireeek mukabil bir inkl' 
etmi§lerdir. Binalara konan vergilere lab viieude getirmek luzumunu hissetmif 
vaki olaeak itirazlan tetkik etinek, ve bir lerdir. Sag partilerden en kuvvetlisi olall 
de binalarda vaki olaeak tadilat dola - cumhuriyetc;iler birligi kendisinin 71 
y1sile vaziyeti tetkik ve tesbit etrnek iize- meb'usu, 25 ayan azas1 ve belediye rnii• 
re be§ istintak komisyonu da te§ekkiil et- messillerinin i~tirakile bir toplantl v~ nii' 
mi~tir. mayi§ yaparak sol cenah birligi halk ceP" 

Yiiriikali plajmdaki tesisat hesine kar§t harb ilan etti. 

Belediye ta~;afmdan Biiyiikadada, Y eni hareketten sol cenah birliginill 
Yiiriikali plajmda yaptmlmakta olan te- komiinist olmwan azalan da tela§e dii~' s 
sisat ve in§aat bitmek iizeredir. $imdilik, mi.i§tur. Radikal sosyalistler bu hareke ' 
burada betonarme kabinelerle kazino tin derhal online gec;ilmesi ic;in sosyalist• 
yapilmi§tlr. Kabineler ayni zamanda bin leri zorluyorlar. Sosyalistler ise komii ' 
ki§inin soyunmasma musaiddir. nistleri ameleyi tahrik ve te§vikten vaz j s 

Buradaki in§aatm ikinci k1smt da ya- gec;mege beyhude zorluyorlar. Amelenill 
kmda ihale edilecektir. ba§SIZ goriinen bu hareketi Fransanlll 

MALIYEDE en buyuk amele te§kilatJ olan mesai u • 
- mumi konfedrasyonu ve amele sendika ' 

Y eni maliye te§kilati 
. Maliye Vekaleti te§kilat kanunu heniiz 
Istanbul Vilayetine gonderilmemi§tir. 
Duyulduguna gore V ekalet bu kanunun 
tatbiki ic;in bir nizamname hamlamakta· 
d1r. Bu nizamname hazirlandiktan sonra 
tatbik edilmek uzere alakadarlara teblig 
edilecektir. Bu tebligat yapJldiktan son -
ra lstanbulda da Defterdarhk te§kilatJ 

Ian birligi idare heyetlerini de tela§a dU~ 1 
§urmi.i§tur. 

(:iinkii amele, evvelee bu heyetlere 
dam§maksiZin, musaade almaksiZin gre'l 
ilan edip fabrikalan zapt ve i§gal ey ' 
lemektedir. Bu emrivakiler yapildik~all 
sonra keyfiyet malumat kabilinden me:t' 
kur heyetlere bildirilmektedir. Son se' 
c;imde komiinistlerin, F ransamn en bii ' 
yiik partileri SJTasma gec;emedikleri vo tatbik edilecektir. 

EV KAFT A hiikumete i§tirak etmedikleri halde e1 al• 
tmdan ameleyi te~vik ederek mevcud ni' 
zam ve intizam1 altust edecek bir hareket 
viieude getirmi~ olmalan ve buna nihayet 

Belediye • Evkaf ihtilaf1 

Macar cemiyetinde toplantl 
lstanbul Maear Cemiyeti mutad sene· 

lik i<;timamt 20 haziran 1936 cumartesi 

giini.i saat 18 de Beyoglu -5imal sokak 

4 numarah cemiyet binasmda aktede -
~ekur. 

vermek ic;in sosyalistlerin yaptJklan taleh' 
leri kabul etmemeleri butiin diinyaniJt 
nazan dikkatini Fransamn iizerine eel 1 

betti. 

Sosyalistlerle radikal sosyalistler ken' 
di miittefiklerinin ihdas ettikleri gayel 
kan§Ik ve mu§kul vaziyet i~inde i§ ba§IOa 
geliyorlar. Komiinistler daha ileri gidiP 
miittefiklerine nefes aldirmiyaeak olur ~ 

larsa butun milli eephe t.e~ekkulleriniri 
eumhuriyet<;ilor birligini omek tutara~ 
mukabil harekete ge<;eeegi muhakkakttr~ 

F ransa gayet nazik ve kan§Ik hatta teh~ 

likeli bir devir ge<;iriyor. 

Muharrem F ey:z;i Togay 

Cumhuriyet 
Nusha•• 6 Kunrttar1 

Abone I Tlirkiye J.lari~ 
taraiti I i~o ·~ 

Senelik 1400 Kr, t:700 kr. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 4001 800 
Bir aylak 1 SO yoktur· 
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SON 
'TI:I.EFON TELGR.A.J' ve TELSiZLE 

Sovyet Rusya temel 
yasas1 tadil ediliyor 
· Stalinin hazirladigi proje yak1nda toplanacak 

Ian Sovyetler kongresinde miizakere edilecek 
Moskova 5 (A.A.) - Sovyet Rusya 

• Itomiinist partisi merkezi komitesi he -
eti umumiyesi toplantlSl 1 hazirandan 
hazirana kadar devam etmi§ ve a~a ~ 
daki meseleleri tetkik etmi§tir: 
Sovyet Rusyamn temel yasas1 projesil 

vt r aportor, Stalin, ziraat mahsullerinin 
11' rekoltesi ve stoklann birle§tirilmesil 
e• raportorler: Kalmanovick dchernoo, Mi
e' koyan, Klenier. 

Asamble, Sovyet Rusya temel yasasr 
akkmda M. Stalin tarafmdan yazrlan 
a~orda miinderic; ve merkezi icra ko • 
~te11i tarafmdan yapilan projeyi umu-
1Yet itibarile kabul etmektedir. Fakat, 
u meselenin bi.iyi.ik ehemmiyetini na -

zari itibara alan asamble, bunun Sov -
yetler kongresi tarafmdan tetkikini ve 
kongrenin davetini lilzumlu gormii§ti.ir. 

Asamblenin ziraat mahsulleri hakkm
da vermi§ oldugu karar §U noktalan ih
tiva etmektedir: Gec;en sene zarfmda 
biitiin arazi en az bir mi.iddet ic;inde e
kilmi§ bulunuyordu. Baharm gee; gel -
mesine ragmen c;ift siirme i§leri de §a
yani memnuniyet bir §ekilde yap1lm1§ -
tir. Yalmz 1936 senesi ic;inde traktor ve 
ziraat makineleri istasyonlarma 19,200 
kuvvetli zincirli traktor, 401000 teker -
lekli traktor 1 52,000 hasat ve harman 
makinesi ve 16,000 hususi traktor ve -
rilecektir. 
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((Turk borcu>) 

Hamillere yapdacak 
tediya tJn ~ekli 

~~kara 5 (Telefonla) - Yiizde 715 
a• fa1~h 1933 Ti.irk borcu tahvilat hamil • 

lerrne tediyeler §U §artlar dairesinde 
Yl Yap1lacaktrr: 

Fransa, ingiltere, Avusturya Bel,ika 
i a: l , l )' 1 

o anda, Macaristan, Italya ve !sv-igre • 
' de _beher kupona %50 nisbctinde gayri -

saf1 olarak 9,375 Frans1z frang1 tediye 
' olunacak ve mahalli kanunlara gore i
o cab eden vergiler ahkonacaktlr. Hamil
ll ler bu miktar1 Pariste Franstz frangr 

olarak alacaklar, Londra, Roma, Ams • 
terdam, Viyana, Briiksel, Anvers, Bal, 

~ Cenevre, Zi.irih, Budape§te piyasalarm -
~ da kendilerine i§bu miktarm kupon -
• Ian i.braz cdildigi tarihteki rayig ilze -

t1 rinden mahalli para olarak verilecek • 
• tir. M\iddet l!l temmuz 936 ya kadard1r. 

11 Ti.irkiyede1 AnliJara ve istanbul piya-
salarmda 936 may1s ~ vadeli tra§ tev
kif edilmeksizin Ti.irk linsr olarak te -

I' diye v~. 18,75 F:.anstz frangr.run rayic; 
mukabrh olan Turk liras1 verilecektir. 

25 may1s 1936 vadeli kuponun tediye
sile miikellef miiesseseler §unlard1r: 

Ankarada Merkez ve Osmanh Ban -
, kalar1, 

!stanbulda bu iki bankadan ba§ka 
Doy~ Bank bu tediye ilamm 2 may1s 936 

tarihli ilana ilave olarak eski Osmanh 

imparatorlugunun taksime ugraml§ dii

' Yunu umumiye meclisi yapmaktad1r. 

Cemal Hiisnii Bolu 
saylav1 oluyor 

Ankara 5 (A.A.) - Ac;1k olan Bolu 
• ~~l~vhgma eski Bern elc;isi Cemil Hiis

nun Cumhuriyet Halk Partisi tara _ 
' frnd , Ita an ~~mzed gosterildigi genel ba~ _ 

~ ~ek1h tarafmdan a§agtdaki telgrafla 
• Se<;Jc~Iere bildirilmi§tir. 

Bo.Iu saylav1 Mithat Denlinin oliimu" 
iiz 
Beenne bo§alan Bolu saylavhgma eski 
bar~ el<;isi Cemal Hi.isni.i, Parti gene! 
'tni§ t urea parti namzedi olarak onaylan-

• lit1.~ .1r. Saym se<;icilere bildirir ve be -
run. 

• 

C. H. P. genel ba§kan vekili 

Vehib Pa§a Atinada 
nu~t~a 5 (Hus~s~ - ~abe§istanm ce
bul rdusu erkamharb1ye riyasetinde 

unmu§ olan Vehib Pa§a bugiin bura
ra~Jelmi§tir. Vehib Pa§anm Yunanis • 

a Yerle§ecegi soylenmektedir. 

Kiiin Mariyi Nevyorkta 
Yagma etmi§ler 

d Nevyork 5 (A.A.) - Di.in merakhlar
an mi.irekkeb bir halk kiitlesi cQueen 

Mary. vapurunu gezmi§tir. " 
IiatJra merakhlarmdan bir,..ok kim -

seler f " ' ~o ra taklmlan1 saks1lar, asma 
saatlen tak . I . Por 1 Vlm er, s1gara tablalarr ve 
lertelenden mamul e§ya gibi bir~ok ~ey 

ahp gotiirmi.i§lerdir. Bu hasarlan 
goren ba§garson, adeta aglamah olmu§
tu. 

Bogazlar konferan:l 
teahhur etmiyecek 

Ankara 5 (A.A.) - Bazr ga· 
zeteler Montreux1 Bogazlar konfe· 
ransmm gaynmuayyen bir tarihe 
veya Asambleden sonraya tehir e -
dildigini yazmi§Iarsa da, yaphgimiz 
tahkikatta Ankarada bu yolda bir 
tehir hakkmda hi~bir malO.mat mev
cud olmadigi anla~Ilmi§tir. 

Bir /ngiliz Gazetesinin 
miitaleast 

Londra 5 (A.A.) - Man -
chester Guardian gazetesi diyor ki: 
Tiirkiye, Bogazlar hakkmdaki ta
lebinin gordiigii kabulden memnun 
olmamazhk edemez. Bu kabul he
men hemen umumi olarak miisaid 
~1kmJ~tlr. Hatta Bulgaristanm hatt1 
?~reketi bile beklenenden ~ok daha 
IYI olmu§tur. Ancak Bogazlar me -
selesinin umumi Akdeniz mesele -
sinden ay1rd edilmesine belki imkan 
olm1yacaktu. 

Diin gizli tutulan bir 

gorii~me yaptdar 
Paris 5 (Hususi) - Ramadan bildiril

digine gore, Musolini ile ~u§nig ara -
smda ~ugiin yap~lan gorii§melere Viya
nad.ak.t Avustury:.. sefareti ata§emiliteri 
~e. l§hrak etmi§tir. Resmi italyan meha
fllmde bu gorii§me hakkmda kat'i ke -
tumiyet muhafaza edilmektedir. 

Resmi teblig 
Roma 5 (A.A.) - Musolini ile Avus

turya Ba§bakam f?u§nig arasmda ya -
pllan konu§maya dair §U resmi teblig 
ne§redilmi§tir: 

«Avusturya Ba§bakam Viareggiodan 
avdet etmekte olan Musoliniye miilaki 
olmu§tur. Musolini 9u§nigle Rocco 
Della Caminatede iki saat kadar gayet 
samimi gorii§mii§tiir .• 

Haber ahnd1gma gore bu mi.ilakatta 
Dl§ i§leri Miiste§an Suvig de hazrr bu
lunmu§tur. Avusturya Ba§bakanr ogle 
yemegini Musolini ile beraber yedikten 
sonra Venedige doJ!'ru seyahatine de -
vam etmi§ ve bugi.in oraya varmi§tir. 
Yarm beynelmilel sergiyi gezecek ve 
Viyanaya donecektir. 

Salahiyettar italyan mehafilinde e -
hemmiyetle kaydedildigine gore, bu 
miilakatm hi<;bir fevkalade• mahiyeti 
yoktur ve noktainazar teatileri Roma 
protokollarmm c;er~evesi haricine c;tk -
mami§hr. 

Kii~iik Antant bugiin 
Biikre~te toplan1yor 

Biikre§ 5 (A.A.) - Gazeteler, Yugos
lavya Ba§bakam Stoyadinovic;in Naib 
Prens Paulla birlikte Biikre§e gelmiye-

