
Tali6 
teleri 

~ 

Bugiin: 
2 nci sahifemizde: Siyasi icmal 
3 iincii sahifemizde: Rusyadan ropor· 

tajlar - Nadir N adi 

• 
6 nci sahifemizde: Spor babe:I~ri, 

Balkan memJ.e~etlerinde giiniin hadi • 
seleri 

7 nci sahifemizde: Askeri bahisler 
tSTANBUL. CACALOCLU , 10 N' 1936 Onbirinci Yll S8YJ: 4275 Telgraf ve mektub adresl: Cumhur1yet, istanbUl • Posta klltu.su: istanbul, No 248 ~.~uma Jsan Fransa - Istemem, o ~orbadan I 

( Almaa kU'Ikatiirti ) 

'l'elefon: B~muharrtr ve eVl: 22366 'l'ahr1r heyett: 24298. !dare ve matbaa Josm1le Matbaacihk ve N~ya.t etrket1 24299 • 24290 -
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M. Eden zecrf tedbirlerin fe$didini, Flanden 
kaldzrzlmasznz istedi. 73 fer komitesi bocalzyor 

11111111111 filii Ill 111111111 I ············ ················ ... 
Y eniden petrola 
Ambargo konulmast 
ihtimali kar,JsJnda -
H h-b .. bir sulha ula~tmp 

abe~ ar Inl . el a· 
b' . k meselesme tekrar 
~tmne ldugu ~u slralarda bu te

tJ mi~ o . . e varamarnasl 
§ebbiisiin miispet bu ~etJcdeby' I · •iddet· 
'h . l' .. .. d crl te IT enn ' l hma 1 onun e ze k k 
1 d. 'I . j'' u tekrar ortaya 1(1 ma 
en m mes1 uzum db' 1 · •iddet· .. b I Bu te IT erm • 

uzere u unuyor. 'lk b da l'se petrola 
I . . I · · · · a~m 
endmlme en 1~mm 1 I · · bulundu· 

ambargo konulmasJ mese esmm h b 
· mu are e· 

v !A dur ltalyanm son 
gu ma urn • II d ~ d · r olan 
lerde zehirli gazler ku an Jgma al .. 
~ikayetler !ngiliz efkanm heyecina d~-
.. .. t" Bu tesir altmda par amen o 
l!Urmu~ ur. H"kumet gerek 
ayaklanml~ bulunuyor. uL dl ' M 
Avam Kamarasmda, gerek. or ar. ec· 

I .. d k sJk istintaka c;ek1lmektedlr. 1n· 
lSin e 51 . k Hatta ora· 

gilterede i~ yemden J~J§IYOT: t'i ha· 
d hiikumetin evvelce &Jddeth ve ka . 
re~et etmekte iken bir miid~ettenben t?· 

tml .• olmasx ~1ddetle tenk1d tumunu gev~e • · 1 
ediliyor. Y eni intihablann belhba~ 1 esasJ 
Millder Cemiyeti siyasasmm tuttulmasl 
idi, ve bu siyasanm on safmda t~ly~~
Habe& anla§mazhgl bulunuyordu. ~nglhz 
intihabciian bu i§te magdur Habde~Jstamn 
tutulmas1 ve hakkm miidafaasJ a .~na rey 
;vermi§lerdi, ve §irndi iktJdar mevk~mde ?· 
Ian hiikumet bunlan boyle yapacagma aid 
adeta a<;Ik taahhiidler almi~tJ. 

Simdi hiikumete: 
- Hani, yapacagm bu muydu? 
Diye soruyorlar. Hiikumetin kendi ek· 

riyet partW muhalazak~rlar dahi 
vaziyet kar§Ismda rahatsJzhldarmJ ve mem: 
nuniyetsizliklerini ac;I~a v~rm~ktan ~ ger1 
durmuyorlar. hler eger §Imdl aldigJ ce· 

I takib ederse bundan sonra Avru· 
reyan ' 'k' d d h f I pada vaziyetin &imdl m en a a az a 

k acak bir cereyana kap!lrnaktan kur· 
an§ 'd' 

tulamJyacagma hiikmetmek zarun Jr •. 
Almanyanm Ren mmtakasml ~skenle§· 

tirmesi yeni kan§1khklar ciimlesmd~~ ~!: 
makla beraber onun ltalya.nm gm~t~gi 
Habe§ seferinden c;JktlgJ !ngllt~rede bir· 
c;ok siyaset adarnlarmm gozlennden k:c;· 
rniyor, ve !ngilterede ~u~ayese olunt~~~ 
zaman Alman hareketJ ltalyan te~e ~
siine nisbetle daha hafif goriili.iror. Dem· 
I. k' 'h t Almanya kendi toprakla· 1yor 1m aye 
rmda kendi hakimiyetini kulla~arak en 
tabii haklardan olan miisavati xster_nekte• 

. l I' b devlet Milletler d1r talyaya ge mce u 
C · . . d 1 bir memlekete emJyel! azasm an o an 
hie; te hakh bir sebebe daya~m~yarak ve 
Cemiyet pakh hiikiirnlerini <;Igmyerek ta· 
arruz etmi&tJr. Bu noktai nazarda olan 
Ingiliz efkanna gore Alman i~ini A vrupa 
sulhuna hizmet edecek bir diizende tath· 
ya baglamak, fakat Habe§istandaki !tal
yan taarruzunu ihlal edilen Milletler Ce
miyeti haysiyetini iade edecek bir ~ekil ve 
surette, neticelendirmek Hizund1r. 

Nas1l? 
l§e bxrakxldiih yerden devarn olunarak. 
Gec;en &ubat ay1 ic;inde fngiltere Onse· 

Roma tehdidlere ba§lad1 !.. 
italya; zecri tedbirler agirla,brdusa Avusturya ile Almanyanm 

birle,mesini 
notada 

kolayla,bracag•nt soyliiyor. Cenevreye verilen 
miitearriz1n Habe,istan oldugu iddia ediliyor 

Habesisfan italya ile miinfe· • 
riden miizakereye giri,megi 

kabul alii 
Cenevre 9 (A.A.) - Havas ajans1 

bildiriyor: 
Haber verildigine gore, M. Volde 

Mariam, M. Edenin Jsrarh talebi iize • 
rine nihayet italya ile doirudan dogruya 
miizakerata girmegi kabul etmi~tir. Bi • 
tara£ bir mii§ahid, aglebi ihtimal M. de 
Madariaga bu miizakerah yakmdan kol
}Jyacaktir. ltalya bu tam hareketi kabul 
ettigi takdirde miizakerat gelecek hafta 
ba~hyacaktu. 

Bu takdirde, ltalyanm, askeri hare • 
kah derhal mi, yoksa Habe§istanla bir 
anla§ma yaptJktan sonra m1 talik edecegi 
heniiz malum degildir. 

ltalyan notast 

Cenevre 9 (A.A.) - Havas ajans1 • · b b h bd 
b'ld' · • Romada Tayyare bayramt yaptltrken M. Mu1olrnr a all ar e 

1 myor. • • - d 1 t k 1 1 h"kA t' M A 1 bir nota olmii~ bir tayyarecrntn ~ocuguna ma a ya a tyor . 
.. tda ya ku Humbe 1 h:'kA vent'o .e Adis - 1 - Adis - Ababaya taarruz valci ettigi gibi ac;:lk miidafaaSJZ bir §e?lr d~ • 

gon erere a e§ u ume mm ~·ld' roo .. t l t l d 
Ababanm bombard1man edildigine dair olmaml§hr. Asker! tayyareler, tayyare S1 ~r .. -...ungu ta

1 
yan ayya

1
re .ennhe §~ -

· A · · d .. · d lardu deth b1r ate~ ac;1 ml§, tayyer enn epsme 
olan iddialanm re·d· ve m~ar etml~tlr. mel ~~ ~zdi:m. Ab~b~ Yaili~§lerin .iddia ( Arka.n 8 inci•ahifede) 

Bu notada deniltyor kt. • ......................................................................... . ....... Fra·~;~z ...... E'i~iSf"'"IDiihi~ f1talyan kuvvetleri 

b tt b I du Dessie yolunda .• eyana a u un 
Tayyareler sivil 

M. Kammerer Bogazlar meselesi akidler aras1nda kar'1 zehirli gaz kullan-
halledilirse muahederin de bozulmiyacaglnl soyledi makta devam ediyorlar 

Londra 9 (A.A.) - Royter bildiri • 
Fransanm T ok -

yo elc;iligine tayin 
edilen Ankara bii - yor: 
yiik el<;isi M. AI - Eritre membalarmdan gelen haberle-
bert Kammerer er - re gore Dessieye dogru ltalyan ileri ha-
kam hiikumetimizle reketi, son muharebedenberi Habe§ler ta· 
vedala§mak iizere rafmdan hic;:bir mulcabeleye maruz kal-
diin sabahki eks_Pr~s- maksiZin devam etmektedir. 
le Paristen ~ehnm1ze Esasen diger !talyan silahlarmm en 
gelmi~tir. ilerisinde gitmekte olan ltalyan tayyare 

Diin Fransiz se - kuvvetleri, en ufak dahi olsa goriilen her 
farethanesinde bir Habe§ tecemmuunu bombard1man ede -
muharririmizi kabul rek ve bunlar iizerine makinelitiifek ale§· 
eden M. Kammerer leri ac;:arak arkadan gelenler i<;in yolu tam 
muhtelif siyasi ~~ - surette temizlemektedirler. 
selelere dair muh1m Veliahd kumandasmda §imale dogru 
be anatta bulunmu~- ilerlemekte olan Habe~ kuvvetlerinden 

y F z biiyiik Franszz el~iSi M. Kammerer <soldaki zat) yeni hic;bir haber yoktur. Esasen bu kuv· tur. ransl . h ai .. .. .. k • 
I · · leketirmz • mu m rimizle goru§ur en vetm Dessieye dog~ ru inki•af etmekte olan 

e <;ISJ mem b 1 ' 
den aynlacagmdan .. d~layl bi.iyiik. b.ir t«;• tercih ederdim. Bunun i~in bir ~tok sebe • talyan ileri hareketine mani olabilecegi 
essiir duydugunu soyhyerek demi~hr k1: ler vard1r. Bunlardan ba~hcasl Tiirkiye samlmamaktad1r. 

«- Gencligimde 12 sene kadar Uzak· Hariciye Vekili Tevfik Rii§tu ile aramiZ· ftalyan yerli askerler kolunun ileri 
arleta bulundugum i<;in ora hadiselerine daki dostluktur. Ankarada bulundugu~ k1t' alari, Koramm 50 kilometro cenubun

~ kmdan vakif bulunuyorum. Bu itibarla iki bu<;uk sene zarfmda Hariciye Vekili- da ve Dessieye 125 kilometro kadar me· 
~\urnetirn beni Tokyo e!C<iligine tayin nizle uzun uzun konu~malanmda harici safede Kobbaii • Kobba mevkiine var • 
~ i~tir. Bu karar o kadar ani olmu~tur, ki siyaset sahasmda F ransa ile Tiirkiye ~ra· m1~Iardir. 

~ rn.rn reyimi bile almadilar. Halbuki ba· smda hic;bir noktainazar farki olmad!l~Inl ( Arka•r 8 inciaahiletle) 
n:n~oracak olsalard1 Tiirkiyede kalmayl ( Arkasr 4 iincii &a~:~.~~~,!, ........................................................... . ..... y·~·~"i"i"~ .. r~ .. ; .. ~·~ .............. 8Iii·;·n 
G"ya M. Titiilesko ile Pariste yapbg1 'iddetli 

u h .. 
bir miinaka,adan sonra beynine kan ucum 

etmesinden ileri gelmi, ... 
Atinada ~1kan sosyalist Ancksartitos 

azetesinden: 
g ,Tekzib edilmesi~e imkan, olm1y~? 

. mbadan aldxg1miz malumata go-
bxr me "1" .. b b l V nize1osun o umune se e o an 
re, leg-1n. eskidenberi miiptela oldugu 
basta 1 ' . 1 'bt'l't d 
filibit bastabgm~.nl gnpke l k~.~ dm ~n 
. . ldigini soy erne mev un ey1z. 
!len. g~ 

5 
Balkan devletleri Hariciye 

Vemzle on, dan birisile yapti~ §iddetli 
Naz1r an . d' • k . .. aka§a neticesmde rmagma an 
bir mun "1 .. t" 
hiicum etmesile o mu~ ur. • 

.. 

M. Veni .. elos M. Titulesko 

Japonlar1n Rus 

Sinirinda tahsidati 
' 

Almanya Japonya ile 
birlik olup Rusyaya 
hiicum edecekmis 

' 
4 nisan tarihli T aymis gazetesinden: 
Dairen, Man<;uride, Ruslann Por 

Artur civarmdaki eski Damni §ehri, 
Kuangtung J apon ordusunun Sovyetle • 
rin Siberyadaki askeri tah~idatma kat~! 
Man~ukonun Siberya hududlannda kiil
liyetli miktarda kitaat ve esliha y1gmakta 
oldugu bir tebligle bildirildi. Sovyet rna· 
kamlan tarafmQ.an Siberyadaki kuvvetler 
geri almmad!gl takdirde Japon ordusu-

F rans1z teklifleri 

Cenevrede ban§a fayda 1 
telikki edilmedi 

Almanlara 
kohne 

gore bunlar modas1 ge~mi,, 
formiillerden ibarettir 

Cenevre 9 (A.A.) - Havas Ajans11 
bildiriyor: 

Lokarno miizakereleri, yarm burada 
gelmesine intizar olunan Van Zeelandm 
muvasalatmdan evvel nihai safhaya gire
miyecektir. 

M. Flanden, diin M. Edenle yaphg1 
iki saatten fazla siiren miilakat esnasmda, 
Almanyanm ~imdi, Lokarno devletleri 
muht1rasm1 kat'i surette reddetmi~ bulun
dugunu soylemi~tir. Binaenaleyh, Ber -
linle yap1lacak miizakerat tatil edilmeli ve 
fngiltere, 19 mart muhtJrasJ Almanya ta· 
rafmdan reddedildi~i takdirde yapmak 
vadinde bulundugu ve<;hile F ransa ile 
Belc;ikamn emniyetini temin etmegi taah
hiid eylemelidir. 

Flanden, Milletler Cemiyeti konseyinin 
sulhun muhafazas1 ve arsmlusal kanuna 
riayet edilmesi i~tin tavsiyelerde bulunma-

F 

( Arkaar 8 inci&ahiletle) Belfika Ba1vekili M. Van ZelanJ 
································ ·························································································• 
Koca Sinan i«;in diin 
biiyiik tOren yap1ldi 
Merasimde bu 
eserleri andd1, 

e,siz san'atkar1n 
mezar1 ~i~eklerle 

hayat ve 
siislendi 

Merasimden iki intrba 
Biiyiik Tiirk san' atkan Mimar Sinanm Merasimde ~ehrimizde bulunan Hcdk' 

oliimiiniin 348 inci y1h miinasebetile diin Partisi Umumi Katibi Receb Peker ba§
Siileymaniye camisinin arkasmdaki biiyiik ta olmak iizere lstanbul Parti ba~kam 
oliiniin mezan ba&mda genclik tarafmdan Hilmi, Halkevleri erkam, Milli Tiirk 
bi.iyiik bir loren yap!lmi~tir. ( Arka.n 5 inci sahilede) 

--Viyana dOnii§ii--
Tarihi romanlar1n en heyecanhsJdir 

Onyedinci amda Istanbul ve Viyana 
saraylarmm vaziyeti neydi? Osmanh hii· 
kiimdarile Avusturya lmparatoru nas1l 
ya§Iyorlardi, o devirde Avrupamn kalbi 
say1lan bu biiyi.ik ~ehir nasil demir bir 
c;ember it;ine abmr, lagimlar nas1l kaz1hr, 
metrisler nas1l yiiriitiiliir, hiicumlar nasii 
yap1hrdi? 

Y eni tefrikam1zda M. T urhan Tan, 
biitiin bunlan, top it;inde emzirilen bir 
c;ocugun barut kokusu ala ala nasi! bii • 
yiiyiip te on iki ya~mda dii~man alayla -
nm panige ugrattigml, iit; Kara Mehme
din birer ~ehamet destam olan macera • 
lanm anlahvor. 

Viyana Donii•iinde tarihle edebiyat 
elele vermi v · bu s!msiki baglam~tan he
yec:anh bir eser viicude gelmi§tir. Viya
na Donii~ii bir roman degil tarih kuca -
gmda ya§ayip giden bir hakikatin hika • 

Tokeli lmre 

yesidir. au baklmdan da ayn bir degen 
vardu. 

kizler komitesine petrol ambargosunun 
tatbikml teklif etmi~. F ransa ise ayni giin 
kinde sulh teklifini ileriye siirmii§ olmasl 
hasebile bu son teklifin verebilecegi neti· 
celere intizaren petrol ambargosu teklifi 
muallakta kalml§h. hin buak1IdJgi yer bu· 
rasJd1r. Simdi bir taraftan sulh teklifinin 
muhtemel neticeleri iizerinde c;ah§Ihrken 
fngiltere ~ayed sulh olmiyacaksa kendi 
teklifinin nazan itibara ahnmas1 laz1m ge· 
lecegini anlatmaga ba~lam1~ bulunmakta• 
du, ve j~in fenasJ, i&te burada F ransamn 
lngiltereden aynlacak gibi bir yo! iizerin· 
Cle yiirudiigii g~riilii~or. Almanyamn Ren 
mmtakasi iizenndeki hareketinden miite· 
essir olan FransJz efkan bir miiddettenbe· 
ri ltalyaya kar§J petr?l ambargosu koy· 
mak ~oyle dursun, eski zecrl tedbirlerin bi
le kaldmlrnasmi miidafaa etmege ba~la· 
ml~hr. Bu meselenin ba~hba~ma bir buh· 
ran te~kil edecegi anla~Ihr gibidir. Filha· 
kika eger fransa petrol ambargosuna ya· 
na~mak ~oyle dursun, !talyaya kar~1 tat· 
bik olunmakta bulunan eski zecri tedbir· 
Jeri kaldirmak fikrinde Jsrar ederse bun· 
Han dolay1 !ngiltere ile F ransamn aralan· 
hm hergiin daha ziyade at;J!masl ~eklinde 
yeni ve ehemmiyetli bir buhran t;Ikabilir. 

YUNUS NADI 
f' A1·ka~t 3 iincii sahiletle) 

Hitlerin Ren mmtakasmda ~a~;~g~ da.:
be iizerine Balkan Pakh ev e :n kmu

.11 . Pariste toplanarak muza e • messi er1 .. 

riyaset eden Romanya Hari · e Nazm 
M. Titulesko ic;timadan sonra ve;digi 

( Arka11 8 inciaahiletle) 

nun «harekete gec;mege mecbur olacagn> p • b I 
dahi teblise ilave edilmi~tir. azartes1ye a~ Iyor 

relerde bulunmu§lardi. Bu muzakereye (Arka&r 8 inci•ahiletle) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Giinii giinUne ya,Iyanlarimiz 

«Makinedeki ar1zay1 
anliyayint derken ... » 

Parmagtm koptu ve sakat kaldt. 0~ ay sonra da 
ustam beni kaptdi~ari etti. 0 vakittenberi 

arbk miitemadiyen siiriiniiyorum ... 
Evi F erikoyi.inde Dere sokagmda. Ken- _ _ _ _,_ 

disini evinin kapiSinda gordiim. Osti.inde 
dalh pazenden bir esvab, yiin bir bluz 
vard1. Basma kenan pullu bir yemeni al • 
m1s, ayaklarmda, terliklerinin iistiine ta
kunyeler gec;irmi~ti. Kendisini nic;in ara· 
dJglml k1saca anlattJm 

- fsmim F atmad1r, diye soze ba~lad1, 
evliyim. Kocam bahk~1hk ederdi. F akat 
~imdi i~sizdir. Dolabderede bir konserve 
fabrikasmda c;ahsJyordum. Saka yapJyor
dum. Y edi sene c;ah~tJm. Y edi sene son
ra bir cumartesi giinii gene ~ah~1rken ba
§Ima bu kaza geldi. Evvela kay!$ koptu. 
Amelelerden Mi~el vard1, o c;1kh, kay1~1 
taktJ. Makinede muhakkak bir bozukluk 
vardt o giin ... Ciinkii biraz sonra gene 
makine i&lememege ba~lad1. Su makinede 
ne var, bir anhyay1m, dedim, domates 
c;ekirdeklerinm akhgJ kiiciik br delik var, 
oraya parmag1m1 gotiirdiim .. Elektrik ce
re_y ammn ba$mda duran arkada&Ima cia 
<<cereyam a~maym1z» dive seslendim. 
Halbuki o gi.iriiltiiden i$itmemi$. Cereyam 
a~Jvermi$. Birdenbire parma~Im o delige 
girdi ve tamamile dondi.i. Ben bay1lml· 
$1m. AyildigJm zaman parma~1mdan deh
$elli kan abyordu. Beni ald1lar, bir oto
mobile att.Iar. Ustam da beraber ... Evve
la bir eczaneye p;ittik. Oradan da Beyog
luna bir doktora gittik. Us tam: <<Doktor 
sargdan a~t1. Kafam c;evin> diyordu am
rna ben gordiim, parmag1m tamamile 
kopmu$. yalmz bir iplik kadar et tutuyor. 
Doktor c;evrilrni$ olan parmagJml gene 
yerine p;etirdi ve dikti. T edavi param1 ne
me laz1m fabrika verdi. Hastayken de 
yevrniyelerimi tamam verdi. Oc; ay kadar 
boyle gec;ti. o~ ay sonra gene beni maki· 
neye koydular. Bu defa lastik yap1yor -
duk. Konserve kutularmm agzma konan 
lastik. Bakm1z parmag1ma ... 

Parma~ml bana dogru uzaiJyor: 
- Coriiyorsunui ya! Kac; sene gec;ti. 

Elim hala boyle ... Hele ii~ ay sonra ne 
berbad haldevdi bir dii&iiniiniiz? Lastik 
yapmak ic;in sag eli miitemadiyen ~ek -
mek laz1m: hem de kuvvetle. Ben o ha
reketi yapmca parma~1m $i&iyor, k1zan • 
yor, moranyordu. Ustama: <<Bu i~ pek 
giic. parmag1m pek agnyor, bana daha 
kolay bir i$ yok mu ?» dedim. Hiddetle 
elimden tepsiyi c;ekti: << Y ok, hastaysan 
git evine yat» dedi. Ustam o giin k1zd1. 
Gittim, lakin arh~ unutmu&tur. Belki ge· 
ne beni ahr, diye birkac; giin sonra gene 
fabrikaya geldim. Beni i&e almad1. Sonra 
bircok kereler miiracaat ettim. Aglad1m, 
SJZ]adim, beni almadJ!ar. Ondan sonra 
aylarca, senelerce, i~siz kald1m, siiriin -
diim. Y almz bir ~iin biskiii fabrikasmda 
c;ah~tJm. «Bu parmakla i$irriize yaramaz
Stn)> dediler. Onlar da c;1kardJlar. Orta-

Fatma arkadaftmtza sakat 
parmagmt gosteriyor 

larda kald1m. Bir daha da i~ bulamadJm. 
- Kmlan parmagm i~in fabrikandan 

bir tazminat istemedin miL 
- HayJr .. Ne fabrikadan bir~ey iste

dim, ne de hiikumete miiracaat ettim. 
Ben i~~iyim, onlara her zaman muhtac o
lurum diye di.i&i.indiim. Bizim ekmegimiz 
onlarm elinde... Hem de hi.ikumete mii
racaat etseydim ol}dan para al: 'ga hak
k•m var miydJ, yok muydu? bilmiyordum. 

- ~imdi ne yapJYorsun? .. 
- Simdi haftada ii~ lira ile Harbiye 

mektebinde bula&Jk~Ibk ediyorum. Az bir 
para amma !... Allah1ma &iikiirler olsun 
11;ene i~ ... F akat ~imdi pek korkuyorum. 
Mekteb Ankaraya gidecek, diyorlar. 
Mekteb Ankaraya giderse ben ne yapa
cagtm ... Siiri.im si.iriim siiriinecegim. Ciin
kii hi~bir fabrika parmag1 benim gibi olan 
i$~iyi almaz ... On parmaih saglam olan 
i~~iler, i&siz dola~1rlarken sakatlara kim 
i$ verir? 

lc;ini ~ekiyor: 
- Bilmem, diyor, siz bunlan yazarsa

niz bir fayda olacak m1 bize ? .• 
Ben de i~imi c;ekiyorum: 
- V allahi ben de bilmiyorum. 

SUAD DERVIS 
H a~iye: Gazetemizin 5 nisan niisha • 

smdaki «Giinii giiniine ya~IyanlarJmlz» 
yaz1mda kendisinden bahsettigim ve res
mini dercettigim «Karadeniz vapurunda 
c;ab&Irken ayaklanm kaybetmi~ olan ha
mal lslam» Cumhuriyet gazetesinde bana 
mi.iracaat etsin, kendisine nakdi muave • 
nette bulunmak istiyen bir zatm adresini 
verecegim. S. D. 

Sirkecide bir duvar ytkddt, yaralananlar oldu 

Sagda yaralanan beygir, solda ytlnlan duvarrn uaziyell, 
a,agtda otobiiaiin iistiine diifen ta~lar 

Sirkecide Ebiissiiud caddesinde Meh · likeli surette yaralanmi~, araba beygir -
med Saidin garaj1 oni.indeki duvar diin lerinden biri olmii~. birinin de ayag1 k1 -
sabah birdenbire yJkJlml&hr. nlm1~tu. 