Ba§garson, yeni bir takrm e§yamn ceginin ancak di.in ak~am ogrenildigini 
~~~ete.~ ve tornavida ile yerlerinden yazmaktad1rlar. Halbuki daha 6 mayts-

ulmu§ oldugunu soylemi§tir. ta iig devlet adammm toplantrs1 ilan a-

Hadiseler aras1nda 

Halkzn iki porfresi 
E" sadrk portrelerinden birine ba-

krlrrsa, halkrn yiiziinde herke•e a
id fizgiler goriiniir; bu, tastamam bir 
in•an ifadesi olarak oyle biiyiilii ve 
harikulade bir resimdir ki ayn ayn 
hepimize benzer, umumi ve mii~terek 
~izgilerile herkes onda kendini bulur: 
Paradi•inden localarrna ve on koltuk
larrndan arka 1andalyelerine hadar 
bir tiyatro salonunu dolduran halkrn, 
sahneden goriinen karanlrk ir;inde ,,,r. 
dryan bir r;ift gozden geliyormuf gibi 
toplu bakr~ile tek bir insan portreli 
hiBiini verme•i gibi. 

Bu manada halk, srnrflarrn ve sevi
yelerin ii•tiinde harikulade bir seziJ 
ve anlayrf sahibi, en diiriist ve selim 
dii~iincenin miyar~ telakki edilen ve 
«sens commun • amme aklr» dedigi -
mi~ hali• idrakin cevherini taJryan bir 
kudrettir. Edebli bir tiyatrQ •alonun -
da da goriildiiiii gibi onun tekamiilii 
vahdete, disipline, vakara ve ciddiyete 
dogrudur. 

Ba,ka bir manada ve ayaktakrmr 
soziiniin tezyif r;err;evesi ir;inde anla -
fllan halk, hit; te kendi•ine aid olmr -
yan sahte Ve r;irkin bir portre ile kar· 
~rmrza r;rkarrlrr: Baldrrrr;rpl~ktar, ••r
seridir, yalancrdrr, haytadrr, palav -
racr, ,aklaban, kl.ifiirbaz, miilteri, al
lah, donek ve kancrktrr. Onu boyle 
anlryan halkr;r muharrir, halkrn yere 
basan tarafrnr, yalnrz; tabanlarrnr gr -
drkl1yarak ve mrncrklryarak onu miite
essir etmege veya giildiirmefe, keyfi
ni getirmiye, ve tevecciihiinii kazan -
mrya r;alr~rr. 

Bu iki portreden hangisinin dofru 
oldugunu, gazetelerden lokantalarana, 
sinemalarrna ve her hangi bir miles· 
se1esine varmcrya kadar yalnrz cid • 
dilerine, muntazamlarrna baglanmak 
suretile halk bizzat ve filen gaster -
mistir. lkinci ve ters manasile halkr 
te~sil etmek demagojisini yapanlar, 
likre aid mevzularr {laklabanl1ga, il -
tiraya ve sogiintiiye irca etmek tara· 
frndadrrlar. V aktile ben de mevzuunu 
yalnrz fikir meselesi tefkil eden baz;r 
miinakafalarda, bu r;e~id kalemlerin 
seviyesini tayin etmek zaruretinde 
kald1m. T ek bir likirle cevab alama
mr,trm: En iyi kitablarrmm okkaya 
verildigi, Halk Partisinin ca•usu oldu
gum, Rusyaya davet edilmedigim ir;in 
sollara krzdrgrm tarzrnda isnadlar 
karfrsrnda kaldrm. Bu isnadlarr ya • 
panlardan ispat istemi,tim. T ek bir 
kelime soylenmedi; yafnrz; haftalarca 
sonra manzum bir sogiintii geldi. Na
muslu adam gibi ve erkek~e konuf • 
mak hakkr ancak bu isnadlarr ispatla 
ba,lar. Bu yaprlmadrkfa meydanda 
fikri, iddiasr, isnadr ve i•patile ,ahrs 
ve madde tayin eden bir insan yok, 
hep ko,ebafrndan gelen ve «hob de -
yince uzakla,an hrkmrklar, kemkiim
ler, soguk ve a~agrmn bayagrsr Ke • 
meraltr esprileri vardrr. 

PEYAMI SAFA 

Pariste ecnebi 
gazeteciler merkezi 

Haber aldigrm1za gore Pariste, ecnebi 
gazeteciler ic;in bir merkez a<;rlmt§tir. 
cAccueil Frangais• ad1 verilen bu mer
kezin gayesi, Parise gidecek olan ec -
nebi gazctecilerin emrine amade. tut~u: 
gu bir bi.iro vas1tasile onlarm I§Ienm 
kolayla~trrmk ve Fransada kaldrkl?r: 
miiddetge vakitlerini iyi gec;irmelerml 
temin etmektir. 

Bu merkez, ayni zamanda, Frans1~ 
matbuatile

1 
ecnebi matbuah arasmdak1 

baglarm takviyesi maksadile toplanhlar 
tertib edecektir. 

Yabanc1 memleket matbuatl mi.inte-
siblerini kar§thyabilmek ve o memle -
ketlerin efkan umumiyelerile daha ya
kmdan temas imkamm bulmak igin te
sis cdilen suf meslcki mahiyetteki bu 
merkezin miiessisleri, Frans1z matbuat 
erkam~m bu te~ebbiise kabil oldugu ka
dar fazla nisbette i§tir,.kini arzu et -

mektedir. 
Centre d'Accueil 8 hazirandan itiba-

ren faaliyete ba§llyacakhr. · 
Bu merkezin Ti.irkiye miimessilliginil 

Havas ajansi muhabiri M. Valera de -

ruhde etmi§tir. 

Paris el~imiz geldi 
Paris biiyiik elc;imiz Suad mezunen 

memleketimize gelmi§ ve diin ak§am 
Queen M b .. s lundugu vakit Rumen vc Yugoslav hu-

h ary, ugun outhamptona 
areket edecektir. kfunetleri arasmda §Urasr takarri.ir et - Ankaraya gitmi~tir. 

1 •1 mi~tir ki, Stoyadinovic; ayni zamanda ==--...... ~~-~ --~. =~~~~=-==~ 
ng1 tere - Sovyet Rusya devlet reisile birlikte Yugoslavyadan 

deniz gorii§meleri gaybubet edemiyeceginden Naib Prens 
Londra 5 (A.A.) _ Diin Hariciye Paula Mi.inakalat Bakam Spaho refa -

N kat edecektir. 
ezaretinde M. Cricie ile Sovyet Rus • 

Ya biiyiik el<;isi M. Maisky, bir ingiliz • Bclgradda 7 may1sta Kiic;iik Antantm 
S reisi s1fatile Stoyadinovig tarafmdan 

ovyet deniz mukavelenamesi akdine d 
rniitealii'k go"ru·· •melere tekrar ba•lami• ne§redilen tebligde Kiigiik Antant ev -..... , , • letleri arasmda bi.iti.in meselelerdeki 
lard1r. hareket birligi tebariiz ettirilmi§ oldu-

Bu gorii§meler esnasmda baz1 mii~ • gundan bu keyfiyet hic;bir tefsirc rna -
kiiller <;IkmJ§hr. ingilizler, miistakbel mu- hal brrakmtyacak mahiyettcdir. 
kavelename ahkammm BaltJk denizinde- Stoyadinovi~, pek yakmda Yugoslav-
ki S ya Ba~bakam ve Dl§ Bakam s1fatile Ro-

ovyet deniz kuvvetlerine oldugu gibi manyaya bir seyahat yapacaktlr. 
<;in denizindeki Sovyet kuvvetlerine tat - M. Ben.es, Bu··kre~:e hareket ettr· 
bik edilmesini arzu etmektedirler. Sov - Y Yeti Prag 5 (A.A.) - Cumhur Ba~kam M. 

erl bunu kabul etmiyorlar, zira ]a • Benes, beraberinde Dl§ i~Ieri Bakam M. 
Ponya Londra muahedenamesini kabul Krofta oldu!u halde diin ak§am Biikre 
etrnemi§tir. fe hareket etmi§tir. 

Ostad Halid Ziya Utakh
gilin edebi habralart 

V t;iincii cild de 
t;zkmak uzere 
ilk iki cildin miktan mahdud· 

dur ve azalmt~ttr 

ARAYINIZ 

Giine§- Dil metodile HEM NALINA 
MIHINA 

ile 
bir 

Bask dili ara· 
karsilastirma ' . 

Istenilen siirat 
----

Siirati I 0 milden az vapurlann ka -

- Ankara, T arih, Dil, Cografya F akiiltesi
nin ~alr§kan T iirkoloji irdemenlerine -

ootaj hatlanm!zda ~ah§malan men
edilec:ekmi~ I Benim gibi siirate mef • 
tun olanlann pek ho§una gidecel.: bir 
tedbir amm yalmz bizim tontonlar ilrin
de siirati 1 0 mili bulanlann saylSa, par -
makla gosterilec:ek hdar az olduguna 
gore, i§in sonunda binecek vapur hula 
m1y cagimiza ei.iphe etmemeli, 

-1-
.Mercure de France• mecmuasmda 

cFran~ois de HourcaUX• imzasile glkan 
bir etiid, Avrupaca otedenberi etnogra
fik ve lengiiistik bir bilmece saytlan 
c:Basb larm ash ve dili i.izerine ortaya 
bir teori atm1~hr. 

Bu etiidden bahseden cTemps:. gaze 
tesinin bir yaz1sm1 c: Ulus:. dllimize ge
virmi§, bu terci.imenin sonunda da Tiirk 
tarih ve dil bilginlerinin dii~iincelerini 
sormu§tU. Profesor Yusuf Ziya Ozer, 
bunun iizerine c Ulus:. un 31 may1s 1936 
saylSlnda ne§rettigi bir ma~ale lie Bask
lar hakkmda §imdiye kadar ba§hCa ya
Zl yazanlarm dii~iincelerini k1saca goz -
den ge<;irdikten sonra, tarih ve dil ba
kimmdan Basklarm Tiirkliikle olan il
gilerini gostermege t;ah§IDI§tlr. 

Bilindigi gibi Bask denilen kavim, 
Pirene daglarmm iki yanlarmda, Fran
samn cenubile ispanyamn §imalinde 
yerle§mi§ bir halk ki.itlesldir. Bunlara 
cBasb admi veren kom§ulandtr. Ken -
dileri kendi adlanm cEskuar• diye siiy-
lerler. 

Bunlarm hangi Irk ve ziimreden ol -
duklan, dillerinin hangi dil grupuna 
girdigi meselesi, Avrupaca otedenberi 
ara§tmlml§ ve halledilememi§ i§lerden 
biridir. 

Avrupa klasik ilminin iizerinde du -
raklad1g1 bu gibi noktalar daha yeni, 
daha genif1 1 daha prejujesiz ara§tlrma -
lar yapan ileri ilim gorii~leri i<;in hirer 
hareket noktas1 olarak abnabilir. Bu 
baklmdan cBask:o meselesinin ehemmi
yeti biiyi.iktiir. 

Tarihc;e cBask:o !arm, c!ben ler, cEt
rilsb ler, cGalah lar ... gibi, Asyadan 
Avrupaya goc;mii§ olduklan, orta As -
yanm ilk insanhk ve kiilti.ir be§igi ol -
dugu, arhk .iyice anla§rlmt§ hakikatler
dendir. Bu go~i.i§te Bakslarm dogrudan 
dogruya orta Asyadan batt A vrupas1?.a 
m1 yi.iriidiikleri, yoksa Kafkaslar, On 
Asya ve Akdeniz yolile mi geldikleri 
aynca dii§iiniilebilir. Ancak bu yollar
dan hangisi i.izerinde yiiriiniilmii§ olur -
sa olsun, ana kaynak degi§mez. 

Tarih ve etnografya baktmmdan Al
tay dillerinden kopup geldigi belli olan 
Basklarm asll kendilerini, dilleri orta
ya koyacakbr. Bu, oyl~ bir di~.dir ki bu
gune kadar en koyu Indo - Oropeen_ci
ler bile bunu dogrudan dogruya Ari 
diller arasma koyamaml§lardrr. Bask ve 
Etrilsk dilleri

1 
Avrupa klasik dilcileri -

nin oniinde durakladigt en eski bir ta -
rih hakikatinin abideleri gibidir. 

Profesor Yusuf Ziya 6zer, Bask dili
nin bir takim kelimelerini tiirk~edeki 
benzerlerile kar§Ila§tlrarak, bu dilin de 
bir Turk diyalekti olduguna kuvvetli 
tamklar gostermi§tir. Ancak bu kaqt -
la§hrmada, Ti.irk dilciliginin iiz bulu§U 
olan cGii.ne§ - Dih metoduna yer ver -
mediginden, - kendisinin E. De Hour -
caux i~in soyledigi gibi - c:iddiast haki
kate mukarin bir iddia olmakla bera -
ber, istinad edilen delil hakikati ifade 
etmekten qok uzab kalmi§tlr. 

cGune§ • Dih teorisi, bugi.ine kadar 
Avrupaca bile tam bir mizan altmda 
yaptlmryan dil kar§lla§hrma te§ebbiis
lerini muayyen bir metoda irca etmi§ -
tir. Teorinin en bi.iyiik verimi, ayni ma
naya, yahud birbirine yakm manalara 
gelen ve ba§ka ba§ka dillere mensub 
say1lan kelimelerin mukayesesinde ken
dini gosterir. Bunun i~in de, mukaye -
sede ayn ayn ve kart§lk yollara sap -
maz; bir vokal yerine bir konson ge -
tirmez; bir kelimede vokali, bir ba~ka
smda konsonu sabit saymaz. Bugiine 
kadar dil kar§lla§hrmalarmda takib e
dilen dagmtk, gayrimuayyen, arleta in
di yollar yerine, derli toplu, kolayca 
bellenir, sarstlmaz ve degi§mez bir me
tod takib eder. 

Profesor Yusuf Ziya Ozer, eger tiirk
<;e ile Bask dilini kar~Ila§tmrken, c:Gu
ne§ - Dih metodile hareket etmi§ ol -
saydr, ileri siirdiigii dil malzemesi1 gi.i
ne§ kadar parlak hirer hiiccet olarak, 
davasrm i.spata yarard1. Boyle hareket 
edilmedigi ic;in1 en dogru ve en hakh bir 
iddia, yanm deliller i:iniinde kalm1~ bu
lunuyor. 

Profesoriin bu yolda hareket edi§lni 
biz, daha ziyade 1 Bask dilinin bir Tiirk 
diyalekti oldugunu Avrupaya kar§t is
pat maksadile kalemi eline almi§ ve bu
nun ic;in de Avrupa dilcilerine oteden
beri ah§hklan metodlar dahilinde mi -
sailer vermek gayretine dii§mii§ olma
sma hamlediyoruz. f?u kadar ki yedi 1 

sekiz aydanberi Ti.irk dilciliginin ga -
h§ma mihverini te§kil eden cGilne§ -
Dil~ etiidlerini Avrupahlarca meghul 
diye bir yana brrakmaktansa, onlara da 
tamtacak yollarda tatbik etmek daha 
dogru olacag1 kanaatinde oldugumuz i
gin, bu eksikligi tamamlamak ihtiyacml 
da duyuyoruz. 

cGii.ne§ • Dilt teorisinin esaslan ve 
analiz sistemi ~imdiye kadar, Ti.irk ga
zete ve mecmualannda bir~ok kere izah 
edilmi§, Ankara Tarih1 Dil 1 Cografya 
Fakiiltesinde dcrs olarak okutulmu§, bu 
ders notlarmdan bir kiSml da bas1larak 
herkesin gozii online konulmu§tur. Bu
nun i<;in burada yeniden bu esaslar ii -

zerinde durmaktansa 1 dogrudan dogru
ya Profesor Yusuf Ziya Ozerin ileri sii.r
dugu Turk ve Bask kelimelerini cGii. -
ne§ - DiZ. usulile analiz ederek bu par
lak metodun 1~1kh verimler-ini gaster -
mek, eski mukayese sisteminin tezad -
Ianna kar§I yeni analizlerin vuzuhunu 
ve berrakhgrm ortaya koymak kafidir, 
kanaatindeyiz. 

Ur- lr 
•Temps• gazetesi1 «F. de Hourcaux• 

nun cMercure de France• taki etiidim
den yalmz bir ornek gostermektedir. 
0 da latincede et-imolojisi meghul saYI· 
lan curbu$ = §ehir• kelimesini, bir yan
dan gene latince cUrbare = iz kazmak:o 
ve ote yandan da Bask dilindeki c:ur 
su:. kelimelerine baglamak yolundaki 
bulu~tur. Profesor Yusuf Ziya Ozer ise, 
Fransrz dilcisinin bu bulu§unu begen 
miyerek, her iki kelimenin ti.irk<;ede 
ayn ayrl iki kokten geldigini ileriye su
riiyor. 

Bay Ozere gore, latince cUrbus:o ke· 
limesinin ash tiirkc;ede chisar ve kale• 
demek alan c:ur. soziidiir; cB ve S kon
sonlan kelimeyi tesbit ve tahsis it;in 
ilave edilmi§ harflerdir.:o Halbuki Bask 
dilinde csu:. demek olan cur• un ash, 
tiirk<;e clrmak. kelimeslnde goriilen 
ctr• kokiidiir. Ermenice cyur• ve c:cur:. 
sozleri de bunun fonetik degi!;imelerini 
gosterir; «§ehirle su arasmda asla bir 
mii.nasebet yok• tur ve cld.tince urbus 
ve Bask~a ur kelimeleri, turkt;enin ayn 
ayn iki kelimesinden gelmi§• tir. 

Gii.ne~ - Dih teorisinin ac;tlgt geni§, 
bi.iyiik, gene! kar§lla§hrma metodile, 
tek tek kelime mukayesesi arasmdaki 
derin farkl. gormek ve gostermek i<;in 
bu ifadeleri ele almakta gok fayda var 
drr. 

Bir taraftan Avrupaya 1smarhyaca -
gimiz yeni vapurlan bir tiirli.i sipari, ede
miyoruzl diger taraftan mevcud vapurlan 
birer bahane ile kadro haricine ~Ihnyo
ruz. Lozan muahedesile zorla istirdad 
ettigimiz kabotaj haHJndan kendi ken -
dimizi mahrum etmege karar verdikse d1-

yecegimiz yok I 
«Lafla peynir gemisi yilriimez» diye 

bir soz vard1r. Bu soz!in bir hakikat ifa
de ettigini bir daha goriiyoruz. Bir bu~uk 
senedir lafmi ettigimiz halde, daha b1r 
bu~uk tonluk bir motorbot bile Ismarhya
madJk. V apurlardan asgari I 0 mil siirat 
istiyenlerdenl bizim de, Turk ticaret fi· 
losunu yeniden kurmak i~ine siirat ver -
melerini ricaya hakkimlZ yok mu ~ 

Bir cografya hocasma lhtlyaclan var 
L <?ndrada ~l~giliz . Ha_va Kuvvetlen 

ln~aah L1m1ted S1rkeh» nin istihba -
rat biirosu, ingiliz havae1hk. sanayii hak
kmda reklam ve havadis mahiyetinde bir 
biilten ne§reder, bunu muntazaman ecne
bi gazetelerine gonderir. Son gelen biil -
tende, Turk Hava Y oilan idaresinin al
digi fngiliz yolcu tayyarelerinden bahse
diliyor. Bu yaz1da §oyle bir ciimle var: 
«Air F ranee Jirketile yap1lan mukavele 
mucibincel Tiirkiye hiikumeti, Fran sa -
Hindic;ini hava hattmda, Etamboul ile 
Aleppe arasmda, Ankala ve Adalieden 
ge~mek i.izere, postanm naklini deruhde 
edecektir.» 

Su ya~1da dort has isim var; dordii de 
yanh§. Aleppe dedigi Halebdir. F akat 

Bay Ozer, cur:o ve c&r~ fonemlerini bu §ehrin ingilizce ismi Aleppodur; fran
ayn ayn hirer ckob olarak almakla, 
dilin orijini iizerindeki yeni ve geni~ sJzcasi ise Alep. Etamboul dedigi bizim 
gorii§ii bir yana b1rakm1§ oluyor. lstanbuldur. Ankala, Cumhuriyetimizin 

Halbuki bu iki fonemde asrl manayr merkezi Ankarad1r. Adalie ise Antalya 
ta§Iyan konsonlar birdir; aynhk yalmz olacak; fakat, bunun da ingilizce ve 
c ~:. ve cu~ vokallerindedir. Vokallerin franstzcasi Adalia §eklinde yazthr. 6te-
ise mana iizerinde esash bir tesiri ol kileri bir tarafa birabyorum amma An • 
madlgt malfundur. kara ile lstanbulun dogru imlasmt bilmi-

Hatta Bay bzer de, bir yandan ctr:. ile yen bir havac1hk istihbarat biirosuna bir 
cura u caralannda asla miinasebet ol ~ fy h d ·k · • cogra a ocast te an etmesmi tavsiye 
mtyan ayn ayrt iki kelimea diye gos - etmemek kabil degil! 
terirken, ote yandan czaten 1 ve u vo-
kalleri tiirk~ede de hemen birbirinden 
aytrd edilemiyecek tarzda (?) teld.ffuz 
olunur~ diye bu vokalleri bir gibi gos- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--~!!!!!!!!!! 
termektedir. luk. demektir. Bu culah:. soziinde de 

Goriili.iyor ki i§in temeli ara§tlrtlma- asil su anlarru ba§taki cug = u:o koki.in
dik~a boyle tezadlara di.i§mekten en dedir. Bu soz cKarakuZak:o dedigimiz 
degerli ve en ktdemli dilciler bile kur suyun adml da ckarak + uZak:o olarak 
tulamamaktadlr. ortaya pkarmaktad1r. 
~imdi cGii.ne§ - Dih metodile ctr:. ve 2 - Ana kokiin cyii.kseklib anlamma 

cur. kelimelerini analiz edelim: gore de ctr:o ve cun, yi.ikseklik kendi -
(l) (2) sinde tekarri.ir ve temerki.iz eden bir 

Ir: (Ig+lr) siije. vey~ objeye delaiet eder ki i§te 
Ur: (ug+ur) c§ehir, hisar, kale:. manalan boylelikle 

( 1) Ig, Ug: Ana koktiir. Asrl ilk rna te§ekkiil etmektedir. 
nas1 cGii.ne§• tir. cGii.ne§• ilkel insan c$ehirle su araStnda asla bir munase
hgm yegane varllk kaynagr ve ilk totem bet olmadtgh iddias1 da varid degildir. 
olarak tamdrgr genel mefhumdur. Qiinkii ilkel insanlarm duraklart hep 

Biitiin umumi anlamlar bundan c;tk su kenarlan oldugu gibi, yeryi.izi.ini.in 
ml~hr. ba§hca §ehirleri de hep hirer su kiy:I _ 

Bu umumi mefhumlardan burada iki smda yaprlmt§tir. Eski hisarlarm etra-
tanesini alabiliriz: fma mudafaa igin hendekler <;evrildigi, 

1 - Giine~in t§lgt sayesinde gori.ilen bunlarm da su ile dolduruldugu rna • 
himdur. 

ve tamlan su manast; Urbus 2 - Gi.ine§in gok yiizi.indeki yiiksell 
!iinden ~1kan yiikseklik manas1. Urbus kelimesine gelince, bunun da 

(2) Ir, Ur: ana kok mefhumunun her etimolojik §ekli: 
hangi bir si.ije veya obje i.izerinde 1 her (1) (2) (3) (4) 
hangi bir nokta veya sahada tekarrilr Ug+ur+ub+us) 
ve temerkiiziinii anlatan ektir. tur. 

Gori.iliiyor ki ctn ve cur., oyle zan ( 1) Ug: ve, 
nedildigi gibi, ayn ayn ve birbirile (2) Ur: Elemanlan yukanda analiz 
miinasebetten ari kokler degildir; belk edilmi~tir. 
vokali ana koki.in vokaline gore degi~en (3) Ub: Ana kok mefhumunun i.izerin
ve ana kokiin manas1 ne ise, ona bir de tekarriir ve temerki.iz eyledigi siije 
ctekarrii.r• ve ctemerkii.z• anlam1 ilave veya objeyi gosterir. 
eden bir ekten ibarettir. Yalmz ctr• ve (4) Us: Latin kelimelerinin sonunda 
cur. degil, cor• d4

1 
car• da hep boyledir isimlendirici rolii oyn1yan bu elemamn 

Burada sozi.i gee; en kelimelere gore, yu konsonu bir (g) den degi§medir. 
kanda ana koke verdigimiz iki mana cS:. konsonunun cg• ve onun katego
iizerinden kelimelerin alabilecegi an - risinden olan ck, g, h, Y• konsonlarile 
lamlar §Unlardir: tebadiiliine misal ~oktur. Bundan once 

1 - Ana koki.in csu• anlamma gore cUlus• ta ~1kan cTilrk~ede menfi an • 
ctn ve cur:>, bir yerde tekarriir ve te - lamZan ba§hkh yazimtzda bunun pek 
merki.iz etmi§ su anlamma gelirler. Bu gok ornekleri gosterilmi§tir. 
iki kelimede ana kok olan (v. + g) dii§· Grek ve Latin dillerinde kelime o -
mii§tiir. Eger ana kokiin yalmz vokal nuna gelen ve onu isimlendiren cos• 
dii§erse • cg• ba§ta tek ba§ma okunamt- ve cus. eklerinin de hep bu tebadiilden 
yacagtndan, kendi kategorisinden olan dogdugu, §imdiye kadar bir~;ok defa 1-
cy:o ye '>evrilerek - cyur• olur. Bu cy:o zah olunmu~tur. 
de cC• ve ·~· ye degi§erek ccun ve Goriiliiyor ki cb:. ve <S• konsonlan 
c~UT• §ekilleri dogar. Hepsi de mukar- ckelimeyi tesbit ve tahsts t~n· degil; 
rer, muayyen, mal fun bir su anlamma- < b• konsonu su ve yiikseklik mefhum • 
dtr. Gene bu konsonun em• ve c:n .. e larmm iizerinde tekarriir eyledigi siije 
degitimelerile cmer=deniz•, cnor;;:::gob, veya objeyi - yani kale ve hisan - gos
c:mor = su ve koyu su rengi• gibi ke- termek, cs• konsonu da - cg:o den degi~
limeler ortaya ~1kmaktad1r. me oldugu ic;indir ki - kelimenln mana-

Analizin boyle yaprlmasi
1 

as1l su mef- s1m tamamlay1p isimlendirmek i10in gel
humunun bir cug, og• ana kokiinde bu- mi§lerdir. 
lundugunu gosterir ki boylece, mesela ~u tek misall cGilne§ - Dtl• analizlnin 
c:olup• sozi.indeki co• nun da su demek mevzuu nekadar aydmlattigmt ve bu 
oldugu meyadana c;1kar. metoddan ayn olarak yap1lan mukaye-

Pekaskinin c Y akut Dili Lugath nde selerin nas1l tezaddan tezada di.i§tiigun\.1 
csu kaynagh anlamma olarak gi:isteri _ gostermege kafidir; sanmz (1). 
len charah ulah:. si:iziinde de charah• I. N. DILMEN 
garb tiirk~"esinde ckarak• .:ek11.n1· alan' " -s [1] Bu etlidiin alt tarafi yarmki sayr-
cpmar:. ve cuZah• ta csulak:. veya csu - mrzdadir. 

-------
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Yirmi dakika sonra, arkada§J Rojeyi 
kap1ya kadar te§yi ederken, o, T rezalin 
elini hararetle sikmi§ ve: 

- Peki. Car~amba giinil, saat iic;te, 
sizin evde ... 

Hanri T rezal, §a§kmhgmm miisaade
si nisbetinde heyecanla: 

- Te§ekkiir ederim ... Te§ekkiir ede
dim, diye kekeledi. 

Alis h1zla uzakla§tJ. Kocas1 yanlanna 
geliyordu. Hanri T rezal, biraz sonra c;•· 
k1p gitti. Hala sersem gibiydi. Kendi ken
dine: «Demek ki beni seviyor ... diye soy
leniyordu, demek ki i§ basit bir flortten 
ibaret degil, ciddimi§ I N eticesiz bir §Uh
luk eseri zannettigim hareketler, demek 
ki ihtirastan dogan ~eylermi§. Acaba ne 
zamandanberi seviyor? Y edi senedir ev
li, o zamandanberi kendisini tamyorum .. » 

Trezal. burada, bir parc;a vicdan aza
b• duydu, c;iinkii Alisin kocasile, Kollej
denberi arkada§hlar. Ayni zamanda, ic;i
nr biraz da endi§e dii§tii. Roje, c;ok iyi 
bir c;ocuk olmakla beraber, c;abuk ofke· 
Ienir bir adamd1 ve muhakkak ki kendi
sinden dort be§ misli fazla kuvvetliydi. 

T rezal, apartJmamna geldigi zaman, 
aynada kendini uzun uzun muayene etti 
ve zannettiginden c;ok daha yaki§Jkh ol
dugunu gordii. Kadmlann ba§Jm dondii
recek kabiliyette oldugunu o zamana ka
dar nas1l da anhyamamJ§tl! Sonra, go -
ziiniin oniine, Alisin zarif, ktvrak, giizel 
endamm1 getirdi ve c;ar§ambayl iple c;ek
mege ba§ladt. 

Nihayet c;ar§amba geldi; c;ar§amba ile 
beraber Alis te geldi. 

1/o'lo:f. 

Alis, ak§amiistii, kalktp gitmege ha • 
zJrlandJgJ mada, yatagm ba§l ucundaki 
telefonun zili c;ald1. T rezal, telefona u -
zanmak istedi. fa kat kadm: 

- Our, dedi, ben cevab vereyim. Bak 
sesimi nas1l degi§tirecegim. 

Sonra, parmagm1, §Uh ve tehdidkar 
sall·varak: 

-·- ::adm sesi i§itirsem kan§mam, diye 
ilave etti. 

T elefonu ald1, kulagma gotiirdii. T re
zal, onun birdenbire sapsan kesildigini, 
boguk, tamlmaz bir sesle, iki defa, «evet, 
evet» dedigini gordii. Alis, telefonu ye
rine h1rak1rken elleri titriyordu. T rezale 
dondii: 

- Kocam telefon etti. Buraya geli -
yor, dedi. 

T rezalin rengi uc;tu, yerinden f1rlad1: 
- NeL Kocan m1? ... Buraya rru ge· 

liyor? .. Biliyor mu?... 

- Haytr. Telefonda sen cevab ver
din zannediyor. Sesin c;ok klSlk diye giil
dii. Otomobille geliyor. 

- N e duruyorsun? Derhal gitmeli -
sm ... 

- Boyle giimlekle mi c;•kaytm? Gi -
yinmege kalksam sokak kaplSlnda bu -
run buruna geliriz. Y almz iskarpinlerimi 
baglamak ic;in on dakika laztm. 

T rezal, ()damn ko§esinde duran iskar
pinlere ofkeli ofkeli baktJ. 

- Sen de ne diye bags1z iskarpin giy
medin sanki? 

Alis, hiddetle hayk1rd1: 
- Zahir tecriibesizim de ondan I Ar· 

Ilk c;ok oluyorsun ... 
T rezalin c;eneleri birbirine vuruyordu. 
- Bagtrma, dedi, siikunetimizi mu -

hafaza edelim. Bir karar vermek laztm ... 
Nene gerek senin telefona cevab vermek. 
Ne luzumu vardt yani?... 

- Sen de evine ne diye telefon ahr -
sm? Bo§ lafi buakahm. Bir tek c;are var. 
Kocam gelince, renk vermeden, ba§ka 
bir odaya ahr, konu§ursun. 

- T abii tabii... Zaten buraya gel -
digi zaman daima salona altyorum. Bu 
odanm kaplSlm anahtarla kilidlerim ... 
Sakm giiriiltii etme, aradaki bolme ince· 
dir. 

- Sen de lutfen art1k di§lerini tak•r
datmaktan vaz gee;. Korku yiiziinden a
kiyor. 

T rezal salona gec;ti, oda kaplSlm ki -
lidledi. Kaloinin giimbiirtiisii sokaktan 
i§itilecek samyordu. Kaptmn zili onu ye· 
rinden hoplattl. 

- T ekrar te§ekkiir ederim aziZlm, 
demi§ti. Bu kiZcagJz c;ok iyi ailedendir, 
mah~ub ve c;ekingendir. Otele gotiirmege 
imkan yok... Demek boyle, saat ikide 
anahtan kapictdan alacagim. 

- Evet, evet. Anahtar kapicJdadJr. 
Ne zaman istersen alusm. 

T rezal, odaya dondiigii zaman sevin~
den uc;uyordu. 

- Gitti I diye haktrdi, farkmda bile 
olmad1. . . 

F akat sevinci yanda kald1. Alis, bir 
yandan giyinirken, bir yandan dia ona 
c,:Iki§rnaga ba§larni§h: 

- Y eter! Rica ederim yeter l Far -
kmda bile olmami§mi§... Y a I Sahi mi? 

F arkmda olmad1 haL. Aleyhimdeki 
f1skostan sonra bir de gelip bunu bana 
soylemege cesaret ediyorsun oyle mi ~ 

T rezal afallami§tJ. 
- Ay, i§ittin mD diye sordu. 
- T abii i§ittim I Seninle ne konu§tu-

gunu dinlemiyecek kadar budala m1 zan· 
nediyordun beni? Ah! Alc;ak I Rezill 
Beni aldatmak ha I Hem de benim evim
de, klZlmln dadtsile aldatmak oyle mi? 
Utanmadan sana gelip, randevu vermek 
ic;in senin apart1manmi istiyor, sen de bu
na muvafakat ediyorsun degil mi? Hie; 
diyecek yok dogrusu I Miikemmel I Bra
vo! 

- Ba§ka ne yapabilirdim, rica ede -
rim? Vaktile onun da bana boyle hiz -
metleri okunduydu. Esasen §imdiye ka
dar birkac; defa benim evimden bu §ekil
de istifade etmi§tir. $imdi reddetsem ma
na veremiyecekti. 

Alis, yiiziinii, yumruklarcasma pudra
larken, bag1rmakta devam ediyordu: 

- Cok giizel. c;ok giizel. Demek bu 
hizmetiniz ilk defa degil. Ala. $u halde, 
bana otedenberi ihanet ediyormu§. y a 
o yezid kiZa ne diyeyim I Adam zanne -
dip kendi klZlrn gibi muamele ediyordum. 
Y oo ... Bu i§ boyle ~evam edemez. Ca
resine bakmak farzoldu. 

Alis, tuvaletini bitirmi§, giyinmi§, git· 
mege hamlan~yordu. Trezal onu dur -
durdu: 

- N e yapmak niyetindesin yani? 
- Siz ne kan~Iyorsunuz. 0 mel'un 

klZI, bu meseleden sonra da evimde ah
koyacak degilim ya. Rojenin de agzmm 
paym1 verecegim tabii ... 

Trezal, bu delice karar kar§JSmda 
baygmhklar gec;irmege ba§lami~tJ. Ko -
casmm ihanetini dakikasJ dakikasma ha
ber alabilmesine imkan olmadtgi Jc;m, 
klZI evden kovunca aparhmana ugradi -
gmm anla§IlmasJ ihtimali bulundugunu 
soyledi, birka~ giin sabrettikten sonra 
ciirmiime§hud frlan gibi bir §ekil bularak 
i§i halletmesinin daha miinasib olacagmi 
an lath, yalvard1, yakard1; fakat kadma 
meram anlatmaga imkan yoktu. Nihayet, 
son bir c;areye ba§ vurdu, Alisi bu tehli-

keli, delice karanndan vaz ge~irmek ic;in 
kalbine hitab etmege mecbur oldu: 

- Hahnm ic,:in bu i§ten vazgec;. Beni 
sevmiyor musun? 

Alis, onun yiiziine dik dik bakt1, om

riinde bir defa yabanc1 bir erkekle bir 

a§k tecriibesi ~ec;irmek istedigini ve mu -

sallat bir a§Jk haline gelmiyecek kadar 

diiriist, ak1lh uslu bir adam oldugu ic,:in 

kendisini se~tigini soylemege liizum bile 

gormeden, asabi, h1r~m bir kahkaha ile 

uzun uzun giildiikten sonra kap1dan fir
ladi. 

Trezal yalmz kalmca bitab bir halde 

kanepeye yigJldJ. Sonra, maruz bulun -

dugu tehlikenin deh§eti kar§Ismda biraz 

ken dine geldi. Y erinden fuladJ, sand1k 

odasmdan <;:Ikardtgi valize, uzun bir se

yahat ic;in liizumlu nekadar e§ya varsa 

tika basa doldurmaga ba§ladi. 

c;eviren: 
HAMDI V AROCLU 

TEPEBA~I Bah~esi'nin 
kii§ad resminde bulunanlar, esash yeni tebeddii
lab, giizel gezinti yerlerini, ziya oyunlartm, feerik 
lokantasm1 ve GARDEN' in muhte§em tara~asmt 
gorerek hayrette kalm1~lar ve son derece memnun olmu~lard1r 

Her ak,am saat 10 da G A R D E N' in 
Biitiin Varyete Trupu ile Fevkalade Temsiller 

C:~mm:tesi ve pazar MATiNELER s?.v.~redeki 
gunler1 saat 5-8 de butun program 

Konserll• TAAM Hafta arasmda saat ? • 8 
arasmda Konserh 

150 kuru, apertif - <;;:ay 

2 ORKESTRA 2 
Bu ~ar~amba ak~am1 me~hur realist 

EO MARJA L 
~antoz 

N N E 
aumaralanna bqhyor 

CUMHURIYET 

Tiitiin eksperleri 

Y eniden yeti~ecek 
eksperlerin stajlar1 

nasd ge~ecek? 
Son defa ~1kan tiitiin eksperligi ni

zamnamesile, meslekte bulunan ve §im
diden sonra yetitecek olan eksperlerin 
ehliyetname almak mecburiyetinde bu -
lundugunu, ehliyetnamesi olm1yan eks -
perlerin c;ah§amiyacaklanm yazmt§t!k. 

Meslekte en az yedi sene hizmet etmi§ 
olan eksperlere imtihans1z ehliyetname 
verilecek, digerleri imtihana tabi tutula
cakt!r. Bu sibi eksperlerin imtihanlan o
niimiizdeki ay yap1lacagmdan hamhk -
lara ba§lanmi§tlr. 

Diger taraftan §imdiden sonra yeti§e
cek olan eksperler ic;in de fnhisarlar 1da
resince bir program hamlanmi§I!T. 

Bu programa gore, eksper namzedligi 
imtihanma dahil olabilmek ic;in bir staj 
devresi gec;irmek laztmdir. 

Bu staj devresi 1 sene ziraat staj1, 2 
sene tiitiin ahm muhasebesi ve harman 
stajlari {Harman stajlan yalmz idare 
eksperlerine mahsustur) ; I sene i~leme 
staj1, I sene de bakim staj1 olmak iizere 
be§ seneden ibarettir. 

Ziraat staj1 senede en az 1 0,000 kilo 
tiitiin yeti§tiren bir ekici nezdmde gec;e -
cek ve stajyer bu stajda tohum ve tarla
lan haZ!Tlamayi, fide yeti§tirme ve dik
meyi, ziraat devresindeki hastahklarla 
miicadele etmeyi, tiitiin toplama, kurut
ma, paskal yapma ve denklemesini og -
renecektir. 

Ahm tiitiin muhasebesi stajmda ise 
tiitiin ekspertizi, bedel ve k1ymet tayini, 
alunda kanuni mevduatm tatbiki, ( 1701 
ve 2506 numarah kanunlar); tiitiin mu
bayaa, maliyet hesablan, tiitiin masraf -
Ian ve tiitiin i§leme masraflan ogrenile
cektir. 

Stajyerler i§leme k1smmda da aktarma
cihk, lzmirkarl i§ ve tonga, demet ve 
Samsunkari denkleme, Rumelikari bas -
rna, demet, ba§I baglr ve ma pasta!, 
imalat a~mak, imalatanelerde aranacak 
fenni §artlar, salon ve imalatane idaresi, 
imalat hesabfan ve kontrolu i§lerinde staj 
goreceklerdir. 

Bak1m stajma gelince, bir sene olan 
bu devrede istif, aktarma, fermantasyon, 
tiitiin tedavisi, tiitiine k1ymet ve nev'i 
takdiri, ekspertiz ve parti yapmak i~leri 