Bu s1tada oradan ge~en Ahmedin i • Ayni zamanda Bak1rkoye i&lemekte 
daresindeki 2497 sayli1 yiik arabas1 c;o- olan 2359 say1h otobiisi.in de carnian kt
kiintiiniin altmda kalml$ ve arabac1 teh· nlml$tlr. Tahkikat yapJlmaktadJr. 
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Siinger istihsalabmtz azald1 
Tiirkiyenin iki siinger mmtakasJ olan 

Bodrum ve Marmaristen 1934 senesi 
zarfmda 15.307 kilo siinger istihsal edil
misti. Bu miktar I 935 y1lmda 8000 ki
lova dii~mii~tiir. Buna sebeb 1talyaya o
lan siinger ihracahmJzm azalmas1d1r. Ma
amafih bu vaziyet endi&e uyand~racak bir 
mahivette degildir. Ciinkii I 935 tenberi 
te ekkiil eden Tiirk Siingercilik ~irkeh 
memleket dahilinde azami rand1maoJ el· 
Cle edebilmek ic;in kadrosunu genisletmis. 
yeni kay1klar ve dalg1c;lar temin ederek 
hummah faaliyetle ~ab~ma~a ba$laml~hr. 

Ereglide kadm yiiziinden bir 
cinayet 

Eregli (Hususl) - Ere~Hinin Cahi 
mahallesi bek.;isi Receb, iki kilometro 
uzaktaki Y elegi denilen biiyi.ik c;ay i<;inde 
olii olarak bulunmustur. 

Y ap1lan muayene ve tahkikat netice -
sinde Recebin evvela mahallede vazifesi 
ba$mda dolMirken iple bo~uldugu ve o· 
radan ta~marak suya abldJgi anla~t!mJ~
tu. 

Meselede bir kadm parmag1 olduil;u 
t:annedilmektedir. Be$ kisi zan altmda • 
d1r. Tahkikat devam etmelctedir. 

CUMHURIYET 

( eehlr ve Memleket Haberlerl ) Siyasi ica 
Elektrik tarifesi 

Komiiriin ucuzlamas1na 
ragmen ipka edildi 

Komiir fiatlarmm hiikumet tarafmdan 
ton ba§ma 130 kuru§ gibi ehemmiyetli 
bir nisbet iizerinden ucuzlatdmas1 iizeri
ne, nakliyat tarifelerinin de muayyen bir 
nisbet dahilinde indirilecegi mevzuu bah
solmu§tu. 

Halbuki, biiyiik nakliyat §irketleri ko
miir mubayaalanm y1lhk mukavelelerle 
yapmakta olmalan ve bi.iyiik stoklar bu
lundurmalan dolay1sile eski fiatlarla a -
lmmi§ olan komiirlerin sarfma ve yeni 
fiatlarla yeni mukaveleler yap1lmasma ka
dar tarifelerde beklenen tenzilata imkan 
olamJyacagi anla~ilml§hr. 

Nitekim, gec;en sefer toplanan Hava
gazi, T ramvay ve Elektrik tarife komis
yonlan tarifeler iizerinde halk lehine bir 
tadilat yapamami§tl. 

Elektrik §irketi gibi senelik komiir kon
tratlan bitmi§ olan baz1 biiyiik $irketlerin 
bu seferki tarifelerinde tenzilat yap.) -
mas1 bekleniyordu. Halbuki tarife ko -
misyonu evvelki gun toplanml§ ve iicret
leri gene eski hadlerinde, yani kilovat ba
§ma 14,5 kuru~ olarak bJrakrnJ§tlr. Tram· 
vay tarifesi elektrik tarifesile s1k1 bir su
rette alakadar bulundugundan mayiSin 
ilk haftasJ ic;inde toplanacak olan tram
vay tarife komisyonunun de tarifeyi ol -
dugu gibi ipka etmesi pek muhtemeldir. 

Baz1 alakadarlar, memlekette hayat 
ucuzlugunu temin suretile ve halka yar • 
d1m maksadile komiir fiatlannm ucuzla -
hlmasmm muayyen baz1 miiesseselerin 
karlanm teminden ba§ka bir §eye yara
mamasmm dogru olmadJgmt, hiikumetin 
noktai nazarmm bu ucuzlugun balk men
faatlerine §ami! neticeler vermek oldugu
nu soylemektedirler. Nitekim. tarife ko
misyonunda bulunan azalardan bir k1sm1 
da elektrik tarifesinin indirilmesinde 1srar 
etmi$lerdir. Bu itibarla karar ekseriyetle 
verilmi§ ve karar tasdik edilmek iizere 
N afla Vekaletine 11;onderilmistir. 

General Kaztmtn 
annesi oldii 

Milli Miidafaa Vekili General Ka -
z1m Ozalpm annesi Bayan Y1ld1Z, bir 
miiddettenberi miiptela oldugu hastahk • 
tan kurtulam1yarak 72 ya$mda oldugu 
halde evvelki gece sabaha kar§J vefat et
mi$tir. Cenazesi bugiin Mac;kada, T e$ -
vikiyepalastan kaldmlarak namaz1 T e~ • 
vikiye camisinde kilmd1ktan sonra Edir· 
nekap1daki ailesi kabristamna defnedile
cektir. 

Milli Mi.idafaa Vekili General Ka -
ztmm validesinin cenaze merasiminde 
istanbul Vali vekili ile kumandanlar ve 
miidurler haz1r bulunacaklard1r. 

General Kaz1m Ozalpa ve kederli a
ilesine beyam taziyet ederiz. 
Bola saylavr Mithattn cenazesi 

Dun vefatm1 teessiirle haber verdigi • 
miz Bolu savlav1 Mithat Benlinin cena· 
zesi bugiin saat 12 de Mac;kada T e&vi • 
kive camisinde namazt kJ!mdJktan sonra 
Eyiibsultandaki ailesi kabristanma def • 
nedilecektir. 

MlJTEFERRIK 
Receb Peker ~ehrimizde 

Cumhuriyet Halk Partisi Umumi Ka
tibi Receb Peker, lnk1lab Enstitiisiindeki 
derslerini vermek iizere di.in Ankaradan 
§ehrimize gelmi&tir. Receb Peker, lstan
bu! Parti erkiim tarafmdan Haydarpa§a 
istasyonunda karsJlanmJshr. 

Roma el~imiz geldi 
Roma biiyiik el~imiz Hiiseyin Rag1b 

di.in sehrimize gelerek, ak$amiistii An • 
karaya gitmistir. 
Budape~te sergisine f;agmldtk 

Budapestedf! 5 may1stan 18 may1sa 
kadar ac;J!acak olan beynelmilel sergiye 
hiikumetimiz de resmen davet edi!mi~ • 
tir. Alakadarlar bu hususta tetkikatta 
bnlunmaga baslamJslardJr. 
Hazinei evraktan tetkikat ya

pacak profesorler 
Yugoslavyadan sehrimize gelen iki 

profesoriin Hazinei Evrakta tetkikatta 
bulunmalanna miisaade edilmistir. Bu i
ki zat diin Vali muavinini ziyaret ede
rek faaliyetleri hakkmda gorii$miisler -
dir. 
Motorle insan ta~mamtyacak 

yerler 
Liman reisi olm1yan ve muntazam pos

ta vapurlanmn ugrag1 olm1yan yerlerde 
motorle insan ta§mmasma miisaade isten· 
mi§tir. !ktJsad Vekaleti aid oldugu nizam
name hiiki.imlerine uygun olm1yan ve 
tahlisiye vesaiti bulunm1yan motorlerle 
insan nakliyatma muvafakat etmemi§ ve 
keyfiyeti alakadarlara bildirmi§tir. 

Bu gibi yerlerde insan nakline miisa -
ade verilecek vesaitin evsaf ve e§kali bir 
talimatla tesbit edilmektedir. 

Kad1nlara sata,an Bulgarya Tiirkleri 

banka memuru 

iki ay hapse mahkum 
oldu ve tevkif edildi 

Mahkiim Luksit; muhakeme 
edilirken ... 

DUn sa bah, F atih sulh ceza mahke • 
mesinde tramvaylarda kadmlara sarkm • 
llhk yapan ve nihayet Raziye admda bir 
k1za tramvayda sata§Jrken yakalanan Os
manh Bankas1 memurlanndan Liihsi~in 
muhakemesine bakJlml§tlr. 

Mahkeme ac;J!dJgl vakit halk salonu 
doldurmu§ bulunuyordu. 

Suc;lu vekili miidafaasma ba§hyarak 
§ahidlerden bir klsmmm su~ i§lendigi va
kit gormediklerini, tramvaylarda su<;lu -
nun bu hareketinin fazla kalabahktan i
leri gelip fena bir niyetle yap!lmadJgJOI 
ileri siirmii§ ve maznunun evli ve ~ocuk 
sahibi bir adam oldugunu soylemi~tir. 

Sonra hakim Ekreme bir istida vere -
rek su<;lunun gayet iyi ahlakh olduguna 
clair gosterdigi sahidlerin dinlenmesini is
temistir. Bunun iizerine Osmanh Ban -
kas1 .memurlanndan F eriha, Mehmed £
min, Hiiseyin, Sovni, Arif dinlenmi&tir. 
Bunlar su~lu Liihsic;i eskidenebri tam -
d1klanm ve hic;bir kadma kar~I fena bir 
tnuamelede bulunmad1gma &ehadet ede • 

Bu sene gelecekler Ana
doluya yerle~tirilecek 

Hi.ikumetimiz bu y1l Bulgarya Tiirk
lerinden go~men olarak yalmz 1935 yJ
h 19 birincite~rinine kadar emlaklerini 
satm1~, fakat havalann miisaadesizligin
den dolay1 gidememi$ olanlan kabul e -
decektir. Kabul IS nisandan sonra ba§
hyacaktlr. · 

Y ukanki s1mfa dahil go~menler em • 
laklerini 19 birincite§rin 1935 tanhine 
kadar tasfiye ettiklerini konsolosluklarda 
ispat etmeleri laz1mdJr. 

Konsolosluklanm•z yalmz yukanda 
zikrolunanlara vize vermek i~in emir al
ml§ olduklanndan bu y1l kimsenin goc;
mek iimidi ile emlaklerini satmamas1 
Sofya sefaretimiz vas1tasile icab edenlere 
teblig edilmi~tir. 

Diger taraftan aldtgJmlZ haberlere na
zaran Bulgaristandan T rakyaya go~men 
akm1 ba~lam1~hr. Hi.ikfimet Bulgaris -
tandan bu suretle gelecek muhacirleri 
Ankara, Elaziz, Kocaeli, Konya ve ci
vanna iskan edecektir. 

Bulgaristan Tiirklerini teliifa 
diifiiren bir kanun 

Bulgar Ziraat Nezaretinin ne§rettigi 
yeni bir kanun Bulgaristan Tiirkleri 
arasmda heyecan husule getirmi§tir. Bu 
kanuna nazaran Bulgaristanm kurak sa
hasmda oturan Bulgarlar Kocabalkan, 
Karacaali, Varna ve havalisi gibi mah • 
suldar ve sulak yerlere nakledilecekler -
dir. Malum oldugu iizere bu mmtakalar· 
daki halkm yiizde yetmi~ini Ti.irkler te~
kil etmektedirler. Bu mecburi hicrete ta
bi tutulacak Bulgarlann oradaki miis -
Iuman ve Ti.irk emliikine yerle§lirilmeleri 
ihtimaline kar$1 hiikumetimizin alaka gos
termesi istenilmektedir. 

bileceklerini soylemi~lerdir. Sahidlerin .....-..--·------M-A_L_IY-~E-D_E_.J 
dinlenmesi bittikten sonra hakim Ekrem 

suc;luya: Lagvedilecek maliye ~ubeleri 
«- Son soz senindir. Bir diyecegin Di.in de lstanbul Maliye murak1b1 

var m1 ?» diye sormu§tur. Ra$idin yanmda tahakkuk ve tahsil mii· 
Suc;lu: diirleri top I anarak Istanbul Maliye kad-
«- Ben bir•ey yapmad1m» cevabmt ' rosu i~i ile me$gul olmu~lard1r. Bazt ga-

vermi~tir. zetelerin !stanbul cihetinde lagvedilecek-
Mahkeme, su~!unun i&ledigi suc;u sa - lerini yazd1klan Maliye ~ubeleri hak • 

bit gordiigiinden ceza kanununun 421 in- kmda verdikleri malumat dogru degil -
ci maddesine tevfikan iki ay hapsinc vc dir. Netice ancak birkac; gi.in sonra belli 
6 lira para cezasma mahkum etti. olacaktJr. 

Su~l lihsit; hemen tev i o undu ve 
hapisaneye sevkedildi. 

• • Muamele 
tadil 

vergiSI 
edilecek 

Sanayi Birligi dun bir 
toplanb daha yapb 
Milli Sanayi Birligi heyeti umumiyesi 

diin fevkalade olarak bir toplantJ yapm1~ 
ve muamele vergisinde yap1lacak tadilat 
etrafmda miizakerede bulunmu~tur. 

T oplanhyJ Birlik reisi Vas1f Doku -
man ac;mi$ ve Ankarada bu hususta yap
hgJ temaslan anlalml$hr. Vaslf DE>ku -
man, bundan evvel Istanbul maliyesinde 
yap1lan toplanttyl hulasa ettikten sonra 
sanayicilerin M aliye $Ubelerinin kontro
lii altmda kalmaktansa giimriikten iplidai 
madde gec;irirken muamele vergisi veril
mesi hakkmdaki noktai nazarlarmm Ve
kalet~e nas1l kar$1landigmJ bildirmi$hr. 
Maliye Vekaleti, her san'at ~ubesinin ip
tidai maddesi haricden gelmedigine go • 
re iptidai madde giimri.ikten ge<;e l'n 
muamele vergisi almak kabil olamJyaca
gmJ, fakat ham maddesini haricden.. ge -
tiren sanayie - istihlak vergisi kanununun 
oldugu gibi • bu $ekilde muamele yap
mak kabil olacagm1 Birlik reisine bil -
dirmi$tir. 

Diinkii toplanllda soz alanlar Veka -
letin buldugu ~eklin milli sanayi i<;in c;ok 
iyi olmakla beraber bunun gene iki defa 
vergi vermek gibi bir vaziyet dogurmas1 
endi~esini ileri siirmiislerdir. F akat ve • 
rilen izahatla bu endi$enin varid olarnJ· 
yacag1 anla~Jlmi&tlr. 

Deri, kauc;uk, trikotaj mensucat sa • 
nayii gibi biiyiik sanayi ham maddelerini 
giimriikten ge~irmekte oldugundan Ve • 
kaletten bu ~ekilde taleb yap1lmasma ka
rar verilmistir. 

KULTUR ISLER/ 
Muallimler arasmda 

Gazi Osmanpa~a orta mektebi mual
limlerinden Abdurrahman Sefik S1vas 
Muallim mektebi miidiirliigune, Kabata§ 
lisesi muallimlerinden Haydar Niyazi, 
Cazi Anteb lisesi miidi.irliigiine tayin e -
dilmi~tir. 

t;NIVERSITEDE 
Talebe Birligi konferanslan 
Milli Tiirk Tale be Birligi tarafmdan 

Eminonii Halkevinde bir konferanslar 
serisi tertib edilmi&tir. Birinci konferans 
giizide edib fsmail Habib tarafmdan 
(Genclik ve edebiyat) mevzuu etrafm -
da ve 13 nisanda verilecektir. Bundan 
sonra masile 16 nisanda Konservatuar 
tniidiirii Yusuf Ziya tarafmdan (Milli 
oyunlar ve halk havalan), 20 nisanda 
profesor Hir~ tarafmdan (Koy htfzJssJh
hasi), 27 nisanda san'atkiir 1. Calib ta
rafmdan ( Genclik ve tiyatro), 29 nisan· 
da do<;ent Enver Ziya tarafmdan (Av· 
rupa Tiirk inkllabtm nasi! iOTiiyor n. l 
tnay1sta Mahmud Esad Bozkurd tara • 
fmdan (Genclik ve milliyetc;ilik) etrafm
da konferanslar verilecektir. Bu c;ok mii
him konferanslar saat 18.30 da ba$hya
cak ve herkese a<;1k olacakhr. 

Profesor Muammer Ra~id 
derslerine ba§ladt 

Eski Oniversite rektorlerindne profe -
sor Muammer Ra~id iki yJ!danebri a~IT 
basta bulunmaktaydJ. Muammer Ra$id 
bu uzun hastahgmdan iyile$erek tekrar 
Oniversitedeki derslerine avdet etmi~ ve 
diin ilk dersini 1devletler hususi kukuku 
iizerinde iic;iincii s1mfa vermi~tir. 

SEHIR lST.-RRI 
Cocuk Baktmevine babah 

~ocuklar da almacak 
Edirnekap1daki Cocuk Bak1m Evine, 

yalmz, anas1z ve babas1z cocuklar ah -
myordu. Belediye riyaset makam1 ana· 
s1z olup ta bali ve vakti yerinde olm1yan 
babah c;ocuklann da almmasmt mu.,.aftk 

Uzak,ark ve A 
i,Ieri 

ff==\\ iinyamn politika i~ler 
1!:::::(1 kan~h. Habe§ ve R 

ri ayn ayn ~eyler ol 
Cenevrede ikisine bir zamanda 
C::i.inkii bu meselelerden her bi 
yade alakadar olan bi.iyiik de 
rinde miisaade gostermek ii 
emeline eri~mek istiyor. 

Habe~ ve Lokarno i§leri gib1 
ahvalile Avrupa i§leri de birb' 
maktad1r. J aponya Ba$vekili 
T okyodaki F rans1z sefirine F 
yet misakmm, Sovyet kuvvetle 
c;uri hududlanna yJgJlmasma i1 
memesini ihtar ederek Avrup 
i~lerinin birbirine bagh oldugu 
isaret etmi§ti. ,Simdi diger bir 
kam1, Sovyetlere kar&l J a pony 
manyamn birlikte cephe alacak 
liyerek Avrupa ve Asya i&leri 
tiin birbirine baglanm1~ oldugun 

Asyanm karasmda bulunan 
pon askeri kuvvetlerinin umumi 
gah1 Port - Arthi.iriin ve Dair 
nm bulundugu K1vangtung ya 
dad1r. Ciinkii buras1 vaktile 
zaptedilerek dogrudan dogruya 
ya ilhak edilmi$ti. 

Dairenden Royter Ajansma 
i:iine gore K1vangtung ordusu I 
birka~ giin evvel ne~reyledigi bi 
Kmlordunun Siberyadaki t 
kar§t J apon ordusunun dahi M 
Siberya hududunda azim kuvv 
malzeme y1gmakta oldugunu v 
makamlan, Siberyadaki kuvvetl 
almad.klan takdirde J apon o 
harekete ge~mege mecbur olaca 
dirmi tir. 

Bundan ba§ka Ktvangtung o 
salahiyettar miimessili, Sovyetler 
tigi askeri emelleri sayd1ktan son 
yetlere ~u hakikati hahrlamalam 
etmistir: «Gayet kuvvetli iki mi 
]aponya ile Almanya Sovyetle 
birlikte mukavemet ve muhalefe 
nacaktJr.» 

}aponyada en ziyade sozii ge 
dedigini -yaptlran askerler ve bilh 
yamn karasmda miitemadiyen 
yapan K1vangtung ordusu kuma 
oldugundan askeri isler kadar p 
dahi salahiyettar ve faal bulunan 
kamm J aponya ile Almanyanm 
Jere kar&I birlikte mukavemette b 
gmt resmen soylemi$ olmas1, Alm 
1 aponya arasmda Sovyetlere ka 
bir ittifak ve anla$ma yapJ!dJgJ :!1 
gec;enlerde yap1lan tahminleri teyi 
oluyor. 

fhtimal, Sovyet Rusyanm Avru 
fmdan arkasm1 temin ic;in F ransa 
keri ittifak misahm akdetmesi AI 
Rende gayriaskeri mmtakay1 i$ga 
ge saik oldugu gibi bu devleti Japo 
de yakmla$hrmi$hT. 

Uzak§ark ve Avrupa i&lerinin bt 
kan~ml$ olmasJ politika aleminin y 
inki~afidn. Diger bir inki§af ala 
Cin Cumhuriyetinin §imdiye kadar 
]aponya ile Sovyetler Birligi ar 
mevcud ~Ian ihtilafa ve gerginlige 
ffil$ olmasJd1r. 

Sovyetler Birligile D1$ Mogolis 
rasmda kar~1hkh yard1m muahedesi 
altmda askeri bir ittifak muahedesi 
landJ~I Moskovadan bildirilpigi zam 
i$e Cin Cumhuriyetinin ses c;1karma 
mas1 Japonyada derin &iiphelerle ka 
m1~, hatta Sovyetler Birligile <;in C 
riyeti arasmda J aponyaya kar$1 bir i 
oldugu bile T okyoda &ayi olmu~tu. 

Ciinkii 1924 senesinde Cin Cumh 
tile Sovyetler arasmda diplomasi mii 
betleri tesis ic;in M ukdende imzal 
muahedede Sovyetler D1$ Mogolis 
dahi Cin Cumhuriyetinin hukuku hii 
ranisi altmda bulundugunu tamml§l 
1 aponyada uyanan ~iiphelerin <;in in 
~ok eyaletlerinin daha elden c;1km 
sebeb olacagmt dii ~iinen Cin Cumhu 
ti &imdi Moskovaya bi!dirdigi bir not 
Sovyetlerle Dt~ Mogolistan arasmda 
zalanan ittifak muahedesini protesto 
mi~tir. 

Bu protesto ~iiphesiz mezkur mu 
deyi feshedemiyecektir. Fa kat <;in C 
huriyetile Sovyet Rusya arasmda bir 
tifak mevcud bulunmadigmJ teyid ve 
pat eylediginden J apon ordusunun 
tekrar tazyik eylemesine meydan b1r 
m1yacaktn. 

MUHARREM FEYZI TOG 
Biiti.in ham maddesini d1$andan geti -

ren trikotaj, kauc;uk, kimyevi maddeler 
ve sairesini d!&andan getiren lastik sana
yii, kakaosunu d1~andan getiren c;ikolata 
sanayii, bak1r, ttriyat, deri ve bilcumlc 
iptidai maddesini haricden tedarik eden 
sanayiin muamele vergisinin giimriiktl' a· 
lmmas1 laz1m geldigi tesbit edilmi~tir. 

gormii~ ve bu hususta Sehir meclisinden Cumhun·yet 
salahiyet te alm1~t1r. 

ECNEBI MERAFILDE . 1==========-==-t 

lptidai maddesini dahilden tedarik e • 
den sanayiin ise kanunda yap1lacak ta -
dilata aid noktai nazarlanm aynca bil -
dirmeleri takarriir etmi&tir. 

Sanayi Birligi idare heyeti bu esaslara 
gore bir rapor haz1rllyarak Maliye Ve
kaletine verecektir. 

Bu hafta <;ok seyyah gelecek 
Alman band1rah Lettina vapurile bu

giin §ehrimize 350 Alman seyyah1 gele
cektir. Oniimiizdeki pazarlesi giinii bir 
Alman, sal1 giinii de biiyiik bir fngiliz 
vapurile §ehrimize 700 kadar ingiliz ve 
Alman seyyaht gelecektir. Alakadarlara 
gelen malumata gore, bu ay §ehrimize 
en fazla aeyyah geldigi ay olacaktlr. 
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6 uma - meleri esas o1dugundan bu1unduklarl 
:Ankara 9 (Telefonla) - 107 d: ihti _ yerde klt'a, s1mf k1t'as1 bu1unmiyan ve

rah ihtiyat slibaylan kanunut1 . ya garnizona uzak bu1unan yerlerdeki 
t 

de b1r aza-
y~ subaylarmm her iki s~ne Vekiller ihtiyat subay1arm c;agmh§larmda har-
ml 45 giin devam etmek uzere 1 dir cirah ad1 altmda para verilmiyerek yal-
H . . ~ 1 klan yazi 1 . _ eyeb karanle c;agm ac.a rlik bilgi- mz yol paralarmm verilmesi ve ancak 
Buna sebeb yeni ve esk1. as~e t subay • seferde, • hizmette ve hazarda umumi 
lerinin geni~letilmesi ve ihhya gun 0 _ manevralara ~agm1d1klan zamana has-
l.arma bugiini.in ihtiyaclarma u! redilmesi uygun goriilmii§tiir. 
1 

... etrnektir. 
an barb vasita1arl!~l o~r . d'ye ka _ Bu esbab1 mucibesini bu suretle hu-

Fakat biit<;e endi§esJ1e §lTD 
1 1asa ettigirn kanun layihasmi bildiri • 

11ar <;agmlmamakta ·i~ile:· b" t e dii§iin- yorum: 
Milli Miidafaa Vekalet~ ~ ;m harb 1 - (1108) numaralt maa§ kanununun 

t!esile de olsa ihtiyat su ay ~ . dorr. ru 13 uncii maddesi a§ag1daki gibi degi§ti-
bil · · 1etnrnemesm1 "' -l'r 1 .. t hd 1 1 . g1lerinin gen~§. ·nt Miidafaa but- rilmi§tir: ucret e mus a em o an ara 
bul.maml§ ve ~;.t I§lD M~an ba§a c;tkanl- istirahat ve masalihi zatiyeleri ic;in se
!;esme fazla yuk olma tur Tek- nede azami 15 giin ve raporlara taay • 
maSl ic;in bir teklifte bu1un~u§ · AI' yun eden hastahklarmdan na§i iki ay 
1. B okanbgmca ve I 1 6 
, if Genel KurmaY a~rinde gi:irii1mu§, mezuniyet verilebilecegi dahi 07 nu-
Asl<J!ri !;!U.raca .~a Y 

1 
da sorularak marah kanunun 14 iincii maddesine go

\rek!letlerin rnuta1ea1ar M'l1' Mii- re subay ve askeri memur1ardan ha -
1 hniDI§br. 1 I . - 1 ;rnuvaf1k ceva~ ~r a olda haZ1rladig1 zarda talim ve manevra ic;m c;ag~n an -

dafaa Veka1etmm bu Y 'Id' !arm bu muddetleri ic;in iicretleri dahi 
kanun layihasi Meclise veri 1' d . dairelerince tam o1arak ita olunur. 