ile tlitliniin bakimmda kullamlan c;1rgana, 
mengene gibi alat ve edevatln kullamlma 
tarzlanm, c;ul, ip, kanavic;e gibi ambalaj 
levaztmmm istimal ve hesablanm ogrene
ceklerdir. 

Biitiin bu stajlan muvaffakiyetle ik -
mal eden ve resmi vesikalanm alan staj
yerler ehliyet imtihamna girebilecekler -
dir. 

( __ Y_EN_i _E_SE_RL_E_R _) 
A(;AC 

Agac mecmuas1 10 uncu saYislle biitiin 
dlger say1larrna faik bir kiymet giister -
mi~tlr. Neclb Fazil, Siiud Kemal, Asaf Ha
let, Salih Zeki, heykeltra~ Ziihtii, Selmin 
Tev!ik, Mira.;:, Cevdet Kudret ve Fikret 
AdU1n yazllarile Arif Dinonun reslmlerl ve 
sair yaz1lar, kronikler ve salre. Bu haklki 
san'at ve flkir mecmuas1m hararetle tav
s!ye eder!z. 

Siyasal Bilgiler «Miilkive» 

Her aYin sonunda 1;1kan cS!yasal Bllgl. 
len In 62 nc! sayJSl ()Iktl. Dolgun bir yaz1 
kadrosu ve temlz blr bask1 lle ~Ikan bu sa
YJSmda profesiir §iikrii Baban, Hasan §iik
rii, Osman Ergin, Lucien Febvre, profesor 
Etem Menemencl, HalLs Kaynar, Orner 
Barkan, Muharrem Feyzi Togay ve doktor 
Muhll.s Etenln etiidlerl bulunmakta, aym 
slyasasi, kronolojisl, blblografyasi yap1l -
makta<hr. 

Havac1hk ve Spor 
Tiirk Hava kurumu tarafmdan munta -

zaman 1;1kanlmakta olan HavaCihk ve 
Spor mecmuasmm 168 inc! sayJSI o;:ok zen
gin miider!cat ve reslmlerle o;:Jkmi§tlT. 

Ni,anlanma 
Orman umumi miifetti§i Mahfi Egil

mezin ortanca k1z1 Bayan Mualla ile 
doktor Naci oglu Ziraat Bankas1 mii -
fetti§lerinden Ata Sanerin ni§anlanma 
rasimeleri icra edilrni§tir. Bu yiimiinlii 
akdin iki taraf ailelerile hayatlanm bir
le§tirmege karar veren gencler hakkm

da saadet kaynag1 olmasm1 dileriz. 

DEMOSTEN 
Me§hur Pliltarkm 

Haydar Rifat tarafmdan terci.ime 
edilmi~tir. 35 kuru~. , ~ 

FRANSIZ Sinemas1n1n 
Bu haftaki prograrm 

GECE U~U$U 
KLARK. GABLE HEUN HAYES 

tarafmdan ve aynca 
«; A R D A $ 

ARfHA £GG£RfH tarafmdad 
iki §aheser film 

Biitiin parter mevkiler 20 ve lo
calar 100 kuru~tur 

TAKSiM BAHCESiNDE 
Viyanadan yeni gelen 

6 SMART • BOYS - JAZZ ORKESTRASI 
Hergiin te - dansan Pazar giinleri sabah saat 1 t - 13 e kadar 

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

K A R A M B ~ Y A 
te~rif ediniz • Orijinal - Goriilmemi11 

MasalariDIZI reserve ediniz. Telefon : 43703 

Yaz mevsiminde biiyiik tedakarhk! 

~ehzadeba§l Hilil Sinemas1nda yanndan itibaren 
Biitiin acun okullarmm sevdigi, alb ya~mdaki iinlii ve dahi yddlZl 

~IRLEY TEMPL 
KU~iiK ALBAY 

filminde umum seyircilerini hayretler i~inde b1rakacakbr 

Biiyiik artist "HARRY BAUR , un son oynad1g1 

ViCDAN AZABI 
filmi ~izleri heyecanlara garkedecektir 

Bu iki film, lstanbulda ilk defa olarak gosterilecektir 

Istanbul Kiiltiir · Direktorliigiinden: 
Ameli Hayat Ticaret Lisesi birinci devre ve Tiirk lisesinin orta ve 

lise kiSlmlan mezuniyet smavlarmda ikmale kalan talebenin ikmal 
mezuniyet smavlarmm Pertevniya) Lisesinde yap1lmas1 uygun go • 
riilmiitttiir. llgililerin Okul Direktorliigiine miiracaat eylemeleri be
yan olunur. (3085) 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 Orta okullarda Frans1zca, Almanca ve lngilizce muallim mu

avini olmak istiyenler i~in bu sene imtihan B!rllacaktu. 
2 lmtihanlar 1 eylul 936 sah giinii Istanbul Oniversitesinde bat-

hyacakhr. 
3 Bu imtihana dahil olacaklarm: 

A - Tiirk olmalan, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla yatta olmamalar1. 

C - Hiisniihal erbabmdan olduklan, cinayet ve ciinha nev'inden 
mahkiimiyetleri olmad1g1 hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazhata ibraz etmeleri. «~b.len memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesna olup mensub olduk
larl daire amirinin verecegi vesika kafidir.» 

D - Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmiye mapi viicud anza
larmdan salim olduklanm ispat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri. 

E - En az lise ve 4, 5, 6 sm1fh ogretmen okulu mezunu veya hun " 
lar1n muadili tahsil gormii' olmalar1. 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders senesi 
muallimlik etmit bulunmalan liizimdu. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklar1 takdirde 1702 nu • 
marah kanunun birinci maddesinde gosterilen dereceler dahi
linde her hangi bir orta te.drisat muallim muavinligine tayin 
edileceklerdir. 

5 - Yukar1daki ,artlan haiz olan namzetler bir istida ile Veka -
lete miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bagla • 
nacaktu. 

A- Niifus tezkeresinin asll veya tasdikli suret· 
B - Tahsil derecelerine aid tehadetname veyc1 vesika1armm as1l 

veyahud suretleri. 
C - Hiisniihal mazbatas1. 

D- Mahalli Maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli R•h
hat raporu. 

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

Bu vesikalarm en son 1/8/936 tarihine kadar Vekalete gon -
derilmit olmas1 lazim~lr. Bu tarihten sonra Vekalete gelmi, olan 
veya evrak1 miisbitesi noksan gonderilmi, istidalar hakkmda mua
ntele yapilm1yacaktu. Keyfiyet ilan olunur. «1215» (3074) 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Cinsi ve bulundugu mevki Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

Kag1dhanede (;aghyan ko,kii bah~esile 
dere boyunda y1kllmif olan muhtelif 
cinste yiiz agacdan !rikacak kereste ile 

tahminen 746 kental odun: 

Karaaga~ 
lterestesi 
gayrima -
mul: 
Ditbudak 

M3 7 42 
)) 8 75 

Odunun 
ken tali: 0 25 

Be,iktatta Ihlamur kotkii bah!resinde ;y1k1lmif olan muh-
telif cinste on bet agacdan !rlkacak 110 kental odunun 
be her kentali: 0 20 
Had1mkoru ormanmda y1kiian iki meteden ~1kacak tah-
minen 12 kental odun toptan: 6 00 
Alemdagl ormanmda yikllan on me'e agacmdan !rlka -
cak 2,5 M3 kerestenin beher metre mikab1 12 lira ve 106 
kental odunun beher ken tali 30 kurut hesabile top tan: 63 05 
Fenerbah~ede seyir yeri ile deniz hamam1 yanmda yikl· 
lan bir incir, bir dttbudak ve yedi servi agactndan !rlka-
cak 2,087 M3 kerestenin beher c'!tre mikab1 700 kurus 
ve 132 kental odunun da beher kentali yirmi kurut he: 

sa bile toptan: 41 01 
Haskoyde Camialtmda kalafat!rl magazast oniinde karaya 
~ekilmif olan eski kiiavuzluk motorii tekne ve makinesi: 450 
Dolmabah!rede miilga lstabhamirede sakh 20 kalem muh _ 

telif cinste elbise vesair efya: 251 20 
Yukanda cins ve bulunduklan mevki ve evsaf1 yaz1h agaclarla mo

tor ve elbiselerin parast nakit veya yiizde bet faizli hazine tahvili ola
rak pefin verilmek ve mahallerinde teselliim edilmek ve her tiirlii 
masarifi ahctlarma aid olmak sartile hizalarmdaki bedeller iizerin
den 8/6/936 pazartesi giinii sa~t on ri'irtte pazarhkla ayr. ayn sab
lacaktir. lsteklilerin ve daha ziyade maliimat almak istiyenlerin yiiz
de yedi bu!ruk pey ak!relerile Milli Emlak Miidiirliigiine miiracaat -
leri. «M,, (3101) 

6 Hazitan 1936 ,# 

RADYO 
: ' 

( Bu ak~amki program..J 
iSTANBUL: 
18 dans muslkl.sl (plak) - 19 haberler 

19,15 ~;ocuklara hlkayeler - 19,30 KlZll· 
namma konferans: Dr. F. Gokay (Klz!le 
hakkmda miisahabe) • 20 1 - Tenor 13~ 
~bert Demark! (§an piyano ve gitar re 
fakatllel 2 - Gitar solo: Bay Marlo l"ll 
rodi - 20,30 stiidyo orkestralan - 21,30 so 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajans1ll> 
gazetelere mahsus havad!s servis! verill' 
cektir. 

V:i:YANA: 
18,05 askeri konu9ma • 18,55 kiiyliilerJ: 

Iskambll oyunu _ 20,05 haberler, hava rs· 
poru, spor - 20,15 bir ayl!k haberler - 20.t 
eglenceli ve musikili yaym - 22,05 biiYiil 
§an konseri • 23,05 haberler - 23 ,15 konsel· 
!;lopenln eserleri • 24,10 dans musikis!. 

BERLiN: 
17,05 Breslavdan - 19,05 spor - 19,20 gr&' 

mofon - 20,05 kiiqiik konser • 20,50 giinill 
aklsleri • 21 ,05 haberler - 21,15 kari§lk '.f&' 
ym - 23,05 haberler, hava ropru, spor ' 
23.35 pazar giiniine haz!Tl!k - 1,05 dans m~· 
siklsi. 

BUDAPE!STE: , 
18,40 koro konseri - 19,30 masal • 19,5: 

memleket yaYim - 20 Gingene musikisl • 
21 piyano konseri - 21,05 piyes - 21,55 hll' 
berler _ 22,20 konser _ 23,35 gramofonlS 
dans musikisl - 24,20 Qingene musiklsi • 
1,05 son haberler. 

BUKRE.$: 
18,05 askeri muslki - 19,05 konferans ' 

19,20 konser - 20,05 konferans - 20,25 kon · 
ser - 21,05 konferans _ 21,20 dans havalatl 
23 ,50 !rans1zca ve almanca haberler - ~· 
haberler. 

LONDRA: 
18,20 gocuklarm zamam - 19,05 havadiS' 

19,35 muslki - 20,20 tango orkestrast • 21,0l 
konu~ma • 21,35 oda musikisi - 22,35 or ' 
kestra konseri - 23,25 havadis _ 23,35 darV 
musiklsi, lst!rahat esnasmda havadis. 

ROMA: 
18,20 eglenceU musikl - 19,05 memlei<e' 

yaym1 - 20,05 l!man haberlerl, gramofon • 
20,10 seyyahlarm zamam. Esperanto.2o,2l 
yabanc1 d!lleroe yaym - 21 ,10 spor _ 21.2~ 
havadis - 21,40 spor - 21,50 komedi - 22.2! 
orkestra konseri • 23,35 dans muslkl.sl, IS' 
tirahat esnasmda haberler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece niibetgl olan eczaneler ~unlar ' 

d1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (§erefl, Alemdarda (E§ref 

Ne~·et), Bak1rkoyde !Merkezl, Beyazidd
(Asador Vahram), Em!niiniinde (A. Minas· 
yanl. Fenerde <Hii.~amed:iinl, KaragiimriilY 
te (Kemal), Kiic;iikpazarda (Nee at!), Sa ' 
matya, Kocamustafapa~ada (Rid van), §eb• 
remlninde (NazJm), §ehzadeba§mda (A ' 
safl. 

Beyoglu clhet!ndekller: 
Galatada (Kapli~i), Haskiiyde 

Til.rk!ye), Kas1mpa~ada (Turan), Sanyer ' 
d~ (Ostnan,, ~i~llde cMaeleal, Taks!mdl 
(Itlmad), (Kinyolll (T rl 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adal~rd~kller: 
Bil:Yiikadada !Merkezl. Heybelide (Yu ' 

suf). Kad1kiiy, Muvakklthanede (Saadetl· 
Kad1koy, Sogiidlii~e§mede (Osman Hu ' 
liisi). Uskiidar, Iskeleba~mda (Merkezl. 

Qliim 
Kurmay albay Fuad Tiirkkanm ve 

TUrkiye imar Bankas1 §eflerinden Ftl' 
ad Ramazan oglunun kainpeder]eri 
eski Divam Hiimayun hulefasmdan Ba)' 
Ha]i) iki senedenberi mi.iptela oldugu 
hastahktan kurtularn1yarak irtihal eY' 
lemi~tir. Cenazesi bugiin Ni§anta§J, Te~' 
vikiye cami~inden ogle namazm1 miite• 
ak1p kaldmlarak makberi mahsusunll 
defnedilecektir. 

TE~EKKOR . 
<;ole: k1ymetli Cerrahpa§a hastaneSI 

sertabibi Rii§tiiniin §efkatli idareleriJe, 
ani olarak apandisit hastahgmdan teb· 
likeli bir devre gec;irmekte olan oglu ' 
mun, derhal te~hisini koyan ve iyi bit 
surette kar~1liyan profesiir operator 
F:~hriye ve ameliyabm yapan c;ok k1y· 
metli operator Haz1ma aleni te§ekkiir • 
lerimi sunanm. 

Gaib aran1yor 
Bir elmas ta~h kUpe Beyoglu semtin• 

d(' kaybolrnu§tur. Bulan memnun edi • 
lecektir. 

istanbul posta kutusu 246 M. 

Almanca ogrenmek 
istiyenlere 

Frans1zca konu~an gene bir Alman fel• 
sefe ve edebiyat profesorii ALMANC.I\ 
ve ingilizce dersleri vermektedir. Ba • 
kalorya imtihanma hususi surette ha • 
nrlar. Kat'i ve seri tedris metodu. Fiat 
mutedildir. 

Gazetemiz vasdasile profesor M. 1\f, 
adresine miiracaat. 

~Tezgahtar 
Terzilik tezgahtarhgmda '<ah§ • 

mak iizere bir Tiirk aramyor. Ar
zu edenlerin Galatada Karakoypa
las kar~1smda No. 118 terzihaneye 

miiracaat. 

HALK OPERETi 
TAKSIM 

bah~esinde 

Biiyiik hazuhk• 

larla yeni kadro 

yeni orkestra 

yeni balet 

he yeti 

te 

ii~ 

ku 

• ln 

R 
ka 
Bi 
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6 Ha:z:iran 1936 CUMHURiYET 

Filistin ihtilili 
Yahudiler muhtemel bir 
taarruza kar'1 miidafaaya hazJrlanddar 

Tel- Avivi 

« Y afadan Kudiise salimen geli§imi, yolumun iistiinde bir 
Yahudinin oldiiriilmiit olmasma borcluyum.» 

Yala aokaklartnda aiivari polisler 

Paris-Soir gazetesinin Kudiis hususi Tel-Avivle Y afay1 birle~tiren yolun 
tnuhabiri, Filistin hadiseleri hakkmda i.istiinde, T el-Avive girilecek nokta di • 
gazetesine §U mektubu yaz1yor: kenli tellerle kapamyor. Bu §ehrin 

«Yafadan geliyorum. Buraya yal • I 50,000 niifusu ba§tanba§a Y ahudidir. 
~IZ Y ahudiler degil, ecnebiler bile, teh· Ticaret, endi.istri, sermayedar, fakir 
!I~eyi goze alma dan giremezler. Sehrin halk, polis memuru her§ey Y ahudi ve 
lc;mde 400 lngiliz askeri karargah kur • yahudicedeen ba§ka lisan i§itilmiyor. 
tnu~. fakat neye yarar. T ecavi.ize maruz Y ammdaki yol arkada§lanndan birisi 
kalan adam, tehevviirii son dereceyi bul- «hirSizlanmizm bile mi.inhaman Y ahudi 
tnu~ olan bu dilsiz kalabahgm ortasmda, olmasmi istiyoruz» dedi. 
tniitecavizini kabil degil bulamaz. Ge • Fakat ben Tel-Avivin tama§asJna da· 
ce, yolda giderken, arkamzdan bombalar hp kalmadim, §imdi inamlmaz bir klZll 
Patlar, pencerelerden silahlar atlhr. Fa • mmtaka haline gelen ve Yafa ile hem • 
kat, kur~unun atJld1g1 evi ara§tlnrsamz, hudud olan Hasanbey mahallesine git • 
tnetruk bir halde bulursunuz. tim. 

Y afadan sa limen geli§imi, yolumun Y afa kapiSI kar§Ismda geni§ bir saba 
iistiinde yeniden bir Yahudinin oldi.iriil _ var ki, Arablar, burada bulunan Yahu· 
tni.i~ olmasma borcluyum. Bu Y ahudi, di evlerini kamilen yakmi§lar, sokaklan 
ogleiistii Kudiisten ~Ikml§, y afaya giden delik de§ik etmi§ler. Hasanbey mahallesi 
dag yolundan ilerledigi mada bir c;oban ve onun devaml olan oteki mahalleler 
kuliibesinden atJlan bir kur§unla vurula· ba§tanha§a bo§tur. Buralardan kac;maga 
rak olmi.i§ti.ir. mecbur olan 6000 Yahudi Tel-Aviv si-

nagoguna ve Y ahudi fabrikalarma s1 • 
Ben, ayni noktadan otomobille gee; • gimyorlar. 

tim, yammda da iki Y ahudi vard1. Bu E 
yeni olii 34 giindenberi oldiiriilen 27 y a• vier yalmz ate§e verilmemi§, tahrib 
hudi arasma ilave edilmi§ oluyor. Arab- de edilmi§tir. <;almabilecek ne varsa hep-

t 1 b si kaldmhp gotiiriilmi.i§. Sokaklar e§ya 
lar, ngi iz za Ilastmn mukabelebilmisil- kmntilarile dolu. 
de bulunmasmdan korktuklan ic;in tiifek- T 
lerini saklami§lar, evlerinin oniinde duru- el-Avivde, Arablardan korkan yak. 

I b. y ahudiler oyle azimli ki, taarruz eden 0• 
yor ar, Ize kufur savunnakla iktif~ edi-

0 1 d . !ursa derhal. •ezeeeklerini soyliiyorlar. 

Bugiin otomobilin koriigiine 5ade iki 
ii<; ta~ attld1. 

Biz bize 

Kelep~eli adam 
Bu. sokaklarda s1k stk rasladigimiz 

bir tiptir. Demir halka tak1h bileklerini, 
golf sopasi tutar gibi one dogru uzata • 
rak, dudaklarmda izmaritle1en bir sigara 
oldugu halde, seyrana c;1kan mirasyedi 
bir pa§azade kayidsizligile yi.iri.ir. Sanki 
arkasmdan gelen jandarma, onun emir
her neferidir. 

Bu adamm, ellerinde kelepc;e ve ar • 
kasmda siingiilii jandarma ile sokaklar· 
dan ge~mege ctoktandJr ah§hgi belli. 

Kimbilir bu onun kac;mc1 huSIZltgi, 
kac;mc1 soygunculugu ve belki kac;mct 
cinayetidir! 

On a raslay1p ta: 
N e sikilmaz, ne haydud ruhlu adam! 
Diye dii§iinmemek pek giict. 
Evet, pek giic;.. F akat boyle dii§iin • 

memege mecburuz. 
Ceza kanununun sadece tedib ictin de

gil, belki daha ziyade tevbih ve 1slah 
i'<in tatbik edildigini biliyoruz. 

Sonra, iyi hareketlerde oldugu kadar 
fena ve c;irkin hareketlerde de ferdle be· 
raber cemiyetin bir hissesi oldugunu bi • 
liyoruz. 

Bizim, yani cemiyetimizin vazifesi hu
SIZlan, haydudlari, katilleri, bir kelime 
ile muz1r insanlan, i§e yarar yapmaga 
c;ah~makhr. 

Hal boyle iken, su<;lu bir adam! siin· 
gi.iler, kelep<;eler arasmda sokak sokak 
dola~hrmak, belki pi§man oldugu bir i§· 
ten dolayi onu rezil etmek ve yuzunu 
kasab siingerile silerek zavallty1 insanhk
tan uzakla~tlrmak, vazifemizle taban ta
bana z1d, yanh§ bir hareket degil mi? 

Medeni memleketlerde oldugu gibi, 
bizim tevkifhanelerimizde de maznunlan 
ta~Jrnaga mahsus kapah hirer kamyon 
bulunmahd1r. 

Simdiki vaziyeti bize yaki§Iiramtyo • 
rum. 

N. 

Habe, ~eteleri hala 
~arpt~tyor 
[Ba~ taratt 1 tnct sahtfede] 

k:etin ic; tara fmda yerle,mi§lerdir ve baz1 
a§iretler istiklallerini daima muhafazaya 
cah,maktadlrlar. 

Bin;ok gazeteciler memleketlerine don
mek ve yahud Filistine gitmek ictin A -
di~-Ababay1 terketmektedirler. Filistin -
de cereyan eden hadiseler Adis-Ababa
daki milsliiman ahalinln bilhassa alakast· 
m c;ekmektedir. 

Muharebe esnasmda Mdiseleri fta] • 
yan karargahmda takib eden iki Alman 
gazetecisine Mare~al Graziani tarafmdan 
harb hac; ni§am verilmi§tir. 

Zab1ta, imkanm miisaadesi nisbetinde 
kuvvetli ve iyi ~ah§Iyor. T ehlikeli sayi
lan biitiin yol ag1zlanm tutmu,. Y olda, 
birc;ok defa otomobilimizi ve bizim iistii· 
tniizii ba§tmiZI arad1lar. 

Sehrin ic;inde az asker var. Y ahudiler, 
T~IuAviv panaymnda, kemH tnudafaa ·
lanm kendileri temin ediyorlar. Y a fa li
mamndan istifade edemedikleri ic;in, iki 
haftadanberi, kendilerine, yeni bir liman 
in§a edilecegi vadolunmu§ ve §ehirdeki 
amele bir gece ic;inde 70 metro boyunda 
bir iskele kurmu§lar. 

~evki Behmen geldi 

Habe~istandaki madenler 
Adis-Ababa 5 (A.A.) - On sene

denberi Habe~istan madenleri hakkmda 
tetkikatta bulunmakta olan ~mid kum • 

Naibi A. R. Prens Pol ve Niyabet mec- panyasma mensub Alman maden miite • [BCL§tarafz 1 Cnct 8aht!ede] 

Meclis I§ kanununu mii
zakereye devam etti 

[Ba~ tara!t 1 tnct sahtfedc I 
miiddeti az buldu, hi~ olmazsa bir sene· 
ye c;Ikanlmasmt teklif etti. 

Enciimen namma verilen izahatta dev· 
letin bu i§e ehemmiyet verdigi cihetle 
komisyonun bu tarzda te§ekkiiliinii ten • 
sib ettigi, ikhsadi §artlann degi~mesi 
miimkiin oldugundan 26 haftahk mi.id
detin kafi goriildi.igii izah olundu ve mad
de kabul edildi. 

Grev ve lokalinin yasak oldugunu tas· 
rih eden madde dolay1sile soz alan Berc; 
te §Unlan soy!edi: 

«- !ngilterede 1 0 sene evvel komiir 
amelesi grev yaptl, 80 milyon zarar ol
du. Gazetelerde okuyoruz. Pariste 
350,000 ki§i grev yapmi§. Bunlar dog • 
ru degildir. Bir hastahk alameti goriiliirse 
evvelden oniini.i almahd1r. Bunun ic;in 
bu fasla ilave edilmek iizere bir madde 
teklif ediyorum. Madde §U §ekildedir: 

(Herhangi bir ihtilaftan dolay1 i§~ile· 
rin grev maksadile gizli toplanh yapma
lan ve i§ctileri bu yola tahrik yasaklir. 
Emniyeti umumiye memurlan bu gibi 
toplanhlan gozetlemek, menetmek, mah
kemeye vermekle muvazzaftu.) (Han • 

deler ). 
R1za Ti.irel (Konya) kanuna muha • 

lif hareketler hakkmda umumi hiikiimler 
bulundugu gibi i§ kanununun gosterdigi 
yoldan gitmeyip te grev te§ebbiisiinde bu
lunanlara kar§I layihaya cezalar konul
mu~ oldugunu soyledi. 

Bu izahattan sonra Ber~ Turkerin 
teklifi reye kondu. F akat kabuliine 
kendisinden ba§ka rey veren olmad1 ve 
madde kabul edildi. 

Bundan sonra i§<;i sigortalan hakkm
daki maddede uzun mlizakereler oldu. 

127 nci maddenin miizakeresinde Zon
guldak saylaVI Mithat Altwk soz alarak 
maddenin altmci ftkrasi mi.inasebetile 
miitalealanm izah etti. Bu f1kra i§c;i Uc • 
retlerini zaruret olmaks1zm odemiyenler 
hakkmda 25 liradan itibaren para cezas1 
almacagma dairdi. Mithat Alt10k dedi 

ki: 
«- Kanunun esas ruhu Tiirk i§ • 

Cfisinin hayatl menfaatlerini korumak ve 
say ile sermaye arasmda bir ahenk te • 
sisidir. Ben bu f1kradaki «zaruret olma· 
dtk<;a» kaydini kanunun ruhuna · aykm 
buluyorum. hc;:inin hak ve hayatile ala
kadar, yevmiyeferini vermek istemiyenleri 
mazur gosterecek zaruret gibi elastiki ve 
kac;:amakh bir kap1 ac;Ilmamahdir.» 

Mithat Altwk Zonguldakta vazife ba
§mda bulunurken bir c;ok vesilelerle hak
lan verilmiyen amelenin s1k s1k mi.iracaat
lerile kar§Ila§ttgmi, belki §U dakikada 
bile aylardan, hatta y1Ilardanberi hak • 
lanm alamad1klan ic;in Jshrab c;eken i§· 
<;ilerin saytst tahminlerden fazla oldugu· 

nu, amele hayatmdaki c;ok elim mahru
miyetleri, ac1 Ishrablan silip atmag1 istih
daf eden bir kanundaki bu miibhem ta· 
biri amele haklarma kar§I bir silah ve 
siper gibi kullananlar bulunabilecegini 
soyledi ve sozlerine §oyle devam etti: 

«- h verenler ictin zaruret ne olabi -
lir. Bilfarz muhasebeci hastad1r. Haki -
katen hastalanmi§hr. Y ahud temariiz e· 
derek evine kapanmi§tir. T abii i§ veren ve
ya vekili, muhasebeci olmadigi ic;in ame
le giindeliklerini veremiyecektir. Arka • 
da§lar, bu vaziyeti zaruret olarak kabul 
edecek miyiz? Y ahud da herhangi bir i§ 
sahibi amelesine laz1m paray1 vermek ic;in 
biirosuna telgrafla miiracaat ediyor. Pa
ra vaktinde gelmiyor. Bu da bir zaruret 
midir? 

1§ verenin giinii gelmi§ bonolan olabi
lir. Vermedigi takdirde protesto edilecek, 
mali, itibari, ticari vaziyeti sarsdacak • 
hr. !§ veren ictin giin kazanmaga mutla
ka ihtiyaf olabilir. Elindeki paray1 miis· 

tacel borclarma yahrmak suretile amele 
licretini iki hafta buaku. B1rakmak ic;in 
de hatJr ve hayale gelmiyen zaruretler 
icad edebilir. Bunlar bir bak1ma zaru • 
rettir. F akat mukabil zaruretleri de goz
oniinde bulundurahm. Hayati hakikiye

de bunlarm pek c;ok misallerile kar§Jla§ • 
ffii§Izdir. ·Su sebeb veya §U bahane ile 
aradan aylar, y1Ilar gec;tigi halde yiiz
lerce amelenin yalmz bir mmtakada 
25 - 30 bin lira alacagmm kald1gi bugiin 
bir nazariye degil, bir vak1a, bir hadise
dir. Ve nihayet boyle bir hadisede fail
lerin cezas1 da 25 liradan ba§ka bir §ey 
degildir. Rica ederim, bu ac;1k kap1y1 
simsiki kapiyahm.» 

Kemal Turan (!sparta) da cezanm 
giindeliksiz kalanlara gore tesbitini daha 
dogru bularak { 1 0 ki§iyi giindeliksiz bi· 
rakmakla 1 00 ki§iyi buakmak bir mi • 
dir?) dedi. 

Enciimen namma verilen izahatta 
Tiirk hakimlerinin vaziyeti takdir edecek
lerini, 25 liranm asgari ceza oldugunu, 
esasen i§ctilerin nihayet Ticaret mahkeme
sine mi.iracaatle alacakh olduklan, i§ ve
renin iflasm1 bile istiyecekleri soylendi. 

Bundan sonra Mithat Alt10kun tadil
namesi iki defa reye kondu. Evvela na -
zan dikkate alanlar, sonra almiyanlar a· 
yaga kalkhlar. N eticede nazan dikkate 
almwanlarm saym daha fazla oldugu 
goriildiigiinden madde oldugu gibi kabul 
edildi. 

Bundan sonra layihamn son hiikumle

rine kadar miizakere yap1ldi. Geriye ii~ 

madde kald1. Fakat vakit geciktiginden, 

enciimende de iki madde oldugundan pa

zartesi giinii toplamlmak Uzere celseye 
nihayet verildi. 

«- Seyahatim hususl mahiyettedir. 
Memleketinizde bir iki hafta kadar ka
lacaglm. Ankaraya da gidecegim. Y eni 
!I'iirkiyenin ilerleme yolunda sarfettigi 
gayreti biiyiik bir sempati ile takib et -
mekteyiz. Bu sebeble miittefikimiz ve 
dostumuz alan Tiirkiyeyi gormege gel -
mekle tnes'ud ve bahtiyanm. 

lisi, doktor Stoyadinovi<; hiikumetinin yar· hassJsJ Miiller, 1talyan gazetecilerine 
dtmile Yugoslav politikasmi ayni emin yapt1g1 beyanatta biitiin Habe~ toprak • 
tarz iizere yiiriitmekte devam etmi§lerdir. lannm maden itibarile zengin oldugunu _ 

Bursada Tiirkkusunun 
' 

faaliyeti 

K Ti!~kiye Cumhuriyetile Yugoslavya 
B ralhg1 arasmda epey zamandanberi 

alkanlar ve beynelmilel politika saha • 
61~~a mevcud alan verimli te§riki mesai 
8t~h~c;e inki§af etmektedir. Bu te§riki me
~a~nkin esas1, iki milletin milli hi.irriyet ve 
Ish lallerini miidafaa yolundaki sulhper· 
;er duygulard1r. Hiir ve rniistakil mem
eketlerimiz i~in bu sulh, ki.iltiir ve fikir 

Ti.irk • Yugoslav anla§masJ, 1933 so- soylemi~tir. Goj am ve Salalede miihim 
nunda aktedilen dostluk muahedesile ol· demir damarlan, Ankoberde, Zuia go· 
dugu gibi, Balkan misakile de takdis e- Iii yakmmda Arussi bolgesinde komiir, 
dilmi§ bulunuyor. 0 tarihtenberi, Avrupa Tigrede tiikenmez kur§un, bakn ve de· 
siyaset sahasmda kendini gosteren her mir, Dahla§ta petrol, Uollezada altm, 
hangi hadise kar§Ismda iki hi.ikumet, ge· Dredauada amyant, Dallalda potasyom 
rek bu hadiselerin telakkisinde gerek hal ve Assale dagmda tuz vard1r. 
suretinde tam bir fikir uygunlugile ha • =~===--===~--"""!!!~ 

sah~sinda terakkiyahmlZI artumak mak
sadi!e elzemdir. 

, k~~ gayeden miilhem olarak iki biiyiik R ~ ~bc;I §ef; yani Ti.irkiyenin Cumhur 
k eJsi Kamal Atatiirk ve ne yaz1k ki 
~Y?etmi§ oldugumuz Yugoslavya Krah 

Bmnci Aleksandr ayni yolda kar§Ila§ • 
tni§lardir. 

- KrahmiZin oliimiinden sonra, Kral 

reket etmi§lerdir. 
Tiirk ve Yugoslav milletlerinin men -

faatlerindeki benzerlikten ba§ka, miiteka· 
bil bir diger kuvvetli sayg1 hissi daha 
vard1r ki, o da, iki millet tarihinin ka • 
rakteristigini te§kil eden kahramanhk ve 
faziletin tam takdiridir.» 

Dost memleket Nazm ;;evki Behmen, 
bundan sonra iki memleket arasmdaki ik
hsadl miinasebetlere gec;erek 1932 de 
afyon ihracati ic;in aktedilmi§ olan ve 
I 934 te yenilenmi§ bulunan anla§mamn 
iki memleketin buhrandan en c;ok mute· 
essir olan koyli.i mi.istahsillerini ne derece 
himaye ettigini anlatmi§, 1936 ikincika • 

nununda posta tarifesinde yapdan tenzi
latm ternin ettigi faydalara temas etmi§ 
ve demi~tir ki: 

«- Ogrendigime gore, Balkan misa
kmm ekonomik konseyi bu sene tekrar 
Yugoslavyada toplanarak faydah ~ah§
malanna devam edecektir.» 

Gayet sevimli bir §ahsiyet olan dost 
devlet N azm diln ak§am eksprese bag • 
Ian an hususi bir vagonla beraberinde Y u
goslav konsoloslugu katiblerinden H1~ZJ 
Hara~evi~t oldugu halde Ankaraya glt-

mi§tir. 
Birkact giin sonra 1zmire gidecek ve 

tekrar !stanbula gelip Bursaya gec;ecektir. 
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SERSERi 
--ak;a~ kendisine bolca para gonderecegi· 

mi de haber ver. 

Yazan: Server Bedi 

l'k- Hayirt .. Senin ba~a yapbgm iyi-~ - Biliyorum, efendilik ediyorsunuz, 
1 Yeter. Y almz ablami ihmal etme. Sa- fakat biz de size giin gelince soysuz ol· 
n~~~bediyen minnettar kalmm. Goriin • madigimiZI ispat ederiz. 
d~gum kadar fena adam olmadigimi da - Simdi bu sozleri bnak •. -. Bana 
&uni.in birinde ispat ederim. Simdi ben soyle: Ne i, yap1yorsun? Merak ettim. 
hayatimi kazanacak bir it buldum. Da· .Sadi etrafma baktJktan sonra, alc;ak 
ha dogrusu icad ettim, sesle: 

- N edir o? - Ultunu hafiye I dedi. 
- Pek sonna ... 0 kadar namussuz· - NasJl? Ne gibi? 

ca bir it degil ... Hatta ba§ka memleket- - Ac;Ikc;as1 §arlatanhk, senin anhya-
lerde resmen yapdlT, kanun miisaade e • cagm ... Hindli k1yafetinde fala bakJyo-
der. rum, gaibden haber veriyorum. 0 bizim 

- Bizde yasak m1~ evde gordiigiin kadm da yardakc;Im ... 
- Yasak amma ald1rma ... 0 kadar Kimseye a~ma sakm ... Bizim hem§ireye 

tehlikeli bir§eY degil... Hatta sana ya • de soyleme... Y almz ban a tesadiifi.inii 
kinda borclanmt oderim in§allah. anlat, beni c;ok iyi gordi.igiinii, ondan 

- Senin bana hj~bir borcun yoli. batka endi§em olmad1gm1 soyle ye yarm 

- Pek giizel. Parast da var zaten. 
Cec;en gun epeyce gondermi§sin. F akat 
bu paralan nereden buldugunu merak et
mez mi? 

- Ah§Ikbr o. Benim kazandtgim pa· 
ramn daima acayib yerlerden geldigini 
bilir; fakat nereden geldigini ekseriya 
bilmez. Kadmcagizm en biiyiik derdi de 
budur. F akat ne yapsm? Karde§ eline 
bakmak zor. 

- Biz de hep ona aciyoruz. Y oksa 
dogrusunu istersen bizim evde sana bed
dua edenler de var. Ba§ta annem. 

- Sen onlara vaziyeti anlat. Sen de 
iyi bilmezsin ki. Ben iict gi.in evvel ken • 
dimi denize athm. Az daha gidiyordum 
giiriilti.iye. Kurtardtlar. Ablamm haberi 
yoktur. 

Doktor merhametle agula§an gozle • 
rini oni.ine igdi. 

~adi bir elile toz kovar gibi bir hare
ket yapttktan sonra: 

- Ald1rma, dedi, ben pi§kinim. Her 

Bursa Tiirkkufuna yazdt genclerden bir kr?mt 

Bursa (Hususi) - Bursadaki Ti.irk -
ku~u §Ubesi bi.iyi.ik bir faaliyetle r;ah~ -
masma devam ediyor. Sthhat raporlan 
mi.isbet <;tkan on sekizi ktz, 76 st erkek 
olmak i.izere 94 talebe her gun muallim
leri tayyareci Abdurrahrnan ve Vedad
la birlikte otobi.islerle Attctlar sahas1 -
na giderek ak;~arn yedi buc;uga kadar o
rada r;ali;~maktadirlar. 

Giinlerdenberi muallirnlerinden ders 
alan gene planorciiler artlk planorlere 
binerek tatbikat gormege ba§lami§lar • 
d1r. Hatta ir;lerinden baZilan kiSa ur;u§-

itin iistesinden gelirim. 
- Oyle deme... Cezas1 <;ak buyiik 

bu i§in ... Fakat nas1l yap1yorsun~ Ne • 
rede? Bir diikkanda m1? 

- Hayu ... Bir aparhmanda. 
- Bu i§ ic;in hususi apart1man m1 tut-

tun? 

- Haytr ... Bir iki oda. 
Doktor, di.i§iince icinde, ba§ka birine 

hi tab eder gibi mmldand1: 
- Ne yaztk ... Zeki bir gene ... Gay

rime§ru yollarla hayatmi temine mecbur ... 
1§te bu da bizim hayatt icttimaiyemizin 
sakametlerinden biri... Halbuki bu ze • 
ka, bu cesaret hayirli i§lerde nekadar 
faydah olur ... Ah ... Emin olsam ... E • 
min olsam ki ..•. 

Doktor sustu. 
Dilinin altmda bir§eY. sakh oldugunu 

hissed en Sadi onun yiiziine bakarak: 
- Emin olsamz? diye sordu. 
Doktor ol~iilii bir surette ic;ini c;eke

rek: 
- Efendim... dedi, vallahi... ac;tk 

soyliyeyim .... bak... ben di.i§i.indiim, dii· 

lar dahi yaprnaktadtrlar. Dun Tayyare 
cemiyeti erkanile ben de Aticilara gidip 
bu c;ab§maYJ. takib ettirn. ~ocuklarm bu 
i§e r;ok kabiliyetli ve c;ok rnerakh ol -
duklanm gordi.im. K1z ve erkek farkt 
olmaks1zm herkes burada s1ra He pla -
noru <;ekiyor, planore biniyor, kanadt 
di.izeltiyor ve planorlerle rnuallimlerinin 
verdikleri istikamete gitmeyi talirn edi
yorlar. 

Haziran sonunda iyi not alanlar tno -
nunde ar;tlacak olan kursa i§tirak etti -
rileceklerdir. 

§i.inmedim degil. .. Demin de soylemi~tim 
ya ... Evet ... Size miinasib bir i, bulma-
hyiZ ... Hakiki arkada§hk, yard1m bu • 
dur ... Hatta bildigim bir yerde gene 
bir ... Memur anyorlar ... Fakat emin ol-
sam dedigim... Y ani. .. Ac;1k soylemeli
yim: ltimad meselesi ... Anhyorsun de • 

gil mi? 
Sadi biitiin hilelerin itimad kazanmak

la ba§ladigmi bilen bi.iti.in dolandmci!ar 
gibi gayet iyi anlad1g1 bu §i.ipheyi izale 
etmek i~in masum bir taVIr alarak: 

- Anhyorum, dedi, hakkimz var, 
hem de c;ok hakkm1z var. Evet ... 

Viicudunii masamn i.istiine igerek ba
§Inl masaya ~ok yakla§l!rdi ve samimi bir 
sesle ilave etti: 

- T abii... Sen benim ic;imi bilmez -
sin ... D1§1ma bakarsm ... lnanmazsm ba
na... Mesela... N as1l anlatay1m?.. Be
nim yi.iziim sapsan olsa, di.inyamn en a~ 
ve dermans1z adam1 gibi goriinsem, fakat 
tJkabasa yemek yemi~ olsam, herkes be
nim ne yedigimi bilir mi? Kursag1mda 
yanm okka et oldu&una inamr m1? Gene 
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inlandiyada gayretli bir anne • 
nin ii<; yavru birden dogur • 
mas1 biiti.in Avrupa gazeteleri· 

ni siitun si.itun haykirtti. Kadmlarmm il· 
tizami kmrltg1 dillerde dola§an bir tak1m 
garb milletlerine mensub gazeteler, bu 
tenasi.il bereketini yaglandmp balland1r • 
mak suretile kendi kadmlanm imrendir • 
mek istedikleri gibi ni.ifuslan zaten c;o • 
galmakta bulunan say1h millet gazeteleri 
de ayni hadisenin ugurundan bahsederek 
kadmlanm biraz daha gayretlendirmege 
c;ah~1yorlardi. 

F akat Londra gazeteleri, her§eyde Us· 
tiin goriinmek merakmt bu miinasebetle 
de gostermekten geri kalmad1lar. Bir ln
giliz kadmmm dort yavru birden dogur~ 
dugunu ileri siirerek bobiirlendiler. Hal· 
buki daha iki sene evvel Kanadada bir 
kadmm be§ yavru dogurarak rokorlann 
hepsini kirmt§ oldugunu biliyoruz. Bu 
be§izler §imdi sade Kanada ve Ameri • 
kay1 degil, biiti.in diinyay1 i§gal et • 
mi~ti. 

N aima tarihi bize ii~tiizUn, dordiiziin 
degil, be§izin, altlZin bile son dogmn had
di sayilamlyacagmi haber veriyor. Soh • 
retli tarihc;inin f1krasi §udur: 

«Sam Alaybeyisi Bekirin bir seneden
beri gebe bulunan e§i • ki c;eriba~I kiZI 
diye amhrd1 ve ad1 Ay§e idi • giini.i ta • 
mam olunca birbiri ardmca iki oglan do· 
gurdu. Ebeler vazifelerinin bittigine ina· 
mp taslanm, taraklanm toplamaga ha • 
zulamrken ikiz yavruhyan logusamn san· 
cJlan tazelendi ve ebelerin eline bir tor· 
ba geldi. Minirnini bir dagarc1ga benzi· 
yen bu torba - §a§km bir tela~la • ac;Ilm· 
ca ortaya biitiin uzviyetleri tekemmi.il et· 
mi§ tam on dort ctocuk c;1kh. Siki,Ik va • 
ziyette kaldiklan ictin canlanamadildan 
anla§1lan bu on dort karde§ten ikisi er • 
kek olup geri kalam k1zdil» 

Naima bu haberi vermekle iktifa et • 
miyor, keyfiyetin sebeb ve hikmetini de 
izah ediyor. Onun miilahazasma gore: 
<<Bu makule i§ler miimkiindiir ve tabiatin 
~a§kmhgi eseridir. Hayatta as1l alan mad· 
de, miza~ kudretile imtizac edince umul· 
mtyan eserler viicude getirebilir !..» 

Su halde biz, Finlandiyadaki iic;iiz ve 
Londradaki dordiizlere ve Kanadadaki 
be~izlere kar§I dudak bi.ikiip g~mekte 
hakhytz. <;i.inkii gayretli bir bayamn ya· 
radana sigtmp on altt yavru bile dogu • 
racagm1 §U tarihl vesika ile biliyoruz. 

Fa kat hangi baba, bir anda on altl 
be§ik ba§mda ninni soylemegi p;oziine a· 
labilir?.. Gercti Kanuni Sultan Siileyman 
devri vezirlerinden Ayas Pa~amn evinde 
kirk be~igin birden sallandigl tarihlerde 
yaz1hdir amma o devletli her be§ige bir 
c;ift dad1 ve bir c;ift lala memur etmek 
kudretine malikti. Y avrulanna bizzat da· 
d1hk etmek mecburiyetinde bulunan er • 
kekler ic;in iki besik bile cok gelir. 

M. TURHAN TAN 

Eski Maarif binas1 tamir -
ediliyor 

Belediyeye devredilen eski maarif bi
nasmm tamiri muteahhide ihale edilmi§ • 
tir. Mukaveleye gore bu tamirat bir bu
c;uk ayda bitecektir. Bunun ictin Belediye 
hala binada bulunan Muhtelit Hakem 
mahkemesine mi.iracaat ederek biran ev· 
vel binayi tahliye etmesini, aksi takdirde 
tamirat gecikirse tazminat taleb edilece
gini bildirmi§tir. -···-Beyoglunda bir toplanb 

6 haziran cumartesi ak§ami saat 21 de 
Beyoglunda Halkevi salonlannda bir 
toplantl tertib edilmi§tir. Bu toplanhda 
mevzuu alaka verici bir konferansla Evin 
miizik kolu tarafmdan bir de konser ve· 
rilecektir. 

de iyi anlatamad1m. 

- Anhyorum. 
Doktor dii§i.inceli, hatta ba§Inl yava§ 

yava~ a§agl dogru aldigl ve online bakbgl 
i~in biraz mahcub goriiniiyordu; .Sadi o· 
nun bir karar vermek ic;in tereeddiid ge· 
ctirdigini farkederek istedigi itimad1 telkin 
edebilmek iizere daha mazlum bir taVIr 
aldt; sigara ic;mek istedigi hal de bu ha • 
reketinin kendisine verecegi &erbest tav• 
nn roliinii bozmamas1 ictin vazgectmi§ti. 

Doktor hep online bakarak mmldan • 
di: 

- Evet, emin olsaydim, hatta ~imdi 
giderdik ... 

- Nereye~ 
- f§te a dedigim yere ... 
- Neresi oL 

Doktor saatine bakt1. Ka~lanm kal • 
dud1, gozlerini tavana dogru kayd1rarak: 

- Daha evvel karar vermek lazimdir, 

dedi, ac;Ik soyledim ben: Em in olsam de

dim. 
[Arkasl varl 



~imdiden baflad•k m1? Diin, son giire§ niiisaba
Istanbul muhteliti kalarinda Finlandiyah-
fena se~ilmi,tir } } 3 3 b b k ld k 

Kuliibcilliik ve kay1rma 
zihniyetini bir tarafa 

bwakabm 
Istanbul F utbol Heyetinin. Istanbul 

takirnmi te§kil kin ~agirdigi oyun
cular, biitiin spor efkan umumiyesinde 
derin bir hayret uyand1rd1. Spor hayah
mizda biiyiik bir degi§iklik oldugu ve i§ 
arhk kuliibciiliik ve kay1rma zihniyetin -
den ~1k1p bir memleket meselesi oldugu 
halde, Istanbul F utbol heyeti eski tas es· 
ki hamam vaziyetindedir. Oradaki zih -
niyet hi~ degi§memi§tir. 

<;agmlan · futbolciiler naSll se~ilmi§tir '? 
Bugiinkii formleri ve kabiliyetleri nazan 
itibara m1 almrni§hr '? T abii en son oyun
lanna gore se~ilmeleri lazimgelen bu 
genclerden baz1lan begenilmiyerek bira
kilanlardan hi~bir zaman yiiksek oyuncu
lar degildirler. 

Mesela Rebii. Kadri, muhacim N ec
det ve Lutfi bu kadrodan a~1kta b1rakil • 
mi§lardir. Bu dort futbolciiniin dordii de 
istanbul takimmda degil milli tak1mda 
bile yer alacak en k1ymetli futbolciiler • 
dendir. Melih gibi hepsi hepsi birka~ 
ciddi ve birinci s1mf rna~ yapmi§, miip • 
tedi bir gene, Istanbul tak1mma girer de, 
Rebii veya Necdet girmez olur mu~ Me
lih sola~Ik oymyacaksa, Rebii iki Melihe 
bedeldir. Saga~Ik oymyacaksa Necdet, 
bugiin lstanbulun en iyi saga~Igtcitr. Hat
ta eski formiinii kaybetmi§ olan Niyazi
den de iyi oldugunu son Galatasaray • 
Gi.ine~ ve F ener - Be§ikta§ ma~mda ispat 
etmi§tir. Kadri, lstanbulun en iyi yan 
haflanndan biridir. Lutfi, emsalsiz bir 
mi.idafi ve mevcud merkez muavinlerin 
hepsinden yiiksektir. Cezah oldugu soy
lenecek. Cezast heniiz kesbi kat'iyet et -
memi§tir. F evkalade bir varhk gosterirse, 
bu ceza. af yahud, tecil edilebilir. F akat 
mesele burada degil, sec;imde tutulan ku
liibcii ve kaymc1 zihniyettedir. Halbuki 
Yap1lan i§in hedefi, Fenerbah~eden 6 
Giine§ten 5 Be§ikta§tan 4 Galatasaray -
dan I diye nisbet dairesinde futbolcii se~
mek degildir; Olimpiyadlara gotiiriilmek 
istenilen Tiirk futbolciileri arasmdan en 
iyi tak1m1 yapabilmek iizere. !stanbulun 
en k1ymetli unsurlanm haddeden ve imti
handan ge~irmektir. 

istanbul F utbol Heyeti, i§in daha ba§· 
lang1cmda yanh§ bir yol tutmu§tur. Bu 
i§te kuliib ve adam kay1rma zihniyeti ka
falardan ~Ikanhp atilmahdir. Esasen, 
bizden yi.iksek olan di.inya sporunun kar
§Isma boyle sakim dii§iincelerle s~ilmi§ 
takimlarla ~tkarsak maglubiyetimiz daha 
act, daha feci olur. 

Olimpiyada gonderilecek futbolciileri 
sec;mek iizere te§kil edilen heyete nas1l 
bir salahiyet verildigini bilmiyoruz. Fa
kat, eger, bu heyet, futbol tak1mmm bir 
k1smmi, mutlaka Istanbul F utbol Heye -
tinin dave! ettigi futbolci.ilerden ay1rmak 
mecburiyetinde kalacaksa, iizerine mana
stz bir mes'uliyet almi§ olur. Bu heyetin 
ic;inde, hie; kimse, mesela Melihin Rebii
den veya Necdetten iyi oldugunu kabul 
e!mez. hmir ve Ankara futbolci.ileri a
rasmda daha iistiiniini.i goremezse, daha 
kuvvetlisi oldugunu bildigi halde, daha 
zay1fmt sec;mek mecburiyet ve mes'uli -
yetini akh ba§Inda kimse i.izerine almaz. 
Hie; olmazsa, istanbul muhtelitini sec; -
mek salahiyetini de bu heyete vermelidir. 
Maamafih biiyiik bir heyetin mi, yoksa 
tek se~icinin mi daha muvaffak olacag1 
da ayn bir meseledir. Fikrimizce milli ta
ktmi sec;mek i.izere te§kil edilen heyet 
kendi azas1 arasmdan bir tek se~ici inti
ha b etmeli ve diger zevat isti§ari bir heyet 
halinde, tek se~iciye yard1m etmelidirler. 
Malum ya heyetlerin karan da, mes'u • 
liyeti de zaytf olur. T ek sec;icide ortada 
tek bir mes'ul bulmak kabildir. Mes'u • 
liyet olmad1k~a da iyi i~ gormek ihtimali 
yoktur. 

Lutfinin cezas1 affedildi 
Galatasaray • Siileymaniye mac;mda 

hakeme kar§t yapbgi bir hatadan dolayt 

kuliibii tarafmdan kendisine bir ay ceza 

verilen miidafi Lutfiye Futbol Heyeti de 

alti ay boykot vermi§ti. 
Turk Spor Kurumu umumi merkezi 

riyaseti i§ten haberdar olunca Lutfiye ku

liibii tarafmdan verilen cezay1 Hfi gor

diigiinii bildirmi§tir. 
Parlak bir spor hayah olan Lutfinin 

ilk defa vaki olan bu hatasl umumi mer

kez tarafmdan bu suretle affedildiginden 

Uitfinin Tiirk milli tak1mmda lay1k ol • 

dugu mevkii alacagl §iiphesizdir. 

ar a - era ere a 1 
56, 66 kilolarla ag1r Grekorumende biz, 

digerlerinde de misafirlerimiz kazand1lar 

~oban Mehmedle Finlandiya agrr •rklet ,ampiyonu 

Diin ak§am Finlan~iyah gi.ire§~iler son j daha ilk dakikada kendini gosterdi ve 
kar§Ila§malanm T akstm stadyomunda ol- Kokko hemen alta dii§tU. 
duk~a kalaba!Jk bir seyirci kiitlesi oniin- F akat gec;en sefer oldugu gibi yani 
de yapblar. hakim giire§irken ve bir burgu takmaga 

56 kilo muvaffak olmu§ken mukabil bir oyunla 
1Ik giire§i Hi.iseyinle Pertonen yaptt- 5 dakika 16 saniyede tu§la yenildi. 

lar. Yapt1g1 be§ muhtelif mac;m dordii- 19 kilo ~Grekorumen» 
ni.i kazanan Finlandiyah diin ak§am ka- Bu gi.ire§i Mersinli Ahmedle Veksten 
pah giire§megi tercih eder gibi goriinii- yapttlar. Ba§langtcda Ahmed kuvvete, 
yordu. Hiiseyin de ayni giire§c;i ile bir Veksten teknige istinaden giire§iyorlar • 
evvelki mac;m verdigi tecriibe ile ihti • d1. Ahmed bir arahk bir salto tatbikma 
yath ve kuvvetini tasarruf ederek gi.ire· muvaffak oldu. T U§ yapamad1. F akat 
§iyordu. hasm1m alta ald1. Ahmed arasua ser • 

Berabere biten ilk on dakikadan son· best gi.ire§e ka~1yor ve Vekstenin ayak
ra Hiiseyin alta di.i§tii. Pertonen hemen larmdan tutuyordu. 
!;ali§maga koyularak bir ka~ oyun tatbik Be§inci dakikadan itibaren Ahmedin 
ehnek istedi. F akat Hi.iseyin bunlan ve ayagma kramp girer gibi oldu ve oyunun 
altta gec;irdigi ii~t dakikay1 tehlikesiz at- sonuna kadar bu §ekilde devam etti. 
latti. 1Ik on dakika berabere bitti. Ahmed 

Hiiseyin uste gec;ince Pertonenin mi.i - alta di.ittii. Finlandiyalmm tatbik etmek 
kemmel kapanmasma ragmen bir salto istedigi oyunlan Ahmed miithi§ kuvveti 
penceresi yaptl. F akat misafir giire§~i sayesinde hi~e indiriyordu. 
miikemmel bir salto ile bundan kurtuldu. lkinci ii~ dakikada Ahmed ayakta 
Oc; dakika da bu suretle bitti ve son dort giire§mesi laz1m gelirken ayagmm sakat
dakika ayakta giire§ildi. V e neticede hgmdan ikisi birden c;okmi.i§ vaziyette 
Hiiseyin ittifakla galib ilan edildi. giire§e ba§ladJlar ve bir netice alamad1 • 

61 kilo lar. 
Ayakta cereyan eClen son Clort Clakika 

Bu aguhktaki gi.ire§i Y a§arla Lanne 
yaphlar. Ma~t ba§lar ba§lamaz Y a§ar be
lini hasmma kapt1rd1 ve bu vaziyette 
giic;liikle minder d!§tna kayarak tehlike
den kurtuldu. Bu giire§in ilk on dakika • 
smda bundan tehlikeli bir vaziyet olma • 
d1. Lanne g~en seferki maglubiyetini 
telafi ic;in ~ok c;ah§Iyordu. Bu c;ah§ma 
neticesinde Y a§ar hayli yoruldu. 

Ostte Y a§ar ilk i.ic; dakikada bir §ey 
yapamad1, bilmukabele Lanne de tu§ 
yapamad1. Ayaktaki son dart dakikada 
da tu§ olmad1. Neticede Lanne miitte • 
fikan galib ilan edildi. 

66 kilo «Serbest» 
Bu giire§i Sad1kla Ranta yaphlar. Ilk 

on dakika berabere bir §ekilde ve c;ok c;e
tin oldu. Evvela Sad1k alta dii§tii ve o va
ziyette olmasma ragmen hasmm1 iki defa 
fena vaziyetlere sokarak puvan kazan -
dt. 

Ostte giire§mege ba~lanmca evvela 
hasmmm sol ayagmt klVlrarak miithi§ bir 
!(ember i<jne ald1. Arkasmdan bir oyun 
daha tatbik etti. Ranta bunlardan ancak 
minder di§Ina kac;arak kurtulabildi. Fa
kat bu kac;tp kurtulmalar i.ic;i.incii defa -
smda para etmedi ve Salih 12 dakika 57 
saniyede tu§la galib geldi. 

72 kilo «Serbesl» 
Bu giire§i Faikla Kokko yapttlar. Fa

.igin alaturkasma kathgt miithi§ kuvvet 

Ahmedin adamak1lh topallamasma rag· 
men beraberlikle gec;ti. Neticede Veks • 
ten miittefikan galib ilan edildi. 

Airr «Grekorumen» 
Bu giire§i Cohan Mehmedle Jarvinen 

yaphlar. Bundan evvel yart ag1r giire§ 
yap1lmasi laz1m gelirken misafir giire§~i
nin kolu kmldtgmdan bu seri kar§tla§rna 
yapilamadi. 

Cohan Ia Jarvin en giire§inin ilk on Cla
kikasi hep ayakta gec;ti. <;obanm hasmma 
nisbetle k1sa olan kollan fazla i§ gorme· 
sine mani oluyordu. 

<;oban ilk on dakikayi iistiin bitirme • 
sine ragmen giire§e ayakta devam1 tercih 
etti ve bu devre ba§lar ba§lamaz iki da
kika mi.iddetle hasmma mi.itemadiyen sal
duarak adamak1lh sersem etti. Yirmi da
kika bittigi zaman tu§ olmami§tl. Neti -
cede <;oban ittifakla galib ilan edildi. 

En sonra Ranta ile Kokka arasmda 
bir gosteri§ mi.isabakasi yap1ldt. Sonra 
Finlandiya kafile reisi Leina ile Ankarah 
Hi.iseyin arasmda da bir serbest gi:isteri§ 
yaptldt ve ~ok alki§Iandi. 

Davet 
Vefa Idman Yurdu Umumi Katibli

ginden: 
Yurdun nizamnamesine gore senelik 

kongre 14 haziran pazar giini.i saat I 0 da 
Beyaz1dda, Y urdun merkezinde yapila
cakhr. Bi.iti.in azalara ilan olunur. 
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Galatasarayb Salahaddin milyoner k1zile evleniyor 
Bundan bir miiddet evvel !stanbula 

gezmege gelen Amerikanm say1h zen -
ginlerinden Mis Olga T raski burada Ga
latasaray birinci futbol taktmt oyuncula
nndan Salahaddinle tam§mi§ ve bu ta -
m§ma neticesindeki gorii§meler pek kisa 
bir zaman siirmesine ragmen iki gene ara
smda kar§Ihkh sevgi hisleri uyanduml§· 
hr. 

Buradan Kahireye giden Mis Olga 
ile Salahaddin mektubla§maga ba§hya -
rak daha ziyade anla§mi§lar ve birbirle
rile evlenmege karar vermi§lerdir. 

Halen Kahirede bulunmakta olan Mis 
Olga yakmda ya dogrudan dogruya bu
raya gelecek ~ yahud Amerikaya bir 
seyahat yaphktan sonra 1stanbula gelip 
Salahaddinle evlenecektir. 

Miistakbel evlilerin hal aylarmt Ame
rikada gec;irdikten sonra Istanbula doni.ip 
burada yuva kurmaga karar verdikleri 

Salahaddin evvelkt sene ayag1 kmld1g1 
zaman hastanede yatarken 

soylenmektedir. 

Salahaddin, bazi gazetelerin yaz
digt gibi Galatasaray birinci tak1mmda 
solac;1k oynamtyordu ve hi~bir zaman oy
namamt§hr. Kendisi evvelki sene V efa -
Galatasaray mac;mda ayag1 kmhnc1ya 
kadar merkez muhacim mevkiini i§gal 
etmi§ti. 

Bugijnkii miihim 
futbol ma~lar1 

izmir • Forst Viyana, 
Ankara - istanbul 

kar,da,Jyor 
Olimpiya.dlara gotiiriilecek futbol ta • 

kimimiZI sec;mek maksadile §ehrimize da
ve! edilen Forst Vienna tak1m1 bugi.in ilk 
mac;m1 lzmir muhtelitine kar§l oymya • 
cakhr. 

Viyana tak1minm, Avusturya profes
yonel likinde ikinci oldugu nazan itibara 
ahnma kuvvet hakkmda az c;ok bir fikir 
edinmek kabildir. Misafir tak1mda, me§· 
hur Avusturya milli tahmmda miitead -
did defalar oynami§ ve hala oynamakta 
bulunan birc;ok oyuncular vard1r. 

Bugiin iz.mir taktmmm bu kuvvet kar· 
§Ismda elden gelen gayreti sarfederek 
§erefli bir netice almaga c;ah§acagmt ii • 
mid ediyor ve bunun boyle olmasmt te
menni ediyoruz. Bu temennide bulunma
miZa saik son zamanlarda, lzmir takim
lanmn Istanbula mac; yapmaktan ziyade 
eglenmek ic;in gelmekte olmaland1r. Bu 
halin bu sefer de tekerriir edecegini zan
netmiyoruz. <;iinkii lzmirlilerin adama,. 
kiih ~ah§hklannt ve muhtelit bir halde 
birkac; mac; yaphklanm duyduk. 

lzmir - Viyana mac;mdan evvel Anka
ra - Istanbul ma~I vard1r. Bu mac; ta ol
duk~a alaka vericidii.. Bu sene ic;inde 
lstanbulun birinci s1mf iic; tak1m1 Anka
raya giderek ma~lar yaprnt§lar ve dogru· 
sunu soylemek lazim gelirse iyi neticeler 
de almami§lardi. 

Istanbul tak1mlarinin Ankaradaki mu· 
vaffakiyetsiz oyunlarma bak1p Ankara 
futbolunun istanbul seviyesine yiikseldi
gini iddia edenler vard1r. 

Bugiin her iki §ehir muhteliti de en 
kuvvetli kadrolarile ~1karlarsa bu iddia
mn ne dereceye kadar dogru oldugu mey
dana <;Ikacakhr. 

F utbol F ederasyonu Viyana tak1mile 
yapilacak ma~larda intizam1 temin ic;in 
biiti.in tertibatl almt§tlr. Mac;lara hila is
tisna kimse biletsiz giremiye~ektir. 

Gazetelere yalmz hirer davetiye gon
derilmi§ ve kendilerine balkonda yalmz 
birer sandalya tahsis edilmi§tir. 

F ederasyon ma~larm 1stanbulda yaptl· 
d1gm1 nazan itibara alarak 1stanbulun 
birinci kiime tak1mlanna be§er ikinci kii
me tak1mlanna da i.i~er davetiye tahsis 
etmi§tir. 

Boks tetvik miisabakalari 
Istanbul Boks Heyeti 20 haziranda 

Galatasaray kuliibii salonunda ikinci te§
vik miisabakas1m yapacakhr. Mi.isabaka
larda lisans aranmtyacagmdan biitiin 
boksorler i§tirak edeceklerdir. 

Sartyerde polis 

karakolu karststnda 
' 

bir evi soydular 
H1rsizlar 4000 lirahk 

e'ya ~almi,Iar 
Sariyerde Isk~addesinde bir eve 

hm1z girerek 4,000 lira k1ymetinde muh
telif e§ya ~almmi§hr. T ahkikatJm1za go
re vak'a §oyle olmu§tur: 

Tiirk Turing kuliib reisi Re§id Saffe
tin Sanyerde polis karakolu kar§Ismda 
bir evi vardu ve burada sadece yazm 0 • 

turmaktad1r. Bu miinasebetle ev her ki§ 
oldugu gibi bu ki§ ta bo§ kalmi§hr. 

Ev sahibleri, yazt gec;irmek ic;in Sa _ 
nyere gitmege karar vermi§lerdir. Bu mii
nasebetle temizlik yapt1rmak i.izere eve gi
denler evi karmakan§lk bir halde bul • 
mu§lar, birc;ok k1ymetli hah ve diger e§
yanm ~almmi§ oldugunu gormi.i§lerdir. 
Bunun iizerine vak' a zab1taya haber ve
rilmi§tir. Zab1ta ilk tahkikatmdan sonra 
evin ki§In ic;inde kimse bulunmadigi bir 
zamanda soyulmu§ oldugunu tesbit et -
mi§tir. 

Diin bu huSIZhk vak' as1 ic;in bir c;ok 
sab1kahlar sorguya c;ekilmi§se de hic;bir 
ipucu elde edilememi§tir. 

Bu da bir ba~kas~ 
Bursanm lnegol kazasmdan 20 ya§ -

larmda Mehmed, §ehrimizde bir hmiz
hk yapmi§ be§ ay hapse mahkum olmu§
tu. Mehmed, evvelki giin miiddetini dol
durdugundan hapisaneden c;Ikmt§ ve ge
celeyin Be§ikta§ta iskele sokagmda 4 
numarah Eminin evine girerek bir hayli 
miicevherle e§ya c;almi§, c;uvala doldu • 
rarak sessizce ka~mi§hr. 

Ciir' etkar hus1z yolda giderken devri
yeler elindeki c;uvaldan §i.iphelenmi§ler ve 
karakola gotiirerek sorguya c;ektikleri va
kit mesele anla§llmi§!Ir. HmiZ Mehmed 
bugiin Adliyeye teslim edilecektir. 

6 Haziran 1936 

Negiisiin son kararJ 
Cenevreye giderek 

bizzat miidafaa 
davastni 

edecek 
/ 

imparator, M. Edenden sonra ingiliz Kralile 
ve Pariste M. Leon Blumle gorii,ecek, Milletler 
Cemiyeti Asamblesi 30 haziranda toplan1yor 

[Ba§taratJ 1 fncf sahttede] 
daki toplanhsma, Habe§ noktai naza -
nm miidafaa ic;in, i§tirake kat'i olarak 
karar vermi§ oldugunu yaz1yor. 

Bundan ba§ka, Neca§i, Kral Edvard, 
M. Eden ve diger bazt ingiliz Bakanla
rile gorii§mege tevessiil edecektir. 

Negi.isiin, Cenevreye giderken, M. 
Blum ile de gorii§mesi muhtemeldir. 

M. Eden Negiisle gorii~tii 
Londra 5 (A.A.) - DI§ Bakam 

Eden bugi.in ogleden sonra Habe§ elc;i -
ligine giderek N egiisi.i ziyaret etmi§hr. 
Miilakat yanm saat kadar siirmi.i§ti.ir. 

Bu vaziyetten evvel Negiis, Biiyi.ik 
Britanya oliileri abidesine bir c;elenk koy
mu§tur. Habe§ elc;isi ve Londrada bu -
lunmakta olan diger Habe§ler N egi.ise 
refakat ediyorlard1. 
Habe, •efaretindeki kabul resmi 

Londra 5 (A.A.) - Royter ajansm
dan: 

M. Eden, bundan ~ok zaman evvel 
intihab dairesine gitmege soz vermi§ ol
dugu ic;in Habe§ sefaretinde yap1lacak 
kabul resminde ham bulunm!yacaktlr. 

Hariciye Miiste§an Lord Cranbourne, 
kendi §ahsi namma orada haz1r buluna -
cakhr. 

Londra 5 (A.A.) - M. Lloyd Ge
orge, yann Habe§ sefarethanesinde ya -
p1lacak kabul merasiminde ham bulun -
magi kabul etmi§tir. 

Asamble toplantrsr 
Cenevre.5 (A.A.)- M. Benes, Mil

l~t~e~ Cemiye~i asamblesinin toplanma ta
nhm~ 30 haZiran olarak tesbit etmi§tir. 
Cemtyet mehafili M. Edenin konseyi 27 
haziranda i~timaa davet etmesi muhte • 

mel oldugunu beyan etmektedir. 

/ngiliz - ltalya miizakereleii 
Roma 5 (A.A.) - italyan ma1mu<•··• 

Eden ile italyamn Londra elc;isi 
arasmda vuku bulan yeni mi.ilakatt tef 
sirden ic;tinab etmektedir. 

Bununla beraber «Giornale 
gazetesi bu miilaka tm ingiliz -
miinasebatmda yeni bir safhanm ac;III11' 
oldugunu ve konu§malarm zecri tedbirlt 
rin kaldmlmasi meselesinden ziyade fta! 
yanm normal vaziyete avdet edince Mi 
letler Cemiyetile te§riki mesaisi etrafiDcJ. 
cereyan ettigini yazmaktad1r. 

Tribuna gazetesi de, 1talyan • lngil~ 
mukareneti yolunda sarfedilen gayretle 
rin ba§hca hedefi Milletler Cemiyetill~ 
faydah bir tarzda c;ah§masim miimkii 
ktlacak ve Akdenizde emniyet garanti 
Jeri tesis edebilecek bir sureti tesviyef 
iri§mek oldugunu kaydeylemektedir. 
lngiliz Ba,vekilinin •iyasi laaliyet 

Londra 5 (A.A.) - M. Baldvi~ 
di.in ak§am M. Edeni kabul etmi§tir. n 
devlet adam!, uzun miiddet beynelmi11 

vaziyet ve Milletler Cemiyeti asamble•· 
le konseyin toplanhlanna miiteallik ha 
mhklar hakkmda gorii§mii§lerdir. Ma 
lumdur ki, konsey ic;timamm daha ge 
bir tarihe hirakildigi giin bildirilmi§ ' 
bu haber bilhassa ingiliz namlannm n'' 
zan dikkatini celbetmi~ti. 

M. Baldvin, hafta sonunu gec;irmek .~ 
zere yarm Londradan ayrilacaktir. 0 
niimiizdeki hafta ba§lang~cmdan ev\'t 
kabine hie; bir toplant1 yapmiyacaktir. 

M. Madariaga Viyanada 
Viyana 5 (A.A.) - I 3 ler komi' 

tesi ba§kam M. Madariaga diin ak§aJ11 
buraya gelmi§tir. M. Mad-ariaganm hi~ 
bir resmi rnemuriyet ile gelmedigi ve §e' 

hirden gec;mekte oldugu haber ahnmis,llf 

Y eni kabine bugiin Meclis huzuruna ~1k1yor 
[Bag tarat• 1 fnct sahttedej 

d1r. Kahine bugtin saat I 7 de Ba§ -
vekil M. Leon Blumiin riyasetinde 
2 saat siiren bir toplanhyl yaparak ya
rm parlamentoda okunacak olan ka -
bine pr_ogrammt tasvib etmi§tir. Bu pro
gram Ayan Meclisinde Milli Miidafaa 
Nazm M. Daladiye, Meb'usan Mecli
sinde de bizzat Ba§vekil tarafmdan oku
nacaktir. Bu miinasebetle mecliste umu
mi ve harici siyaset hakkmda mi.inaka§a· 
lar yapilacagi tahmin edilmektedir. 

Y eni kabineye girenler 
Paris 5 (A.A.) - Yeni Franstz ka

binesinin listesi §udur: 
I - Ba§vekalet: 

Ba§vekil M. Leon Blum, Nezaret • 
siz Nam M. Camille Chautemps, Ne • 
zaretsiz Nam M. M. Paul Faure, Ne
zaretsiz N aztr M. Maurice Violette, 
Ba§vekalet Miiste§an M. Max Dormoy, 
Ba§vekalet Miiste§an M. de T essan. 
2- Milll Miidafaa: 

Harbiye Nazm ve Ba§vekil muavi • 
ni M. Edouard Daladier, Bahriye Na -
ZITI M. Gasnier Dupar, Hava i§leri Na
zm M. Pierre Cot, Harbiye ve Bahriye 
Miiste§an M. Fran~ois Blancheo. 

3 - Umumi idare: 
Dahiliye Nazm M. Roger Salengro, 

Dahiliye Miiste§an M. Aubaud, Adliye 
Nazm M. Rucard, Terbiye Naztft M. 
Jean Jay, Terbiye Nezareti Mi.iste§a -
n Madam Leon Brunschuig, T eknik 
Tedrisat Miiste§an M. Julien, ilmi A
ra§hrmalar Mi.iste§an Madam J oliot • 
Curie. 

4 - Harici miinasebetler ve deniz 
a§m Fransa: 

Hariciye N azm M. Yvon Delbos, 
Hariciye Miiste§an M. Pierre Vienot, 
Miistemlekat Nazm M. Marius Moutet. 

5 - F ransa i§leri ve devlet borc;lan: 
T M~liye Nazm M. Vincent Auriol, 

ekaud N azm M. Riviere. 
6 - Milli ekonomi: 
M'JJ• 1 I Ekonomi Nazm M. Spinasse, 

~~denier, Elektrik ve Mayi Mahrukat 
~s~rn M. Romadier, Deniz Tica -

reh uste§an M. Tasso, Naf1a Nazm 
M: Bedouce, Ticaret Nazm M. Bastid, 
ZJraat NaZITI M M z· M'' · onnet uaat us-
te§an M. Liautay, Posta, Telgraf ve Te
lefon N azm M. J ardillier. 

7 - ktimai tesaniid: 

Mesal Nazm M. Lebas, Umumi Sih
hat N azm M. Sellier, Cocuklari Him a
ye Miiste§an Madam Lacore. 

Blum kabinesinin muayyen bir taklm 
kompartimanlara aynlmt§ oldugu dik • 
kate deger goriilmektedir. Kabine erka
mndan dordii ayan azasmdan ve 27 si 
saylavlardandir. M. Paul Faure ile iic; 
kadm, parlamentoya dahil degildirlen 

Y e~i kabinecle 19 sosya}ist. J4 radikl 
sosyahst ve 3 te sosyalist birligine men ' 
sub zat vard1r. 

M. Blumiin nutku 
Paris 5 (A.A.)- M. Blum, bu• 

giin saat 12,30 da ilk resmi nut• 
kunu soy/emif Ve bu nutuk rad• 
yo ile ne,redilmiftir. 

Basvekil, bilhassa su sozleri 
soyle~i,tir: ' 
·-·«- Programrm, halk~rlar cep• 
h~ program1 olacaktrr. Ayan ve 
Meb'usan meclislerinden k1rk• 
sa¢lik hafta, miisterek muka • 
velename ve tatil ~iinleri i~in de 
iicret verilmesi talebleri dahil 
oldugu halde grevci amelenin 
biitiin metalibini is'af edecek iki 
kanunu derhal kabul etmeleri .. 
ni istiyecegim. Hiikumet, amele • 
den kendisine itimad etmesini, 
siikunet ve disiplini muhalaza 
etmesini istiyor. Hiikumet biitiin 
patronlardan amelenin metale· 
batrm en biiyiik bir hiisnii niyet~ 
le tetkik etme,'erini istiyor.» 
Eski ve yeni nazrrlarrn toplantrst 

Paris 5 (A.A.) - Yeni Bakanlan!l 
Elize saraymda Cumur Ba§kanma tak " 
dim merasiminden sonra fc; Bakanhg1n' 
da M. Sarraut, Frossat Sabengro, ve V 
Bas arasmda bir gorii~me yapilmi~tif• 
Grev meselesinin bilhassa mevzuu bah " 
soldugu bu gorii§meye daha sonra f\.1. 
Leon Blum de i§tirak etmistir. 

•• 
Bel~ikada sosyalist bir 

kabine kuruluyor 
Briiksel 5 (Hususi) - Kral tl'c;iincii 

Leopold bugiin sosyalist frrkast lideri 
M. Emil Vandervelde'i tekrar kabul e• 
derek yeni kabineyi kurmak vazifesini 
ona tevdi etmi~tir. M. Vanderveld yar1ll 
Krala miisbet cevab verecektir. 

Sosyalist f1rkasr bu ak~am toplanaral' 
diger f1rkalarla ne gibi ~artlarla te§ri].{i 
mesai edebilecegini tesbit etmistir. 

Filistindeki kari§Ikhk 
Londra 5 (Hususi) - Filistinden bil' 

dirildigine gore, ba§ta Hayfa Belediye 
reisi olmak iizerc birc;ok belediye rcis• 
leri, hiikumetin siyaseti degi~medigi 
takdirde istifa edeceklerini resmen ha' 
ber vermi~lerdir. 

Kudiis 5 (A.A.) - Maverai ~eria hu ' 
dudunda Silah kac;akc;Ihgma rnani oJmal' 
ic;in hali haztrda icab eden biitiin ted ' 
birler almrnt§br. 

Avusturya, Lehistani yendi 
Vaqova 5 (A.A.) - Viyanamn Adrni• 

ra futbol takrmile Lehistan muhteliti a• 
rasmda yap1lan futbol ma~tm 4 - 0 Vi• 
yanalllar kazanmr§lard1r, 
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,~ HiKAYE~ 

ALASKA HAYDUDLARI 

Amerikadaki birc;ok maceralanm sua
si!e yazdJgimiz Turk genci T urgud, bir 
vakitler orada i§siz kald1. Altm araytct
ligt yapmak ic;in ta Alaska yanm adasma 
kadar gitti. Alaska yan madast biliyorsu
nuz ki kar ve buzla orttilti gayet soguk 
ve oldukc;a tehlikeli bir yerdir. (:tinkti al
tm hm1, sade namuslu ve c;ah§kan insan
lan degil, macera pe§inde ko§an bir c;ok 
adamlan da oraya c;eker, 

Tam bu mada yere yik1lan adam gii<;
halle yerinden kalkml§. Uzaktan Tur • 
guda parmagm1 salhyarak: 

- Pekala, ben de eger bunun hmct· 
m sende buakusam bana Big Killer de
mesinler! 

Diye haykmyordu. T urgud, bu teh· 
dide fazla ehemmiyet vermiyerek ktrmlZI 
derili ile konu§masma devam etti: 

- Peki, ben senden bu i§i rica etsem 
yapar m1smi 

- Elbette .. Memnuniyetle .. Sen be
nim hayabmt kurtardm I 

II£Rll(ll 
-1- 1

1 

Y azzn biiyiir, boy atar 
Bir ~ocuk gibi erik! •• 
Dalda ye1il yapraklar 
Erige olur be1ik! .• 

-2-
Erigin cam olur, 
Ona «Canerik» derler! .• 
f;ok kocamanr olur, 
Onu i1tahla yerler ! .• 

-3-
Tiirlii tiirlii adr var, 
Erik diyip te gefme! .. 
Hepsinin de tadr var, 
Hif ayrrd edip se~me! .• 

-4-
M or renkli olanlarzn 
Denir adzna: Miirdiim! •• 
f;rkszn, alrrrm yann, 
Onu riiyada gordiim! .• 

-5-
Goriip te kabil degil 
Koparmamak erigi! .• 
Bifyiigiinii tanr, bil: 
Derler: Bardak erigi! .. 

-6-
Bunlardan birine de 
«Tiirbe eriii» derler! .• 
Cumhuriyet devrinde 
Boyle erigi kim yer? .. 

-7-
lJyle bir adr var ki, 
Satan yammdan gitsin! .• 
Tiirbe neye yarar ki, 
E ovo • ,, rrgr para etsrn . ..• 

••• 
Turgud, Nulato kasabasma yerle§mi§· 

ti. F akat altm damarlanm bulmak ic;in 
ne yapacagmi gtinlerce elini §akagma da
yayip dii§iindtigii halde bir §eye karar 
verememi§ti. Oraya ya yirmi otuz ki§i ge
lerek her biri bir tarafa gidip ke§iflerde 
bulunmak, sonra ele gec;en altmt payla§· 
mak, yahud da civan iyi tamyan yerli
lerden birini rehber olarak ahp yola 

Bu bir c;ift soz aralannda bir muka· c Resimli ftkra ) 
vele hiikmiinii ald1. Ertesi giin yola c;1k- ""--------------' 
mak ic;in hemen tedarikata giri§tiler. 