L
, 'h esbabl rnucibesinde eni • Vazife esnasmda bir kaza neticesinde 
ay1 anm 1' hasta1anarak vazife ba§ma gelmiyen • 

1yor ki: k t' larm bu 
b l'k olursa, 1 a lerin iicretleri hakklnda memurin mi -

cBir sefer er 1 . .1 ri i art1rrnaga 
ihtiyat subay1arm. b1lgihear.ebe vazifesi sillu muamele olunur. 

k
·t b 

1 
adan b1r rnu Mukave1ename ile istihdam olunan1ar 

va l u m ld' Halbuki se - t k 1 1 . d k' 
alm 1 n da 

rnuhteme rr. ,_ .. bu husus a mu ave ename erm e 1 §e· 
a a iihim eks1gm1 

ferberlikte ordu~u~ ent ~baylarm Har- raite tabidirler. 
k t k alan 1ht1ya s . 2 - 24 iincii maddesinin ba§ tarafma 

apa aca . .kl'l harbindenben l' 1 bi Urnurni ve Istl a (seferberlikte) kaydi i ave ~ unur. _. . 
barb bilgileri artm1maml§tir.• 3 _ 25 inci madde §U §ek1lde degt§tl-

. g··.-1lacak ihtiyat subay1arm r•·lm1·.,tir: Talim ve manevra miinase • 
Ta1une c;a .... .. k" o -; . . birden c;agmlmast rnum un • betile silah altma alman memur1ar as-

hepsmm _ . . 1f riitbe ve dogum- keri ri.itbeyi haiz olsun, olmasm maa§
lamlyac~gt ~;~~~~ ~uayyen talim saf- lan mensub olduklan daire ve dev1ete 
~ma ~:eher ytl bir k1sm1 c;agm1aca • bagh miiesseselerce tam olarak verilir. 
¥a arm b .. "k bir k1sm1 piyade smi· Serbest meslek erbabmdan bulunanla-
gmdan ve u~u . M if ve Ad -
fmda yeti§tin1mi§ o1taal~ · /~:g"mlacak _ nn talim ve manevra ic;in orduda ka -
liye mensub1armm un .. 1 lacaklan mi.iddete aid riitbelerine gore 

kteb1erin ve mahkeme e - maa§1an k1t'aya iltihaklan tarihinden 
l~n tayt~lar n;,\yanna raslattmldigmdan itibaren Milli Mi.idafaa Vekaletince ve· 
on a 1 'f 1 i de ak -
mekteb ve daire1erin vaz• e er rilir. 
samiyacaktlr. b Kanunun ne§ri tarihinden muteber o· 

L , 'haya gore: A- ihtiyat su .. ay - tacag·l da kayidlidir. 
ay1 b "ll roues -

lardan devlet ve devlete ag 1076 numarah ihtiyat subay1ar ve as-
1 lar esasen maa§ d sese1erde memur 0 an b' keri memur1ar kanununun 19 uncu rna 

a1makta o1duklarmdan iki senede IT desi de §Oy1e degi§tirilmi§tir: ' 
talim maksadile c;agmldiklan zaman Seferde hizmete ve hazarda umumi 
Vekalet1erince rnezun say1larak devlet manevralara c;agmlan ihtiyat subay ve 
memuru olanlarm maa§lan aynen ken- askeri memurlara celb ve tedrislerin~e 
ai daire1erince ve serbest meslek sa - muvazzaf subay misillu harcirah ven -
hib1erinin de rutbelerine gore maa§la- 1I'r. Hazarda talirn maksadile c;agmlan-
rlnln M iidafaa butcesinden verilmesi. . 

d kl lara yalntz yol parast vcrilir. Yevmtye 
B - lhtiyat subaylarln bulun u .. art . 

· lardaki ktt'alarda tallm gor - venlmez. 
garmzon IIIIIIIIJII!IIlllllt!lt!llttlllllllllllll!l!llllllllllllllllll'111"""""""""""""""'"'-·---................. " ............ ,", ... , .. ltull 

ingiliz • M1sir 

gorii,meleri 

Paskalya tatilinden son· 
ra devam edecek 

d 9 (A.M _ Lord Cram • 
Lon ra l b' ale ceva • 

b kendisine soru an IT su t 
orne, b rak1lan n • 

ben paskalyadan sonray~ . I d l k .. .. l nln ost u ve 
iliz • MlsiT goru~me en 

g · · d reyan et-
m"t k hl'l bir anla~ma I((ID e ce u e a h ·· b yanat-

k ld v nu ve fakat enuz e 
me be o ugu k b' f · f k ) IT sa • 
ta bulunulmasl muva 1 

1° a~. L rd 
h • d'V'ni soy eml~hr, 0 aya g1rme 1g1 I . A 

Cramborne, miizakeratm iler emh e~l~e d~: 
ni baz1 en~eller bulundugu a liD da 

1 

. I d . k ,. haberdar o rna I -11ay1a ar an at 1yyen 
ibm soylemi~tir. 
Profesor Afet, Ankara Halke

vinde miihim bir konferans 
verecek 

Tiirk Tarih Ku-
Ankara 9 (A.A.) - . kklnda 

rumu Alacahi:iyiik hafnyat~:e~ tara -
kurumun Asba§kam B~yan . konfe -
fmdan Ankara Halkevmde b•r 
rans verilecektir. 

Bartmda Atatiirk giinii 
Bartm 9 (A.A.) - Bartmm Atatii~k 

.. .. biiyiik tezahiirlerle kutlulan 1
' gunu . la-

Di.in gece orta okul taleb:le~1 ~ener: a-
y1 yaptllar ve Parti kurag1 onun~e. Y . 

.. k C H Parbsa n•-!jasm Atatur , ya~asm . . 0 
dalarile tezahiirat yaptilar Saat 20·\ 
Qa halkevinin haz1rladi~ toplanti c;o 
kalababk oldu. Birc;ok kimseler yer bu
iamad11ar Hit11beler, §iirler okundu ve 
A.tati.irke baghhk andl ic;ildi. 

Halka dagthlan fidanlar 
~nkara 9 (Telefonla) - 936 sene • 

Iinde Ziraat Vekaleti 11 fidanhgm~a 
yeti§tirilen 87,500 a~.l1 koklii ve 2 m1l· 
Yon 392,055 Amerika.n ?sma fida~1, 
50 896 muhtelif narenc1ye f1dam, 500 bm 
~a; fidam, 66,750 dut, 605 hst!k ve 
16 205 muhtelif meyva fidam miistah 
sill~re dagltiJm1~t1r. Bunlardan Erenko! 
fidanhgmda yeti~tirilen 42,000 asma fl. 
dam be§eT kuru~tan, digerleri kamilen 

ineccanen dagltllml§llr. 
Gazi Anteb flst1gmm Antalyada da 

yeti~tirilmesine ba~landJgmdan 50 flstJk 
fidanl a11 ile iiretilmek iizere damtzhk 
olarak Antalyay yerilmi1tir. 

M~skova radyosun· 
da Tiirk gecesi 
12 nisanda biiyiik bir 

konser verilecek 
Moskova 9 (A.A.) - Devlet biiyiik 

kademik tiyatrosu artistleri, Tiirkiyeye 
a n sene geli§lerinin y1ldoniimii miina-
gec;e · d d d T" k' · · sebetile 12 n1san a ra yo a . ur ~~.e 1~m 
b" "k bir konser vereceklerd1r. Turk1ye 
· ~yukonser 1724 metroda Komintern is-
I<;ID ' l ,_ nu ile ne§ro unacaid1r. Bu konser, 
tasyo T" k' '1 20 d 
12 nisanda ur 1ye saatJ e saat e 
ba~hyacak ve bir buc;uk saat siirecektir. 

Konserin prog~anu ~u~.ur =. . . 
p·yanist Oborm: Gluckm melodisi, 

Ch 
1 
inin ballad!, T ausikin Schumann -

d 
opkarakc;1s1, Lisztin Campanellasl 

an .. . . N r k k' O era miigann\Sl ortsov: -.-ay ovs I· 
· ~ikvaya Dama operasmdan Eletzki

~:: Aryasi, Caykovskinin .Yolanda ope-

rasmda ~arklsl. . . 
0 era muganniYI'~I Maksakova: Mus-

sorsSnin Kova~ina op~rasmdan Martanm 
A yasl Rimski - Korsakofun Snegaro((· 
k: ope,rasmdan Lelia §ark1s1, Bizetnin 
C rmen operasmdan Kabanera. 

3
Kemancl Ostriyak: Saint • Saensin 

C icioso randosu, Dvorakm iic;iincii app 
Slav dans!. . . . 

Opera miigannJSJ J a dan: Rahmam -

f n gene; ((ingene ~arkiS!, <;aykovskinin 
no u I b'ld' k · · k <<bir kelime i e 1 mne 1stenm>> §ar IS!, 

b. Floranse §arktsl. 
IT .. B R' k' Opera muganmyesi arsova: 1ms 1· 

K rsakofun Senr.guroc;ka operasmdan 
5 °eguroc;kanm Aryas1, Rimski - Korsa
k;fun giile ~§~~ bu.l.bii.~ §arkiS! ve tiirkc;e 
I rak Aliab1evm bulbul §ark1s1. 

0 a Opera mug an nisi Pirogov: <;aykovski-
. r1Jgm geceleri, Volga kayikc;1lan halk 

nm"' d' ' P 1 d §arklsl, ~?ro mm rens gor operasm an 
Galitzkmm aryasl. 

Piyanoda Makarof: 
Konserden evvel devlet tiyatrosu ikinci 

direktorii Arkanof, ufak bir hitabe irad 

edecektir. . 
Moskova 9 (A.A._) - 1 ~ nisand~k1 

konser k1sa tuliimevc 1stasyomle de venle
cektir. T uliimevc 50 metrodur. • 
. Ka~td fabrikasmm resmt 

kii~ad1 
Kocaeli 9 (T elefonla) -. l~~it ka • 

v d fabrikasmm kii§ad meras1mmm ay 
~~nuna dogru yaptlmasl muhtemeldir. 

ziyaretler 

Van Zeland Lehistana, 
Leh Ba,vekili Pe,teye 

gidiyor 
Var~ova 9 (A.A.) -Van Zelandm 

paskalyadan hemen sonra buraya gel , 
mesi bekleniyor. Ziyaret tarihi heniiz tes
bit edilmemistir. 

Lehistan Ba~bakam Budape~teyi 19 
nisanda ziyaret edecektir. D1~ Bakam 
Bek Belgrada nisan sonunda veya rna -
y1sm ilk giinlerinde bir ziyaret yapmak 
niyetindedir. 
Var~ova 9 (A.A.) - Norvec; D1§ 

f§leri Bakam Halvdan Koht yakmda 
buraya gelecektir. 

Gazi Kopriisii 

Naf1a Vekaleti; 
kabul etti 

tadilatJ 

Ankara 9 (Telefon1a) - istanbul Va
lisi Muhiddin Ustiindag1 buradaki te
maslanm bitirdikten sonra bu ak!iam ts 
tanbula hareket etti. Muhiddin V"stiin
dag, Gazi Kopriisiini.in projesinde Na -
f1aaca yapi1an tadilat hakkmda dedi ki: 

c- Proje iha1e edilrni§tir. Nafta Ba -
k:.nhg1 kopriiniin cephesinde baz1 ta -
dilleri muvaflk gormii§tii.• 

Kopriiler Miidi.iri.i Galib de buraya 
ge1di. Naf1a ile temasta bu1undu. Tadili 
istenen cihetlere aid i§ bitmi~ ve key -
fiyet te istanbu1a yaz!lmt§br. 

Makedonyada diin milt
hi, bir zelzele oldu 
Atina 9 (Hususi) - Diin ak~am 

18.25 te merkezi Serez olmak iizere bii
tiin Makedonyada 11 saniye siiren ~id -
detli bir zelzele olmu~tur. Zelzele Dra
ma, Demirhisar, Kokliide de hissedil • 
mi§se de en biiyiik hasar Serezle civarm
da olmu~tur. Serezin pek ((ok evleri otu· 
rulam1yacak bir hale girmi§tir. fnsanca 
telefat yoktur. Biitiin bu civann ahalisi 
panige tutularak k1rlara iltica etmi$ bu
lunuyorlar. 

Diinkii zelzelenin merkezi 1928 de 
Filibe zelzelesi merkezinin aynidir. 

Sofya sokaklartnda 
•• • u y 

Sofya 9 (Hususi muabirimizdcn) -
<;ifh;:i firkasJ !ideri Kic;cf bu sene 14 kii· 
nunusanide Bulgar koyliisiine hitaben giz
li bir beyanname ne~retmi~ ve Bulgaris
tanda feshedilen kanunu esasinin ve mil
letin elinden alman hukukunun iadesini 
istemi~ti. 

Sofya Miiddeiumumisi Kic;efin be , 
yannamesi iizerine fukalan sed kanunu 
mucibince Ki((ef aleyhine dava a((mi~tJ. 
Bu sabah Sofya ceza mahkemesinde bu 
davaya ba~lanm1~t1r. Bu. f1rkalan sed 
kanunu iizerine bak1lmasma ba~lamlan 
ilk davadu. 

Kic;efin mudafii olarak mahkemeye 
biiti.in siyasi fukalara mensub avukatlar 
c;JkmJ~lardJr. F1rkalarm bu davadan bii • 
yiik bir siyasi mesele yapmak istedikleri 
a~ikard1r. Kic;ef, Bulgaristanda biitiin si
yasi f1rkalar liderlerini ve f1rkalarm ileri 
gelenlerini yeniden kendisine $ahid gos
terdigi i~in dava temmuzun birine talik 
edildi. 

Bu arada mahkemenin online Kic;efin 
taraftarlanndan be~ yiiz ki~i kadar top
lanml$ ve Ki((efin mahkemeden ~1kma -
sm1 beklemi§lerdir. Ki~ef c;1kar c;1kmaz 
bu kiitle kendisine biiyi.ik tezahi.irat yap
ml~ ve Ki((ef ba ta olmak iizere Sofva 
sokaklarmda da ni.imayi~e te~ebbiis et -
mi~tir. Fa kat vaktinde yeti~en siivari po
lisleri bu niimayi~e mani olmu~lard1r. Bu 
arada niimayi§c;ilerle polis arasmda kan· 
h c;arp1~malar da oldu. Polis birc;ok nii
mayi$c;ileri tevkif etti. KiC<ef tevkif edil -
memi&tir. 

Tayinler 
Ankara 9 (T elefonla) - Ociincii 

Umumi Miifetti~lik Ziraat mii~avirligine 
Re~ad Atala, Samsun Ziraat miidiirii 
Hilmi Konyaya, Denizli Ziraat miidiirii 
Remzi Samsuna ve T rakya ziraat miite· 
hassiSI Esad Denizliye tayin edilmi$tir. 

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

Sovyet Rusyadan 
Yazan: NadirNadi ROportajlar 

--=:Din ve Milliyet=-
Rusyada 

18 
kiliselerin a~dmas1 i~in verilen miisaade 

sene evvel ba,byan miicadelenin 
muvaffak oldugunu ispat eder 

-15-
Son zamanlarda Avrupa matbuatmda 

s1k s1k okuyoruz: Rusyada din ve milliyet 
duygulan tekrar canlamyormu~. Daha 
dogrusu, rejimin ki:irletmege ugra§hgl bu 
iki mefhum, biitiin gayretlere ragmen 
maglub edilememi§; ve arhk ba~a ~Ikaml
yacagml anhyan hiikiunet te bu i~le me~· 
gul olmuyormu~. 

Din duygusunun, ibadet etmek, bir 
Allaha yalvarmak ihtiyacmm, halk ru· 
hundan sokiiliip attlam1yacagm1, Rusyada 
yap1lan tecriibelerin vard1g1 neticelerle is
pat etmek istiyenler bir((ok misaller goste
riyorlar: 

Hiikumet tarafmdan ac;1k kalmalanna 
miisaade edilen kiliselerde bayram veya 
pazara tesadiif eden ta til giinlerinde [ ¥] 
miihim bir kalabahk toplanud1. Bu kala
bahk son seneler zarfmda azalacag1 yerde, 
gittik~e c;ogahyor. 

Noel ak~am1 evlerde ((am agac1 kur
mak, dini toplant1lar yapmak yasakh. 
Buna ragmen gizli olarak c;am agac1 satm 
alanlar ve Noel ak$ammt diger Avrupa 
memleketlerinde oldugu gibi tes'id eden
ler pek ((oktu. Bu sene ilk defa olarak bu 
yasak kaldmld1. Y asagm kaldmlmas1 
Rusyanm her tarafmda tezahiiratla kar~l
landt. 

lhtilal zamamnda kapatilm1~ alan ki
liselerden bir k1sm1, tekrar eski hallerine 
getirildiler. lderinde papazlar var; balk 
buralarda dua edebiliyor. 

Gene bu seneden itibaren bir kanunu
sani giini.i, resmi tatil glinii olarak ilan e
dildi. 

~~Ito 

Bana kahrsa biitiin bu misaller, Rusya
da din duygusunun olmedigini veya tekrar 
canlandigml ispat etmekten c;ok uzakt!r
lar. 

Sovyet hiikumeti, ihtilalin ilk senelerin
denberi din duygusunu korletmek i((in 
&iddetli bir mucadele ac;ml~t!. E&er bu
p:i.in 82:1 mu ameha ar are etler kar,l
smda bulunuyorsak, bu daha ziyade on se
kiz sene evvel a((Ilan miicadelenin muvaf
fak oldugunu ispat eder. 

Bugiin Rusyada dinle en ufak bir ala· 
kast goriilmiyen muazzam bir genclik 
kiitlesi var. 

Din hareketlerine hr&l gosterilen mii
samehamn sebebi i~te bu kiitlenin telkin 
ettigi kuvvet ve itimadd1r. 

Bir yortu giinii biitiin kiliseleri dola§t· 
mz, bir tek gence rashyamaz!•mz. 

Buralara devam edenler ba~tana~ag1ya 
ihtiyar veya otuzunu gec;kin, eskiden kal
Jila insanlar I 

Evvelce bunlarm, genclerin ahlak1 ii
zerinde menfi tesir yapmalarmdan korku
]uyordu ve istedikleri gibi kiliselere girip 
~1kmalan ho~ ~oriilmiiyordu. Bugiin boy-

Bugiinkii Mecliste 
Ankara 9 (Telefonla) - Ankara 

$ehri !mar miidiirliigii ve Yi.iksek Mii • 
hendis mektebi 1932 y1h son hesabma aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduguna 
dair Divam Muhasebat reisligi tezkeresi
le son hesab hakkmda kanun layihalan 
yarmki mecliste gi:irii~iilecektir. 

Ruznamcde maa~ kanununun onuncu 
tnaddesinin tefsiri hakkmdaki tezkerenin 
geri verilmesi de vard1r. 

Biitc;e enciimeni yarm Meclis i((tima
tndan sonra toplanarak fnhisarlar Umum 
Miidiirliigii 1936 y1h bi.it((e kanun layi -
hasm1 miizakere edecektir. 

Kocaelide ipek~ilik 
Kocaeli 9 (T elefonla) - Adapaza

nnda a((llacak ipekc;ilik kursu ic;in tayin 
edilen muallimler geldi. !pek((ilik ilerle -
mesi i((in ciddi hareket ba§lad1. Koyler -
den kursa geleceklerin masraflan vila -
yet<;e odenecektir. 

Bu suretle Kocaelinde ipekc;ilik bii • 
yiik bir inki&afa mazhar olacaktu. 

le bir tehlike mevzuu bahsolmiyacagl ic;in, 
Sovyet hi.ikumeti miisaadekar davranarak 
«ruhi istirahatinizi keyfinize gore temin 
ediniz I» diyor. 

Rusyada 1samn dini, org sesleri arasm
da can ~eki~en bir hastad1r. 

~~:to 

Milliyet meselesi boyle cifgil. 
Uzun zaman, I 917 ihtilalinin ba~ka 

yerlere de sirayet etmesi beklendi. 0 za
mandanberi Avrupa memleketlerinin ~o
~unda miisaid vaziyetler, fusatlar Glkhg1 
halde (Revolutiox: mondiale} bir hayal 
olmaktan kurtulam1yordu. 

Bu hakikat anla~IIdlgi giin, Rusyayi 
idare edenler dJ&andan iimidlerini kesti
ler, kap!lanm kapaylp kendi alemlerine 
daldilar. 

F akat bir memleket, nekadar biiyiik a
! ursa olsun, yalmz (kendi kendine) yasJ
yamiyor. 

Y abanc1 memleketlerde komiinizm teh
likesi azalml&h. Birer iki~er Sovyetler 
Birligini tammaya ba~ladtlar. 

Bugiin, Milletler Cemiyetinde aza alan 
~usyanm. d1sar1dan goriinii~ii. herhangi 
b1r devletm d1~andan goriinii~iinden fark
SIZdlr. 

Memleketin kinde, milliyet cereyamm 
kuvvetlendiren iki hareket var: 

I ) Carhk politikasm1 anduan bir mer
keziyetc;ilik. 

Ba~langicda, nisbi bir istiklalleri alan 
kiic;ii~ ~umhuriyetlerin elindeki salahiyet
ler gJtlikGe azalmakta, bu salahiyetler 
Moskovaya ]ntikal etmektedir. KiiC<iik 
cumhuriyetlerdeki mahalli komiserliklerin 
((ogu merkeze baglanm1~hr. Bugiin bun
farm faaliyeti ancak maarif, s1hhat ve 
muaveneti ic;timaiye gibi sahalara inhisar 
ediyor. 

2) Mekteblerde milliyet politikas1. 
Buna dair yalmz bir misal vermekle 

iktifa edecegim: 
C enlerde mekteb ~ocukl n arasmda 

bir anket yap1lml~. Muhtelif ya$ta ~ocuk· 
lara ileride se~ecekleri meslekler hakkmda 
sualler sormuslar. Sualleri ve aldiklan ce
vablan bro&iir halinde ne~retmi~ler. Sual
lerden biri &U: 

N eden bu mesleij intihab ediyorsu
nuz? 

<;ocuklann yiizde elliden fazlast: 
Bu suretle vatamma daha faydah ola

r:a~tml iimid ediyorum. 
Diyor. 
<lnsaniyet ugrunda ((ah~mak) prensi

pini ileri siirenlerin say!Sl yiizde on be§ 
bile degil. 
______ NADIR NADI 

(•) Rusyada hafta tatili her aym, al
tmci, on ikinci ilah. g\in1eri o1arak tes
bit edilmi~tir. 

Miithi~ bir ke~if! 
Ankara 9 (Telefonla) - Yeralt1 su· 

larile komiiriin nerede bulundugunu gos
terir bir aletin ka ifi muhtelif dairelere 
ve miiesseselere miiracaatle icadm1 sat • 
tnak istemi§tir. Alet, Ziraat enstitiisiinde 
Fizik Enstitiisii asistam Said Ali tara -
fmdan tetkik edilmi~ ve fenni hic;bir kly
tneti olmad1g1 goriilmii§tiir. 

. Verilen .r?pora nazaran bu alet kapah 
bu kutu 1c;me konulmu~ balmumu ile 
miknatJstan ibarettir. 

Eski Posta miidiiriiniin 
muhakemesi 

Ankara 9 (T elefonla) - Eski Pos
ta Umum Miidiirii ve arkada$larmm 
muhakemesine bugiin tekrar ba~land1. 
Mahkeme nakza ittiba etti. Maznun ta
raf tevsii tahkikat istemedi. Miiddeiumu
mi iddianamesini serdederek tecziye ta
lebinde 1srar etti. Mahkeme miidafaa ic;in 
14 nisana birakild1. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kabahat kim de? 
~?:!!!! e((en giin bir Rum delikanhsi 
~ bana ~oyle derd yamyordu: 

- Size miihim bir~ey soyliyece-
8im, gazeteye yazm1z da hiikumet buna 
bir ~are bulsun. lstanbulun butiin giizel 
Rum kiZlan, gidip Atinada evleniyorlar. 
Bu yiizden hem giizel ktzlar, hem de dra• 
homalan, memleket dl&ma c;Iklyor. Hi.i
kumet iki tiirlii servetin istanbuldan Ati· 
nava ta$mmasma mani olmahdlr. 

Rum delikanl!SJrun belki hakk1 vardt 
aroma, hiikumet Rum k1zlanmn gidip A
tinada Y unan delikanhlarile evlenmesine 
nas1l ve ne diye mani olabilirdi? «iki go
nul bir olunca ayiramaz padi$ah>> diye 
bir soz vardtr. 1ki taraf raz1 olup evlendik
ten sonra, hiikumete ne? Onun ic;in hicr 
bir&ey yazmad1m. 

Birkac; gun sonra, delikanlmm sozlerini 
akh ba~mda bir Ruma anlattlm. 0, mese
leyi $Oy)e izah etit: 

- Delikanlmm siiyledigi dogrudur. 
~akat bu siyasi veya 1rki degil, tamamile 
1khsadi bir harekettir. 1stanbullu Rum 
kiZlannm, Atina delikanhlanm istanbul
lu Rum S(enclerine tercih etmelerinin se
bebi, drahoma meselesidir. Burada bin 
lira drahomast alan bir kJZ, iyi bir koca 
bulamad1g1 halde, Atinada alasm1 bulur. 
Ciinkii bin liranm istanbulda biiyiik k1y· 
meti yoktur amma Atinada, drahminin 

dii&iikliigii yiiziinden miihim bir servet 
te§kil eder. 1 te, Rum kJZlanmn Atinada 
evlenmelerinin sebebi budur. Y oksa ne 
Yunanistam Tiirkiyeye, ne Atinay1 istan
bula, ne de Yunan genclerini Rum deli
kanhlanna ba~ka bir dii~iince ile tercih 
etmezler. Bilirsiniz ki miibadele suretile 
Atina ve Yunanistana gidenlerimiz, is
tanbula ve Tiirkiyeye donmek i((in can 
ahyorlar ... 