~~~ 

m az1md, • T urgud oyle bir kum-
panya tern in edip gelmemi§ti. Y erliler 
ise arhk yabancllara rehberlik etmek is • 
temiyorlard1. (:iinkii o zamana kadar c;ok 
aldanlmi~lardi. Ctkanlan altmlann ya • 
r!Slmn kendilerine verilecegi vadedildigi 
halde i§ olup bitince ellerine be~ on para 
stkt§hnhp savulmak isteniliyorlardt. 

T urgud, bir giin bu mii§kiil vaziyeti 
bir daha ciddiyetle dii§iinmek ve biraz 
'da Ismmak ic;in meyhanelerden birine 
girip bir kac; kadeh konyak ic;mek istedi. 
Meyhanenin kaplSindan ic;eri girip du • 
~anh ve giiriiltiili.i muhitine goz gezdi • 
.r:nce masalann ba§mda her trktan, her 
Cmsten adamlann konu§up bagm§makta 
olduklanm gordii: Alman, lspanyol, 
Cinli, Holandah, Amerikah.. En niha
Yetteki rnasada bir yerli oturuyor, kar§I· 
51.~da sert bakt§h, ha§in taVIrh iic; ki§i ile 
yuksek sesle bir §eyler konu§uyordu. 
. T urgud kulak verdi. Bu. konu§madan 

~IYade rniinaka§aya, miinakasadan ziya
b e k~vgaya, h.~tta adarnaktlh bir kavgaya 
~nztyordu. Uct beyazdan biri yerlinin 

agzmdan c;ubugunu kaparak: 
b - Bu pis kokulu tiitiiniinle havay1 

erbad ediyorsun, haydi buradan defol! 
l ~ Diye haykmyordu. Y erli sogukkanh • 
1Rint son derece muhafaza ederek: 

f - Peki, diyordu, art1k tiitiin ic;mem, 
akat buradan neye kalktp gideyim. 
. AO zarnan iic; ki§i birden bellerindeki 

illahlara el atarak yerlinin iizerine saldu
~1§lardJ. T urgud bu manzara kar§lsmda 
?aha fazla dayanamad1. Hemen iic; ki§i 
lie Yerlinin arasma sokuldu ve beyazlara 
hitaben: 

- Aytb degvil mi, dedi, hire kar•l 
lie; I • 

. - Camm. Sana ne oluyor, sen ne ka
fl§Jyorsun ~ 

Mtinaka§a ilerleyince bu sefer iic;ii 
b~rden T urgudun iisttine ctullanmak iste
d,ler. F akat T urgud en ileride olanm bir 
lane <;enesine, bir tane de midesinin iis
ti.ine adamakdh bir yumruk savurunca 
herif boksta nakaut olmu~ gibi yere seril
di. Arkada§lan bu bali goriince hirer 
kenara sindiler. Biitiin meyhane hal • 
kt da «hurra! .. » seslerile T urgudu takdir 
Ve tebrik ettiler. 

0 vakit T urgud kmmz1 derilinin ya
llina oturdu; evvela ismini sordu. Hay• 
ka oldugunu ogrendikten sonra: 

- Bu adamlar senden ne istiyorlar~ 
Dedi. Y erli stikunetle cevab verdi: 
- Altm damarlannm yerini gaster· 

Jnemi ..• Eger namuslu ve kendilerine i · 
namlacak insanlar olsa pekala gostere • 
Yim.. F akat i§lerini gordtirdiikten sonra 
bana zmuk bile vermiyeceklerini biliyo-
11&. 

-Ya?. 

Nulatonun son evleri de gozden kay· 
bolduktan sonra arhk ortada nihayetsiz 
bir beyazliktan ba§ a bir §ey gorlinmii • 
yor, yalmz arastra kii<;iik kara <;am fi • 
danlanna tesaduf olunuyordu. Geceleri 
c;adtr kurup, ate§ yak1p konakhyarak~ 
giindiizleri de k1zakla hi~_t durmadan yol 
alarak tam bir hafta ilerlediler. Gittik
c;e soguk ve futma arhyordu. Nihayet 
daghk ve c;amhk daha stk bir yere geldi· 
ler. Hayka: 

- hte, dedi, bur ada c;ah§acagtz t 
Y erli aldanmami§tl. Bir ayhk bir fa

aliyet T urgudun iimidinden kat kat faz
la altm meydana <;Ikartmt§tl. Hayka: 

- Bir ay daha c;ah§usak, dedi, bu 
damar bitecektir, o zaman doneriz. 

Yiyecek ve i<;ecekleri kafi derecede 
idi. Onun i~in ~ah§malanm bir ay daha 
uzatmaktan <;ekinmediler. 1ki ay tamam 
olunca altm kan§lk ktil<;eleri biiyiik bir 
torbaya doldurdular. Onu da k1zaga 
muhkemce baglad1ktan sonra donii§ yo· 
lunu tuttular. 

F akat Hayka boyle miihim bir servet 
ele gec;irmi§ olmalarma ragmen gayet dii· 
§iinceli goriiniiyordu. T urgud tabiatile 
bunun sebebini sormakta gecikmedi. 
Hayka dalgm dii§linceli: 

- Big Killerin, dedi, hize bir tuzak 
kuracagmdan korkuyorum. (:iinkii he • 
rif bu suretle bir ta§la iki ku§ vurmu§ ola
cak, hem bizden intikam alacak, hem de 
altmlanm1zt c;alacak I <;unkii bu Big 
Killer me§hur bir ~etenin reisidir. Sika· 
go gangsterlerinden beter bir ctetenin rei· 
St .. 

T urgud yerlinin sozlerinin tam, kat'i 
olarak <;tkacagmi tahmin etmemekle be· 
raber, onlan pek te yabana atmak iste· 
miyordu. Onun i<;in her ikisi de eller tetik
te ve kulaklar kiri§te yiiriiyorlarch. 

Y ola ~1kt1klarmm ii<;tincti gtinii idi. 
Ogleye dogru kopeklere garib bir sinir • 
lilik geldi. T urgud Hay kay a: 

- Acaba ne var ~ 
Dedi. Hayka meyus ve dii§iinceli: 
- T akib ediliyoruz! 
Cevabm1 verdi. Sonra da ilave etti: 
- Zannederim ki Big Killer <;etesi .. 

Hem de tam kadro ile .. Bir diizine ka
dar haydud pe§imizde .. Bir cteyrek, yir· 
mi dakikaya kadar bize yeti§ecekleri mu· 
hakkak.. \:iinkii onlann k1zaklan bo§ .. 
Her an bizden fazla yol ahyorlar. 

Kopekleri var kuvvetlerile siirmege 
ba§ladilar. Belki bu suretle onlarm eline 
gec;meyi geciktirebileceklerdi; lakin 
kurtulmay1 asia!. Tam o s1rada onlerin
de ktrk elli metro geni§liginde ye§il ren~
te bir saha goriindii. Y olun iizerinde btr 
kordela gibi saga sola k1vranarak uzam
yordu. Hayka: 

- Donmu~ bir nehir! _ 
Dedi. Kopekler htzla bu sahay1 da 

ge!<tiler, Turgud bir agacm dibinde k1 • 

Can kurtaran radyo 
Radyonun vapurlarda kullamlmaya 

ba§landigi giindenberi kazalan vaktinde 
her tarafa haber vererek binlerce, yliz 
binlerce canlar kurtardigmi hepimiz bi]j. 
yoruz. F akat radyonun son de fa yapt1g1 
can kurtaranhk boyle faaliyete ge~mesi 
neticesi degildir. Hict i§lemeden, oldugu 
yerde bu vazifeyi ifa etmi§tir. 

Cenubi Amerikada Arjantin hiikume· 
ti dahilinde Mendoza kasabasmda AI • 
fonso Bogalez isminde bir <;ocuk yiiksek 
bir binanm en iist katmdan a~ag1 dii§ • 

mii§. Sokakta bulunanlar c;ocugun bir 
saniye i<;inde par<;a par<;a olacagmt tah· 
min ederek bir taraftan <;Ighklar kopar • 
ml§lar, bir taraftan da bu feci manzara· 
y1 gormemek ic;in gozlerini kapami§lar. 
Lakin gozlerini ac;tlklan zaman garib bir 
manzaraya ~ahid olmu§lar. <_::ocuk o ci
vardaki iki, tic; radyonun antenini 
te§kil eden ve boydan boya uzanm1~ olan 
tellere tak1hp kalmt§. Hay1r sahibleri a· 
~ag1ya bir yorgan gerdikten sonra telleri 
kesmi§ler ve yavruyu sag ve salim kur· 

tarml§lar. 
T evekkeli eskiler, <;tkmad1k canda ii· 

mid var, dememi§ler! 

zag1 durdurdu. T ahta bir sand1gm di
binden h1zla bir paket ~1kard1. Aklma 
miithi§ bir kurtul U§ yolu gelmi§ti. <;ete· 
cilerin ktzagl tam nehrin iizerine girer· 
ken T urgud paketi ortaya firlatmi§ ve 
elinde kalan ucunu tutu§turmu§tU. Hay• 
ka: 

- Bu ne? diye tela§! a sordu. T ur • 
gud bir taraftan almmn terini silerek: 

- Dinamit! 
Cevabm1 verdi. Bir saniye sonra miit· 

hi§ bir patlayt§ buz tabakastm yarmi§, 
Big Killer ~etesini tak1mile havaya sa • 
vurduktan sonra tekrar parc;a parc;a neh
rin sulanna kan§hrmi§h. 