Birka~ giin sonra ayni Rum delikanllS!
na rasgeldim. 

- Bekliyorum; dedi, hala rica ettigim 
~eyi yazmad1mz. 

- Y azmad1m. Ciinkii kabahat, siz 
Rum delikanhlannda imi~. Kendinizi 
pahahya satmak iC<in evleneceginiz k1ziar· 
d~n ~iiksek drahoma istiyonnu~sunuz. 
$1md1, yazacag1m ki hiikumet, sizin dedi
~iniz gibi, iki tiirlii servetin memleket ha· 
ricine c;1kmamas1 ic;in, bir kanunla k1zlann 
kocalanna drahoma vermeleri adetini kal
dJTSm I 

- Aman etmel 
- Amam zamam yak. . 
Ded1m ve i~te dedigimi de yaphm. 

Evet, silahlanmazsan kopek gibi 
oleceksin! 

«Va - Nu» Milletler Cemiyetine ~ok 
bel ba~lami~hr. Cok insani bir fikirle isti
yor ki Milletler Cemiyeti, diinyaya hakim 
bir kuvvet olsun ve harblere meydan ver
mesin. Onun i((in, benim, goze batan rea
litelere dayanan yaz1m1 ve Milletler Ce
miyetinin birka(( biiyiik devletin oyuncag1 

oldu~u hakkmdaki dii~iincemi begenmi -
yor. Bence fena alan Milletler Cemiyeti 
fikri degil; Milletler Cemiyetini, hakiki 
sulh gayesinden ziyade kendi hususi ihti
raslanna a let etmek fikridir. F akat arka
da~Jm, ekseriya, yapt1g1 gibi, i~i kan~hra
rak benim yaz1mdan, Milletler Cemiyetini 
istemedi~im ve harb istedigim manasm1 

<;1kanyor. Sonra da soruyor: dl!e kopek 
Ribi olecek miyiz yahu? Ba§ka c;are yak 
mu~>> 

Eger, yalmz Milletler Cemiyetine bel 
baglar da, topsuz ti.ifeksiz, tayyaresiz ve 
~iittefi~siz kahrsan, bil ki kopek gibi 
oleceksm I hte en yeni misali: Habe*is~ 
tan! 

Y eniden petrola 
Ambargo konulmas1 
ihtimali kar,Isinda 

(Ba1makaleden devam) 
Ancak zannolunmaz ki F ransa i§i !ngil
tere ile kendi arasm1 ac;acak kadar ileriye 
gotiirmii~ olsun. 

Muhtemel alan ~udur: ltalyaya kar§l 
ne p;trol a.mba.rgosu teklifinin, ne de diger 
zecn tedbulenn geriye almmalan mev· 
z~~ b~~solmakslZ!n 1 talyan - Habe~ bar• 
bml bJhrecek alan sulhun istihsal ve te• 
mini miimkiin olup olm1yacag1 i&i iizerin· 
de tevakkuf olunacakhr, ve zaten bu a• 
ra~tJrmalar esnasmda ar!Jk gecikmiyecek 
alan hal yagrour mevsiminin gelip c;atmaSI 
Avrupa diplomatlanna biraz nefes ald1ra~ 
cakhr. 

. ~ld1racakhr aroma mesele de oldugu 
g1b1 dunnakta devam edecektir. 

YUNUS NADI ---..... --
1ki giizel konser verilecek 
~ehrimizden g~ecek alan Rumen 

Koral heyeli, K1Z11ay menfaatine 26 ni
san pazar ve 28 nisan sal! ak§amlan 
o1mak iizere 1ki konscr verecektir. 
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Blylgml, on ve Ul;larmda teker tiiker Catalile tabagm kenarma vurarak gar· 
beyazlar buakarak oyle ustahkla boyar sonu l;agJTdl: 
ki keskin elektrik J§lgl vurdugu zaman - - Sen, ne sersem herifsin bel.. Go -
Jar, ordek ba~J parlamasa, hakiki akh - ziimiin i\;ine bak ... ,Simdi kalaylamaga 
gmdan karahgmdan §iiphe etmek akhmza ba§lamiyayJm, .. Ugursuz, sersem herif! 
gelmez. Okiizliik istemem! ~ 

0 da bunu bilir: b•y•klanm bumuna «Bizimki» nin hesab pusulasmdaki \;iZ· 
biti~tirerek sag elile s1gazlar, ve sinsi sinsi giler, dorttii: 

giiliirnser. - Dordiincii kadeh: Kiifiir! 
Zevk ehli bir adamd1r. ,SapkasmJ ka~- G b 1 b 1 k"'f"' tt"kt 

I ·· ·· · a· k k 'fl" k "fl" b" arsona o o u ur e 1 en sonra anmn ustune In JTere ey1 I ey1 I IT b" a·· d"" .. 1.. .. d . d . d 1ze on u: gu U§U var 1r, s1ze e sJTayet e er. • 
Bi_r g~n: bir arkada§la beraber k~~ino·l - Kusur~ . ba~may•~: · · .. Ben, asab1 

ya g•rmi§hk. Kenar masalardan bmnde adamJm. ·: SmJrlenme hukmum gec;mez ... 
bizimki oturuyordu. Elile yamna c;agJrd•: ~~· vakhle az maraza c;•karmamJ§ de • 

- Buyursunlar, buyursunlar ... Rica gJhz. 
ederim, §oyle gel in... Ayak tiirabiyim. Eski huvardahk maceralanndan dem 
Allah omiirler versin I vuruyordu: 

Ve hemen gozlerini devirerek garsona - Bugiin de oldiim I Sanmaym ... 
bakt1 ve l;lkJ§h: Vallahi, goziim k1zacak olursa, bakmam 

- Hayvan seraskeri ..• Sersem ser - goziiniin ya§ma, basanm tokad1 . .. H1r • 
sem, ne yiiziime bak1yorsun? lkram et - Simi alamazsam, vururum tekmeyi: a yak· 
sene, iltifat etsene ... Haydi, durma. lanmm altma ahr, pestilini <;1kannm ..• 

Kendi de yerinden kalkml§, bize yer Hesab pusulasmda c;izik, be§: 
gosteriyordu: - Be§inci kadeh: Darb I 

- 1stirahat buyurunuZ··· T abii, yor· Arkada§Im, korkmu§ gibiydi: 
gunsunuzdurl - Aman, ne diyorsunuz? Size yaki· 

«Bizimki», o gun yammdaki arhda- §IT m1? 
tim• tamm1yordu, tam§hrd1m; pek mem - «Bizimki» nin, gozlerini hiddet biirii • 
nun oldu: . mii§tii, Iaf dinliyecek hal de degildi. Et • 

- Te§erriif ettik. ·· Diinyalar, benl!D tigi kavgalan, dovdiigii adam! an anla -
oldu. tJyordu: 

T ekrar, garsona dondii: 
- Bak, ne emrediyorlar? 
Bunu, kendi hesabma, bize ikram san

maymJz. «Sakom pursuva», onun dort 
elle sanld1g1, canla bagland1g1 bir pren -
siptir, ve o, bir prensip adam! oldugu i!<in, 
prensiplerinden en kiil;iik bir fedakarh • 
ga bile tahammiil edemez. 

Arkada§l!D, kulag1ma f1sJidadt: 
- Ne nazikl Ne c;elebi adam! 
Cevab vermedim. «Bizimki» nin oniin-

i:le duran hesab pusulasma bakhm; daha 
bir tek c;izik vard1 : . 

- Birinci kadeh ... Qyledir. 
Arkada§Jm, anhyamaml§h: 
- Birinci kadeh, ne demek? 
- Biraz di§ini s1k, anlarsm. 
Bizimki, gozlerini k1sarak arkada§Jma 

6ak1yordu: 
- Sizi, goziim JsJrJyor ... Bir yerde 

gormii§ olacaglffi! Durun bakay1m, ne -
rede idi~ Bir yag•§ havada, Kad1koy 
iskelesinde san§m bir arkada§mlzla bir -
likte vapur bekliyordunuz ... Evet, san • 
§In arkada§lniZ, bizim eski kom§u Hafize 
Mollamn torunudur. 

Arkada§Jm §a§JTml§h: 
- Demek lsmaili tamyorsunuz? 
0, bir babahindi gibi k1zararak ka • 

6anyordu: 
-Nasi! tammaml Vaktile, Fatih Ni· 

§ancasmda otururlard1 ..• Ona, son za -
manlarda bir hal oldu ... Bumu mu bii • 
yiidii ~ Selam vermiyor, selam alm•yor ... 
T ann selam1 bu... Suratt, neye? Kime 
Ulvan sahyor. 

Arkada§lffi, arkada§mJ arkaya almak 
lstiyordu: 

- Ismail, fena c;ocuk deglldir. 
Kolundan r;ektim: 
- Ald1rma ... lkinci kadeh: Sitem! 
«Bizimki», CO§mu~tu: 
- Ben, onu, ne tehlikelerden kur -

tard1m. Bir zamanlar, kumara dadan • 
m•§h. Bitirim yerlerine gidiyordu. Siz, o 
bitirim yerlerini bilmezsiniz. 

Anlahyor, anlahyordu. Bir ara, di~ -
lerini s1karak bag1rd1: 

- Alimallah, kafam k1zmasm ... Be
nimle §aka olmaz. Kumarbazlann had -
lerini bildirmegi de bilirim. 

«Bizimki» nin hesab pusulasma bak • 
hm; c;izgi iic;le§mi§ti; arkada§•mm kula -
gma igildim: 

- Oc;iincii kadeh: Hiddet I 
Zavalh arkada~Jm, bon bon dinliyor

i:!u. «Bizimki» nin l;enesi &l;Jlrni§h bir 
kere: 

- Hey, ne giinler, ne zamanlar gor
aiik ger;irdik biz ... 

Besi k1rk iki Jlece 
aCamhuriyet» in zabzta romanz 17 

Yazan: Charles de Richter 

Kadm gozlerini saatin kadramna dogru 
~evirdi. Fa kat birdenbire yerinden biraz 
kalkarak ellerini ileriye uzattt ve iir; er
kegi de titreten feci bir feryad kopard1; 
kadm: 

- Rakkas, rakkas! diye bag1rd1 ve 
arkasma dogru k1vnlarak yere yuvarlan-
dJ. 

ol; polis kadmJ takiben saate bakhlar 
~e hirer hayret nidas1 c;Ikarmaktan kendi
lerini alamad•lar. Y elkovanla akreb saat 
be~ kirk iki gec;eyi gosteriyordu ve rakkas 
durmu~tu! 

Cedric Lacy: 
- Hay Allah belasm1 versin! diye ba

g•rdJ, demek ki buraya birisi p;irdi'? 0 hal
de ev muhafaza al tmda deii;il miydi? 

0 mada, adamlannm kendi emrile evi 
terketrni~ olduklanm hahrlad1 ve kadmm 
!zerine igilerek onu ayJitmak il;in uirq-

- Bumuma kan kokarsa, i§te o za
man, fenadu. Elime, b1\<ak nu, tabanca 
m1, ne gec;erse, l;eker, vururum. Kan;m 
dondii mii, kan r;1karmadan yah§maz! 

Hesab pusulasmda r;izik, alh: 
- Altmc1 kadeh: Cerh! 
«Bizimki», di§lerini glcJrdatarak, yum

ruklanm masanm kenanna vurarak, ya
raladJgl adamlan, kahramam kendisi ol
dugu cerh vak' alanm say1p dokmekle bi
tiremiyordu: 

- Vururum... Allah yarath, de -
mem 1.. Camm, cigerinden ahnm !.. Ge· 
bertirim... Vallahi, billahi, tallahi, ol -
dii riirlim.,. 

Hesab pusulasmda c;izik, yedi: 
- Y edinci kadeh: Katil! 

Arkada~Jm, iirkmii~. l;ekingen <;e'kin -
gen oturuyordu. HesabJmJZI verdik, kalk
tJk. 

Y olda, arkada§Jm sordu: 

- Sekizinci kadehte, olur a, hakika
ten elinden bir kaza filan l;Iklverirse) 
Sarhotluk bu I Birini, vurur, oldtirtir mti, 
i:ildiiriir! Olagan ~eyler! 

Arkada§lmJ temin ettim: 

- Hil; merak etme· ·· Kalkhg•m•zm 
sebebi var. Sekizinci kadehte, kimseyi 
vuracak, oldiirecek hali kalmaz, Morto 
olur. Oliimden, cinayetten degil, morto
culuktan kal;hm I 

MAHMUD YESARI 

Te~ekkiir 
Refikamm senelerdenberi ~ekmekte 

oldu~ kulak hastahgmm te~his ve a
meliyatlm bliyiik bir hazakatle yapmak 
suretile kendisini kurtaran doktor Bah
ri 1smete ve hasta ile son derece alaka
dar olarak gosterdigi biiyiik ihtimam -
dan dolayt. Te~vikiye Saghkevi muh -
terem miidiirli doktor ibrahim Osman
la hastabaloc1 Bayan Saimeye derin 
minnet ve ~iikranlanm1 saygt deger ga
zetenizle alenen arzederim. 

As1m Pelin 

Mevlidi Nebevi 
Ge~enlerde vuku bulan tramvay fa -

ciast neticesinde vefat eden §ehrimizin 
k1rtasiye tiicc:anndan Bay Kmah zade 
Ziihdiiniin rnhuna itihaf edilmek iizere 
oniimiizdeki pazar giinii ogle namazm· 
dan sonra Fatih camii §erifinde Haflz 
Nuri ve Sadettin tarafmdan Mevlidi 
Nebevi kuaat edileceginden akraba ve 
dostlarmm ve arzu eden zevatm te§rif
leri rica olunur. 

maga ba§ladJ. 
(:aVU§Un yard1mile onu tekrar koltuga 

oturttu. V e bir miiddet evvel pathyarak 
kadmm evden <;IIgmca kal;masma sebeb 
clan silah sesini habrlad1. 

- Biraz evvel silah1 kim attJ, diye sor
du, siz mi Pumpkins? 

Polis, ba~ile hayJT i,areti yaph. Cavu§· 
Ia Koster de ayni suretle menfi cevab 
verdiler. 

Cedric Lacy: 
- T uhaf o hal de, dedi, maahaza kur

~un gayet mahirane ni~anlanarak ahlm•~··· 
Kap1ya dogru gitti ve ac;tJ. Bekledigini 

uzunboylu aramaga liizum kalmadan bul
du. Kap1 tahtasmm ortasmda ve yerden 
bir metro kadar yiiksekte tabanca kur§U· 
nile ac;•lm1~ bir delik goriiliiyordu. 

Cedric Lacy kendi kendine soylendi: 
- Bu kur~un kadmm iizerine at!lmJ~. 

belli ... Lakin telefona c;agm~la bu taarru
zu nas.! izah etmek kabil degil? Demek 
ayn avn gayeler takib eden iki &ahJs 
mevzuub ... his. Mesele zannett1gimiz kadar 
basit degil, bilakis ileriledikc;e tedricen 
arabsac;1 ~ibi kan~1yor. 

T ekrar kadmm yamna geldi ve onu is-

• Tiitiin p1yasas1 

i~ piyasalarda satu~lar 
hararetle devam ediyor 

Son haftanm tiitiin piyasa vaziyeti 
§oyle tesbit edilmi§tir: 

Bursa ve Diizce mmtakalannda tiitiin 
ahm ve sat1m1 §imdiye kadar goriilmemi§ 
bir hararetle devam etmektedir. Ekiciler 
vaziyetten l;Ok memnundurlar. Almanya 
ve Holanda ile i~ yapan firmalann mii -
messilleri tiitiin satm almak ic;in lzmite 
gitmi§lerdir. 

Ege mmtakas1 tiitiinleri kamilen sa -
hlml§hr. ispanya inhisar idaresinin mem
leketimizden alacag• 30 bin kilo tiitiin 
•c;m izmirde bir firma ile temas etmekte 
oldugu ve heniiz neticenin taayyiin et -
medigi bildirilmektedir. 

Samsun mmtakas1 tiitiin piyasasmda 
gerek 1nhisar idaresi ve gerekse tiiccar 
mubayaah istekli olarak devam etmek -
tedir. Mmtakanm muhtelif istihsal mer
kezlerindeki vaziyet c;ok iyidir. Simdiye 
kadar muhtelif piyasalardaki tiiccar mu
bayaatJ 18 milyon kiloyu bulmu§tur. 

lskenderiye tiitiin piyasas1 olduk\;a ha· 
raretli gec;mi§tir. Trabzon, Artvin ve Ha
sankeyif tiitiinleri iizerine de oldukc;a e
hemmiyetli muameleler olmu§tur. Maa • 
mafih, Tiirkiyeden az mal geldigi bildi
rilmektedir. Gerek piyasa ve gerekse tii
tiin giimriigiinde mevcud fazla mal Tiirk 
tiitiinii stoku olmad1gmdan ahc1lann ih -
tiyaclanm diger tiitiinlerden almak sure· 
tile temin etmek mecburiyetinde kald1k -
Ian anla~•lmaktadJr. 

Yumurta fiatlan yiikseliyor 
Paskalya yortusu miinasebetile $eh -

rimizde yumurta fiatleri birdenbire y;1k· 
selmi§tir. Bu yiikseli§e ikinci bir sebeb de 
Almanya, Yunanistan ve lspanyadan va
ki olan taleblerdir. Ege mmtakasmda da 
yumurta fiatleri yiikselmi~tir. ....... _. 
Takas ta1imatnamesinde degis

tirilen bir madde 
Tiirk - F rans1z modus vivandasmm 

hususi takas hiikiimlerine aid talimatna • 
menin bir maddesi degi~tirilmi§tir. De • 
gi§tirilen bu maddeye gore, takas tetkik 
heyetlerine verilecek beyannamelerde it
hal edilecek mallann cinsi, miktan ve 
hangi tarifeye tabi tutulacagmm sarahat
le yaz1lmasJ mecburi tutulmu§tur. 

Act bir oliim 
Akay mlidlirli Cemilin hem~iresi MU

nir~ diin t~avi edilmekte oldu~ Cer
rahpa~a hastanesinde vefat etmi§tir. 
Cenazesi buglin saat 11 de hastaneden 
kaldmlacak ve saat 12 de Aksarayda 
Valide camisinde namazt lobndtktan 
sonra Sirkeci iskelesinden bir vapurla 
Anadoluhisarma gi:itiiriilecek ve orada
ki ailesi kabristamna defnedilecektir. 

Kederli ailesine taziyetlerimizi su -
nanz. 

Zayi - 87478 numarah Emniyet San
dtgma tevdi eyledigim mebalige mu -
kabil alman ciizdani zayi ettigimden ve 
bu kere tebdilen yenisinl alacagundan 
mezkftr ciizdamn hlikmii kalmadigiru 
iliin eylerim. Sar1yerde Solar caddesin
de 8 numarah ki:i§kte avukat Mahmud 
Hilmi Ozbay. 

Bu Akl}am 

iPEK 
Sinemasmda 

BOSN A 
Sevdalar1 
RUMCA Sozlii ve ~arkth 

A~k ve KAHRAMAALIK fUmi 
Filmin Rumca l}arkJlan en 

mel}hur HELEN artistleri 
tarahndan soylenmi:,tir 

ticvaba kalk1~h. Lakin gayretinin beyhude 
oldugunu anlamakta gecikmedi. Zaten 
bitkin vaziyette clan kadm1 son darbe biis· 
biitiin harab etrni~ti. Koltugun iizerinde 
saga dogru igilmi§, gozleri saatin rakkasJ
na tak1h, sonsuz ve manas1z sozler mml
danarak duruyordu. 

Paddy Mills: 
- Sir, dedi, kadmm agzmdan bir§ey 

alam•yacagJZ. Benim fikrimce onu Green
wichte buraya bir kac; ad1m olan bir has
taneye nakledersek daha iyi eder ve ora
da muhafaza altma almz. Arabamz bura
da m1~ 

Cedric Lacy arabasml, nehrin nhh
mmda b•rakhg1 yeri tarif etti ve on daki
ka sonra Willy Koster onu alarak geldi. 
Kadm, nakledilmesine hir; bir zorluk gos
termedi. Zaten bir otomat halindeydi. Bi
raz sonra hastane nobetc;i doktoruna tevdi 
edilmi~ bulunuyordu. Cedric Lacyye, ka
dm kendine gelince ona haber verecekle
rini soylediler. 

Gene zabitle polisler hastaneden 
donerlerken Paddy Mills: 

- Scotland Y arda gidiyoruz degil mi 
Sir~ diye sordu. 

7 

Franstz El~isi miihim 
beyanatta bulundu 

( Ba,taralr 1 inc:i •ahilede) 
memnuniyetle gordiim. Tiirkiyenin takib 
ettigi harici sivasete kar~1 F ransanm bii
yiik bir sempatisi vard1r. Tiirkiye gibi 
Fransamn harici siyaseti de sulha dayan
maktadJr. Hariciye Vekili T evfik Rii§tii 
Arasm gerek &ahsan, gerek Tiirk hiiku -
meti hesabma samimi bir sulhsever oldu -
gunu yakmdan takdir ettim. Bu vesile ile 
Tiirkiyenin Biiyiik Sefi Atatiirkii de ya
kmdan tammak ~erefine nail oldum. 

Muahedeleri ihlal vaziyeti 
- Beynelmilel umumi vaziyet hak -

kmda fikrinizi sorabilir miyim? 
- Birkal; giindenberi yolda. bulundu

gum il;in son vaziyeti bilmiyorum. F akat 
Avrupa, bilha.ssa F ransada muahedelerin 
ihlalinden miitevellid bir endi~e vardn. 
Muahedeleri tadil veya tashih etmek is
tiyenler muvaffak olacaklanndan emin 
degildirler. Esasen eski muahedelere iti
mad edilemedikten sonra yeni muahede -
!ere ria yet edilecegini kim temin edebilir? 
Herhangi bir kazanc temin etmek J<;m 
muahedeleri ihlal edenler, elde etmek is
tedikleri neticeye varmak ic;in I 0 misli 
fazla zarar goreceklerdir. Mesela yiiz 
bin niifusluk bir araziyi memleketine ilhak 
etmek istiyen herhangi bir devlet bu ga
yeye varmak ic;in muhakkak bir milyon 
ki~i telef etmek mecburiyetinde kalacak -
hr. Muahedelerin tadili nazari olarak bel
ki kolayd1r; fakat tatbik1 birc;ok mahzur
lar dogurabilecek mahiyettedir. 

A vrupamn bugiin kar§IIa~hgt mesele 
~udur: Muahedelere giivenilebilir mi, gii
venilemez mi? Halledilmesi icab eden a
s•! mesele i§te budur. Ciinkii Cemiyeti 
Akvam bile sulh muahedelerine istinad 
etmektedir. 

Suriye ve lskenderun fehirleri 
- Suriye F evkalade Komiseri Kont 

Martelin de i~tirakile Pariste yap1lan ko
nu§malann mahiyeti nedir? 

- Bu konu§malar tamamile idari' ma
hiyettedir. 

- Suriye milliyetperverlerinin Suriye
nin Cemiyeti Akvama girmesini istedik
leri dogru mudur? 

- Boyle bir meseleden haberim yok
tur. 

- Tiirk • F ransJZ anla§mast mucibince 
lskenderun ic;in taahhiid edilen muhtari -
yet meselesinin bugiinkii vaziyeti nedir? 

- lskenderun sancagma muhtariyet 
c;oktan verilmi~tir. Ttirkiye ile Fransa a
rasmda ni<;bir ihtilaf yoktur. F raiisa oil a-

istisna imzaladlgl biitiin muahedelere ria
yet etmi~tir ve edecektir. Daha iic; ay ev
vel Suriyede bulunuyordum. lskenderun 
sancagmm Suriyenin herhangi yerinden 
dllha sakin oldugunu gozlerimle gordiim. 
Macaristan ve Bulgaristan muahe· 

hedeleri ihlal etmezler 
- Avusturyanm Sen Jermen muahe

desini ihlal etmesinden sonra, Macaris -
tanla Bulgaristamn da ayni ,ekilde hare
ket edeceklerine ihtimal veriyor musunuz? 

- hittigime gore Macaristan tamamile 
rahat duracaktJr. Bulgaristanm da ma
kul hareket edecegini umanm. N etice o
larak Macaristanla Bulga.ristamn mua -
hedeleri ihlal etmiyecelderini iimid ede -
nm. 

Boiazlar meselesinitt halli 
- Bogazlar meselesinin yeni bir saf

hasl var m1d1r ~ 
- Boii;azlar meselesi de muahedelerle 

alakadar olan bir meseledir. Ancak bu 
mesele diger akidlerle yapJian miizakere
ler neticesinde halledilirse, bittabi muahe
denin ihlali mevzuu bahsolamaz. Bunun 
il;in de Tiirk hiikumetinin miinasib za • 
mam bekliyecegini zan ve iimid ederim. 
Bu gibi i~lerde hadiselerin olgunla~masmJ 
beklemek en makul harekettir. 

Uzakfarkta harb ihtimali 
- Uzak~arkta bir harb ihtimali var 

m1d1r? 
- ]aponya ile Sovyet Rusya arasmda 

bir harb olacagml zannetmiyorum. Uzun 
miiddettenberi J aponya ile Rusya ve J a -
ponya ile Amerika arasmda harb r;JkacagJ 
soyleniyor, fakat siz de goriiyorsunuz ki 
boyle bir harb olmuyor! 

Akdenizde tehlike yok 
- Akdenizde sulhun tehlikede oldu • 

gunu zannediyor musunuz? 
- Ne Fransa ne de lngiltere italyaya 

kar~l tehdidkar bir vaziyet almad1klan 
ic;in Akdeniz sulhu tehlikede degildir. 
Y almz ortada baz1 giic;liikler vardu .» 

M. Kammerer !talyan • Habe~ harbi 
mukadderatmm Cenevrede toplanan 13 
ler komitesi tarafmdan verilecek kararlara 
tabi oldugunu soylemi~tir. 

F ranSJZ biiyiik elc;isi be~ alb giine ka
dar Ankaraya giderek Cumhurreisi Ata
tiirkle ve hiikumet erkanile vedala~acak ve 
Parise donerek oradan yeni vazifesine 
ba~lamak iizere ] aponyaya gidecektir. 

Fransamn yeni Ankara elc;isi M. Pan
sot yakmda memleketimize gelecektir. 

Y ann matinelerden itibaren 

Y I L D I Z Sinemas1 
Ahenkdar ( Bitmemil} Senfoni ) nin sonu olan 

SERE NAD 

ISTANBUl.: 5 
18 muhtellf pliklar • 18 haberler • 19,1

0 orkestra muslklsl ve sololar (p!a.k) • 2 
h.alk muslkl.sl (Osman pehllvan tarafll1 • 
dan) - 20,30 stiidyo orkestraiar1 • 21,30 s0n 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu a.jansmm P 
zetelere mahsus ha vadis servl.sl vernecel!:• 
tlr. 

BUKREE}: 
18,15 dint pllklarl (Hendel) • 19,30 so;t • 

ler - 21 ,45 kil!Be korosu • 22,30 haberler. 
BUDAPEE}TE! 
18 50 salon muslk!BI • 20,45 ~ark1h or • 

kest~a. (Paskalya olduA"u i~in ne~riyat W 
tlldlr.l 

BERLiN: 
19 haflf musiki - 20,20 org konseri 

(Bachl - 20.40 spor - 21 ,10 Parslval oper~ 
smdan par~Iar • 22,15 muslkili plyes • 2 
haberler - 23,30 ak~am muslklsl. 

ViYANA: 
20,10 haberler - 20,20 paskalya ne§riye. • 

t1 - 20,55 Bach paslyonu - 22.15 paskalYil 
bahlsleri • 23,15 haberler - 23,25 sokak l:la • 
berlerl. 

LONDRA [Regional]: 
'20,05 havadls • 20,35 kar1'1k yaYli! - 21,20 

orkestra konserl - 22,05 konu§ma • 23 ,35 or• 
kestra. konserl - 24,25 havac;lls - 24,35 da.nS 
musik~l • 1,35 havadls - 1,45 National is • 
tasyonu. 

ROMA: 
19.05 memleket yaYlni - 19,55 esperanto• 

20,10 seyahat - 20 ,25 lnglllzce ve frans1zca 
haberler • 21,10 spor - 21 ,20 havadls • 2t,40 
keman konserl ve doetto - 22,50 el!;lenceU 
konser - 24 .05 havadls. 

-~-

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobe~l olan eczaneler §unlar " 

d1r: 
istanbul clhetindekller: 
Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda (Ab• 

diilkadlrl, Bakirkoyde (Hila]), Beya.z1dd!l 
(SJtkJ), Emlnoniinde (Hiisnii Haydarl , Fe• 
nerde ( Arlfl, Karagiimriikte ( Ar!fl , Kii • 
c;tikpal'arda (Hikmet Cern!!) , Samatya. l{O• 
camustafapa~ada. (Rid van) , E}ehremirrinde 
(Nazlm l, eehza<jeba~mda (Hall!). 

Beyoglu clhetindekiler: 
Galatada Ci:smetl , Haskoyde (Yenl Tiir• 

kiyel, KasJmpa§ada (Turanl , SarJyerde 
<Osman) , ei~IIde (Halk), Takslmde (Tak• 
slm l , ( Beyo~lu) . 

tiskiidar, Kadlkoy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (Merkez) , Heybellde (Yu ... 

sufl , Kad1k1iy Altlyolda <Merkezl , Modada 
(Modal, Uskiidar Ahmedlyede (Ahmed! • 
yel , 

c-ca-Qir-lla-r.-k-on-fe-ran-sl-ar-, -ko-ng-re-ler-) 
Kongreye davet 

Ad alan Giizelle~tlnne cemlyetlnden: 
Kongremlzin n!zamen gene! rels!m!z bM• 

kanll~J altmda. toplanma.sl llz1m geldl~ln· 
den ve gene! relslmiz Bay ti'stiinda~ henti~ 
Ankaradan donmeml§ olduA"undan kongre• 
m!z!n b!zzarure 19 nlsan 1936 tarlhlne mU• 
sadlf pa~r giinii saat 15.30 a. tallk olun
du(!"u 1l!n olunur. 

FransiZ tiyatros\1 

Halk Opereti 
Bu ak~am 

saat 20,45 te 

FLORYA 
Zozo Dalmas 

tiirk~e olarak 
rolde 

a~k ve musiki harika filmine ba~IJyor Yazan: Nezihe Muhiddin. 
biitiin ruhu .•• lzhrablarJ .. , Son a~ki.. Ba~ rollerde: I Miizik: Sezai ve Seyfeddin Asaf. ~UBERT'in 

NILS A S T E R ve p A T p A T E R S O N te!z~~~~~· muallim ve talebeye herglin 

( Bayan Charles Boyer ) 

::::l:la=v~e,te~n~:~F~O~X~UmR~N~A~Li;v~e~gto~·r~ii~Im~em:Si~~c~a~nih;r~e:s11im-:le:r::= A s R I"' 
FRANSIZ TiY ATROSUNDA • 

MUNiR NURE TTiN~ 
ve ARKADA$LA RI KONSERI 

14 Nisan Sah giinii saat 21 de yeni repertuarla 

Bu hafta AZAK Sinemas1nda 
Yar1ndan l t lbaren : Arzuyu umumf Uzerlne 

P E P 0 JENERAL YEN 
Biiyiik ~ark Opereti ve NiLS ASTER 

BugUn T U R K S lnemas1nda 

i LAHLAR EGL EN i YOR 
HENRY GARAT- ARMAND BERNARD· JEAN BOiT£L 

FLORELLE • MARGUERITE MORENO 

Cedric Lacy bir saniye tereddiid etti, 
sonra karar vererek: 

- Hay1r, dedi, dii~iindiim; 1imdi eve 
giderek ihtiyar babacanla konu~magJ ter
cih ederim. Sir Basil Hanptona kendi ken
dine duran saatin hikayesile bir kopegin 
arkasmda gec;en miicadeleden ba~ka ha
berler gotiirmek isterim. Benim ihtiyar ya
hudim beni tenvir etmege muktedir yega
ne adamdu. istesin veya istemesin, haki· 
kati ondan istihsal etmege gidiyoruml 

- Anla~•ld1 Sir! Bu vaziyette SIZI 
yalmz buak1yorum. 

Cedric Lacy c;avu§u durdurdu: 
- Hie; te degil, dedi, babacan belki 

baz• merakh ,eyler sayler. Sizin orada 
~ahid gibi bulunarak soylediklerini kay
detmenizden memnun olurum. 

- Emirlerinize amadeyim Sir. 
Otomobil hareket etti, ikisi de gene za

bitin evine gidinciye kadar hic;bir ~ey ko
nu&mad•lar. 

Cedric iiG kah da ko,a ko&a c;•kh, arka
smdan da c;avu~ geliyordu. KapiSina ge
lince cebinde anahtan arad1, bulamaymca 
biiyiik bir havrete dii&tii. 

-Carib ~ey, dedi, anahtar diin ak~am 

cebimdeydi. Kopekle ugra§uken dii§iir
mii§ olmahy!ffi? 

Sonra zile dogru uzand1 ve \;ald1. 
Aparhmanm dahilinde ayak sesleri i~i

tildi, ve kazmm1~ kafas1, gogsliniin hatla
nm meydana l;Jkaran l;izgili yelegile hiz
metc;i Bates kap1y1 ac;h. 

Cedric Lacy ir;eriye girdi, c;aVU$ ta onu 
takib etti, zabit ihtiyar babacam yerle§tir· 
digi odaya giderken hizmetl;iye sualler 
soruyordu: 

- Y eni bir~ey var m1 Bates~ 
- Kat'iyyen bir§ey yok Sir. lhtiyar 

mosyo tam bir i~tahla ogle yemegini yedi, 
ak~amiizeri <;aym1 ic;ti ve ak~am yemegine 
de ayni i§tah ve zevkle oturdu. 

- Tamam. 
- Gece yerinden k•miidandJgmJ hir; 

duymad1m. Y almz bu ~a bah telefonla 
verdiginiz emre itaat etmek il;in kendisini 
erkenden yalmz buakhm. 

Elini kapmm tokmagma gotiirmii~ olan' 
Cedric Lacy hem en durdu: 

- Benim telefon etmem iizerine mi? 
N e demek istiyorsunuz? 

- Mosyoniin bana telefon ettirdigi 
§eylcri soylemek istiyorum. Mosyii bana 

SiN EMA 
Bugiinden itibaren fevkalade 

bir program takdim ediyor 

PETERSBURG 
GECELERI 

PAUL HORBIGER ve ELiSA 
ILLIAN tarafmdan ve 

BiR GoNiiL 
BoYLE AVLANDII 
KAY FRANCIS ve 

GEURGE BRENT 
tarafmdan 

Yaln1z 15 kurutla 
emsalsiz bir program 

telefonda, anahtanm Kit - Kat Clubde 
kaybettigini, ve benim derhal gidip orada 
aramaml soylettiler. 

Cedric Lacy daha fazlasmt anlamak 
istemedi. Sinirli bir hareketle kap1ya vur~ 
du, hic;bir cevab alamaymca ac;h. 

Daha e~ikteyken, gozlerinin online w 
rilen manzaramn verdigi deh§etle geri l;~ 
kildi. 1ki adam birden feryad ettiler• 
Henry Marcus T empletonun cesedinde 

oldugu gibi -onun evine himaye ve miida• 
faa aramaga gelmi§ clan- ihtiyar babaca' 
nm cesedi de mtiistii yerde yahyordu. o
nun elleri de gogsiinde r;aprazlama duru ; 
yordu, onun iizerine de siyah bir ortii se' 
rilmi§ti. Bir mahkum idam edildigi gii~ 
hapisanelere c;ekilen siyah bayrak gibl 
siyah bir ortii ..• 

V e §ominenin iizerinde, durm~ bir sa' 
ati.t yelkovan ve akrebi, tehdid mektubtl' 
nun valan olr'idlgmJ gosteriyordu. 

1kinci defa olarak saat bir insan icill 
ed • ..!iyye.1 be~i kirk "':i gec;evi vurmu§IU• 
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y ollan genifletmek i~in 

Ortada doran engelleri 
kaldirmak kabildir 

B I ··hun· Jeri bir kisim tramvay durak-
un arm en mu . " d. 1 
larJdir ki seyriiseferi bile I~kal etmekte Ir er 

irketine bir ziyam olmadtgt. hald~ .!fay~arpa~a -
Ne Belediyeye ve ne de !ramVIf:tdnbut ha lkmdan binlerc.e ki§.tye buy~k btr kolayltk 
Kadtkoye ve Adalara gtd~n durak yeri X i§arettle gostertlmt§tir. 

Zan yent tramvay S h' . d v 'I 
demek 0 

• l b _ lir. Dogru mu, yanh~ m1? a 1 m1, eg1 
.Sehrimizdeki nakhye. va~hlta an.' 

1
. un _ mi? Hakh m1, haks1z m1? Butun bu ihti-

h I I n JzdJ am m lzam d k k k lardan dolay1 asJ 0 a d,kl da malleri sat1rlar arasm a arar en <;o e-
S1Zhk, kazalar hakkmda yaz f

1 
danm e• reler asii maksad gozden kac;mlabilir. 

'I ']' 1 I lmwanlar tara m an g . I b b' k I g1 1 o an ar ve 0 k bl b' taklm su- Boyle ihtimallerden do ay1 en 1r ac; 
rek ~ifahi ve gerek :ne tu a IT cevab ve- satlr yerine ayni mevzu i.izerine bir seri 

II ld Hepsme ayn ayn . k .. v 1 .. a er soru u.. . . h e luzum halinde b1r ac; sutun yaz1 yazmag1 uzum-
. lrm bu JZa namey .. .. 0 t 

remiyecegim " lu ve daha uygun goruyorum. r aya 
gordi.im. . . d .1 . koydugum meselenin yanh~hg1 ve dogru-

Bizim «tevekkiil» terbiyesm len 1 ~~ lugu c;are imkanlarmm olup olmad1g1 
geldigine hi.ikmedilmek la

1
zilmhge edn'lgar~ fikri:nce ancak boyle belli olabilir: 

b. 1 v ardlT' s a e I mege 
1r hasta.Igimi~ vrde 1 ~lah imkanlan da- Bu fikrimde pek yamlmadigiml zanne-

muhtac buc;ok 1 ~le d' de '" ve- diyorum. Dolmabahc;e meydam hakkmda 
h 1 d «a am sen .. · "' 

a ara~tm rna a~ . b I kl r>> ve yahud bir ay yaz1 yazd1m. Ac;1k lag1m delikleri 
ya «elbette c;aresmi u aca ·b- .. I de- kapandJ. Saray nhhmmdaki pash tene -
«hizde bu kadar olur ... » .. ~I 1

1 soz;~~sulii ke kalkt1. Cami duvan boyand1. Acaba 
rin tetkikler v~fu~un. t.ecru e ~ adeti ve birkac; ay daha yazsaydtm nhhm da ta
bir <<kanaat» 1 a esmih~ermet ve menfaa- mir gorecek miydi? Ne dersiniz? Belki 
ha tahg1 Hele umum Izme b k d k · k~ d . s · k'l~ h kk d rey ve fi- yalmz u a anm yapma 1m am var 1. 
tme c;ah~an te~ I abt : I In a vazifesine Ne yapahm? «fmkan» olc;uler mudurlu-
kir beyan .e~mek~kk~S da'l~nnm giinun kontrolu ve tasdik1 altmda kullam-
kan~mak p;Ibi tela I e I Jr. b' "I .. I d v . . . k~ h k I k I d b 'b' Ian u o ~u o rna 1g1 1<;m <<Im an» a -

Halbuki baska mem ed.et er he. uh glk
1 1 

kmdaki fikir birbirine uymuyor. Mesela 
h · b I 1ye ~e 1r a 1· 

idareler ve ta ~Jsan.d e e) . d .. t .1 alii ay yazsayd1m Dolmabahc;eden Ayaz-
i nakhye I are en e mu& en e- dd . f . . d" 

m, umum • k'd • pa~aya c;1kan ca enm ena VITaJini u-
rini fikir ~eyan e_tmegke, tde~l I. detmege ve zeltmek imkam bulunacak miydl? Y almz 
c;areJer gostermege en I en avet ve v• b' k\ d 

· d I G" d" ·.. .. k 1 ben deg1l, daha u <;o anm1z yazsay 1 
te~vik e er er: « or ugunuz usur an, M"h d' kt b' .... d k' b yamaca · · 1 kl 1 u en IS me e 1 onun e 1 os mtlzamsiz 1klan, a mila ge en <;are .ve - d'k 1c lb d"lck~ 1 rm1 kal -
tslahat fikirlerinizi yazmamzt, ve hiiZe agac '. me~ • na ur u an a 

b 'ld' · · · d · Bo"ylelikle size dmnBic tmkanlan da <;tkacalc mtydt ~ 1 1rmemzi r1ca e enz. .. · · d 
d h · · h' t t emize yard1m etmi§ Be~ on gun evvel Tramvay .$trketm en 

a a IYI Jzme e m • I d B "I d K d - d · ute&ekkir kalmz ... » bir mese e sor urn: eyog un an a 1 -
olacagmJ~l~ ani size ml Bunu yapabilme- ki:iyune gitmek ic;in koprii iistunde bir du-
tarzmda I an ar asar ar. . k 1 ) d' d B . . . . k I 1 k .. t 'rler. Ilamn ya- ra yap1 amaz m1. 1ye ara&hr 1m unu 

J<;In SJZ o ay I gos en b' .. k 'k E . .. .. d d .•. 
mzb •mda miidiirliik tarafmdan miihlir- traz mukna a\&a ekth .: rteski .. gu~u .. e .~gidm 
m a, yere ya m o rna uzere opru ustun e 
]enmis kutu bulursunk';{;· I t kid ol- yeni bir durak yap1ldi. Belki buna evvel-

Sikayet olsun, ta rdo" sun, en at- den karar verilmi&ti. Bilmiyorum. Fa kat 
kk.. I un yaz IginiZI oraya ld K d k" 1"1 . . . sun, te&e ur o s .• I Ad t hisse- herha e a 1. oy u enn 1sme yanyan 

mamzi herkes tabu bu ur. .~ a. . 'f kopru i.istiinde b1r durak veri yapild1. 
nize dusen bir yurdda&hk vazi lsml 1 t Careler goziihiiyor 
etmis olursunuz. Y azdJgmtz ne 

0 
ursa bo: Go"ruyorsunuz ya l Sualler kendi ken-

d ... k ymagl unutmadmizsa IT 
sun a resmiZI 0 

. kk" dine varid o\uyor: Karakoyde, Karakoy 
ka~ gun sonra bunun i<;in blr tese urna- Paias oniindeki istasyonda nihayet bulan 

me ahrs~mz. d k Karakoy «kit' am~ kopru ustiindeki bu ye-
Bizde oyle &ikayet ve der yanma I u- nl' durakta bitse Slrketin bir ziyam olur 

1.. lmadl;;l ic;in ben akhma ge en-
tusu usu u o " k 1 mu" "-irketin bir zaran ve ziyam yoksa 
I . "Cumhuriyet» utusuna a 1yo- r -.? 
en yaziTP " kk" name» almiyacaglmda halkm c;ok biiyuk kazancl olacaktir. Bil-

rurn. « e$e ur . · · hassa oni.imuz yaz. Kad1koyiine, Modaya 
.. k T kdir tevb1h ISitmezsem I 

&uphem yo · e • Suadiyeye, Ada ara gidenler c;ogalacak. 
bunu da kar sayanm. • Yazm k1zgm gi.ine~inde Karaki:iypalastan 

Ten hid etmryorum .. .. vapura ko&a kosa gitmek mecburiyeti ye-
Son Si~hane karakolu kazasi .gunuknl' - rine tam Kad1koy ve Adalar iskelesi kar-
b . b' d ylar umumi na 1 - .1 k .. 

den en IZ e tramva ' k I h k ~JSlnda inebi me 1<;m «seksyon» k1t' a 
Yat ve bunlardan ileri gel~n a~da ar ka - farktnl vererek te halk bu kolayhktan 

k. tenki rna sa-
kmda yazd1klanm 1msey1 . b' .d · dolay1 •irkete m. u.'te~ek,kir kalacakhr. Fa-

d·-· · · h c; 1r 1 arenm • 
dma istinad etme Jgi J<;m . 1 kat yiiz metro I<;m kit a fark1 da olmazsa 
bana danlacagmi zanne.tmiyo.ru.md. . B' •u"phe yok ki daha ho~a gidecektir. 

k . d'V' t a•Jkar IT. IT, ' H Varma 1ste Jg1m ne ICe ' k Kad1koyden. aydarpasadan, Ada-
iki giin siiren hakh veya haksiZ ve r d lard an doni.i&iimuzde Karakoyde ustu or
kereler hic;bir tesiri olmJ~a? k~ruku!e:l~n tulii bir bekleme yeri var. F akat ~ehrin 
yerine ~u nakliye drrdimlZI mu~. .. .. d yukan k1smma mahsus. Be~iktasa. Bebe-

k kadar gozonun e I I 
c;areler ortaya G1 mclya . k 'ddeki ge gidecek o an ar -tramvaylan buradaa 
t tm k Birkac; satirhk blr ten 

1 
· ~ecti~i halde - bundan istifade edeme7. 

~ak;adm ne oldugu daima anla~JimiYabJ- --~ 

Atk ce macera romanr 

Yaz:an: MAHMUD YESARI 

-68-
. h d . 1 kim-~ yahud kansi ic;eri girdi. Bir gene bekann 

giren ya u gnen er I . . k . d 
. Apartim~n~ 51~hk devildi. «Bir~ey» evi, kadm ar 1c;m, mera h bu me.vzu ur. 

d1? Bu. adi bir hir g t d a- Odalan kan§tmrken, di§anda b1r a yak 
aranmJ§tl. Ali T ukncun a~ar Imat"~·li~di ') sesi giirultii duydu; toplamaga vakit bul
ranan ve aranaca <qey» ·. nel 

0 
da 

1 rok. mad an ~1kt1, kap1y1 a~h. Boyle basit bir 
. T parttmana g1ren er en y • • b k h 

Ah unc, a k d' d . hadiseye, za 1tay1 an§hrmak, em a -
ihtiyar kalfaY1 .m~ra. 

1 
eYiyokr u. hi'r do _ y1b hem de gulunc olur ... Arzmiyaz kal-

K d' mi giiii o sa, • I' 
- en I uzakla§tmldt mi? <<Ha- fayi bekleme I... v 

c~abla, buradan n iz kaftamm giy _ Ali Tuncun, uykusuzluktan ba§l aglr-
<hse» ye esrare g fl d n du•unelim la•mi§tl; §aka klan, hummaya tutulmu§ 
d' d b it tara ann a ' · ' I kl d T k mne en as d - dilar ve yahud gibi zonk lya zon Iya atiyor u. e rar 
~al!a~I: ya ord' ~:l~;.gi~tti. lhtiyar ka - soyundu, yatagma girdi. Uyandtgt za -
bir 1~ 1~m. ~e~ k1 } Kaplcmm ktzl, man, ortahk karanyordu. Sofacla, ter • 
c!t1\, kap1y1 1y1 apama~n. 

CUMHURtvET 

Biz bize 

iki degifme 
1918 senesine aid siyasi bir hadiseyi 

tetkik etmem icab ediyordu. 

Koca Sinan i~in diin 
biiyiik tOren yap1ldJ 

F rans1z gazetelerinin kolleksiyonlanm 
kan~tirdim. 

Birbiri uzerine yig1lan seneler, vak'a -
Ian degi~tirmi§, kag1d yapraklanm sarart
mi~, soldurmu~ olmasayd1 bu gazetele
rin bu sa bah basJ!diklanna inanacakttm. 
arad1gim havadisler bugun gormege a ~ 
h§hgimtz yerlerinde duruyorlardi. 

Merasimde bu 
eserleri andd1, 

e!fsiz san' a tkar1n 
mezar1 ~i~eklerle 

hayat ve 
siislendi 

~op i~leri 
Istanbul Belediyesi c;oplerin toplanma• 

s1 ve yok edilmesi isini temelinden duzelt· 
mege karar verdi. Gazetelerin yazdiklan· 
na bakdma birkac; kamyQn almacak, 
c;oplerin tarihten evvelki devirlerde kulla
mlmi~ sarsak arabalarla ta~mmasmdan 
vazgec;ilecek ve toplanan muzahrafatm 
denizde te&hir edilmesi an' anesine nihayet 
verilerek asri usullerle · c;opler yok edile· 
cekmi& !.. 

F otograflarm iizerinde ayni §ansiyet
ler. 

Makalelerin altmda, hala yaz1larm1 
okudugumuz muharrirlerin imzalan .. 

Bilhassa sahifelerdeki umumi hava bu
giinkuniin tJpklSI .. 

~~~ 

(Ba~taraft 1 inci 8ahifede) 
Tale be Birligi mensublan, Guzel San' at
lar Akademisi, Yuksek Miihendis mek
tebi, Turk Mimarlar Birli!ii, Turk Mu
hendisier Birligi, N af1a Fen mektebi ta
lebeleri, lise talebeleri ve kalabahk bir 
halk kutlesi ham bulunuyordu. Biiyiik 
dahinin kabri getirilen c;elenkler ve c;ic;ek
lerle siisienmi~ti. Mezann etrafile Siiley
maniyeye giden yollar binlerce ki~i ile ka-
panmi&Il. 

Gec;en gun. iki sene evveline aid Turk Merasime halkm bir agJZdan si:iyiedigi 
gazetelerini gozden gec;irmem lazim gel· fstiklal marsile ba~land1 ve ilk sozii Gu -

di. zel San' atlar Akademisinden Or han soy
Kolleksiyonlan kanshnrken gozlerime ledi. Orhan, 

inanamiYordum. Sanki birdenbire, hie;: ta- «- Arkadaslar I Buraya bir oliiyii zi
mmadigJm yabancl bir muhite girmi~tim. yaretlen ziyade, zaman torpiisu altmda 

Bu anlatilmasl gu<; bir histir. asmmak degil, solmak bilmiyen bir san' at 
Evet fotograflarda ayni adamlann re- p1rlantasmi anmak ic;in toplandik.>> diye 

simleri, makallerin altmda ayni muhar - b 1 b d 1 soze a~ am1~. un an sonra stanbulun 
rirlerin imzalan. Koca Sinam kucagmda biiyutmek ve o-

F akat satirlann arasmdan c;Ikan umu- nun biiyiik eserlerini agu§unda saklamak
mi hava bugiinkune 0 kadar yabancl ki.. ]a iftihar ettigini bildirmi& ve: 

Degi§miyen fotograflara ve imzalara «- Bir ta~ bir kisinin, bir abide ise 
ragmen muhit, ba~ka bir muhit olmu~.. bir milletin not defteridir. Viyana onle-

~~~-~~-
rine kadar doiudizgin kosan Turk ordu-

fki cemiyet arasmdaki bu fark neden sunun hasmetini Siileymaniyede de gore-
ileri geliyor? bilirsiniz.» diyerek soziinu bitirmistir. 