:t-:t-:t-

0<; gun sonra Nulatoya vas1l olan 

iki arkada' kiilc;eleri bizim paramtzla 

be§ bin liraya satarak paralan aralannda 

taksim ettiler. Bundan maada Big Kil

ler ~etesini imha ettiklerinden dolaYJ da 

bmerika hiik\unetinden miikafat aldtlar. 

'II F'AYDALI B~LGiLER I 

-

Avrupa ve Amerikanrn birfok yerlerinde deniz banyolarr ba,ladr. 
KoCil denizin ve nihayetsiz ufukun kar1rszndaki fU kiifiik kahra· 

mana bakrn, ne pervanzca suya atrlryor! 
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Hediye kazananlar 
Ge~en defaki bilmecemizin halli 

cbalina, fare, kurbaga, lama, bayku§, 
karga, maymun, sineb ti. Bunlar1 bu -
lup dogru olarak ciimlede kullananlar 
arasmda birinci miikafat 5 lira)'l Anka
ra orta okulu son s1mf talebesinden 869 
Necdet Aydemir, ikinci miikafat 2 lira
Yl Ni§anta§l loz orta okulu 422 Melek, 
iic;iincii miikafat el ~antasrm da Kur -
tulu§ Mandtra meydam 5 numarada Ke
mal l>zsoy kazandrlar. 

Birer fife kolonya kazananlar 
Vefa erkek lisesi 445 Cemil, 1grikapr 

Mumhane caddesi 26 Saime, Koska Re
~idbey caddesi 24 Tu.nce:,, Yeniba.hc;e 
Kec;eciler 39 Fatma, Uskudar Evhya
hoca mahallesi 42 Kadri, Y enimahalle 
Kalfa sokag1 6 fsfendiyar, Beyoglu Toz
koparan Cami sokagr 19 Ali, 'ttskiidar 
k1z erkek orta okulu 788 Merzuk Top -
rak, Be~ikta~ 19 uncu okul 348 Ka~ran 
Tiimer, Merdivenkoyii ~e§me sokagr 45 
Zeki Nuri 40 met ilk okul 305 Ahmed 
Siikrii, $i;li 44 iincii ilk okul 154 Fiisu~ 
Ustel Yenimahalle Pazarba§l caddes1 
57 Lfrtfiye, Topkap1 31 inci ilk okul 61 
tsmail l>mer, Kadtkoy 8 inci okul 183 
GUltekin Bengii, Hayriye lisesi 107 Nee: 

ilhami, Eski§ehir Milli Zafer okulu 146 
Zebra Sarper, Dinar eczac1 Ali Yakub 
k1z1 $iikran, c;erkeskoy ilk okulu $ev -
ki Ba§aran, Elaziz be§·inci okul 41 Sella 
Ta§o, Ye§ilkoy Umran sokag1 42 H. l>z
yalc;m, Kad1koy Halidaga sokag1 16 Ne
zihe, Kumkap1 orta okulu 5 Agu§. 

Birer di1 lrrfasr kazananlar 
Beyoglu Abud ham 5 Selma, Hopamn 

Ortahopa mahallesinde Aksoy kiZl Ci -
han, Suriye aparhmanmda Gencay, Ba
hkesir Giresun Komiini.i yah okulu 106 
Esma, Gazi Anteb Adliye dairesi ya -
nmda Remzi Ye§ilovanm oglu Ahmed, 
15 inci -ilk okul 628 Melahat Sertyalc;m, 
Osmaniye Askerlik §Ubesi reisi :;?evket 
Sana! km Seniha, <;orum Tanyeri ilk 
okulu 395 Farabi, Gelenbevi orta okulu 
51 Ali R1za, ttskiidar muhtelit orta oku
lu 881 Vam1k, Adapazan Biiyiik Gazi o
kulu 5 Melahat Arif, Zile Necmi l>mer 
ilk okulu 84 Cemil, Gazi Anteb doktor 
Mecid hastanesi kaqtsmda 202 Kemal, 
Kayseri Devlet Demriyollan muhasebe
sinde daktilo Melegin ktzr Tiirkan, Bey
oglu 3 i.incii okul $ermin, Bolu Karman 
orta okulu 200 Hulusi, Kasrmpa§a 3 iin
cii okul Giinay Mazhar, Malatya Hact 
Abdi mahallesinde N ezihe, Orhangazi 
Yeni Soloy koyiinde ismail ~ocugu Hak
kl, Kabata§ erkek lisesi Mahmud, Or -
hangazi ilk okulu Sabahat Eroglu . 

lnsanlar kii~iiliiyorlarmit! 
Be§er ilmini tetkik eden alimlerden 

miirekkeb bir heyet Avustralya ktt'astn • 
daki Borneo adasma gitmi~. Orada Sa
rawak sultanhgt arazisi dahilinde bir is -
kelet ele gec;irmi§. Bu iskelet insanlann 
ecdad1 olan maymunlardan birine aidmi§ 
ve bugtinkii ciissemizin iki misli imi§. 

Alimler bu iskelet tizerindeki tetkik • 
lerini §oyle bir kararla neticelendirmi1 • 
ler: Eger insanlar bu suretle kii~tilmekte 
devam ederlerse bilmem kact ytiz bin se
ne sonra cticelere donecekler_!Pi§. Bir ta· 
raftan medeniyet ilerleyip be§eriyetin, sa
de dtinyaya degil, diger y1ldtzlara da ha
kim olmak hevesine dii§mii§ iken boyle 
bir ak1bete ugramasmm mukadder olma-
51 hazin bir ak1bet degil midir~ Oyledir 
amma, bir ka<; yiiz bin sene sonras1 ic;in 
de Allah kerim!. 0 ak1bete mazhar ola~ 
caklar herhalde bizler degiliz I 

Kasa hirsizlari 

Fizikte infrasouge §Uai denilen bir 
kuvvet vard1r. Bu oyle bir ziyadu ki 
goz onu gormez, fakat fotograf plaklan 
bu ziya sayesinde insanlann ve e§yamn 
resmini tesbit eder. Amerikada Sikago 
§ehri emniyet miidiirliigii bu ziyay1 kul· 
!anarak kasa htmzhgmm online gec;me
nin ctaresini bulmu§tur. Kasalarm bulun
dugu yerlere bu goze goriinmiyen ziya
nm, infrasougeun lambalan konmakta, bir 
de fotograf makinesi yerle§tirilmektedir. 

Bir huSIZ gelip kasamn herhangi bir nok-

tasma qokununca ziyalar faaliyete gee; • 
mekte, fotograf makinesi de ictindeki si
nema §eridine oradaki hadiseyi tesbit et· 
mektedir. T abil ertesi giin polis bu §erid

den huslZI bulmaktad1r. lyi amma, htr• 

sJzlarm bundan sonra soyacaklan bir ka-

samn bulundugu odadaki goriinmez zi

ya lambalanm ve fotograf makinesini 

yok etmege te§ebbiis etmek suretile i§e 
ha§lamiyacaklanm kim temin edecek? 

Ia Giindiiz, c;engelkoyii General Zekar 
ko§kiinde Simin Giinman, Be§ikta§ 
18 inci ilk okul 448 Necla, Beyoglu 9 un
cu ilk okul 259 Siiha Akc;e, Ni§anta§l 
Kuyumcu !rfan sokagr 17 Seta. 

Y arrmfar diiziine mendil 
kazananlar 

Birer ceb Jelteri kazananlar ( -, 
Bursa Akblylk caddesi ipek~ioglu ~lk- Haziran Bulmacasl ___) 

mazr 14 Ahmed Uysal, Ni§anta§t k1z or- ';,::=====::=;;;::=====::::;~ 
Elaziz Emniyet miidiirliigu k1sm1 si

yasi amiri Hasamn oglu Siileyman, 
Hayriye Iisesi 91 Fahri Tun~ay, Bursa 
Tuz Ham bira acentas1 Cevdet Aslan 
oglu Kemal, Ankara Muhasebat Divam 
muraloblarmdan Tevfik Ya§ar oglu 11-
han, Kayseri Siremenli mahallesi Al • 
boyacr oglunun evinde Settar, Ankara 
Hac1 Dogan ibadullah caddesi 49 - 51 
Salahaddin, Bafra Ktzihrmak okulu 56 
K. Doniim, Konya Muhacirpazan Ab -
diilaziz sokagr 15 Rezzan, Bursa Ho§ -
kadem mahallesi Saghk sokagr 6 Ergiin, 
Samsun tetkiki itiraz komisyonu reisi 
klZI Suna, Gorele sabrk icra reisi k1z1 
iffet K1ztltug, izmir merkez ilk okulu 
74 Tekin Yaman, Tarsus orta okulu 119 

ta okulu 989 Melahat, Mac;ka Ihlamur 
sokagr 36 Fikret, Pertevniyal lisesi 305 
Ra§id Giiner, istanbul k1z lisesi 805 Nee
fa Giinkut, Elaziz orta okulu 523 Esad 
Erdem, Koyic;i Kii~iikremzi sokag1 1 
Saliha, Vefa erkek lisesi 465 Sabahad -
din, Laleli Mesihpa§a sokagr 70 Neriman 
Teksur, <;atalca orta okulu 168 Kadri 
Ustel, izmir Karata§ tramvay caddesi 
316 La~in Bilgen, Zonguldak c;aycuma 
ilk okulu 166 Mehmed Zeren, Alman 
mektebi birinci ihzari stmfl Resan Kut, 
Fatih Sofular 83 Hanife, Uzunkoprii Ga
zi caddesi 2 Mehmed Balc1, istanbul er
kek lisesi 405 Hilmi Kaska!, Beyoglu 
9 uncu ilkmekteb 4 iincii srmf Giizin U
zunoglu, Elaziz orta mektebi 259 F. $en
dil, Y1ld1z Hakimiyeti Milliyeti yatJ o
kulu Pakize Ba§ar, Kad1koy Giine§ so
kagl 3 Emine Aysel. 

<;ocuk portreleri 

'l 

Ankarada yarbay Cemal oglu 
Vnal Kanbay 

I 
I 
l 
I 
l 

Birer kitab kazananlar 
Konya N af1a dairesinde Falih k1Z1 Fe-

' rihan, Ayaspa§a Ulusal aparhman Ha -
san Cavid k1z1 Meliha, Giizel San'atlar 
Akademisinden Emel, Ni§anta§l Saadet 
apartrmam Vecihi Sezen, Feneryolu 41 
Enver, Kabata§ lisesi 826 Fikret Ar1kan, 
Gemlik Atatiirk okulunda Kerim Ta -
ran, <;ar§amba merkez okulunda 62 Ya
§ar, Kayseri Gazipa§a okulunda s1mf 4 
Duran, Aksaray Sorgucu sokagr 25 $er
min, Gerede mahkeme ba§sekreteri og
lu Ziya, istanbul 16 nc1 ilk okul 362 Ah
med, Be§ikta§ Yenimahalle 63 Fatma, 
!sparta orta okulu 63 Orban Altmkurt, 
Karacabey Belediye veznedan kiZI Ni -
gar, Be§ikta§ $enlikdede mahallesi Mti
§erref, Orta Ticaret okulu 1184 Kadri 
Sayra~, Kasaba Turgudlu Suba§I Baltacr 
Mahmud sokagr 78 Kenan, Malatya hii
kiimet kar§Ismda terzi 6rfi kalfast Nu
ri, Konya S1hhat eczanesinde c;rrak M. 

Bulum. 
Hediyeler per§embe giiniinden itiba

ren dagttilimya ba§lanacakttr. istanbul
da bulunanlarm gelip matbaam1zdan al
malanm rica ederiz. Ba§ka yerdekile -
rinkilere tarafumzdan gonderilecektir. 

.5u gordiigiiniiz c;izgiler ortadaki yaba .. 

ni oktiziin boynuna ahlml§ bir kemend .. 

dir. Kemendin bir ucu adamm elind~dir,. 

Oteki ucu ise top gibi bir yuvarlak ta • 

kilmi§ olan noktadtr. Ora dan· otesi ise 

ilmik yeridir. Bu kemendin baz1 yerleri 

mahsus kopar1lmt§tlr. Evvela elle tutu .. 

Ian ucdan topa dogru giderek ve sonra 

topa bagh her iki ucu ayn ayn takib e· 

derek kopuk yerleri renkli bir kalemle 

yekdigerine birle§tiriniz, fakat o suretle 

ki hie; biri c;aprazlama §ekilde biribirinin 

iisti.inden gec;mesin ve acttk hie; bir yer 
kalmasm. 

Dogru halledenlerden birinciye be~ 
lira, ikinciye iki lira, iic;iinciiye miinasib 

bir hediye, diger yiiz ki§iye muhtelif mii

kafatlar verilecektir. Cevablar hazira

mn sonuncu giiniine kadar «Cumhuriyet 

Cocuk Sahifesi» adresine gonderilmeli • 

dir. Gee; kalanlar ve yukanda yazd1g1mtz 

§artlara riayet etmiyenler hediye kaza • 

namazlar. 
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Grev her tarafa • s1rayet • ett1 
Bircok fabrika 

~ 

albnda, it~iler 

ve magazalar amelenin ifgali 
patronlar1 tehdid ediyorlar 

[Ba§tara!t 1 fncf sahttecte} 
ml§llr. Bu vahim meseleyi halletmek hii
kumete dii§er. 

Y eni grevler 
Versay 5 (A.A.) - Seine-Et-Oisein 

birc;ok yerlerinde grev, yeniden yirmi ka
dar fabrikaya sirayet etmi§lir. 

Grev heyetinin kararz 
Paris 5 (A.A.) - Paris §ehrinde 

c;1kan otuz giindelik gazetenin ancak 
altiSI inti§ar edebilmi§tir. Bunlar: Popu
leire, Humanite, Republique, Peuple, 
Concorde ve Action F rancaise gazete • 
leridir. Gazete sa!ilan kuliibeler kapah • 
d1r. Grevden dolay1 15 ticarethane ka • 
pahd1r. Frigidaire sosyetesi memurlan 
i§leri ba§ma gec;mi§lerdir. Paris Belediye 
reisi Belediye meclisine mensub bir ko -
miteyi davet ederek halkm ia§esini temin 
ic;in almacak tedbirleri gorii§mii§tiir. 

Patronlarla yap1lan miizakereler aka· 
mete ugrad1ktan sonra grev heyeti a§a • 
g1daki kararlan alml§hr: 

«h~i delegeleri bugiin, her fabrika di
rektorliigiine, bir tip kontrat suretini 
tevdi edeceklerdir. Direktorliikler bu 
kontratolan reddettikleri takdirde vazi • 
yetin vahamet kesbetmesi beklenilebile • 
cektir. Reins §ehrinde be§ miiessesede c;a
h§an 1200 i§<;i bugiin greve iltihak et • 
mege karar vermi~lerdir. Bu grev 5000 
ki§inin i§siz kalmasma sebeb olacak!Jr. 
Roubaix • T omeonig mmtakasmm bir -
c;ok mensucat fabrikas1 amelesi i§lerini 
terketmi§tir. Vabenconis mmtakasmda 
I 2 bin grevci oldugu tahmin olunmakta
du.» 

Gazeteler ~rkmadz 
Paris 5 (A.A.) Messagaries 

Hachette amelesinin grevi miinasebetile 
bu sabah ancak be§ gazete ne§redilmi§
tir. Bu gazetelerin de tevzii c;ok mii§kiil 
ve natamam oimu§tur. 

Paris §ehri, sureti zahirede siikun ic;in
dedir. Gerek Pariste ve gerek eyaletler
de herhangi bir hadise vukuuna dair hi~
bir haber yoktur. 

Bu sabah ne§redilen gazeteler §unlar· 
d1r: 

Humanite, Populaire, Aube, Peuple 
ve kralhk taraftarlannm na§iri efkan o -
Ian Action Fran<;aise. 

Paris halk1, yeni kabinenin te§ekktilii
nii ancak bu sabah ve bu gazeteler va • 
S!lasile ogrenmi§tir. Hususi surette an -
gaje ediimi~ olan bisikletli miivezziler, bu 
gazeteleri daglhyorlard!. Birc;ok Paris • 
liler, bu gazeteeleri tedarik edememi§ • 
lerdir. Bu sabah sokaklarda, tramvaylar
da ve otobiislerde, kariler okuma ihti • 
yaclanm gazete almaga muvaffak olmu§ 
alan herhangi bir bahtiyar adamm a~ • 
ml§ oldugu gazeteye goz gezdirmek su
retile tatmin ediyorlard1. 

Diln ak§am saat 18 de, yani yeni hii
kumetin te§ekkiiliinden birkac; saat evvel 
inti§ar etmege muvaffak olan yegane 
biiyiik havadis gazetesi lntransigeantdir. 

Dun ~zkabilen Fransrz 
gazetelerinin nefriyatr 

Paris 5 (A.A.) - Bu sabah c;1kan 
gazeteler, grev hareketinin gitgi~e gen~§: 
lemesini kaydederken memnumyetlenm 
gizlememektedirler. 

Populaire gazetesi yaz1yor: 
Diinkii giiniin en miihim hadisesi, fab

rikalann amele tarafmdan tamamile tah
liye edilmemi§ olmasmi bahane ederek 
Paris madeni sanayi aleminde mii§!e • 
rek bir mukavelename viicude getirilme
sine miiteallik miizakerelere patronlar 
sendikas1 odasi tarafmdan nihayet veril
mesidir. Hakikatte patronlann gayesi, 
halkm bitaraf olan k1smm1 grevcilere 
kaf§l isyana sevkedecek ve bu suretle 
mii§terek bir mukavelename kabul etmek 
hususundaki vaidlerinden rucu etmele -
rin yanyacak bir hava ihdas etmektir. 

Humanite gazetesi siyor ki: 
Kuvvetli grev hareketinin ba§hca se -

bebi, hayat pahahhg1 miitemadiyen art -
t1g1 halde iicretlerin senelerdeneberi bo • 
yuna eksilmi§ olmas1d1r. «Halkc;Ilar 
cephesi» hiikumeti pek mii§kiil §artlar i
~inde i~ ba~ma geliyor. Hakemligini ifa 
edecek ihtilafm siiratle halli hususunda 
komiinist partisinin hiikfunete kayid ve 
§arts1z miizaherette bulunacagma hi~ 
§iiphe yoktur. 

Aube gazetesi, daha az nikbindir. 1 -
talyada fa§izmin ba§lang1cmda fabrika -
!ann j~gal edilmi~ oldugunu hatJrlatan 
bu gazete diyor ki: 

ziinden vukua gelen teahhuru c;arc;abuk 
telafi etmesi icab eder. 

Action F rancaise, §U ba§hkla inti§ar 
etrni§tir: 

«F ransa, bir Y ahudinin idaresi altm
da.» 

Bu gazete, grevin ihtilal mahiyetinde 
oldugunda 1srar etmekte ve Pariste panik 
c;1kacagmdan bahseylemektedir. 

Demiryollarz amelesinin 
hattr hareketi 

Paris 5 (A.A.) - Demiryollan 
amelesi milli federasyonu, biitiin §imen • 
difer sendikalarma gonderilmi§ oldugu 
bir nota ile bazi demiryollan §ebekele -
rinde yap!lm!§ oian protesto hareketini 
takbih etmekte oldugunu bildirmi§tir. 

F ederasyon, bu gibi kararlan almaga 
ancak kendisinin salahiyettar oldugunu 
hatJrlatmakta ve «itimad ve disiplin» pa
rolasmm bugiin her zamandan ziyade za· 
ruri oldugunu kaydetmektedir. 
Parisin erzak ihtiyact temin edildi 

Paris 5 (A.A.) - Haller kamyon 
ve otomobil §oforlerinin deelegasyonile 
c;abuk bozulur erzak sendikas1 murah • 
haslan arasmda yap1lan bir gorii§me ne· 
ticesinde muvakkat bir kollektif itilafna -
me imza edilmi§tir. Bu itilafname saye • 
sinde bugiinden itibaren paytahtm bu 
gibi erzak ihtiyac1 temin edilecektir. 

Paris gazetelerei sendikas1 azalan, 
diin Echo de Paris gazetesinin binasm • 
da toplanml§lardir. Bu toplanbda gaze
te miigiirleri, gazetelerinin dagltJlmasm • 
daki imkans1zhk dolaYJsile ne§riyatlanm 
bugiin geceyansma kadar tehir etmege 
karar vermi~lerdir. 

Hiikumetin vaziyeti nazik 
Paris 5 {A.A.) - Radikal sosyalist 

La republique gazetesinin i§ittigine gore, 
Leon Blumiin, !ngiliz sistemini tatbik e· 
derek hiikumet i§lerini miiste§arlar vast • 
tasile dondiirmek hususundaki niyeti tat
bik edilememi§tir. Bu gazete, hiikumet 
ve sendikalar federasyonunun birlikte bir 
beyanname ne§redeceklerini haber ver • 
mektedir. 

Komiinist Humanite gazetesi, hiiku -
metin grev dolay1sile c;ok nazik bir vazi • 
yette bulundugunu yazmaktad1r. Bu ga
zeteye gore, isteklerini kabul ettirmek 
azminde olan amele, hiikumetten yard1m 
gorecegini iimid etmektedir. 

Frank dii1ecek mi? 
Londra 5 (A.A.) - N£w Cronicle 

gazetesinin haber verdigine gore, Londra 
ve Va§ington hiikumetieri, Pransa altm 
miyanm terkettigi takdirde, birlikte ta • 
kib edecekleri hath hareket hakkmda 
kat'i olm1yan bir mukavele yapm!§lard!r. 
Boyle bir hal vukuunda her iki memleekt, 
fazla kuvvetli inhiraflann oniinii almak 
ic;in ihtiyat ak~elerine miiracaat edecek -
lerdir. 

Londra 5 (A.A.) - Biitiin fngiliz 
matbuatt yeni Frans1z kabinesile me§gul 
olmaktad1r. 

Gazeteler Frans1z hi.ikO.metinin c;ok na
zik bir vaziyet ile kar§Ila§!Igml kaydet • 
mekte ve FransJZ frangmm ak1betinden 
endi~e eylemektedir. 

lngiliz ve Framzz i, birligi 
Londra 5 (A.A.)- Royter ajansmm 

Paris muhabiri ile bir gorii§me yapan M. 
Leon Blum !ngiliz halkma hitaben a§a· 
gldaki sozleri soylemi§tir: 

«- Y eni F rans1z kabinesi fngiliz de
mokrasisi ile s1k1 bir i§ birligi y apmaga, 
beynelmilel hukuka hiirmeti temin etme
ge, miiteakib yard1mla kollektif emniye
ti organize etmege ve silahlanma yan§l· 
na nihayet vermege c;ah§acaktJr. 

Almanya yeni kabineyi 
endife ile karftladt 

Berlin 5 (A.A.) - Gazeteler, Fran
SIZ kabinesi hakkmda derin miitalea ve 
tefsirlerde bulunmaktadirlar. 

«Zwoelf-Uhr-Blatt», yeni Frans1z ka
binesinin bilhassa gazeteci ve avukatlar • 
dan murekkeb halis bir FranSIZ kabine -
sidir. Meslekten yeti~me bir iki siyaset 
adam1, miinferid vazjyette kalmaktadu -
lar demektedir. 

Gazetelerin c;ogu, F ransadaki dahili 
vaziyetin fevkalade vahim oldugunu yaz
maktadu. 

Paris 5 (Hususi) - Yeni Ba§vekil 
M. Leon Blumiin !ngiltere ile daha s1 -
ki surette te~riki mesai edecegine dair soy
ledigi sozler Almanyada ciddt bir endi§e 
uyandlrml§lir. 

lngiliz gazetel~rinin tef•irleri 
Londra 5 (A.A.) - Sabah gazeteleri 

Framamn ic;inde bulundugu nazik vazi
yeti mevzuu bahsetmektedir. 

Times gazetesinin i§aret ettigine gore 
muhtelif grev hareketleri, frangm istik • 
ranna kar§l ol.:rn emniyeti ihlal edecek 
mahiyettedir. Y eni kabinenin en miibrem 
vazifesi siikunu iade ve endiistri faa -
liyetinin yeniden ba§lanmasml kolayla§
tirmak olacaktJr. 
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Metris mektebinde top~ula-
Miiltezimin defterleri ye- d k b k 
Afi~j tahkikatt 

m ba,ta7.!~;~~!~;k nmtztn iin ii a t1~ tat i a t1 
istinaden istenildigini biimedigi gibi afi- [B~tarata 1 tnct saltffede] 

~aj miilteziminin ne gibi bir salahiyetle ve bir~ok zabitier ve kurs gec;iren subaylar 
hangi kanuni hakla bu §ekilde ticaret - bu tatbikatta ham bulunmu§lardir. Bu 
haneJeri tehdid ederek oJ~USUZ Ve nisbet• ·tatbikatta buJunan arkada§IIDIZ ffiU§ahe • 
siz, miikerrer olarak vergi toplad1gm1 de ve ihtisaslanm §Oy!e anlatJyor: 
sormaktad1r. Miiessese miiltezim hakkm· «Edirnekapt surlanndan ~1khktan 
da mahkemeye miiracaat etmek iizere sonra otobiisiimiiz bizi son siiratie ab§ 
meseieyi avukatma vermi§tir. mahalline ve ba§ tabyaya gotiirdii. Bize 

Sikayetlerin boyle teker.riirii iizerine tam zamanmda geldigimizi ve biitiin ba • 
Belediye Reisi Muhittin Ostiindag, tah- taryalann mevzi aldtklanm ve ah§a ha· 
kikatm tamikma liizum gostermi§tir. ZIT olduklanm soylediler. Halbuki biz 

Simdi afi§aj miilteziminin defterleri yanlarmdan gec;tigimiz halde bu batar • 
iizerinde yeniden baz1 tetkikler yaptla • yalann birc;oklanm gorememi§tik... 0 
cakhr. kadar giizel gizlenmi§lerdi. 