Biz degi~irken, Frans1zlar olduklan Bundan sonra Milli Turk T alebe Bir-
gibi duruyorlar m1? liginden ve Yiiksek Miihendis mektebi 

Y ahud da F rans1zlar tekamuliin son talebesinden Sad1k T askomiir, heyecanh 
derecesine varm1slar da biz daha yan yo]- bir nutuk soyliyerek san' at sahasmda Ko
da IDIYIZ? ca Sinanm adile ogiindugiimuzii, Sinanm 

Bu dii~i.incelerin hic;birisi varid ola - bu milletin bedii seciyesinin bir makesi 
maz. Y erinde sayan, de!iismiyen, bir ce- oldu<Yunu ve Tiirk san' atmm Turk mille-
miyet yoktur. tile ya~It buiundugunu bildirmis ve: 

.Aradaki fark1 §U ~ekilde izah edebi • «- Dun kendimizi tamm1yorduk. A-
liriz: bidelerin soyiediklerini anlamJyorduk. 

F ransada bize nazaran c;ok daha ya - ~ugun ise kendimizi ogreni~imizin ~enli!ii
va~. fakat cemiyetin ruhunda cereyan e- m yapiyoruz. 

den bir evolution var. Koca Sinan! Sen bu milletin sinesinde 
Biz c;abuk deP:i~iyoruz. Fa kat bu de- rahat rahat uyuyabilirsin, sen in deham 

oisme oimdi\ik daha ziyade dt& tarafiiDIZ· dunyamn her tarafma yaymaga ahdet -

da oluyor. mi$ bir genclik yeti§ti. Sen de T urhandan 
Bir ~oda ma~azasmda elbise secen de- Sakarya k1yiiarma kadar nam vermi~ 

libnhlara bl'n7ivoruz. 'N. • Turk san' atkarlanmn hepsinden bir neb

Gene sual kendi ken dine ortaya c;1k1yor: 
Acaba bu Karakoy istasyonu tamamile 
kaldmlsa da Beyoglu hath ic;in de durak 
daha uzakta, yani makas1 gec;tikten sonra 
Karakoypalas oniinde yap1lsa ~irkete ve 
belediyeye bir zaran o ur mu I Bir iyani 
ve zaran yoksa haJka ve biitiin nakli}-e 
vasttalarma r;ok biiyiik faydas1 olur. 

Halk i~;in kolayhk diye yap1lmJ~ olan 
&U Karakoydeki kapah bekleme yerinin 
kalkmasmda halka bir fayda gelecegini 
birdenbire kabul etmiyenler olabilir. Fa
kat bu kapah bekleme yerinden dolayi 
ki:ipru iizerinde dizilen tramvaylan uzun 
miiddet beklemek yerine Karakoypalas 
oniinde daha az bekliyecegimizi anlaym
ca halk buna da miite~ekkir kalacaktir. 
Engel, tramvay durah yerleridir 

Tramvaylardaki izdiham ve intizam -
s!Zhklara c;areler ara&tmrken yollan geni~
Ietmedikc;e tramvay arabalanm art1ramt· 
yacagimlZI, tramvaylara yard1m ic;in oto
biis ve troleybiis i$letemiyecegimizi gor -
mii~tiik. Koca binalan y1karak yollanmizi 
genisletemiyecegimizi hepimiz biliriz. Bu 
para ve vakit meselesidir. 

Bununla beraber yollan geni~letmenin 
bir ba&ka turli.isi.i vard1r: Zaten dar olan 
yerlerde kendi elimizle koydugumuz en
gelleri kald1rmakla da yollar biraz geni~
liyebilir. Bu engellerin en miihimleri baz1 
tramvay duraklandu. Bunlan degi~tir -
mek, baz1 yerlerde yenilerini yapmak, 
otomobillere ve komyonetlere ba~ka yol
Iar gostermek suretile de yollar geni~liye
bilir. Tramvaylar daha c;abuk gec;ebilir. 
Boylece de izdiham ve inti1ams1zhga ve 
kazalara bir dereceye kadar olsun !;are 
bulmak kabil olacagml bize ~u Karakoy
deki iistu kapah bekleme yeri gostermek
tedir. Buradan i~e ba~hya!tm. 

V. BIRSON 

lik sesi duydu, yataktan f1rlad1. Sutma 
ropdosambnm ge~irerek, odadan c;Iktl. 

Bir su §Ikuhsmdan, ihtiyar kadmm 
mutfakta oldugunu aniad1, ko§IU. Am -
niyaz kalfa Ali T uncu, sa kin bir yiizle 
kar§il:mu§tl: 

- UyandmiZ m1, beycigim? Kahve 
m1, ~ay m1 yapay1m? 

Ali Tunc, onun sakin halini bozmak 
istemedi, gulumsedi: 

- Simdi. bir§ey istemem... Sen, ne
redeydin, kalfacJgim? 

ihtiyar kadm da gulumsedi: 
- Aman, ne ho§sunuz, beycigim? 

Siz, oteki eve gitmemi yazml~SlniZ ya ! .. 
Gece, orada idim ... Size ~ok ~ok selam
lan var. 

Ali Tunc, sail amp du§memek ic;in du
vara tutunmU§tU: 

-Ben, kag1t m1 yazm1~1m? Ne vakit? 
Kim getirdi? 

Am Niyaz kalfa, gene adamm sa~km
hgmJ anlayamami§, durgun durgun ba -
k1yordu. 

Ali Tunc, hndini toplad1; tunak.la-

ze var ve sen bunun ic;in dahi Koca Sj-
nansm. 

riz Tiirk gencleri aram1zdan, duyu§ -
lanmiZI hayk1racak ve Sinamn torunlan 
oldugumuzu is pat edecek san' atkarlann 
yeti ecegine inamm1z vard1r .. ~ emi$tir. 

Bundan ~onra Milli Turk T alebe Bir
Jigi adma Abdulkadir Karahan, t;ok be
;;enilen ve alki§lanan bir hitabe irad etti. 
Tiirk genclignin Koca Sinan hakkmdaki 
duygulanm gosteren bu hitabenin baz1 
par!;alanm abyoruz: 

«- Sinan, Ti.irkiin ta§a neler yaptlra -
bilecegini bir kere daha, fakat en giizel 
§eklile tarihe anlattJ. Sinan, orta Anado
lu kovliisuniin 1ekasm1 temsil ediyor. 0, 
yuksek bir mimar oldugu gibi iyi bir as
kerdi. T a~a tahakkiimden evvel k1hca 
hakimiyetini ispat etti. Onunla biitun bir 
Tiirkluk ogi.iniiyor. N as1l ogi.inmesin ki 
!;Jraklarmdan Mimar Yusuf -buyuk bir 
Tuk hiikumdan olan Baburun daveti i.ize
rine- ta Hindistana gitmi§ ve orada Del
hi, Lahur, Ki mir ve Agra kalelerini yap
ml&hr. Bir asn dolduran hayatmda 80 
den fazla cami, 50 den fazla mescid ve 
medrese, birc;ok kervansaraylar, hamam -
lar, ki:ipruler, sukemerleri. saraylar, ima
retler, daru~~ifalar, sebiller in§a ederek 
hemen hep5inde bedii bir zevkin biitun in
celik ve hassasiyetini ya&atan koca bir 
san' at karla o!l;iinmek c;nk mudur? T unca 
ve Mericin Turkliik sarblarile c;agtldadi
~~ Edirne ufuklannda yiiksek bir tepeye 
kurulmu~ olan §aheseri Seiimiye, tekba~J
na Sinan adm1 dunya mimarlanmn ilk 
safmda ya&atmaga yeter. 

Bir adam, Ayasofyay1 Turk olmiyan
lar yaphgi ve onun kubbesi gibi bir kub
benin Turkler tarafmdan yap1lam1yacagi 
ic;in iiziiliir, bu sozu gonli.inde b1r du~um 
gibi tam ve Selimiyeyi yaomakla daha 

nm avucuna batirdJ, disierini s1kt1. Co
cukca ihtimallere kapilarak yatmi$ uyu
IDU§, i§in arasm1 sogutmu§tU. Polise sicagi 
sJcagma haber vermeliydi. 

Am Niyaz kalfaya sorarak belki bir 
ipucu yakahyabilirdi; fakat ihtiyar kadi
nm masum hali, onun, bu umidlerini de 
kmyordu. 

Ali Tunc, sinirini yendi: 

- KalfacigJm. bu i§te, bir yanli~IIk 
var galibal 

- N as II yanh§lik, beycigim? 
Eger tahminlerini, daha dogrusu, ha

kikati soylerse, ihtiyar kadm, tela§a dii
§erdi; tel as, onun agllm kilidliyebilirdi; 
Ali Tunc, tela§SIZ ve gurultusiiz i§ gor -
mek istiyordu: 

- Kalfacigim, benim anladigim bir 
yanh~hk var. Ben, §imdi giyinecegim. 
Sen, bir kahve pi$irir yaz1 odasma getirir
sin. ko u~uruz, olmaz m1? 

Am Niyaz kalfa basmi igmi~ti: 
- Olur beycigim l 
Ali Tunc. yatak odasma dondu, acele 

giyindi. Fa kat tuvalet masasmm \izerinin 

muazzam ve daha Iatif bir kubbe kurmaga 
muvaffak olursa ondaki san' at ihtuasmm 
buyukliigunu, millet askim hangi soz an
latabilir .. 

Bu mezarm onunden ne vakit gec;ersen 
bu mezar sahibinin bir eserile ne zaman 
kar~I kars1ya gelirsen bir dakika dur ve 
du~iin. V e gonliinde Turk olmamn sevin
cini bir kere daha duy ve kendi mesle~in
d,. bir Sinan olma~a cal1s .. » 
Belediye /mar Miidiiriiniin nuthu 

Di.inku ihtifalde Beiediye lmar Mii -
diiru Ziya da bir hitabede bulunarak hu
lasaten ~unlan soylemi~tir: 

«- Saym arkada~lar, 

On dordiincu, on be~inci amlarda 
garb Avrupas1 san'atkarlan Orta zaman
larm di& tazyiklerile siki&mi~ ancak kuc;iik 
motiflerle, dekorlarla san'at gostermege 
kalki&mi&, bir tasannu sergisi halini alm1s 
eserlerinden bikmi& eski zaman medeni
yetlerinin, Tiirk Etri.isklerin kurdugu, es
ki Elenlerin yiikselttigi, Romanm yaydt
gl san'atJ ihya etmege tesebbus ediyorlar? 
Renaissance devrini ac;Iyorlarken: 

Sarkl Avrupada ve Anadoluda oz 
Tiirk mimarlan da bulunduklan iklime.. 
semaya, malzemeye, ya~1yan hayatm 
icablarma uygun ve kendilerine has yeni 
bir Tiirk mimarisini ilerletmege ugra~J -
yorlard1. Bu mimaride en biiyi.ik vas1f -
lar, ezeli Turk vas1flan olan nizam, inti
zam, sadelik, buyiikliik, vakar, dogruluk, 
samimiliktir. 

1490 tarihinde Anadolunun bir buca
gmda dogan bir Turk c;ocuRuna bu mi
mariyi eri~ilmez bir mertebeye 1;1karmak, 
yurdun her ki:i~esinde olmez abideler dik
mek mukaddermi~. 

Sinam bi.iyuk yaratan, Sinana, bu bu· 
yuk Tiirke I 00 ya~ma yabn yasiya
cak kadar da omi.ir vermi~tir. Bu seneler 
ic;inde Koca Sinan Siileymaniye, Selimi
ye abidelerinden ba~ka yuzlerce cami, 
mescid, han, hamam, ki.'.oru, su yolu yap
mi~hr. Bunlann her biri de ayn bir ~ahe
serdir. 

Sinanm bu kadar eseri ayni himmet, 
ayni dikkat, ayni kudretle yapabilmesi 
hayretler verici bir~eydir. 

Koca Sinanm hatJrasJm anarken ~unu 
da soylemek isterim: Sinamn, ~ekilleri de
gil, san' at prensipleri en modern san' at 
prensiplerine uygundur. Zamamn hayat 
&artlanm bilen, zamanm teknik malumah
m elde eden, zamanm binlerce sanayi 
malzemesinin hassalanm iyice kavnyan 
bir san' at adammm bunlan samimi Turk 
duygularile ve Sinan prensiplerile mezce
derek yapacag1 eser en modern ve en gu
zel bir eser olur. 

Son soz olarak ta hepimizi milli varh
gimJza kavu&turdugu gibi memlekette 
kurdugu rejimle bu unutulmus buyuk 
Tiirkiin de namm1 nisyan ko~esinden <;I -
kartt1ran buyuk ve muazzez Ataturkumii
ze bin minnet ve sukran duygulanmiZI, 
sonsuz sevgi ve saygilarimiZI bir kere da
ha tekrarla zevk duyanm. 

Ey Koca Sinan, ruhun ~adoisun. 
Millet arhk seni tamyor, ve anhyor.» 
Merasime gene binlerce gencin hep bir 

aj;,,zdan soylcdikleri lstiklal mar§ile son 
verildi ve bu dahi san'atkar Koca Sinan 
ic;in yaptlan amm giini.i de bu suretle bit -
ti. 

Anharada yaprlan merasim 
Ankara 9 (A.A.) - Bugun Ankara 

Halkevinde saat 17,30 da Mimar Koca 
Sinanm olumiini.in y1ldonumii ihtifali ya
ptlmJstJr. 

Salon hmcahmc koca ustamn takdir -
karlarile doluydu. Ustadm ruhuna bir da
kika ayakta durulduktan sonra, hayati 
etrafmda izahat verildi. .$iir okundu. 
Bundan sonra tarihi mimarimizin olmez 

Ben bu haberi derin bir sevincle ve u
zun heceli bir «in§allah» Ia kar~lladim. 
Cunkii istanbul Beled1yesinin c;op toplat
ma isinde tutlugu yolu otedenberi tenkid 
edenlerdenim. Goze gorunen sokaklarda 
kamyon dola&hrarak, sapa yollarda rna
bud arabalan surundurerek yapdan bu i~. 
butiin fecaatile, (gayriasri) dir, hele c;op
lerin Sarayburnu ac;Iklanna dokulmesi ve 
durgun havalarda Kadtkoyile Koprii ara
smda igrenc bir siipruntu sergisi ac;Ilmasl 
yiirek aCISJ bir~ey. Umanm ki yeni alman 
karar, bu gayriasriliRi giderir ve deniz us
tiinde kurulagelen supriintu sergilerine 
nihayet verir! 

*** 
«Umanm» dedim amma ic;imde gene 

korku var. Sehir Meclisinde bu i~ konu
sulurken araya para meselesi girerse c;op 
maslahatt gene suya du~tii demektir. hte 
bu korku ile <;op i§inden kazanc da elde 
edilebilecegini hahrlatmak istedim. T arih
ten ald1ibm &u f1kra, Sehir Meclisinin ileri 
si.irebilecegi paras1zhk mazeretini de~er
sizle~tirirse bahtiyar olacag1m: 

«Vaktile Istanbulun c;op i~leri c;opluk 
suba~JSI tarafmdan idare olunurdu. Bu 
suba~I. arayiCI esnaft vas1tasile hanlarda, 
sokaklarda nekadar c;op varsa toplat1r, 
zembillere doldurtarak deniz k1y1sma ta· 
~ItJr, tekneler ic;inde eJekten, SUZgec;ten 
gec;irtir, miizahrafat arasma kan~an para, 
elmas, kuma~ gibi k1ymetli e~yay1 aylrthk
tan soma ust tarabm kayiklarla uzaklara 
ta&Itip denize doktururdu. Aray1c1lann 
saylSI be~ yii1dii. Kas1klanna kadar bat
tal siyah <;i7me, uzerlerine kirrntzt ve si
yah me~in kaftan, ba~lanna sivri kulah 
giyerierdi. Demir kazma, supiirge, kiirek, 
degirmi ag~c tekne, zembil ve sepet kul· 
lamriard1. Istanbulun en uzak ko~elerinde 
bir limon kabu~u dahi bnakmiyacak bi
e:imde i ~oriirlerdi, temizlik aparlard1. 
T oplad1klan !;OT!;Op ic;inden -elm as ger
danhk, sorguc;, kemer gibi &eyler de dahil 
olmak uzere- ,pek <;ok k1ymetli &eyler bu
lup !;Jkardiklan ic;in kazanclan biiyuktii. 
Hatta <;op]iik suba~tsma her YII altml& bin 
akce (bugunkii rayicle on bin lira) verir
lerdi ve kendileri de refah i<;inde va~ar -
lard1.>> 

Goriiliiyor ya, eski devirlerde istanbul 
c;oplerinden be& yiiz ki~i ve bir suba~1 
c;oplenip gidiyormu&. Halbuki zamam _ 
m1zda c;opler, en miihim bir servet kav
nagJdJr. F ennin eline dii$iince par a vra, 
kuma~ ve Slgir kt>mi~i fildi~i olur. Elverir
ki Beledive fenne itimad gostersin ve ~~
namak nhmetine katlansm. 

M. TURHAN T'-"'' 

ve yuzak1 olan abideleri eserleri projrk
siyonia goslerildi. lzahat verildi. 

Merhumun ele ge!;irilen kafatMma go
re, tesbit edilen resmi ha11r bulunanlara 
dagJIIIdJ. 

Edirnede yaprlan toren 
Edirne 9(Hususi Muhabirimizden)

Mimar Sinamn oiiimiinun yi!donumii mii
nasebetile bugun burada buyuk bir toren 
yapilmistlr. Torende buvuk bir kalabahk 
bulunmu~tur. Soyienen nutuidarda biiviik 
dahinin hayat vr f'~p•ln·i anlatilmi~t,. 

· lzmitte 
!zmit 9 (A. A.) - Bugun burad'i da 

Mimar Sinan i!;in merasim yap1ldJ. Vali 
Hamidin riyasetinde yap1lan top\anhva 
on binlerce halk ve talebe i~tirak etti. Ha
raretli nutuklar sovlendi. 

kansik!JgmJ bozmad1; hem en yaz1 oda- - A! dediginiz gibi bunda, bir yan!I~-
sma gec;ti. hk var, beycigim ... Bana, mendil istedigi· 

Am Niyaz kalfa, elinde kahve tep - nizi filan da soylemediler. 
~isi ile girmi~ti; yerlere doki.ili.ip sac;Ilm1 Basm1 sallaya sallaya anlahyordu: 
kag1dlan goriince, duraklad1. Ali Tunc, - Ak~amiistii, saat alt1, alh buc;uktu. 
onu urkutmemek ic;in gi.iidii: I Kap1 c;almd1; gittim ac;hm.On, on iki ya§• 

- Bir kag1d anyorum da kalfacigim .. lannda bir ~ocuk, elinde bir ka~It: Bura
Kahve fincamm ald1, bir koltuga o • s1 Ali Tunc beyin aparhmam m1? diye 

!urdu: soruyor. Bura 1, dedim. Bana; sen. onun 
- Ben, sana kag1d gondermi§tim... hizmetcisi misin? drmez mi? Ben. 

Evet. .. Kim getirdi? onun kalfaslylrn! dedim. Cocuk, 
lhtiyar kadmm bak1~lannda: kag1d1 u1att1:! Bu kaP;tdi gonderdi 
- Gonderdigin adam1 bilmiyor mu • dedi. Okumam yok ki okuyay1m da 

sun? anlayayim. Cocuga: Okuma bil-
Diyen ~a~km bir sorgu vard1. mem l dedim. Cocuk, ac;Ik!<o7. birsev -
Ali Tunc, ka!faya emniyet veren bir di: T eyze, ben, okurum! dedi. Ka~1d1 

tav1rla bak1yordu: ac;tJ, okudu. Siz gec;en kandildr de day1-

-Bak sana, i,i evvelinden anlatay1m ... 
Di.in gece, arkada~lara davetliydim. Ge
ce gelmiyecegimi tahmin ediyordum. N a
sll ki bu sal.ah, ortahk agamken geldim. 
Sen, merak etmiyesin, diye bir kag1d yaz
dim, hem de mendil istetmi~tim. Kag1d1 bir 
arkada$& verdim; o, getirecekti. 

lhtiyar kadm, gozlerini a~m1gt1: l 

n11a el opmege gitmemi~sini7. Diin gece 

kandildi ya; isiniz <;Iktigi i!;in, ha11rlar1 

kalmasln, diye beni gonderiyor mu~su • 

nuz! Ben de pek memnun oldum, dogru

~u ... Hemen, ba~Iffil orttum, sokaga ~lk

tim. 

( ArA!aia uar) 
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ihtilafh rna~ 
Altay, Albnordu ma~1 

yar1da kald1 
izmir (Hususi) - Lik ma~lari, bu 

hafta t;ok hararetli bir safha g~irdi ve 
Altay taktmi, §ampiyonluk iimidlerini 
tamamile kaybetti. ihtilaflar ~1kti ve 
Altay, oyunun sonlarmda sahadan ay
nldt. Bu oyun, Altmordu ile oynand1. 

Altmordu, Kayserideki iki oyuncusu
nu da getirmi§ti. Buna mukabil Altaym 
her iki mtidafii Ali ve Fuad kadroda yer 
almami§lardL 

Saba t;ok kalabahkti. Mac;m neticesi, 
a§agt yukan her taklm ve taraftarlanru 
alakadar ediyordu. Giizel bir spor ha -
vas1 vardl. 

Altay riizgan lehine almt§b ve ilk 
dakikadan itibaren oyunu, Altmordu 
niStf sahasma intikal ettirdi. Altay, riiz
garm da yardrmile, hastm kalesini mii
temadiyen tazyik ediyordu. Buna mu -
kabil Altmordu defans1 c;ok iyi c;ah§I -
yordu. Altay muhacim hatt1, ge~en haf
taya nisbetle daha canh idi. Miidafaa 
da mtikemmeldi. 

Oyun, gittikc;e heyecanlamyordu. Al
tmordunun aklnlan <;:ok seyrekti. Altay 
evvela Basrinin, sonra da Vehabm a
yagmdan iki sayt ~1kard1. Vehabm u
zaktan ve oyuncular arasmdan r;ektigi 
§tit, hakikaten <;:ok nefisti. 

Altmordu, buna ragmen ne enerjisini 
kaybetti, ne de oyunu bozuldu. Bilakis 
kendi sis~mini kabul ettirmege ve ha
vadan oynamaga t;ah§tyordu. Altaym 
mtitemadi tazyikma gore, daha birkac; 
gol t;tkartlmast Iaztmdl. Fakat Altmor
du mtidafaaclSl ve kalecisi canla ba§la 
c;ah§IYordu. Buna mukabil, Altay mu -
hacimleri bazl ftrsatlan oldiiriiyorlar -
dt. Birinci devre 2 - 0 Altay lehine bitti. 

ikinci devre ba§ladtktan biraz sonra, 
hakimiyet Altmorduya ve oyun Altay 
nlSlf sahasma gec;ti. 

Bu klSlmda Enverin, miidafi Cemil ve 
Hilminin c;ok giizel kurtart§lanru ve 
kesi§lerini seyrediyoruz. Altmordu, A
dil ve Said kombinezonile bu mtidafaa
Yl ytrtmaga ve lmmaga ~ah§tyor. Fa -
kat bu oyuncular da eski ktymetlerin -
den kaybetmi§ler. 

Altay da arastra tazyiktan kurtula -
rak Altmordu kalesine ziyaretler ya -
ptyor. Bunlardan birinde Altay iic;iincii 
saytstm c;tkarmt§tl. 3 - 0 gibi bir vaziyet. 
Altay ir;in elbette ki r;ok iimidli idi. Fa
kat Altmordunun oyununu bozacagtm 
sananlar ~arc;abuk aldandllar. Qiinkii 
Altmordu, daha atak, daha sert bir mii
dafaa ve hiicum sistemile gene altay m
stf sahasma girmi§ti. 

Oyunun bundan sonraki ktsmmda Al
tay aleyhine dort gol c;tktt ve Altmordu, 
galib olarak sahadan aynldl. 

Fakat bu gollerin tic;tiniin, hakemin 
tarafgirliginden dogdugu iddia edil -
mektedir. Nitekim, biitiin 1zmir gazete
leri, bu saytlara aid hakem kararlartm 
tenkid etmekte ve hakemin tarafgirlik 
yaphgmt soylemektedirler. 

Gollere gelince, bunlar hakkmda da: 
1 - ilk gol ofsayddir. 
2 - llk penalt1, yoktan icad edilmi§ -

tir. Cezayt miistelzim her hangi bir ha
reket yoktu. 

3 - Son penalti verilemezdi. Qiinkii 
top, oyuncUihlil eline ~arpmakla bera -
ber kasdi olarak en kiir;iik bir hata ir -
tikab edilmemi§tir. Bunlan, biitlin se -
yirciler gormli§lerdir. 

Demektedirler. Altmordunun diger 
saytst kornerden olmu§tur. 

En son verilen penaltmm §ekli, ha -
kikaten hakem kararmm yanll§ veya 
tarafgirane oldugunu ac;tkc;a gosteriyor
du. Hatta hakem, ceza dtidiigtinii, biraz 
tereddiid ettikten ve dti§iindiikten son
ra c;almt§hr. 

Bunun iizerine Altaylllar itiraz ede -
cek oldular. Hakemin 1srar1 gorilllince, 
Vehab ortada duran topa ayakla vur -
du ve taklmmt sahadan c;ekti. Hakem 
ve Altmordu tak1m1 sahada biraz daha 
kaldtktan sonra diidiik sesile aynldtlar 
ve Altay 3 - 0 galibiyetten maglubiyete 
gec;ml§, Slftr puvan almt§ olarak stad -
yomdan uzakla§tl. 

Bu meyanda hakem, gazete foto mu
habirlerinin fotograf almalanna da ma
ni oldugundan baz1 gazeteler, hakeme 
§iddetle hiicum etmekte ve kendisini 
goreneksiz ve bilgisiz bir hakem olarak 
gostermektedirler. Hakemin bu hareke
ti, diger spor te§ekkiilleri iizerin~~ d.e 
esef ve hayretle kar§tlanmt§, tamrri ct
hetine gidilecegi bildirilmi§tir. 