Diin ak§amiizeri; Bahc;ekapida ecza • Saat 9. Ba§tabyaday1z. Yiiksek riit • 
c1hk yapan ~ir. mii.essese de §ikayette bu- beli bir subay kara bir tahtaya yapl§II • 
lunarak deml§hr k1: nlml§ taarruz plamm bize anlatJyor ve 

«- Ticaret kanununa tevfikan mii • anhyoruz ki k1rm1z1 tarafla mavi taraf 
e~:esemin .ismm1 ve nev'i m.:§~uli.~;~.ini gene hasJm ve kar§l kar~Iyadir. K1rm1z1 Bataryalarrn tevcih yerinde top~ zabitleri ~alryryorlar 
gosteren bu metro murabbat buyuklugun- tarafm muannidane mudafaa maksadile tepelerde yiikselttikleri toprak siitunlan • ba§ladilar. 0 zaman ikinci bir kumand& 
d~, vi~rin cammm iizerine ya~•l.mi§ bu • yerli~mi§ oldugu hatta kar§I bir giin evvel m seyrediyorduk. Birden sag cenahtan verildi ve kar§J taraf topc;usuna bask1 a ' 
yuk .h•r yaz1 vard•:· Bu yaz•. Ic;m .. senede rna viler bir taarruz yapmi§lar ve k1rmiZI kesif bir sis tabakasl, topc;u ate§ine rna - te§i ac;IIdi. Baskt atl§l fevkaliide kesif .,, 
50 hradan fazla b1r para venyorum. Ge- tarafm merkezin' c;okertmi§lerdir. ruz kalarak doviilen araziyi istila etti. deh§etli bir manzara gosteriyordu. ToP' 
c;enlerde afi§aj miiltezimligi tarafmdan K k 

1 
I k 1 "nde hasil Bunun sebebini sorduk. Siperde yammda c;ulann hedef ittihaz ettikleri tepe mu ' · · .. · d' lrmizl uvvet er, mer ez en 

vak1 olan taleb uzenne bu para te JYe e· I b "k . d" It k ve eski bulunan subay kulagima igildi: hakkak ki c;ukurlardan gec;ilemez bir ha' 
d'ld" A d y ·· 'k · o an u c;o ertmey1 uze me 

~ :· . ra an I 1 gundgec;ktllldenk sBo~rad 1- mevzilerine ve dolay!sile hakim tepelere - Kar§1 taraf top~ulan mermi ile le gelmi§ti. 
kmc1 bu taleb kar~ISln a a I · 1z en k k k · · lm••lard•r Piya • susturuldu. Simdi gozciilerinin gozleri Beklenmiyen bir siivari taarruza 

b !A · · ·1· d H Ib k" b" · te rar c;1 rna emnm a • . 
ta de.~. r~sm51 01st,~m IYObr ~~· ~ Uk1. IZIIDI deler puskurtme taarruzuna ba§lamadan sisle kor ediliyor, dedi. Kar§l tara£ to~usu, piyadesi, haYI 
verki~mlZ •rkaA tad ek.ab~e~nke au~ ? • evvel topt;ularmdan yard1m istemi§lerdir. Bir iki dakikahk faSJ!adan sonra ce • kuvvetleri bu suretle miiteaddid bataryll' 
rna uzere came an a 1 uyu yaz1 1c;m· M d h b b"t"' smiflarm beraber ve hennemi bir ah§ daha ba§lad!. Bu sefer !ann mii§terek ate§ile susturulup ta talll, 
d. B h .. . o ern ar , u un 

I. .,._ ususu, muessesemn memuruna h kl" 1 rt aAm'1r bulunduO.undan mermiler bizim bulunduO.umuz yerin da • piyade taarruza kalkacag1 mada ma\1 .. . . d" a en 1 c;a l§masi I ., o 
soyled1k, dmleme I: . d I · t 0 P • -,.~~:--~··-·.._..-...... ,....,.~,....,.,__,., taraf ba§ka bir mmtakadan gel en ehell1' 

«- Hay1r, dedi, siz isterseniz bu pi yak e en~) b b miyetli bir siivari k1t' asm1 piyadele~in ii• . . . . K k .. c;u uvvetJ e era er 
yaz1y1 s1ldmmz. anunen apmlZln u - l I · b zerlerine sald1rtmak istedi. Bu siivari hii• 
zerine kumiZI bir tabela asmaga mecbur· de;~ l§~a all /c~· d'~ cumu, bugiinkii atl§ tatbikatJ ic;in yapi ' 
sunuz. Bu tabela mevcud olsun olmasm b~!~r ~: §; 

12 
un Ian program dan haricdi. Fa kat diger va' 

bbiz sizden bu paray1 tahsil etmege mec • d~~ e e~vel aa~~:ok zifelerin c;ok iyi ba§anld!gl goriiliinc~ 
uruz.>> b 1 d .. topc;umuzu s1k1 bir imtihandan daha ge• . . b k k atarya ar an mu -

V e b1r 1hbarname 1ra ara muayyen kk b k 'f b" c;irmek maksadile bu son ihtim ~ 1 de ot' 
f d .1 d·v· kd' d re e es1 1r top· ~ 

zaman zar m a ven me 1g1 Ia 1r e ce- · . k d" taya atJlmi§h. Burada to~u ic;in giic; 0' 
za ile beraber tahsil edileceO.ini soyleyip c;~ date§•.mn en 1 - I k I k I l k "' sm en !Stenen va • an no Ia evve ce arar a§tm ml§ ve on• 
gitti. zifeyi, hazuhk a • trol ate§ile tanzim edilmi§ olan hedefler• 

Bu memeurun bize tarif ettigi tabela den sarfmazar egerek biitiin namlularl 
ic;in senede azami olarak iki lirahk bir re- te§ini nas~kl yaphgl anslZin ba§ka bir istikamete c;evirerek i ' 
sim vermek laz!md!r. F akat bu tabelay1 m seyrett• · sabetli atJ~ yapmaktJ. Bu siivari tehlike' 
koymaga icbar edildigim takdirde came- T opfular if si belirdikten bir iki dakika sonra batar • 
kandaki yaz1y1 kaldmnm. Bununla da batjfnda yalar hep birden yeni bir noktay1 dov ' 
hie; §iiphesiz ki Belediye ziyan edecektir. Saat tam 1 0. T e· mege ve biitiin ate§lerini orada teksife 
<;iinkii camekandaki yaz1 ic;in verdigim pemizde tayyareler koyuldular. 
resim, otekinden 30 misli daha fazlad1r. dola§1Y0 r.. Bunlar Biraz sonra bize mavi taraf siivarileri 
Anla§!lan afi§aj miiessesesi, Belediyenin biraz sonra dii§man diye gosterilen hedeflerin yerinde yellef 
istikbal i<;in tabelii ve iliinlardan alacag1 arazisi iizerinde ke- esiyordu. Zira binlerce lnerrni oras!ll' 
paray1 hi<; dii§iinmeden; sadece bu sene §if uc;u~lartna ba§h· iiyiik bir isabotle allakbullak ediver 
miimkiin oldugu kadar fazla para top - yacaklar. Olc;me k1t- mi§ti. 
Jarnak arzusundad1r.» alan, telsizler faa • T opc;ulanmlZin kayd1rma ate§ind~ 

Diger taraftan vaki olan §ikayetlerden liyete ge<;ti. T ay - gosterdikleri bu siirat ve isabet hepimitl 
ve yap1lan tahkikattan afi§aj miiltezimi- yareden alman bir hayran b1rakl!. Diinkii tatbikatta elde e• 
nin, ticarethanelerin camekanlarmda te§· §ifre derhal kuman- dilen neticelere gore, Tiirk top~usu ell 
hir edil.en mallardan da kanunsuz olarak dana bildirildi. T ay- fenni gozetleme ( tarassud} vas1talann • 
ve te§hir resmi ismile para tahsil ettigi ve yare: dan ba~ka yiiksek bir talim ve terbiye 
~imdiye kadar bu namla muhtelif tica • - Ate~ tanzimi- sayesinde ate§ kuvvetini bir tek noktada 

h l "kt 1 0 ne haz1rlm I.. t kA ·· f tt' w ff k I t r ret anelerden a man para m1 annm e asu e 1rmege muva a o mu§ u • 
bin Jiray1 buldugu da anla§•lml§llr. Haberini yolla - Top~u kumandanlarrndan biri gozetleme yerinde Piyadelerimiz, ag1r ate§ kuvvetimize tani 

Alakadarlar, vaziyet boyle devam et- ffil§h. ha yakmma dii§iiyordu. Kar~l tarafm bir itimad beslemek suretile onun hima • 
tigi takdirde kapilardaki biiyiik tabela • Bataryalara telefonla haber gonderil • topc;usu susturulduktan sonra, namlula • yesinde istedigi mmtakaya taarruz ede ' 
!ann kaldmlacagml ve bu yiizden Bele· di: rm agizlan, taarruza kalkacak olan piya· bilecegini anlaml§hr. 
diyenin ~ok zarar edecegini beyan etmek· - Filan batarya tanzim ate§ine ha- delerimizin ilk kar§Jiacaklari kar§l taraf Canakkalede cepanesizlikten gayet 
tedirler. mlansm. avc1lanna dogru indirilmi§ti. Biraz sonra mahdud miktarda mermi atmak mecburi· 

f - Ate•!:. maVl" tarafm on hatlan da hlrpalandJa1 1·· yet'Ind kalan kahraman tonrulan IZI" Diger taraftan miiltezimin, ilan ve a i§ " "' e ... ,. m " 
d b"k ·v · T opun agzmdan biiyiik bir tanaka ile c;in kirmlzl tiimen piyadeleri taarruza kal· malzeme yoksulluguna ragmen, nas1l ko• yapan miiesseseler hakkm a tat I ethgl h 1 · 

bu hath hareket yiiziinden, son zaman • f1rhyan hir mermi hava tabakalanm IS - karak iicum <;1k1§ mevzi erme kadar u • caman znhhlan denizin dibine indirdik ; 
Iarda herkes tarafmdan k!ymeti takdir e- hkla yararak uc;uyor. Sekiz on saniye zanmaga ba§laymca to~u kuvvetlerimiz, lerini hep biliyoruz. Birkac;: yiiz mer!lli 
dilmege ba§lanan afi§ ve ilan yapmak sonra ufukta, mavi tarafm siperleri iize - bu sefer de kendi piyademizi dovmemek, ile meydan muharebesi kazand!glmlz za' 
hevesini de biisbiitiin sondiirmege ba§la- rinden bir toz bulutu kalhyor. Diger ba- bilakis onlan himaye etmek ic;in kar§1 ta- manlar da az degildir. 
ml~tlr. Boyle bir vaziyetin ise, bir ~ehrin taryalar da yiizlerce mermiyi ayni suret· rafm derinligine mevzi aim!§ olan avc1la- Malzeme bollugu, teknik iistiinliigii. 
dahili ah§Veri§ine nekadar biiyiik bir za- le savuruyorlar. Birer mermi atmalarma rma tevcih edildiler. bilgi ve tecriibe ile miicehhez bulunan 
rar iras edecegini takdir etmemek miim- ragmen gozetlenen yeri kalbura ~evirdi- Amans1z bir darbe yiyecegini anlaml§ top<;ulanmiZln diinkii muvaffakiyetleri 
kiin deilildir. ler. Hava kuvvetleri mavi tarafm hatla- olan mavi taraf. bu sefer de hava kuv • bizde hayret degil iftihar uyand1rd1. Ya• 

bir alaka uyand1rm1§hr. Gazetelerin ek -
serisi, yeni F rans1z kabinesini sempati ile 
kar§!laml§tlr. 

Deyli Herald, Frans1z buhranmm an
cak frank k1ymetinin indirilmesile kabil 
olacagmi yazmaktad1r. 

M. Heryonun te,ekkiirii 
Paris 5 {Hususi) - Meb'usan mec

lisi riyasetine se~ilen M. Heryo bugiin 
bir nutuk soyJiyerek kendisine kar§I gos
teriJen emniyete t!~§ekkiir etmi~. bu mu
nasebetle Fransamn sulhperverliginden 
bahsetmi§tir. 

Son vaziyet 
Paris 5 (Hususi) - Grev hareketi 

bugiin de memleketin her tarafmda ayni 
§iddetle devam etmi§tir. Parisin en buyiik 
magazalan olan Galerie Lagayette ile 
Le Printemps muesseselerinin binlerce 
iKisi de bugiin grevcilere iltihak ederek 
bu magazalan i§gal etmi§lerdir. 1§c;ilerin 
murahhaslarile patronlar arasmda yapt· 
Ian gorii§melerden heniiz miisbet bir neti
ce c;•kmarn!§tlr. 

Ba§vekil Leon Blumiin vadettigi yeni 
kanunlar c;1kar ~Ikmaz vaziyetin diize -
lecegi umuluyor. 

rmdan tekrar bize dogru uc;u§tular. Biraz vetlerini harekete getirerek kirmiZI tiime- rma daha emin ve daha saglam bak1yo • 
sonra tayyareden telsizle ahnan ikinci bir nin tope; us una ve taarruz kuvvetlerine ruz.» A. T. 
haber kumandana bildirildi: ~aldlrth; fakat bu da mukabelesiz kal • 

- Kontrol atJ§lan hedefin tam ustiin· mad1, 
dedir. Mavi tara£ hava kuvvetleri goriiliir 

T atbikatm birinci safhasi bu suretle goriilmez tayyareye a tan bataryalar a
neticelendi. Kontrol ali§I muvaffakiyetle te~e ba§lad1lar. Biz bu sefer de siperde 
ba~anlml§ ve tesir ate§ine gec;ilmek i.i • arkaiistii yathk ve havay1 delik de~ik e-
zere esaslar tesbit olunmu§tu. derek mavi goklere siyah dumanlarile 

Dii,man top~u•unun oyalar oren tayyareye atan toplann ha-
srndrrama ate1i reketini takibe ba§ladik. 

Simdi ikinci safha ba§hyordu. Ku - Havadaki bu manzaray1 gordiikten 
manda mevkiinden tekrar emir verildi sonra hic;bir tayyarenin bu mmtakada 
ve emir verilirken zannediyorduk ki bir dola§maga hevesli olm•yacaibna hiikmet-
insan degil bir batarya konu§uyor. -5im- tik. 1 

di dii§man topc;usuna smd1rama ate§i a • Aynl kumanda altmda c;ah§an toplu 
c;1lm1~h. Biz dakikalarca siperlerde yat • ate~ kuvveti, dii~man piyadelerini do -
t1k. Ba§lffilZln iistiinden ac1 VIZ!lt!larl~ verken kar§l tara£ topc;usundan serbest 
gec;en koca koca mermilerin onilmiizdekl kalan bazl kit' alar, seslerini yiiksetmege 

POLIST£ 
SARHO~ ~OFOR BiR AMELEYt A· 

(UR SURETTE YARALADI - Tarla ~ 
ba§mda Pa§abakkal sokagmda 33 l'J.U " 

marah evde oturan §Ofi:ir Ismail, otcamo~ 
biline Pavline ve i:iteki ismi Cemile alan 
bir kadm1 alml§ ve gezmege c;•kmt§t1r, 
~ofi:ir ismail sabaha kaq1 ~i~liden Har~ 
biyeye gelirken Halaskar Gazi cadde " 
sinde Havagazi §irketi tarafmdan a~t1 " 
nla.n biiyiik bir ~ukuru gi:irmemi§, sort 
h1zile gukurdan igeri girmi§tir. <;ukur• 
da borulan tamir eden amele Ahmed o .. 
tomobilin altmda kalarak ag1r surette 
yaralanmt§hr. 

Yarah ~i§li hastanesine kaldmlm1§hr. 
Polisler §Ofi:irle yamndaki kadmm sar" 
ho§ oldugunu si:iylemektedirler. Tahki .. 
kata devam edilmektedir. 

KENDi KEND1NE CEZASINI BUL• 
DU - Sab1kah Karabatak Mehmed, 
diin evinde otururken kap1y1 bir poliS 
~alml§, sab1kahyt mahkemeden iste • 
diklerini soylemi§tir. 

Mehmed, polisten korktugu i~in he· 
men evin arka tarafmdan sokaga atla• 
m1~ fakat yaralanm1§ ve baygm bir hal· 
de Musevi hastanesine kaldmlnu§hr. 

F ransa, italyadan fazla, amele ekse
riyetine dayanan bir memleket degildir. 
«Halk~1Iar cephesi» nin muzafferiyeti, 
koyliiierin, tacirlerin ve ~iic;iik burjuva -
zinin hep birden sarfetml§ old!lklan gay
ret sayesinde elde ed!lmi~1tir. ~ti!ad}an • 
mn bozulmasml istemlyen er, l<;llmal ta -
bakalardu. ,Simdi yikllgn~uz• yapm:k 
gerektir. Kendimizi kat'•~~~n pa~~ge 
kaptJrm1yoruz. Fa kat diyeb•lm.z ki. a : 
diselerin siiratle birbirini tak1b etm~si 

Y · h"kAmehn tehlikesi mevcuddur. em u u 
1<anunu esasi formalitelerinin ifratt yii • 

Londra 5 (A.A.) - Blum kabinesi
n1n te~ekkiilii, biitiin gazetelerde biiylik 

Y arm gazetelerin <;1kmas1 ic;in c;ah§Il -
maktad1r. Diin sabah inti§ar edemiyen 
Le Journal gazetesi i§c;ileri ile anla§h -
gmdan gazetenin yarm sabah inti§ar ede· 
cegi haber verilmektedir. Bununla hera -
ber gazeteiPri tevzi eden miiesseselere 
mnsub i§r;iler el' an greve devam ettiklerin
den, gazeteler c;ok mii§kiil bir vaziyete 
duc;ar olmu§larchr. Alrf mevzii!!de maakelenmif bir top doldurulurken 

SiRKECt GARINDA BiR TREN KA• 
ZASI OLDU - Diin sabah saat 7,30 da 
Sirkeci istasyonunda makinist Halidill 
idaresindeki lokomotif manevra yapar· 
ken tren yolundan ge!;mekte olan arne· 
le Necmiye !;arpmi§ ve ba~mdan a~11' 
surette yaralam1§hr. Yarah Bahkh has .. 
tanesine kaldll'llm!.§tll'. 
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DYOLi 
Giizelligi hem 
y a r a t a n, h e m 
tamaml1yan 
b ·i r i k s i r d i r . 
$u giizel ~ehreyi ayd~nla
tan gUne,, ,uphesiz, inci 
ditlerdir. Lakin o ditlere 
can veren de, !lJUpheslz, 

u RADYOLIN , dir 

Siz de ayni giizelligi elde 
edebilirsiniz. Fakat bunun 

i~in f&rt giinde iki defa 

RAOYOliN 
ile di~lerinizi fir~alamaktir 

Senirgend Belediye Reisliginden: 
1 Kasabamn «42,200» lira bedeli kesifli su tesisatl kapah zarf 

usulile eksiltmiye konulmuflur. ' 
2 - !hale yaptlacagt yer Senirgend Belediye Dairesinde, ve Bele • 

diye End.imeni tarafmdan yaptlacaktlr. 
3 - fhale 15 te~muz 1936 perfembe giinii saat on befledir. 
4 - lstekliler proje ve haritalan fenni fartname ve eksiltme ,art· 

lanm ve fiat cetvellerini gorebilmek i!rin Ankarada Ulus ga
zetesi ilan memuru Bay Galibden, istanbulda lstanbul Beledi
yesi Su !fieri Direktorliigiil\den, lzmirde lzmir Belediyesi Su 
t,Ieri Direktorliigiinden Senirkendde Belediye Bairesinden i
hale giiniine kadar 1.edelsiz gorebilirler. 

5 - Eksiltme ~Jartnamesinde yazdt ~Jeraiti haiz olan istekliler iste -
nilen evrak1 miisbite ve muvakkat teminatlarile birlikte ek -
siltmiye iftirakleri ilan olunur. «1196» (3105) 

na 
Asabi agrtlar belki gerici ~ey
lerdir, lakin, insana diinyayr zin
dan ettigi gibi i~ind~n, giiciin
den de alrkoyar ve hayatrnr 
zehir eder. Halbuki bir kafe 

G iPi 
Biitiin agrrlarr en kr~a z.amanda 
giderir ve istirahatinizi, haya
trmzrn intizamrm temin eder. 

GRiP i 
Sizin i~in en liizumlu hayat yolda~Idi~ 

SUADiYE PLAJI 
Alafranga k1smmda: Cumartesi giinii ak§ami 

( HALK GECESi) Caz ve muhtelif eglenceler 

Mefrubat 25 kuru!lJ 
Alaturka k1smmda: Pazar gUnU 

DariiHalimi Musiki Heyeti 
ve hanendeleri vard1r. Sinemada: Pazartesi ak§ammdan itibaren 

( Y A R A L I K U $ ) fi;:i~t~:!·-

AGIZLIKLAR Oz DE 
Dr. APOSTELiN 

iMlA~A DiKKA T 

Sultanhamam Kebabcr 
kar~1smda Sahibinin 
Sesi P!PO P AZARI 

Dikkat: Ag1zllklar kutu i~inde ve 6 ta§la beraber sabhr. 
Ankara Ta§ Han tiitiincii Ali Tum en, izmir Balc1larda N ecib Sad1k. 

S~un - Saat~~ Avni P~ker , Malatya _ Ibrahim l§Ik Lion. ~ikolatas1 
rsa - Saat~;1 Nureddm Ne§ et Konya - Sarraf saat~ri Necatl. 

ll: k' Uzun~ar§l Adana - Hac1 Halil, Yagcami civan 
s l§ehir - ~ifa eczanesl Mersin _ (Konya pazar1) Hiiseyin 

1Vaa - Saat~i ~akril. Hflmft. 
K:ayseri: Saat~i Zeki Saatman. Aychn: Gramofoncu !spartah Mehmed. 

CUMHURlYET 

Beyoglu sulh m&hkemesi ba§yazgan-
hgmdan: ' 
1- Yorgi ile hazinei maliyenin mii§

tereken mutasarrtf olduklart lki bin 
iki yiiz otuz dokuz lira muhammen 
ktymetli Beyoglunda Hiiseyinaga rna -
hallesinde Macar caddesinde 42 numa
rah evin tamam1 mahkemece verilen 
karar iizerine §Uyuunun izalesi zunnm
da a~Ik arthrmaya konuldugundan 10/ 
7/936 tarihine miisadi£ cuma giinii saat 
on be§ten on alhya kadar Beyoglu sulh 
mabkemesi ba§yazganhgmca a~Ik art
tarma ile sntllacakhr. Arthrma bedeli 
uranlanan bedelin yiizde yetmi§ be§ini 
bulursa o giin ihale edilecektir. Bulma
dJgi takdirde on be~inci giiniine gelen 
25/7/936 tarihine miisadif cumartesi gii
nii on birden on ikiye kadar icra oluna
cak en ~ok arthrana ihale edilecektir. 

2 - ihaleye kadar birikmi§ maliye, 
belediye vergileri vakxf icaresi ve vaktf 
kanunu mucibince odenmesi lazun ge
len 100 lira 80 kuru~ taviz bedeli ve 
tellaliye ahc1ya aiddir. 

3 - Arthrmiya girmek istiyenler U· 
ranlanmt§ bedelin yiizde yedi bu~ugu 
nisbetinde teminat ak!;esi veya usulen 
bir banka mektubunu getirmeleri §art
hr. 

4 - Arthrma bedeli ihaleden be§ 
giin ic;inde rnahkeme kasasma yahnla
caktar. Aksi takdirde ihale bozularak 
farkt fiat zarar ve ziyan ve faiz hila 
hiikiim kendisinden ahnacakhr. 

5 - 2004 sayd1 icra ve iflas kanunu· 
nun 126 net maddesine tevfikan gayri
menkul iizerinde ipotek sahibi alacak • 
blarla diger alacakhlar varsa gayrimen· 
kul iizerindeki haklarm1 ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialar1 ispat 
i~in iHin giiniinden itibaren 20 giin i~in· 
de ispat belgelerile birlikte sah§ me • 
muruna miiracaat etmelidir. Aksi tak· 
dirde haklan tapu kiitiigii ile sabit ol
m1yanlar sah§ parasmm payla§masm -
dan hari~ kahrlar. 

6 - Sartname mahkeme divanhane -
sine he;kesin gorebilecegi bir yere asll· 
mi§hr. Fazla maluJiflat almak istiyenler 
936/9 numara ile ba§yazganhga miira • 
caatleri iliin olunur. (23513) 

,bunun it;ln vilcudu· 
nuzun gilnelle maruz 
kelan aksamrn11 
BARONI A 

gOzalllk Y•!l• silrunOz. 
Bu auretle dOz ve 

8tnll. 

Banyolar 

sporlar lcln 

elzemdir 

GOnet yan~khklaranln''panzehlrl 

Gemlikte Sab~ 

Hi~bir erkek ytizii bana te
vecciih etmiyor. Diger gen~ 
Iozlarm baloya ve gezmeye 
~agmldddanm, hatta izdi • 
vaca bile talib ~Ikhgm1 go • 
riince adeta g1pta ediyorum. 
Fakat hi~ biri bana bakiDI • 
yordu, sebebini de biliyorum ... 
~irkin bir tenim vardt. Cil -
dim siyah noktalarla ve a~Ik 
mesamelerle dolu idi. Teves -
siil ettigim biitiin tedbirlerin 
hi~ biri fayda vermiyordu. Fa
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettigi yagstz beyaz Tokalon 
kremini tecriibe ettim. Bir ka~ 
giin sonra, cildim daha beyatz 
ve daha nermin bir hal kesbetti. 
Bir hafta nihayetinde biitiin 
siyah noktalar ve a~Ik mesa -
meier tamamen zail oldu. Cil 
dim beyazlandt, ve yumu§adt. 
Arhk ktskanc degilim. ~imdi 

tesadiif ettigim biitiin erkek
ler bana giiler yiiz gosteriyor
Iu. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve musaf
fa zeytinyag1 mevcud olup bun
Jar mesamelere niifuz ve sabun 
ve suyun izale edemedigi gay
risaf maddeleri tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildi besli
yen ve gen~le§tiren loymetli 
unsurlar da vardtr. Her kadm 
hatta ya~h bile olsa az zaman 
zarfmda gen~ ktzlarm bile gip-

ta edecegi a~;Ik, taze ve cazip 
bir cilde malik olabilir. 

Sa~larm koklerini kuvvetlendi -
rlr. Dokillmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne~viinemasm1 
arttmr. Latif rayihah bir sac; ek
siridir. 

iNGfLtZ KANZUK ECZANESt 
BEYOCLU - iSTANBUL 

Dr. A. KATJEL 
(A. K U T I E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

Doktor---.. 

A. NABi 
Gemlikli olii Nuri Pa§a veresesine GCSgUs ve dahilt hastahklar 

aid olup Gemligin en l§lek yerlerinde mlltehassun 
bulunan kargir han, yikama havuzlan Hergiin ogleden sonra 
bulunan zeytin magazast, altmda diik-
k8n1art bulunan evler; arsalar, ve zey- Ankara caddesi, 71 

tinlikler izalei §UYU suretile 11 haziran ::::.~T~e~l:e:fo:n~:~2~0~3:2~7~=== 
936 per§embe giinii saat 10 da Gemlik 
hukuk mahkemesi salonunda sahla -
cakbr. isteklilerin o giin Gemlik mah· 
kemesinde bulunmalari. 

- Operator • Urolog --.. 

Dr.Mehmed Ali 
Bevliye miitehass1s1 

Kopriiba§t EminonU Han 
Telefon: 21915 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogiis ve dahili hastahklar 

mUtehasstst 
Cenevre tJntversttestnden me2un, 

Cenevre Ttb Fakilltest va hal1c 

sanatoTllomu salnk aststam 

Belediye kar,umda Sinanaia 
daireleri. Otleden eonra dartten 
itibaren hastalarma kabul eder. 

Telefon: 23565 

• 

HASAN Zeytin yag1 
Zeytinyag1 istihsal eden memleketlerin bile diinyanm en mi.ikemmel 

yag1, oldugu kat'i olarak tasdik edilmi~tir. bu hususta en bi.iyiik 

mukafat ile yi.izlerce altm madalya ve zafer ni~anlan kazarum.§tJ.r. 

Kum, bobrek, mesane, ta~ ve bi.itiin idrar yolu rahats1zhklarma 

bilhassa safra, sarthk ve karaciger hastahklarmda ~erbet gibi 

ic;ilir. Biitiin yemeklerinizde, tathlarmuda, salatalarda, hatta 

pilava H A S AN zeytinyagt kullanmiZ. 

HASAN deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Miijde 1.. Miijde 1.. ----·• 
Topkapa da,arasanda 

Zumriid aile bah~esi 
A~1Iml!Jtlr. incesaz1 ve roiikemmel cazt He lstanbu!umuzun en giizel eg
lence yeridir. Biitiin bir haftamn yorgunlu~nu b!rka~ s!'atte ~1karmak 

ve yeniden hayat ve ne§e edmmek 1sterseniz 

Ziimriid aile bah~esine ko,unuz. 
Servis muntazam, fiatlar ehvendir. 

I istanbul Belediyesi ilanlart --------·--· S1ra Tahrir 
No. s1 

1 ~amlar koyii T atarc1k ~iftligi derbend 

2 

tarihi 
10/6/936 
17/6/936 Ayayorgi Kotranya Yanmburgaz, lsp- · · " 'lln 

!;iftlikleri. 
tkitelli S1!ranh han. 3 

4 
21/6/936 
1/7/936 

8/7/936 
Mahmudbey Panadani~e !riftligi. 

Ayvas Metris Top!ru Allt mektebi, Kadtyakublu 
ve Karaahmedli ~iftlikleri. 

6 
7 
8 
9 

15/7/936 Litroa Ferhadpafa ~iftligi, Cicos !riftligi. 
22/7/936 Vidos koyii ve !riftligi. 
29/7/936 C1fltburgaz. 

10 
11 
12 
l'S 
14 
15 
16 
17 

5/8/9'86 Ayapa koyii ve !riftligi. 
12/8/936 Nifos Siyavuspafa !riftligi. 
19/8/936 Yenibosna ~uleli ve Papaskoy ~iftlikleri. 
26/8/936 Biiyiikhalkah K. Halkah Menekte !riftlikleri. 
3/9/936 Safra Kapanarya !riftligi. 

10/9/936 K. ~ekmece Soguksu tlkaiiznakkat ~iftlikleri. 
17/9/936 Firuz, Turan Ali bey koy ve Tahtakale !riftlikleri. 
24/9/936 Avctlar. 
1/10/936 Florya ve Kalitarya. 