K. S. K. ManiaaJa 
Manlsa (Hususi) - 1zmirde lik mac;

lannda puvantajm ba§mda giden ve 
§ampiyonluga namzed bulunan K. S. K. 
taktmt, Ytldmmsporun daveti iize -
rine §ehrimize geldi ve bir rna~ yapti. 
Misafirler r;ok iyi kar§tlandllar ve gii -
zel inbbalarla ayrtldllar. 

Ytldtnmspor, misafir. ve kuvvetli has
mma kar§t giizel bir oyun oynadt. iki 
taktm 2 - 2 berabere kaldtlar. 

Altmordu kuliibiiniin fevkala
de kongresi 

Altmordu spor kultib genel sekreter
liginden: 

!dare heyetimiz gordligii liizum iize
rine, 26 nisan 936 pazar giinii saat 15 te 
kuliib binasmda fevkalade bir kongre
nin toplanmasmi kararla§brdtgmdan ii
yelerimizin ayni gtinde kuliib merkezi
ne gelmelerini iSnemle dilerim . 

I Dogru soziin cezas1 
I .. 

Orner Besime verilen 
ceza teblig ~dildi 

!stanbul atle -
tlzm heyeti reisi 
maruf ko~ucu ve 
§ampiyon Orner Be 
sim hakklnda Umu 
mi merkez tarafm
dan miiebbed boy
kat cezas1 verildi
gini evvelce yaz -
mt§ttk. Berlin olim 
piyadlarma gidilip 
gidilmemesi mese -
\esi iizerine bir ga- Do{jruyu soyledi{ji 
zetede fikir ve mii- i~n cezalandmlan 
taleastm soyledigi Orner Besim 
ic;in bu ag1r cezaya c;arptmlan Orner 
Besime, dUn bu karar resmen teblig e
dilmi§tir. 

Karar sureti aynen §dur: 

istanbul Bolgesi b!I§kanlt{jma 

Te~kilat aleyhinde 23/2/936 tarihli 
Kurun gazetesinde beyanatta bulunan 
biitgeniz atletizm heyeti ba§kam Bay O
rner Besime tii.zii.gii.n 200 iincii maddesi 
mucibince 22 - 25/2/936 tarihli genel 
merkez toplanttsmda mii.ebbed boykot 
karart verilmi§tir. 

Kendisine tebli{jini ve bu yolda mua
mele yaptlmasmt dilerim. 

Birinci b!I§kan 
A.AKYVREK 

Orner Besim, istanbul atletizm heye
tinin ba§ma geldikten sonra bu mmta
k.ada. canh bir spor hareketi ba§lami§, 
§Imdrye kadar gi:iriilmiyen bir faaliyet 
olmu§tu. Orner Besim, nadir yeti§en bir 
sporcu degil, ayni zamanda bilgili, ih -
tlsas sahibi, yorulmak bilmez bir ida -
reci oldugunu da gostermi§ti. 

Her hafta yan~lar yapbnyor, hakem 
yeti§tirmek ic;in kurslar ac;1yor, atlet ye-
ti§tirmek ic;in binbir r;areye ba§vuru -
yor, yagmur, kar, r;amur demeden c;a -
h§tyordu. istanbulun atletizm i§i tam 
ehlini bulmu§, gayretli adtmlarla ileri
liyordu. 

Fakat olimpiyad meselesi ortaya c;t -
kmca, Besim, 15 senelik tecriibe ve bil
gisine ·istinad ederek bu i§teki dti§tin -
cesini ar;tkc;a s6ylemekten r;ekinmemek 
suretile medeni cesaretini gostermi§tir. 

Fakat tatll Berlin seyahatinden mah
rum kalacaklanm zannedenler, bu dog
ru sozti, dogru olarak anlamamt§lar, 
i§i kara kabh kitaba uydurarak Besime 
ceza verdirmegi en muvaflk c;are san -
mt§lardtr. 

Besim, Umumf merkezin verdigi ka -
rara Haysiyet divam nezdinde itiraz e
decektir. 

20 senedenberi temiz ve tam bir ama
tor olarak spor i~in r;ah§an bir gence 
reva goriilen bu haksrzh~ Haysiyet di
vamrun refedecegine §liphemiz yoktur. 
Fakat dogruyu soyledigi ic;in, milli bir 
meselede dogruyu soyliyerek efkari u
mumiyeyi tenvir ettigi ic;in emektar bir 
sporcuya ceza vermek, biz hakikatin 
soJlenmesini istemiyoruz, demekten 
ba§ka bir §ey degildir. 

Berlin seyahatinin a§Iklan, bu seya -
hate engel olmaga ~ah§anlan c;igneyip 
ger;mek istediklerini Besime verilen ce
za ile is pat etmi§lerdir. 

Berlinde Tiirk sporcu
larlnm mihmandar1 
Berlin olimpi -

yadlanna i§tirak e
decek Tiirk spor 
kafilesinin mih -
mandarhgma es
ki gi.ire§c;ilerimiz -
den Dlirrli yapa -
cakbr. Beriinde bir 
vazifede bulunan 
Diirrii malum ol -
dugu iizere 1924 
Paris olimpiyadma 
giden glire§ kafile- Diirrii. 
sine dahil bir sporcumuzdur ve Paris 
olimpiyadlarmda vasat siklet giire§ 
miisabakalarma da i§tirak etmi§tir. 

Diirriiniin spor kafilemize mihman -
darhk etmesi, sporculanmtz i!;in Ber -
Iinde biiyiik bir kolayhk temin ede -
cektir. 

Halkevi spor komitesi esash bir 
program haztrhyor 

!stanbul Halkevi spor komitesi bu se
ne biiyiik bir programla herekete gec;
mege karar vermi§tir. Komite, memle -
ket gencliginde spora kar§l umumi bir 
muhabbet uyandtrmak maksadile zen -
gin bir program haztrlamaktadlr. Bu 
program, yaz ve kl§ sporlar1 olmak ti
zere iki k1sma aynlacaktrr. Halkevinin 
yanmdaki arsada bilyiik bir salon ya
prlacakbr. Bu salonun alt k1sm1 salon 
idmanlarma tahsis edilecek, burada gii
re§, eskrim, voleybol gibi sporlar ya -
ptlacakbr. 

Yaz sporlan ic;in de esasll §eyler dti
§iintilmektedir. Bilhassa yiiriiyli§ ve te
nezziihlere ehemmiyet verilecek, bu 
mevsim zarfmda muhtelif yerlere se -
yahatler tertib edilecektir. Bu seyahat
lerin t;ok faydah ve ucuz olmaSlna dik
kat edilecektir. Bundan ba§ka bisiklet 
yan§lan, yi.izme miisabakalart, kaytk 
yan§lan ve gayrifedere kuliibler ara-

CUMBUR!YET 10 Nisan 1936 

Sinan1n mezar1 

bas1nda 
' 

Ostadim, ne olurdu, ya sen bugiin ge
ley.cJin, ya ben o giine gitseydim de senin 
sevimli yiiziinii gorseydim! 

Haber verseydiler, ben gene bilecektim 
ki: Sana benzetemedikleri resimlerindeki 
gibi degilsin... Uzunca bir boy iistiinde 
ta§td!gm vakur ba~ml siisliyen c;ehrende
ki parlak ve manah gozlerinin derinlikle
rinde, insan benligini kaybederdi, bu par
lak gozler, diinya viis'atini ihata edecek 
bir semboli\ haiz, geni§ alnmm altmda ya
nar dururdu degil mi?.. 

S1rasmda biilbiil olup giile yalvarmasr
m bilen dudaklarm, yanardag olup alev 
ft~kirmasmt da mutlak bilirdi .. 

Senin a&kmm, gozlerindeki tek k1Vllct
mlm tahayyiil ediyorum, o anda diinyala
n tutu~mu~ goriiyorum, senin bir anhk 
hiddetini tahayyii! ediyorum, goklerin 
sars!ld!gmr hissediyorum. 

Tiirkiin oz hasletlerini ruhunda topla
mt§ olan sen: Budin, Viyana kalelerini, 
fran illerini, MlSlr c;ollerini yahnkrhc dola· 
§Irken kalemini daha yahn c;ah~tmyordun. 
S1rasmda kalemi k1hcdan iistiin, sJrasm
da da kthct kalemden iistiin tutrnasm1 ne 
giizel biliyordun, bu haslet senin yiice 
azminin oz mahdrr; i~te diinkii Canakka
le, diinkii Afyon, Sakarya isimlerini tari
he zaferle gec;iren kahramanlar bugiin de 
goriiyorsun ki tarih ve kiiltiir sava&mda 
ayni hrzla yiiriiyorlar... hte bunlar da 
senin trkmm son nesli .. 

Y etrni~ metroyu ge~en minarelerinle, 
i~te ~u goklere dogru gogsiinii ~i&iren mu
azzam kubbelerinle rrkma san' at ve teknik 
c;elengi i~lerken, onun ~iirini, edebiyahm 
da en kuvvetli kalemle yazm1~sm. 

Su miitevazr toprakta U~ bu~uk amdtr 
sessiz p;ibi yatan sen olmedin, ebediyyen 
ya§Iyorsun ... Diinya mahvoluncrya kadar 
da c;ocuklarm i~te boyle mezannm ba&m· 
da seni ve maneviyatmr taziz edecekler
dir. 

Ah ne olurdu iistad1m, seni gozlerimle 
ben de gorseydim. Gorseydim de tek ya· 
pilannda ta~ ta§tsaydrm. 

Mimar 
SEDAD t;ETINTA$ 

Y ugoslavyada emlak 
bJrakanlarln paralan 
Y ugoslavya Tiirklerinin orada hirak-

ttklan emlake mukabil Yugoslavyadan 
17 milyon dinar almdigi malumdur. Hi.i· 
kfimetimiz bu parayY tevzi etmek iizere 
bir miiddettenberi Yugoslavyada emlaki 
olanlann isimlerini tesbit etrnekteydi. A
lman malumata gore 17 milyon dinar 
tevzi edildigi takdirde bunlara verilecek 
para hemen hie; mesabesindedir. Bu iti
barla hiikumet bu suretle istihkakt olan· 
lara hazineye aid araziden muayyen mik
tarda verilmesi gayesini istihdaf eden bir 
kanun layihast hazulamaktadtr. Bu la
yihamn Kamutaym bu devresinde mii -
zakere edilmesi muhtemeldir. 

smda futbol mar;lan da tertib edile -
cektir. 

Bu hafta yaptlacak ma<;Iar 
11/4/1936 cumartesi, yaprlacak 

ma~lar 
Fener stadt: 
Siileymaniye - Eyiib B. taklmlan sa

at 14,30 hakem Saim Turgud. 
Fenerbahr;e - Vefa B. taktmlan saat 

16,15 hakem Feridun Ktllc;. 
~eref stadt: 
Beykoz - istanbulspor B. taklmlan sa

at 14,30 hakem Samim Talu. 
Be§ikta§ - Hilal B. taktmlan saat 16,15 

hakem ;lazi Tezcan. 
Taksim stadt: 
Galatasaray - Anadolu B. taktmlan 

saat 14,30 hakem Rtfu. 
Giine§ - Topkap1 B. takrmlan saat 

16,15 hakem Halid Ozbayrak. 
12/4/1936 pazar, yaprlacak 

ma~lar 
Fener stadt: 
Alan gozctisii: Sait Salahaddin. 
Altmordu - Kastmpa§a A. takimlan 

saat 12 hakem Saim Turgud. 
Slileymaniye - Eylib A. taktmlar1 sa

at 13,45 hakem Ahmed Adem. 
Yan hakemleri: :;>eref, Esad. 
Fenerbahc;e - Vefa A. taktmlan saat 

15,30 hakem Sadi Karsan. 
Yan hakemleri: Feridun Ktllr;, Tartk. 
~eref stadt: 
Alan gozciisii: Halid Galib. 
Beylerbeyi - Doganspor A. taktmlart 

saat 12 hakem Halid Galib. 
1stanbulspor - Beykoz A. takrmlar1 

saat 13,45 hakem Cafer. 
Yan hakemleri: Samim Talu, Bahad

din Uluoz. 
Be§ikta§ - HilA! A. taktmlart saat 

15,30 hakem Suphi Batur. 
Yan hakemleri: Said, Nevzad. 
Taksim stadt: 
Alan gozciisti: :;>azi Tezcan. 
Siimer - Fenerytlmaz A. taktmlart sa

at 11,30 hakem !. Muhiddin Apak. 
Galatasaray - Anadolu A. taktmlart 

saat 13 hakem $azi Tezcan. 
Yan hakemleri: Halid Ozbaykal, Tab

sin. 
Giinei;j - Topkap1 A. taktmlan saat 

14,45 hakem Sabih. 
Yan hakemleri: Hayri, Mehmed Ali. 

Balkan memleketlerinde 
- Giiniin Hidisele 
Arnavudluk - Italyan itil3.finin as1 

sebebi ikt1sadi zarurettir 
932 deRoma ile bozu~an Zogo hiikiimeti ba~ka hi~ 
devletle anla~amay1p her bak1mdan stktnbya dii~iin 

Italya ile ve agtr ~artlarla itilafa mecbur oldu 
Garbi Avrupadaki giiriiltiiler devam 

ederken hadiseler 1talyanm hem Habe -
§istandaki askeri harekah istedigi gibi ge
ni§leterek Habe§lileri s!kl§tlfmasma hem 
de orta Avrupada ve Balkanlarda mev
kiini iyice tahkim eylemesine imkan ver -
mi§tir. Romada Avusturya ve Macaris -
tanla imzalanan yeni muahedeler bunun 
bir delilidir. 

ftalya diger taraftan Adriyatik deni
zinin agzma hakim olan Arnavudlukta 
da son anla§malarla mevkiini iyice sag -
lamla§hnm~tlr. 
Arnavudluk neJen boyan eiJi? 

Arnavudluk 1932 senesindenberi ital
yaya kar§I kafa tutuyordu. 0 tarihte Ti
ran hiikumeti biitiin Arnavudluktaki ftal
yan mekteblerini kapatmi§, ordudaki mu
allem ltalyan zabitlerine ve devlet ida -
resindeki miilkl ltalyan mii§avirlerine ve 
miitehasstslanna yol vermi§ti. 

Bilmukabele 1talya Arnavudlukta se
nevi taksitlerle vermekte oldugu kuk mil
yon altm frankhk istikrazm taksitlerini 
kesmi§ti. F akat 1 talyan donanmasmm 
Orac; ac;1klannda niimayi§ yapmasma ve 
miisaadesiz Amavudluk limanlarma gir
mesine ragmen Arnavudluk halyaya bo
yun egmemi§ti. Bilakis §iddetle protesto
da bulunmu§ ve ftalyan niifuzunun online 
ger;mek ic;in verdigi kararlarda sebat ey
lemi§ti. 

Amavudluk en ZCI(Ytf zamanmda ve 
ltalyanm borusu bi.iti.in Avrupa politika
smda ottiigii bir devirde zaf gostermedigi 
halde Habe§ harbinden ve Akdeniz ger
ginliginden §imdi Avrupada tecrid edil
mi§ bir vaziyette bulunan ltalyaya kar§l 
neden bu kadar miisaadeHrhk gosterdi ~ 

Kral Zogu hiikumeti miicbir sebeb -
ler kar~IS!nda kalmaiJ1Jf olsaydt §i.iphesiz 
memleketi 1 talyanm siyasi, askeri ve ik
tlsadi niifuzu altma kendi elile koymak 
istemezdi. Bu halin ba,hca sebebi Arna

vudlugun Balkan anla~masma gireme -
mi§ olmas!d!r. Amavudluk ne siyasi ne 
de askeri ve ikt1sadi cihetten tek ba§ma 
ya§tyacak ve mevcudiyetini muhafaza e
decek bir vaziyette bulunmad1gmdan 
§U veya bu biiyiik devlet veyahud siyasi 
bir zi.imre ile te§riki mesaide bulunmak 
mecburiyetindedir. 

Arnavudluk ftalyaya kar§t kapmm 
kapad1ktan sonra Balkan devletlerile an
la§mak ve birle§mek istemi§ti. Bu cijmle
den olarak Y ugoslavya bazr iktuadi ve 
mali anla§malar yapmi§, Arnavudlugun 
tiitiinlerine talib c;Ikmi§ ve Tiranda ban
kaJar ac;mi§Sa da bu gosterilen miisaade • 
ler Arnavudlugu ikhsaden kurtaracak v~ 
refaha iri§tirecek bir mikyasta degildi. 

Arnavudluk diter Balkan devletlerile 
de s1k1 ikt!sadi miinasebetler tesis edeme
mi§tir. italyaya kar§t hareket etmi§ olmak
tan Akdenizdeki yaziyeti itibarile c;eki
nen Yunanistan Ama..-udlukla s1k1 mii -
nasebat tesis etrnege yana§mak isteme -
mi§tir. 

Yugoslavya ise Arnavudluktaki idare
de istikrann mahfuz kalacagma iimidi ol
madigmdan biitiin kuvvetile Arnavudlugu 
tutrnaga cesaret edememi§tir. 

Zogu hiikfunetinin bu harici muvaffa
kiyetsizligi §iiphesiz dahildeki mevkiini 
de miiteessir etmekten geri kalmami§hr. 

ltalyadan istikraz taksitlerinin kesilmi§ 
olmas1 ve Arnavudluk mahsuliiniin ba§ -
hca pazan olan italyada birc;ok kayid ve 
tahdidlere maruz bulunmast halk ara • 
smdaki memnuniyetsizligi c;ok arttrrmt§h. 
Tam bu mada Fieride c;•kan isyan da 
Kral Zogu hiikumetinin mevkiini son de
recede sarmt§h. 

fsyan bastmlmakla beraber bunun te
zahiiriine sebeb olan memnuniyetsizlik 
ortadan kalkmami§h. Islahat yapmak, ye
ni intihab hamlamak ic;in le§kil ol unan 
F ra§eri kabinesi birc;ok zorluklar kar§t -
smda hedefine dogru ilerliyordu. Hatta 
parlamentoyu bile feshedememi§ti. 

lk!!sadi buhran memleketi kas1p ka -
vurmaktadu. Kredi bozulmu§tur. On bin
lerce bor~lu deynini eda edemez bir hale 
gelmi§tir. Hiikumet ic;in moratoyom yap
maktan ba§ka bir c;are kalmaml§hr. Hal
buki bu son tedbirin memleket kredisini 
biisbiitiin berbad edeceginden korkul • 
mu§tur. 

Oiger taraftan Tiranda siyasi mahke
me Fieri isyamm hala tasfiye edememi§ 
ancak son celsesinde Cekrezi ve Musa 
Kraya, Murtaza Vaylani ve Cevahir A
baziyi idama mahkum etmi§tir. 

Hulasa Kral Zogu hi.ikfuneti haricde 

Kral Zogo bir Jtalyan heyetini kabul eJiyor 

kuvvetli yeni bir istinadgah bulamadigrn
dan ve dahilde biiyiik zorluklara ve hat
ta paras1zhga ugrad1gmdan son ~are ola
rak ftalya ile anla§maga mechur olmu§ • 
tur. 
ltalyanrn verecegi paralar 

F akat ~ok sih§tk bir vaziyette anla§ -
maga talib oldugundan c;ok agtr ,artlar 
kabul etmek rst1rarmda kalmJ§tlr. 

ltalya Arnavudluga, her sene 800,000 
frank tediye edilmek iizere 40,000,000 
altm frankhk yeni bir istikraz verecektir. 

Bundan ba§ka biri iic; taksitte tediye 
edilmek iizere 12,000,000 ve digeri muh
telif taksitlerde odenmek iizere 13 milyon 
altm frankhk iki istikraz daha yapacak
tlr. On ii~ milyon frankhk istikrazm on 
milyonu ziraati !Slah ve koyliiye yard1m 
i~in sarfolunacakhr. Oc; milyon frangr ile 
de devlet tiitiin inhisan 1slah edilecektir. 

Orac; limanmm tevsii ve tslaht ic;in 
Kredito Italiano miiessesesi Arnavudluk 
hiikumetinin emrine uzun vadeli bir istik
raz daha verecektir. 

ltalyaya gosterilen iatilaJeler 

ftalyamn istikraz §eklinde yaphgr fe
dakarhklara kar~1 Arnavudluk §U ikllsadi 
miisaadelerde bulunmu~tur: 

Arnavudlukta italyan miiesseseleri ta-

cudu dort binden on bine c;1ka '""·" ... ul 

Eski ftalyan askeri muallimleri 
orduya getirilecektir. Bu heyet bir 
generalinin idaresi altmda bulun 
italyan generali ayni zamanda 
luk erkamharbiyei umumiye reisi ola 
cakl!r. 

Adiryatik denizinin agzmda olup 
yanlann i§gali altrnda bulunan 
adasma sahilden hakim olan 
dagrnda istihkamat viicude getirilecek 
Avlonya korfezinin muhafazasi temin 
dilecektir. 

Ora~ !imam ftalyanm sevkiilcen 
nafiine gore tevsi ve tensik edilecektir. 

Arnavudluk devlet idaresinin diger 
tiin §Ubelerinde de ftalyan miitehassisla
rmm mii§avir olarak istihdam1 iki tara£ 
arasmda kararla§tmlm!§tlr. !talya ile ya
pllan anla~malann bir c;ogu heniiz feshe
dilmemi§ olan meb'usan meclisi tarafm • 
dan tasdik edilmi~tir. 

Arnavudluk ticareti 

Arnavudlugu ftalyamn kucagma alan 
saiklerden ikhsadi olanlannm kuvvet ve 
ehemmiyetini anlamak it;in bu memleketin 
g~en seneki harici ticaretine dair ahiren 
ne§rolunan istatistigi gormek kafidir. 

Gec;en sene Arnavudluga 12,332,708 

Kral Zogo bir meraaim yerinJe halk oniinJen ge~erken 

rafmdan i§letilmekte olan petrollann sa
halan geni§letilecek ve petrol istihsali he
men hemen italyanm inhisan altma gi -
recektir. 

Tiitiin inhisan bir ltalyan kumpanya
sma verilecektir. ltalyan sermayesile bir 
ziraat bankasr tesis edilecektir. Ora~ li • 
mam ftalyanlar tarafmdan geni§letilecek, 
miistakil liman idaresi ftalyanlann kon -
trolii altmda bulunacakl!r. 

Aakeri miisaade 

Amavudlugun hazari odrusunun mev-

frankhk haricden e~ya ithal edilmi§tir. 
Buna mukabil Amavudluktan harice gon
derilen maim fiah bunun yansm1 bile 
tutrnuyor. lhracahn miktan ancak 5 mil
yon 986,701 frankllr. Harici ticaret mii
vazenesindeki ac;1k ge~en sene 6,346,000 
frangt bulmu§tur. 

Amavudluk ithalatmm %30 u !tal .. 
yaya aiddir. 

Binnetice ikllsadi vaziyetin bozuk ol
mas! Amavudlugun siyasi ve askeri is .. 
tiklal ve hiirriyetini de miiteessir etmi§tir. 

M.F. T. 

Ayd1nda kostiimlii bir balo verildi 

BaloJa bulunanlarJan bir grup 

Aydm (Hususi) - Sehrimiz Halkevi 
soysal yardtm komitesi, bir kostiimlii ba
lo vermi§ ve balo, tasavvurun fevkinde 
giizel ve eglenceli gec;mi§tir. 

V alinin refikasile 30 kadm, Halkevi 
ba§kam ve birc;ok tamnml§ simalar tama
mile milli kryafetlerle gelmiJlerdi. Tab-

lo, hakikaten c;ok enteresandt. Parlali 
§arlc dokumalan, ba§larda ortiiler, c;eJ]) , 
berler, altmlar, elbiselerin iizerinde ye • 
lekler prnl prnl goze ballyordu. Bal~ll 
valimiz de vardr. Bu arada halo konu¢' 
rile e§i, cinleri tasvir eden bir k1yafetle 
gelmiJI erdi. 
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Hind en burg 

balonunun siivarisi 

Y eni Alman ztrhhlart gOriil
memi~ bir fen harikastdtr 

••• 

Dr. Ekner Hitlercilerle 
olan hadiseyi anlabyor 
Son Alman m-

tihabah esnasmda, B'P'!:. 
Hindenburg balonu
nu yapan me~hur 
miihendis doktor Ek
nerin balonla m;a -
rak Hitlere propa
ganda yapmay1 red
dettigi ve bu yiizder 
i§inden c;•kanlacar 
§ayi olmu~tu. Deyli 
Ekspres gazetesi ce
nubi Atlantikte uc; -
makta olan doktor 

Alman gemi 
;uhendisleri, deniz harb tabiyesini altiist 

• 
eden yent ztrhbntn planlarini yap1p bitirdiler 

---~ -- ---, __ .....,__,-~~ 

Dr. Ekner 

Eknere, meseleyi telgrafla sormu§ ve 
§U cevab1 alm1~tlr: 

l ~ l haztrladtklart yeni ztr hlmm Fran6t:Z. gazetesinde ftkan resminden 
AI larm p an artm v • man hususi ressamtmtztn yapttgt restm 

«- Almanyadan dogrudan dogruya 
hic;bir malumat alml§ olmad1g1mdan sor
gunuz bende fena bir siirpriz tesirini yap
h. fntihabat esnasmdaki vaziyetim sade
ce bir miintehib olmaktan ibaretti. Maa· 
mafih bu hususta propaganda yapmaga 
davet olundugum :r.aman reddettim. fnti
habat esnasmda Hindenburgun istimali • 
ne kar§l asia protesto etmedim. Cunku 
sizce de malumdur ki hava sefinesi bu 
ugurda kullamlml§tlr. Elyevm Jeplin 
kumpanyasmm heyeti idare reisiyim. 

Hindenburgla Almanyaya avdet ede
cegim. Hava seferlerinin inki~ah ugrun· 
da hizmet emelile elyevm i~ga) etmekte 
oldugum mevkii miimkiin olursa sonuna 
kadar muhafaza emelindeyim.» 