18 
19 

Y etilkoy Mecidiye ~iftligi ve Y eni ~iftlik. 
15/10/936 jlak1r~oy Osmaniye, Veliefendi, C•rp1c1, Hazne

dar ve incirli ~iftlikleri. 
Yukar1da adlar• yaz1h koy ve mahallatm hizalarmda gosterilen 

tarihlerde Arazi Komisyonlart vaaitasile arazileri yazdacaimdan sa
hiblerinin gosterilen tarihlerde arazileri b~tJnda bulunmalar1 ilan 
olunur. (3120) 

Eyiib Nitanca meftalleainin Sar1aa~ur soka • 
gmda Rami Mehmedpafa mektebi. 
Ayvanaarayda Lonca mahalleainin Agach~et· 
me aokagmda Naktidil Valdeaultan mektebi. 
Ulukoyde Mekteb sokagmda 17 No.h diikkan. 
Beylerbeyinde Camhca sokagmda 3 • 5 No.h 
eski Hamidiye mektebi. 
Koskada Mollakeatel mahalleainin Cukurboa· 
tan sokagmda Tat hanm 23, 25, 7, 30, 31 nu
marah odalart. 
F atih Atikpafa mahallesinde Kii~iik Mimar· 
sinan medreseai arsas1. 
Oskiidarda Tabaklar mahallesinde 13 numa· 
rah Hayreddin~avuf mektebi. 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kira11 teminah 

42 

42 
12 

60 

120 

24 

36 

'3,15 

3,15 
0,90 

4,50· 

9 

1,80 

2,70 
Betiktatta Sinanpata mahalleainin Hasfmn 
sokagmda 9 No.).J iistiinde bir odah diikki.n. 48 3,60 

Yukar1da semti, senelik muhammen kiras1 ve teminatlar1 yaz1h 
olan mahaller 937 veya 938 • 939 seneleri may1s1 sonuna kadar ay
ri ayn kiraya verilmek iizere pazarhga konulmuflur. ~artnameleri 
Levazam Miidiirliiiiinde goriiliir. lstekliler hizalarmda gosterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 22 haziran 936 
pazartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdular. 

«1.» ('3124) 

I 
Her yerde araym1z ve her zaman i~iniz. 45 derecelik en ala rakidir. 
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I 
1936 mevsimi i~in 

$imdiye kadar c;ektiginiz resimlerle bu yeni model makine ile elde edebileceginiz resimler arasmdaki farlu bir defa dii§iinuniiz. 
Hic;bir zaman sizden ayumak istemiy eceginiz bir harika! 

ARTIK MESAFEYi T.AHJ.\fiN ETMEK i«;:tN VZULMiYECEKSiNiZ: <;iinkii makinedeki telemetre sayesinde mevzuu net olarak gorebilirsiniz. 
DiKKAT EDiLECEK MVHiM BiR NOKTA: Telemetre tamamen makinenin ic;erisinde yerle§mi§ oldugundan daima emniyettedir. 

• OPTVRATORV •Kompur Rapid•: Saniyenin 400 de bir siir'atle resim c;eker cKompur Rapid• optiiratorle miicehhezdir. 
• 6X9 ROL FiLM kullamhr ve istenildigi zaman 4. 5X6 resimler dahi c;ekilir. 
• CEBiNiZDE BiLE TA~IYABiLtR~iNiz: Bu kadar tertibatl oldugu halde emsali makinelerden c;ok ufak, tamamen maroken kaph, AERODiNAM1K 

§ekilde <;ok zarif ve sevimlidir. 
• BERKES EMNiYETLE KULLANABiLiR: <;unkii, hususi tertibatl sayesinde mesafe vidasm1 tam yerine koymadik<;a makine kapanmaz. Vizor kapamr 

ve a<;Ikta hic;bir §ey kalmaz. 

l makinas1 

• EN KUVVETLt VE EN ME§HUR OBJEKTiFLER: Me§hur c$nayder - Ksenar» veya cZays - Tesaar• objektiflerle miicehhez muhtelif modeller. 
$nayder - Ksenar f. 4. 5 - $nayde r - Ksenar f. 3. 8 - Zays - Tessar f. 4. 5 

VELOKS kag1dma bas1lan kopyalar zamanla sararmaz, uzun miiddet saklamhr. Hakiki VELOKS kag1dmm arkasmda cVELQX,. markasm1 aray1mz. 
1stenilen her tafsilat KODAK sattcllarmdan almabilir. Bulunmadlgt yerlerde her c;e§id izahat ve katalog ic;in 

Miiracaat yeri: KODAK •ECiPT• A. ~· Beyoglu - Tiinel meydam, Ensiz sokak Posta kutusu: Beyoglu 236 

I 

•• 

SUMER ·BANK 
Umum: Miidiirliigiinden: 

Bankamtzca tesisine hatlanan demir ve ~elik fabrikalarmda 
vazife deruhte etmek iizere ihbsas sahibi olmak i~in ecnebi 

memleketlerinde staj gormek maksadile on T eknite Hohtule 
veya mii~asil mektebler mezunu makine, metalliirji, maden ve 
elektrik miihendislerile on teknukUm mezunu se~ilecektir. 

Bu miihendis ve teknisiyenlerin askerliklerini yapmtf olma -
lar1, resmi veya hususi miieueselere karfl, staja gitmelerine ve 
avdette Bankamn hizmetinde ~ahtmasma mani olacak tekilde 
hizmet taahhiidleri olmamas1, sthhatlerinin demir ve ~elik fab
rikalarmm herhangi bir ,uhesinde ~ah,masma musaid olmasl 
laztmdtr. Namzedlere stajlara esnasmda miisaid tahsisat veri • 
lecekt1r. 

Yukaraki tartlari haiz olup ta ataja gitmek istiyenlerin &fagt
da yazl11 vesaiki (Siimer Bank Umum Mudiirliiiii, Ankara) 
adresine (M. E.) remzile gondermeleri icab eder. 

VESAIKt 

1 - if erctimeihal 
2 - Diploma sureti ve imtihanlara aid notlar 
3 - Varsa bonservlsler 
4-- Sthhatraporu 
5 - Fotograf. 

Bu vesaik ii~er niisha ve mikane ile yazdmtf olaeakbr. 
En ge~ haziran 1936 son~a kadar miiracaat edilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankast ilanlart 

Esas No.st 
254/1 

Kiral1k Emlik 
Mevkii ve nev'i Depozito 

Galatada Hmerabid hantntn bititiiinde Ma
nokyan hantntn zemin kab. 195 Lira 

643 Biiyiikadada Nizamda Seferoglu kotklerin-
den miifrez kotk. 37,50 » 

Yukartda mevkileri yazth yerler bir veya u~ sene miiddetle kira. 
lanmak iizere a~tk arttlrmtya konulmuttur. 1o 

Taliblerin 12 haziran 1936 cuma giinii aaat onda tuhemize miira. 
caatleri. «365» (2972) 

•• 

MUTERCiM 
Tiirk ve alman lisanlanna tamamile valaf yiiksek tahsiJli miiterc1m 
araDiyor. Tiirk olmas1 §artttr. Terciimei hal ve fotograf Istanbul 

~~~;;~~p:osta kutusu No. 35 adresine gonderilmesi. 

-, 
- Dr. IHSAN SAMI 

BayanSAFiYE 

PANORAMA 
bah~esinde 

GAZOZUNUVE MADEN SUYUNU 
HER VERDE TER.CiH EDiNiZ 
GALATA ARABOGLU N~ 6 

Zayi - 19::4 te Uskiidarda Amerikan 
luz lisesinden aldtgrm §ehadetnamemi 
kaybettim. Hukmu yoktur. 

Giizin Fuad Huhisi Demirelli ·-------· ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgev{lekligine kartl 

HOR~fOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede araymtz. 
Tafsilat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilab, frengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kao kiireyvab 
say1lmast. Tifo ve JsJtma hastahk-
lan t~hisi, idrar, balgam, eerahat, 
kazurat ve su tahlilab, iiltra mik
roskopi, hususi qdar istihzart. 
Kanda iire, 1eker, Klorilr, Kolles

terin miktarlanmn tayini. Divanyolu 
No. 113 Tel: 20981. 

MUnevver Osman oney 
Di' HEKiMi 

Bab1ali caddesi 18 num arah Besim 
Omer Pa~a binastna nakletmi4tir 

Cild ve zUhrevlye 
Hastahklan miitehasstst 

Dr. ~ i P R U T 
3eyoglu Rus sefaretbaoesi s1rasmda 
Posta aokag1 ko~esinde Meymenet 

aplll'bmam. Telefoo ; 43353 

Sahib ve Bagmuharrtri Yunus Nadi 

Umumf ne$riyat1 idare eden Yaz1 /~!era 

Mildilru: Hikmet Miinil 

Matbaaclltk ve Ne6rtyat Turlc A.nontm 

~trkett - lstanbu£ 

Denizyollari 
i~LETMESI 

Acentalar1: Karakoy Kopriiba§l 
Tel. 42362- Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

TRABZON POSTALARI 
Pazar 12 de, 
Sah, Per,embe 15 te 

iZMiR SUR'AT POSTAURI 
Cumartesi 15 te 

Pazartesi 16 da 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Pertembe 10 da 

kalkarlar. 

DiGER POSTALAR 
Barbn Cumartesi, 

(;artamba 18 de 
t Z M t T • Pazar, Salt, 

Pertembe, Cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumartesi 14te, di
ger giinler 8,30 da 

Bandarma • Pazartesi, Salt, 
(;artamba, Per • 
tembe, Cumartesi 
20 de 

• Sah, Cuma 19 da 
• Pazar 15 te 

Karabiga 
tMROZ 
Ayvahk • Sah 19 da 

Cuma 17 de 
TRABZON ve MERStN 

postalarma kalktt giinleri yiik 
ahnmaz. 

HALOI... HALOI ... 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve 
Mahallesi 

Eminonu ~eyh 
MehmedgeylAni 

Bostanct 
vatal({e§me 
Beyoglu 
Kamerhatun 

Be§ikta§ ~1nan 
pa~ayi atik 
KadtkOy 
Osma.naga 
Kadtkoy 
Zuhtupa~a 

Buyiikdere 

Arnavudklly 

EminOniinde 
Rustempa§a 
Kadtkoy 
Cafe raga 
Qengelkoy 

7933 Ferikoy 

612 Boyactkoy 
Baglar mevkii 
Beyoglu 
Kamerhatun 
Boyac1k0y 

Kurtulu§ 

Sokafl 

Arpamlar cad. 

E. Catal~e§me 
Y. Dere 
$ebek 

Be§ikta§ cad. ve 
Hashrm cad. 
Yaghk~tl 

E. Fener 
Y. Dalyan 
Bilyiikdere 
cad. 

Haremeyn rna· 
hallen Palact 
ve Lutfiye 

Limoncu 

Agabey 

Yenimahalle 

Giircii Katolik 
kilisesi mahal· 
len Qiftecevizler 
Maslak cad. 

E. Tevfik 
Y. Mavi 
Maslak 
Baglaryolu 

E. Ayakiryak~ 
Y. Te§rifat~J 

Emlak 

No. 

E. 22 
Y. 34·36 

Y. 135 E. 15 mil. 
135 harita 
E. 4 mu. 

E. 102 ve 2-4 
Y. 47·49 
E. 12·14-l6 

Y. 1·1/1 
E. iki defa mil. 19 
Y. 15-17 
E. 322·324-
Y. 307·309 
mahallen 312 

E. 2 Y. 1-4-
mahallen 2-4 

E.S 
Y. 10 

E. 28 
Y. 40 

E. 3·3 
Y. 3·9 

E. 31 m'U. 

E. 15 

" 12 
E. 9 

E. 6 
Y. 3 

Cinsi ve 
hissesi 

Hisseye gore 
muhammen k1ymeti 

~ap((l ham altmda 
bila.bava kArgtr duk· 
ka.nm 1200-2304 his. 
256,5 metre arsa 

244,50 metre arsa 

Havastz gargir 
dukkAnm 5-120 his. 
KArgir brm ve us
tiinde odalarm 2·96 his. 
Bah~eli iki bane 

Ah§ab bane ve 
diikkAmn 1· 4 his. 

Ah~ab hanenin 
1-12 his 

Ka.rgir diikkAn ve 
ustunde oda 
Bah({eli kArgir bane 

5700 metre bostan ve 
bostan odasmm 200·575 

hissede 2·3 his. 
366 metre arsa 

6430 metre tarlamn 
I ·4 his. 
Arsamn 1·2 his. 

1840 metre arsa 

Kulub& ve arsanm 
25-42 his. 

1160 Kapah 
zarf 

160 A<;tk 
arttlrma 

1476 Kapah 
zarf 

130 A<;tk 
arthrma 

300 lt 

2604 , 

1030 Kapah 
zarf 

90 A<tlk 
arthrma 

€00 , 

2600 Kapah 
zar£ 

240 Ac;1k 
arthrma 

370 c 

170 , 

111 , 
190 • 
250 , 

Yukanda evaaf1 vazah gayrimenkuller on giin miiddetle sab~a ~tkanlmiijhr . Ihaleleri 22- 6 936 tarihine 
saat on dorttedir. Sab4 miinhasuan gayrimiibadil bonosu iledir 

TUZLA 

iCMELERi 
~ 

Doktor 

RIZA UNVER 
Dofium ve kad1n hastallklarr 

mDteh&SSISI 

Ayol srrhmdaki tuvaleti yeni mi yap-
dtm sandm? ..... 14 haziran pazar giinii a~1hyor _ .... 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nakletmi$tir ill 

--• Telefon : 22683 -•• 
Vallahi degil! ..... 
Fatih istim boya fabrikas1 

AKiF LATiF'te 
temizlettim sonra da boyatbm. 

Merkezi: Fatih tramvay durai't. 
~ubeleri: Kadlkoy, Muvakkithane, 

Sultanhamam Mesadet han No. 2 

En he§ meyva usarelerile haztr
lanml§br. Hazmi kolayla§hnr. tn
ktba.ZI izale eder. Kam temizliye
rek viicude tazelik ve canhhk 

bah§eder. 

1NGtLtz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu · tstanbuJ I ------1 

Gebe Bayanlartn 
Yiizlerindeki 

siyah lekeleri yaln1z 

Faz•l ~il ilac• 
giderir. 

KUMBARA 
0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADlR 
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l·la,..l Bahqe SAL•H a.TECATI• den ~m~~ r~~e~el~riniz biiyiik bir dik- FOSF A TiN 
y ar1n1z1 kap•da !11 kat, ctddt btr tsbkametle haz1rlamr • ECAT • <;ok k1ymetli bir bebek gtdasidtr. Bununla bes 

IIenen yavrular tombul ve kuvvetli nef'eli olur. 

•• 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tesisine batlanan demir ve ~elik fabrikasmda 
tekniker olarak istihdam edilmek ve tahsil ettirilmek iizere ec
nebi memleketlerine gonderilmek i~in 25 San'at mektebi me • 

zunu se~ilecelttir. 

Bu nazmedlerin tahsile gitmelerine ve avdetlerinde Banka 
hizmetinde ~ahtmalarma mi.ni olacak tekilde resmi veya hususi 
bir miiesseseye karti hizmet taahhiidleri olmamaSI ve askeri 
hizmetlerini yapmif olup sthhi vaziyetlerinin demir ve ~elik fa b
rikalari biitiin tubelerinde ~ahtabilmelerine miisaid olmas1 la
ztmdtr. 

Yukandaki evsafi haiz olup ta Banka hesabma tahsile git • 
mek istiyenlerin atagtda yazth vesaiki en ge!t 30 haziran 1936 
tarihine kadar (M. E.) remzile (Siimer Bank Umum Miidiirliigii 
Ankara) adresine gondermeleri icab eder. 

VESIKALAR: 

r - Hal terciimesi 

2 - Mekteb tehadetnamesi 

3 - Cahtbgt yerlerden bonservisleri 

4 - Smhat raporu 

5- Fotograf. 

Bu vesikalar ii~er niisha ve makine ile yaz1lmif olacakbr. 

HEMORRON 
Ameliyats1z Basurlan tedavi eder tesiri kat'idir .. , .......................... .. • TASFiYE DOLAYISiiE 

TENZiLAT BUYUK 
Galata, Karakoyde Pog~ac1 &1ras1nda kain 

KSELSVO 
K. Plakas ve J. Her~kovici ve .Ski 

Kollektif §irketi KA T'f SURETTE T ASFiYE 
edilmekte oldugundan mevcud mal1ann1 EHEM
MIYEfLI TENZiLAT ile 5 HAZiRAN tarihinden 
itibaren ON BE~ giin miiddetle sab~a arzediyoruz. 

F1rsaHan istifade 
Ediniz. 

3306 Haz1r elblse, pardesU, Manto, qocuk elbisesi 
vesaire mevzu fiatlardan qok eksiAe satllacakt1r. 
'u cetvelden blr fikir edinebilirsiniz. 

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

26 Kostiim ~ocuk i~in 10. - 4.50 · 6 ... 
50 Manto spor 20. - 12. -

EKSELSYUR KOLLEKTiF ~iRKETi 
TASFiYE MEMURLARI 

I -Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 ________ ...__ ... 
Hakiki Tasdelen Suyu 

' .. B~yiik damacanalarda ~ift, kii~iik damacanalarla galon titelerin 
uzer1ndc tek kurfun miihiir olanlardtr. 
. Bu rniihiirlerin bir tarafmda (Evkaf) diger tarafmda (Ta,delen) 
damgasi vardrr. 

Bu kurtun miihiirler Tatdelen kaynagmda damacana ve titeler Ev
kaf ameleleri tarafmdan dolduruldukta memurumuzca Zimbalan -
lllaktadir. 

Saym halkm bu kurfun miihiirlere dikkat etmeleri ve fifeleri bo • 
taltmca kurtunlarr da imha eylemeleri tavsiye olunur. (2983) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir 

2 nci ke,ide: 11 Haziran 936 dad1r 

Biiyiik lkramiye .3 0. 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 15.000, 12.0001 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miiki.fat vard1r ... 

•• 
Harbiyede BEL VU Bah~esinde -

z 
UJ 
~ 

z 
IJJ 
J: ·-m 

itibaren ., ., 
-4 ,. ... 
-< ,. 
< 
CD 

(I) ,. 
c -· 

Biiyiik fedakarhklarla getirtmege muvaffak oldugumuz 

Raks MEL.KE CEMAL ve Ara~ • SABRiYE'yi Krali~esi I Mugan~1:yes1 
gruplarile beraber goriip dinliyeceksmu;. Tel. 49091 

Say1n Bayan ve Bay... . · · d'l 
Bu vesile ile yiiksek huzurlannJZI bizl~rden es•~;~~LY~l ~:r sA.YJ:" 

larJmut sunar1z. 

ACIK ARTTIRMA 
Blr perfUmorl 

FABRiKASI 
Magazalardan tahsilat yapacak 
maa§h iki tahsil memuru is

tiyor. Ayni fabrika 

Vilayetlere 
gidecek maa§h miimessil 

ve maa§la 

Vilayetlerde 
A CENT ALAR 

aramaktad1r. Mufassal tercii
mei halile beraber yalmz mek 
tubla (Posta kutusu Galata 1119 

miidiir Albndag) namma 
miiracaat 

Baziranm 7 nci pazar giinii saat 10 
da :}i§lide Bomonti ve Bastane istas -
yonlar1 ortasmda (lnktlab Miizesi ar • 
kasmda) Samanyolu caddesinde Refik· 
bey apartJmanmm 7 numarah daire • 
sinde mevcud ve me§hur avukat Bay 
Re§adm hanesinde zevcesi Bayan Mii • 
ride Re§ada aid gayet zengin e§yalarm 
miizayede suretile satJlacag1 ilan olu • 
nur. §ehrimizin en me§hur fabrikala • 
rmdan birine 1200 liraya yaptJnlmi§ 
ve gayet zari£ bir vitrini havi pek zen
gin kiibik bir yemek oda taknm, iic; par
c;ndan miirekkeb ve gene ayni fabrika· 
da mamul gayet zarif bir kiibik salon, 
limon kaplamah emsalsiz bir tuvalet 
iki karyola maasomya ve bir komodino, 
120 parc;adan miirekkeb geni§ yald1zh 
bordiirlii Limoj tabak takirni, gayet 
:tengin asri portmanto, ingiliz mamu • 
lfth kanape • divan ve bir koltuk, bir 
hakiki Viyana vitrini ve dolab1, hakiki --• Y az mevs1m1 i~in --·· 
Amerikan Slumber somyab Lauis Kenz Biiyiikadada Nizam caddesinde 
ceviz karyola, ayr1 ayn boy ve §ekil • sahilde biiyiik bahc;eli ve 
Jerde gayet zari£ Japon, Sevr, Ydd1z ve Mobilyall Villi 
Franstz vazo ve testileri, Japon ve <;in h tM l" kirahktar. Akar suyu, er ur u 
blii • blan sakstlart, cedid c;ini sobalar1 konforu ve elektrik tesisab var-
biri bronz ayakh gayet zarif kana.rY.Il drr. isteyenlerin 22876 numaraya 
kafesleri, en me§hur markalan havi telefon edil~si veya 176 posta 

hayli vazolar, heykeller ve biblolar, ~~--ilkliuitiuiisliuiinaii.iviiallzt.llmlla•s•r--... 
kristal kesme bakara kase ve tabaklar, 

13 parc;adan miirekkeb yald1zh kristal ·------------· 
bakaradan mamul gayet zarif dondur • EKZEMA 
rna takiDll, bronz okside ve sair asri e· 
lektrik avizeler ve abajurlar, eski sis · · 
tPm buz dolab1, kristal Bohem kapakh k · deri yaralarma 
kaseler ve tabaklar, kristal vazolar ve ve es I 
saire. Elcke marka giizel bir Frans1z DERMOZ 
piyanosu, Kelvinator markah cedid e • 
lektrik buz dolab1, 60 aded plaklarile 
ccdid Sahibinin Sesi salon gramofonu - En tesirli bir ila~hr 
Karnifix elektrik fmnr.. miikemmel A· Sirkeci, Merkez eczanesi 

cern hahlarx. (23565) ·------------· 

istanbul Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

Istanbul Ceza ve Tevkif Evleri i~in 1/6/936 giiniinden 1/6/937 
giiniine kadar sahn ahnacak 440,400 kilodan ibaret ve beher ~ifti 

960 rramdan 458,750 ~ift birinci nevi ekmek kapah zarfla eksilt • 
miye konmuttur. Muhammen bedel 49545 liradtr. Muvakkat temi • 

nat 3716 liradtr. fstekliler tarlnameyi tatil zamanlarmdan maada 
hergiin Istanbul Miiddeiumumiligi Levaz1m Dairesinde gorebilirler. 

Eksiltme 17 /6/fj36 ~artamba giinii saat 14 te lstanbulda Yeniposta
ne binasmda Istanbul C. Miiddeiumumiligi Levaz1m Dairesinde ya

pllacakhr. Eksiltmiye gireceklerin zarflanm eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Istanbul Adliye Levaz1m Dairesinde toplanacak 
Komisyon Riyasetine numarah makbuz mukabiH bizzat vermeleri 
ve yahud dtt zarf1 miihiir mumile kapatllmtf ve ismile a~Ik adresinin 
ve hMtgi ife aid oldugunun yazilmast ~artile ayni saate kadar iadeli 
taahhiidlii olmak iizere me~tubla gondermeleri ila~ olunur. (2988)_ 

_ mukabilinoe bOyOI<' IJir tOb PER
LODENT di~ macunu alabilirsiniz. 

PERLODENT fenni b1r tarzda hamlan
ml~, iyi, idarell ve cok ho~ lezzete m31ik 
olub, nefesl serinletlr ve di~lerl~mo-:. 
.kemmel surette temizler1 -·-.#~ ve ~ • .P£/?LOPENT·e ota.,.,_ O.~au !u 
~ o&n... '~ ..t~ ~~ 

Soguk Hava Deposu 

Bursa Urbayhg1ndan: 
insas1 , 

Bursa mezbahasmda yap1lacak «18811 lira ketif bedelli» soguk 
hava deposunun intaah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 
Eksiltme ve iistermesi 18/6/936 perfembe giinii saat 16 da yap1la • 
caktrr. Eksiltme kagtdlarmm tak1m1 94 kurut kartihgmda verilir. 
lstekliler 249Q sayth kanuna gore eksiltmiye girebilmek ehliyetini 
haiz olacak ve bu itlere aid fenni ehliyet, ihhsas ve ticaret sicil ve 
mali itibar vesikalarmt haiz olacaktrr. lstekliler butun fartlart an • 
lamak i!;in her i, saatinde Uray Batmiihendisligine ve 2490 say1h 
kanunun 32, 33 ve 34 iincii macidelerine uyarak 1411 lirahk temi -
natlarm1 ve teklifnamelerini tevdi ederek iisterme saatinde Uray 
Komisyonuna miiracaat etsinler. (2989) 

Devlet Demiryollart ve limanlar1 i9letme U. idaresi ilinlar1 

Ge~en ytl oldugu gibi bu yd da 7/6/936 pazar giiniinden ba,hya • 

rak her pazar giinii Haydarpafa - Sapanca • Adapazar1 • Haydarpa • 
fa arasmda gezinti katarlart itliyecektir. 

Bu katarlarm kalklf ve vartf saatleri afag1da gosterilmittir. 
Gezinti katarlan i~in gidif, doniit biletlerinin Koprii, Haydarpata 

ve banliyo istasyonlart gifelerinden evvelden ahnmas1 miimkiindiir. 
Fazla izahat i!rin bu gitelere miiracaal edilmesi. 

Vapur Tren 

Koprii kalkr~ H. pa ~a kalkr~ Sapanca kalkr~ Arifiye kalkif Ada va, 
(1) 6.25 6.50 10.29 10.43 11.03 
(2) 8.00 8.30 11.40 11.55 12.15 

Tren Vapur 

Ada kalk11 Arifiye kalk11 Sapanca kalkJ§ H.pa!Ja kalkt§ Kopnl var11 

(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 uncu mevki, (2) 
numara ile gosterilen katarlar yalmz 1 inci ve 2 nci mevki vagon • 
larla tetkil edilir. (3092) ... 

Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifiilcins elektrik mal • 
zemesi ve Gloplar 6/7/936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf· 
Ia Ankarada idare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i'e girmek istiyenlerin 1080,52 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalar1 ve Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 
3297 numarah niishasmda intisar etmis olan talimalame dairesinde 
ahnmif ehliyet vesikasmt ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri lazimdir. 

Sartnameler parasrz olarak Haydarpafada Teaelliim ve Sevk MG
diirliigunde Ankarada Malzeme dairesinde dagt!1lmak!ad1r. (3102) 

. . 
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i$te Diinyan1n En Biiyiik Te$kilit1n1n 
, 

KAFASI .... 

BEYN • I. • • • 

Amerikada, Detroit ~ehrinde 
GEneral Motors'un Merkezi ve KOLU ... 

General Motors'un 
Laboratuarlari. ~· 

Bu muazzam te.$kilit, s1hhat~. 
XO,.I111U 

F R i G i D A i R E F abrikas1 

inin k1ymetini bilenler i~in, 

MOTORS 

. 

Soguk hava dolabinin 1936 modelini meydana getirmi§tir 
• • • • • • 

FRiGiDAiRE FRiGiDAiR.E 
Diinyada mevcud soguk hava dolablann1n en 

idarelisidir. 
Soguk hava dolabini kullananlara sorunuz: 
Miittefikan onun e~siz faydalanndan bahsedecek
lerdir. Elektrik cereyan1m adeta k1skanarak sarfeder 

r 

1936 Modeli F R i G i A iRE 
.5 esasa dayanarak tefev:vukunu ispat ediyor 
,---------------------·----------------·-----------------------· 1 - Ekovat kompresorii aayesinde % 50 nisbetine kadar cereyan tasarrufunu temin eder, 

2 - Gtdalarm bozulmamalar1 ve uzun miiddet muhafazalart i~in garantilidir. 
3 - Bol miktarda buz ~Ikaru ve bunu en ktsa zamanda meydana getirir. 
4 - Motorii ii~ par~adan ibaret oldugu i~in kat'iyyen bozulma z ve yaglanmasm~ ihtiyac birakmaz. 
5 - KullaDifl ~ok kolay ve rahathr ve her tiirlii artzaya karfl teminathdtr. 

BOURLA BiRADERLER ve ~iirekis1 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu: lstikli.l caddesi - Ankara: Bankalar caddesi - lzmir: Gazi Bulvart ve SATtE nin biitiin 11u belerin'de. 

GAZI ANTEB : Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 
ADANA : Muharrem Hilmi 
MERSIN : c;ankaya Kollektif ~irketi 
KONY A : Ali Ulvi Eranda~ 
AK~EHIR : Aktehir Bankas1 
KA YSERI : Saat~i Zeki Saatman 
ESKI~EHIR Hikmet ve Hasan Basri 
tZMlT : Saat~i Ibrahim Nazif 

Anadolu 
Sab§ 

.Merkezleri 

ADAPAZARI 
ZONGULDAK 
SAMSUN 
TOKAT 
TRABZON 
ANTALYA 
DtYARBEKtR 
BURSA 
BALIKESiR 

: Kerameddin Barut 
M. Mahir Aysen 

: B. Alballa ve oglu 
: B. Alballa ve Cemal Kovali 
: Harunlar · 
: Ahmed ~evki ve ~s1. 
: D. i. T. E. Elek_trik magazasi 
: Edison magazas1 Marko Davit 
: Sah Mehmed ve Hiiseyin A vni 