· t · de bir Frans1z 
Bir Frans1z gaze esm ' .. .. eni 

muh . . Almanlarm biisbutun y 
arnn, kt Iduklanm 

§ekilde bir z1rhll yapma a 0 
. 

ve bu yeni barb gemisinin demz kuv • 
vetlerinde biiyiik bir in~~~ab J.:apaca -
gim iddia ediyor ve gemmm plant hak-
kmda tafsilat veriyor. . 

Fransiz muharririnin, Alman bahn • 

Y 
. . miihim ve en gizli tutulan 

esmm en .. v •v• l degver 
bir s1rrm1 nasll ogrendigt • sua e 
bir §ey ise de biz bu sorguyu bir tarafa 
b1rak1p Alman gemisi hakkmda Fran -
s1z muharririnin yazd1klarma bakabm. 

Yeni gemi biiyiik ve emsali goriiln:e
mi§ bir z1rhh, kelimenin tam manas11e 
sabih ve seyyar bir kaledir. 

Almanlar, bugiine kadar yapllm1§ c
lan en kuvvetli drednotlara bile benze· 
miyen bu geminin her tiirlii planlanru, 
hesablanm ve modellerini yapm1§lar 
ve bu maksadla biiyiik paralar sarfet -
mi§lerdir. ~imdi, yeni z1rhhrun -in§asma 
ba§lamaktan ba§ka yapacak bir §ey kal
mam1§hr. Geminin yapllmast i~in de 
Wilhelmshaven barb limanmdaki tez -
gahlardan biri miinasib gi:iriilmii§tiir. 

Yeni z1rhll, deniz har.bi tabiyesini 
unst cdcce~, bu baktmd!Ul d~aQma -

[arda bir ihtilal yapacakbr. 
Alman zeka ve sanayiinin bu yeni e

serinin hususiyeti ne olacakhr?. l;iimdi 
bunlarl tetkik edelim. 

1 _ tJ1 t giivertedeki yenilik: 

Yeni geminin provasmdan ~a~h~.arak 
biiyiik bir k1smmi kaphyan ust guver· 
tesi tamamen a~tk olacakt.u'. Ttp~ t~~
yare gemilerinin u<;U§ giivertelen gibl. 
Bu giivertede, mevcud Zlrbhlarda ~~~~
gu iizere, direk, baca, v11s~t ve ~u~uk 
top matafora, istimbot, ft'hka g1b1 ka : 
lab~hk eden ve ate§e mani clan fevkam 
tecemmiilattan hi~biri bulum!,uya~ak • 
hr. Bir futbol meydam gibi dumduz ve 

. b' ah te"kl'l edecek olan 
h1~ anzastz rr s a .. 
bu tist giivertede yalmz ii~; tan~ ta~e~ 
bulunacakt1r. U~er toplu iic; taretm b;n 
onde, biri ortada, 1iteki de a~.kad~ 0 a
eak; fakat ii~ii de birbirine ~umk•~n ol
dugu kadar yakm ve toplu brr v~~1yet~e 
t b' dil . olacaktir 1nglhzlerm 
a we e mi§ · t dlklar 

Buy.iik Harbden sonra yap Ir 1 

Nelson ve Rodney drednotlannda ldu-

gu gibi. . k k I n c;e-
Bu ii~ taretten ortadak1, 1<0 a 1 

lik levhalarla muhafazall .. b~ ~~~~a= 
le iizerine oturtulmU§ ve ote. e 1 b 
retten bayli yiiksek bir ~~z~.~ette d:h~ 
lunacaktir. Orta taretin ustunde h k 
dar fakat daha uzun ikinci bir Zlr u~ 
le bulunacak ve geminin, toplannt~bevt 

.. }" ter 1 a 
ve idaresine mahsus her tur u 1 .' 
seyir aletieri, tahmini mesafe alet ~:1, 
muhabere ve ab§ kontrol oihazlarl a· 
milen bu iist kulenin ic;indve b~lun~~a~
hr. Buraya Zirhlmm dimagi diyebillflZ. 

2 _ Alrak krf giiuerte: 
G minin k1~ma dogru, iist giiv:rte 

birdenbire kesilerek kH;iistii demlen 
kisiiD iist giiverteden birka~ metro a· 
§agid~ ikinci bir giiverte te§kil ede.~ek
tir. tlst giiverteye nisbetle daha mun • 
hat olan k1c; giivertesine de vasat top~ 
Ue geminin tek bacas1 konulacaktir. 

Bu klc; giivertenin boyle miinhat ya • 
pllmas1, bacanm ve bilhassa va~at top
~tunun iist giiver~ede~i taretlerm ~t~ -
§lna m'ani o!masmm online ge~mek l<;ID· 
dir. Boylece biiyiik taretler, tam. loc;a 
dogru rabatc;a ate§ edebileceklerd1r. 

3 _ Tayyare hangarlarr: 
ti st giivertenin yan taraflannda ve 

giivertenin altmda sancak ve iskele_d~ 
iki tane hangar geminin tayy~relennl 
ihtiva edecektir Bu tayyarelerm u<;U§U 

Y k t "It denilen modern manc1ruk· 
a a apu k h t . le 

larla havaya frrlatma .' ya ~ v~~ 
d . . d' mek suretile temm e<hle -en1ze m IT 
c kt' T relerin icabmda tayyare 

ge ~rl .. adyyaidugvu gibi dogrudan dog
em! erm e o . . · 

r hl ba§ giivertesme uunelen 
uya ztr mm .. '1 hangara a

ve orada asansor vasttas1 e 
[ I d 

.. .,.,kiin olacakt1r. Bu su-1nma an a mu... . 
retle hem deniz hem de kara tayyaresJ 
bulundlll'Dlak ~ olacak, bunlar ha-

vas1an ve vaziyete gore kullamlacak -

lard1r. 
4 - 360 dereceye ahf yapmak i,.,. 

ktinr: 
Fakat Alman miihendislerinin as1l 

yapbklart biiylik ve goriilmemi§ yeni -
lik ag1r top<;unun, yani taretlerin va -
zi;etindedir. Biitiin mevcud z1rhhlar -
da biiyiik toplarm atl§ zaviyesi, fev -
kani kismmdaki muhtelif tertibat ve 
vesait yiiziinden mahduddur. Taretler, 
umumiyetle geminin merkezinde bir 
bat iizerine konulmu§ olduklan ve iki 
bordaya dogru gidip gelemedikleri ic;in 
nihayet 270 derecede dirse edilebilirler. 
;>imdiye kadar hi<;bir z1rhlmm taret -
Jeri, tam 360 derecelik bir at1~ sahasma 
malik olamam1§br. Yani biitiin toplan -
n1 her tarafa c;evirerek ufkun istedigi 

nin ayni zamanda donmesine mani ola
cak tertibat yapm1§lard1r. Taret doner
ken kumanda kulesi oldugu yerde kala
cakhr. 

6 - Baf Ve ktf taret!erin fevkalii
deligi: lNHISARLARDA 

Orta taretin on ve arkasmdaki iki ta-
rete gelince, bunlann da 360 derecelik 1nhisariar umum miidiirii 
bir ati§ yapabilmeleri i<;in birbirlerinin Ankaraya gitti 
atl§ma engel olmamalan laz1md1r. Hal-
buki hem orta taret vardiT; hem de va- fnhisarlar Umum Miidiirii Mithat Y e· 
ziyete gore ba§ ve k1~ taretlerin biri di- nel dun ak~amki trenle Ankaraya git -
gerinin onundedir. Alman miihendis - mi§tir. Umum miidiir Ankarada idarede 
Jeri, buna da <;are bulmu§lardir ve i§te yap1lmas1 mevzuubahis idari te~kilat uze
yeni geminin en biiyiik fevkaladeligi rinde Vekaletle temaslarda bulunacak. 
buradadtr. Ba§ ve kl<; taretleri, yalmz aynca 2506 numarah tiitiin alma kanu· 
istedikleri tarafa donmekle kalm1yor -
Jar, istedikleri tarafa dogru, geminin nunun tadili i§ile me§gul olacakt1r. 
giivertesini amuden katedebiliyor, boy- Memleket tiitiinciiliigiiniin yiikseltil • 
Ieee teknenin tamamile sancak veya is- mesi icin <;1km1§ olan (ekiciden tiitiin al· 

noktasma ate§ a<;amami§tlr. Taretlerini ) k b k d kele bordasma sokulabiliyorlar. 0 za - rna anununun tat i atm a baZI mii~ • 
tevcih edemedigi bir noktaya gemiyi man bizim Yavuzun yan taretleri gibi kiilata tesadiif edilmektedir. Bundan do-
dondiirmek suretile ate§ ac;mak kabil 

h b t 
geminin iki bordasma tabiye edilmi§ lay1 kanunun baz1 maddelerinin tadil ve 

olmu§tur. Bu da, filolarm mu are e a- bir vaziyet allyorlar. tefsiri icab etmektedir. lnhisarlar Umum 
biyesi iizerinde biiyiik bir rol oynami§- 1 
hr. Muharebe ba~lamadan ve muhare- Gemi, seyrettigi istikamette ba~a dog- Miidiirii Ankarada bu i§i de alakadarlar· 
benin k1zgm zamanmda yaptlan mahi - ru mu ate§ edecektir? Orta taret ic;in Ia gorii~ecektir. 

mesele yoktur. 0 zaman on taret, bir ' 
rane fakat gii~t, hatta baz1lar1 mahzurlu ~~~-'-!'-----------v" tehlikell manevraJarm, seyir niza _ yana giderek mesela saneak bordastnda I 
mm

1 
defi§'tlrmelerin <;o~ bu taretlerln mevzi allyor, arka taret ise, onun ak - t~.kdirde top ara ceP,ane yetflltirmek ~ok 

her tarafa donememesinden ileri gelir. sine iskele bordasma gidiyor. Boylece g.uc;Ie~Ir. Alman muhendisleri, taretle -
l§te AJmanlar, geminin istedigi isti • iic; taret kademeli bir nizamda, hep bir- rm. dol~u~ma odalan ve asansor kuyu

kamette seyrederken istedigi istikamet- den b~a ate§ edebiliyorlar; hem de ge- l~~le bU:hkte saga sola gidip gelmele -
te yani 360 dereceye ate§ edebilmesini mi hi<; rotas1m bozmadan. nm t:mm etmh,;ler ve eepaneliklcri de 
temin etmenin geminin veya filonun Ba~ ve klc; taretlerin yer degi§tirme - ona gore, geminin her iki bordasma ce
seyir nizamm1 ikide birde degi§tirme - leri her hangi bir kazaya meydan ver • p~ne verccek surette tanzim etmi§ler -
menin c;aresini aray1p bulmu§lardir. memek i~in birbirine merbut ve oto - dir. 

5 - T ele•kop baca: matik surette yapilm19tir. Ba§ taret san Giivertenin, taretin bir taraftan oteki 
Yeni Zlrhlmm iist giivertesi ba§tan cak bordasma (yani geminin sag tara- tarafa gec;tigi k1sm1 da, otomatik bir su

ba~a bombO§ oldugunu ve burada yalmz fma) gitti mi, k1<; taret te otomatik bir rette bir taraftan ac;•hrkcn diger taraf
ii~ taret bulundugunu soylemi§tik. surette iskele bordasma (yani sol ta - tan kapamr bir §ekilde <;ok m1hirane 

Bir z1rh kulesinin iistiine oturtulmU§ rafa) geliyor. bir surette tanzim edilmi§tir. 
olan yuksek orta taret, geminin diregi Boylece, hem gemideki biitiin agir Alman mi.ihendisleri giivertedeki e -
olmadigt i~in, 360 dereeeye ate§ edebi - toplann bir istikamete at§e edebilme - peyce kahn zirh levhalarmt boylece 

. etted;.. Bu t t h t l . t . ed lrn modern bir stor veya kepcnk halJ'nd lecek bir vaZlY .... are er a - en emm i i9, hem de agv1r bir ta- e .1. t 1 d h f a<;IP. kap .. am .. ak i.mkamm elde etmek su-rafa donebl 1r ve 0 P an a er tara a retin yerini degi§tirmesinden miitevel-
ate§ edebilir. tJst giivertenin, miinhat lid muvazenesizligin de i:iniine ge~tilmi§, retJle buyuk blr kudret gi:istermi ler -
k

1
c;iistii k1smmda bulunan tek baca, ica- teknenin muvazenesi zerre kadar bozul- dir. 

bmda k1salblabilecek tertibatla yap1l - madan geminin ate§ kudreti yiikselmi§ 8 - Harb zamanmda ii.atiinliik: 
m1§tir. Tek uzun diirbinler veya por • oluyor. $imdi harb zamamnda ne olacagml 
tatif maden1 ceb bardaklan, §emsiyeli 1 - Taretlerin alt hr•mrndahi ter· tetkik cdelim. 
bastonlarm kthflan nas1l birbirinin i- tibat: Alman ZJrhllSl ve bu zlrhhlardan mii
c;ine ge<;iyorsa, telesk~.P baca denilen bu Her taretin altmda bir doldurma oda- rc;.kke.? bir filo, di.i§mam uzaktan gor _ 
bacanm iist k1sm1 .da oylece a§ag1ki par- s1 ve onun altmda da geminin dibine, du mu, rotasm1 zerre kadar degi§tirme
c;asmm i<;ine c;~kllerek klsalhlmakta - cephaneliklere kadar kuyu gibi inen den ve manev7a ~apmadan, yalmz ba~ 
d1r. Husus1 tertibatla yar1m dakika i- bir k1sm1 vard1r ki cepanelikten asan - ~~ ~c;. taretlerme 1cabma gore yer de • 
c;inde bac~Yl ~!salbp ~zatma~ kabil ~!- sorle yukan c;tkan mermiler bu kuyu - gishrhp vaziyet ald1rmak suretile iki 
duguna gore; ust t~retm ~te§I baca yu- dan ge~er. Binaenaleyh yeni Alman ge- dakika i<;inde, bi.itiin agrr to~usile diis-
ziinden hic;b1r mam~y~ u.~amiyacakbr. misinde taretler sancak ve iskele bor- mana ate edebilecektir. ' 

Orta taretin kend1s1 donerken, blok- dalarma gidip gelirken doldurma oda • Bugiin mevcud z1rhhlardan miirek • 
havz denilen listteki kumanda kulesi de I smm ve cepane asansorlerinin i<;inden keb olan dii~man gemi i ve filosu ise 
beraber donerse bu, biiyiik bir mahzur- gec;tikleri kuyunun da taretle beraber Almanlara btitiin toplarile kabele e
dur. Alman miihendisleri taretle kule - saga, sola gidip gelmesi JazimdJr. Aksi debilecek bir vaziyette bulunmJyacak, 

~anevra yaparak scyir nizam1m degi§

Y eni Alman ~trhluile iki tip lngili:z. :z.trhltlarrmn 
alrf sahalartmn mukayesesi 

1 _ ingilizlerin Nelson drednotunun phim Uc;iizlii ii<; taret borda lara ve 
ba§ ate§ edebilirler .. Fakat geminin tam k1~ taraf•.na hi<; ate§ edemezler. 2 - in
gi!izlerin Kuvin Eliz~b:t dredno:unun plam: ~ort taret bordalara ate§ cdebi
lir. Fakat dort toplu 1k1 ba§ taretJ tam k1<;a, dort toplu iki ku; tareti de tam 
ba§a hi~ ate§ edemezler. 3 - Almanlann yeni gemisi: Biitiin taretler, hem 
bordalara, hem ba§A, hem Jac;a ate§ edebilirler. 

ttrmek surctile onunla miivazi bir rota 
takib etmek istiyeccktir. 0 zaman Al -
man gemisi veya filosu, kendi taretle -
rinin iistiin vaziyetinden istifadeye de
vam etmek i~in, dii§manm kendisine 
muvazi rota takib etmesine miisaade et
miyecektir. Boyleee Alman z1rhhs1 ve-
ya filosu biitiin toplarm1 kulland1gr hal
de, hasm1 taretl rinin ve top<;usunun 
yalmz bir k1smm1 kullanmak suretile 
fena vaziyette muhar be etmek mecbu
riyetinde kalaeakt1r. 

9 - Tahmini me•aFe aletleri: 
Alman miihendL'ileri, geminin iki ve

ya ii~; muhtelif istikamete ate edebile
cegi ihtimalini de nazari dikkate alarak 
kumanda kulesinin iistiindeki telemet
relet'i (tahmini m safe alellermi) iic; ta
ne yapmi§lardir. Bir tanesi ana tele -
metre, i:itekiler muavin telemetredir. 
Muavin telemetreler z1rh kulenin i~in -
de mahfuz duracak ve icabmda di§an 
siiriilecek tarzda yap1lmi§lard1r. 

Vasat top<;unun bir k1smm1 ba~ ta -
rafta, iist giivertenin hemen altn"h iki 
bordaya taksim etmek te muml'o.ulluur. 

Yeni Alm n ~mhhsmm etlidleri bit • 
mi~ olup tezgaha konulmas1 giin ve haf
ta meselesi ir ve bu yeni gemilerin ya
nmda Ceb ztrhhsl denilen Doy<;land sis· 
temi gemiler c;ocuk oyuncag1 kalacak -
hr. 

r 

Tiirkiyede i~~i nizamt 

Modern ve yeni bir hukuk 
meydana getiriliyor 

Profesor Ali Fuad Ankarada; i~ sahibi, • 1' ve 
hakktnda i~~i manzumesm1n irtibat ve nizam1 

miihim bir konferans verdi 
Ankara 8 ( Hususi ) - arasmda hukuki bak1mdan bir 

Bi.iti.in ekonomik ve sosyal va· fark goriilmemekte idi.» 
s1flarile yepyeni bir kanun, Hatib, mecelle hukukunun 
Tiirkiyemizde, i~~j hukuku • bu mantlkmda eski devirler • 
nu da tesis etmek uzeredir. den si.iri.ip gelen bir kolelik ru-

i~ kanun layihasl, Bi.iyuk hu ve an'anesi sezildigini kay-
Millet Meclisinin muhtelit i~ detti. Kanunu medenimizin ash 
enciimeninde, mevzuunun e • ol I' ' d • k an sv1c;re me em anunu • 
hemmmiyetine uygun bir itina nun, i c;i hukukuna dair fas • 
ile gozden gec;iriliyor. Bir ta· lmdan bahsederken de: 
raftan da hiikumet yakmda ka- «- Y almz ne yaz1k ki, 
nunla acak olan esaslann tat· Protesor Ali Fuad dedi, bu fas1l ahmrken, me • 
bikat sahas1 iizerinde hazlrhklarla me§ • celle hukukunun «icarei ademi>> te -
guldiir. Bu hamhklar arasmda «i~ bul • lakkisinden tamamile kurtulamam1~ ve 
rna idareleri» nin kurulmas1 da vardu. b"t" f I h.k . 1 u un as a a 1m o an esas bir ruh 
Zira layihada i§ ve i~c;i bulma meselesi- sezilememi tir. isvic;re vazn kanu • 
ne de hususi bir ehemmiyet verilmi§tir. nu bu fas1lda emek ve sermaye miina • 
ht;i ile i§ sahibi arasmdaki ihtilaflar da sebetlerini gorii~iine ve ah§ma j aret et • 
gene bu layiha ile, dogrudan dogruya mek iizere faslm unvanile beraber bu 
devletin hakemligine havale edilmi§ bu - munasebetlerin hukuki mahiyetini «i§ ak
lunuyor. Crevle birlikte, i, sahiblerinin di» takbirile ifade ettigi halde bu tabir 
i~c;ileri Lokavt sistemile tehdid ve tazyik bize <<hizmet akdi» diye c;evrilmi ve bu 
etmeleri de yasak edilmi§tir. Biitiin ihti- suretle «icarei ademi>> ile «i§ akdi» ara
laflar devletin mecburi hakemligile «uz- smdaki ruh farkma laz1m gelen dikkat ve 
la~llrma heyetleri» tarafmdan halloluna- ehemmiyet verilmemi§tir. 
caktiT. ltiraf edelim ki, bu fark bin;ok kanu-
Prolesor Ali F uadtn konleranat nu medenilerce de gozetilmemektedir.» 

Meclis ve hiikumetin, esaslarm1 ince • Doktor Ali F uad, borc;lar kanununu 
lemek ve tatbikatma haz1rlanmakla me§· da uzun uzadtya tetkik ettikten sonra, bu 
gul oldugu bu layiha, ikt1sadc;1 ve hu- kanunun hizmet akdi fash, miikemmel 
kukc;ulanmizm da alaka ile takib ettik • teknigi, sosyal manas1 ve ruhu ile mecel· 
leri bir mevzu halindedir. Bu arada hu- lenin «icarei ademi» sine nisbetle buyiik 
kuk ilmini yayma kurumu da konferans- bir ~~rakki oldugunu, fakat bugiinkii dev
larmdan birini, Turk i§C;i hukukunun tet- l~tc;Jhk mantlkmdan ve sanayi faahye • 
kikine hasretti. Gazetemizin tam zama - tmden dogan i ~i ihtiyaclanm kucakhya
mnda «Giinii gunune ya~Iyanlanmlz» la madlgml izah etti ve memleketimizde bir 
alakah ne~riyah dolay1sile, bu degerli i~ nizami kurulmasm1 emreden zaruretleri 
konferansm hulasalanm okuyucularimiza tahlil ettigi mada bir tak1m istatistikleri 
bildiriyorum: de gozoniinde bulundurdu ve konferan _ 

Oniversite Hukuk F akultesi ve Siyasal sma ~oyle devam etti: 
Bilgiler okulu profesorii doktor Ali F uad, «- Ekonomik baklmdan bugiinkii 
sozlerine ~oyle ba§ladl: makine sanayii rejimindeki istihsal art _ 

«- Su SITada Buyi.ik Millet Meclisin- Ianna gore, i~c;i ile i~ sahibi arasmda bir 
de incelenmekte olan bir «i~ kanunu la- ~ii~ar~~et vardlr. 0 suretle ki, istihsalde 
yihasJ» var. Bu layiha kanun haline ge- 1~ 5.a~Jb~ t;~ebbiis kabiliyetini ve senna • 
Iince, memleketimizde yeni bir i§ ve sa- y:sml, 1 <;I de_ c;ah~ma kuvvttini, bi\gisi· 
nayi nizam1 kurulacak, i c;i ile i§ sahibi ~~I've k ~e~arebni koymaktadlr. Herkes 
munasebetleri, i~ ve iicret ~artlan, i~ile- ~~~~ 1' uguniin sennayeli makine tek • 
rin sosyal himayesi gibi mesele er yeni bir mgme dayan n is ihsali, emek ve serma
tak.m esaslara baglanacak ve bu suretle ye gibi iki miihim faktoriin eseridir.» 
ortaya yepyeni bir «i~<;i hukuku» c;1ka • Doktor Ali Fuad uzun uzad1ya iza • 
caktlf» hattan so~ra, sosyal adalet iilkiisiinden ve 
Stml te:z.adlan b!us~l ~aghhk ~uurundan hareket eden 

JT 1 ~ mzam1 sayesinde i~<;i ve j h'b' .. b I . . sa 1 1 
Doktor Ali F uad konferansm1 iic; k!S' 

rna ayiracagmi soyledikten sonra, ilk kis
mml le kil eden i§C;i hukukunun tarihc;e -
sini ~oyle anlattl: 

«- l§C;i hukuku demek, bir memle • 
ketin istihsal faaliyetine kol ve kafa kuv
vetile i~tirak eden i~i yurdda~larla ayni 
faaliyete te ebbus ve idare kabiliyeti ve 
sermaye kuvvetile i~tirak edenler arasm
daki ekonomik. mi.inasebetleri; hakk.ani -
yete, ulusal baghhga ve memleketin eko
nomik inki§af1 zaruretlerine en uygun bir 
tarzda tanzim eden kaideler demektir. 
Bu kaideleri dogrudan dogruya devlet 
otoritesinin himayesine ve mueyyedesine 
baghyan kanuna da i§ kanunu diyoruz. 

Bu manada bir i~c;i hukuku, hukuk ta
rihinde yeni bir bran§tlr. Bunu 50 y1l ev
veline gelinciye kadar hukukc;ular ferdci 
ve kozmopolit bir ekonomi sisteminin ter
ciimam olarak, i§t;i ile i, sahibi arasm • 
daki miinasebetlere mf hususi miilkiin ve 
ferdi hiirriyetin himayesi endi~esinden ha
reket etmekte idi. Y anm am evvelki hu
kukc;ular eski devirlerin ferdi istihsalinin 
ve el sanayii rejiminin izlerinden yiirii • 
yerek, muam devrin kollektif istihsali ve 
makine sanayii faaliyetinde de hala hu ~ 
susi te ebbusiin ve sennayenin imtiyazma 
inanmakta ve insan gliciinu hayvan gucii 
gibi, hususi te ebbiis ve sermaye kuvve -
line tabi ROrmeyteydi. 
r,~i hukuka 

Gec;en am i<;indeki smai ve teknik in
kiiablarla ortaya <;lkan it<;i hareketleri 
ve sosyal s1mf tezadlan hukukc;ulara ve 
devlet adamlarma arhk yeni bir alemin 
dogmu§ oldugunu ve koklerini eski Ro -
madan ve ya§anml~ bir devrin yani 18 in
ci amn felsefesinden alan, miilkiyet, e • 
mek ve mukavele prensiplerinin yenile§ti
rilmesi laz1m geldigini anlattl. 

Butiin eski <<kanunu medeni» ler 
gibi mecellede de hususi ahkama tabi, ay
r• bir i§<;i hukuku yoktu. Bilindigi iizere 
mecellede emek ve miilk miinasebetleri 
kitabulicarede mutalea edilmi~tir. Bugun 
<<hi~.:met akdi» denilen muamele mecelle
de «icarei ademi» adml almakta ve bu
giin isc;i dedigimiz emek sahibi de «nef -
sini kiraya veren kimse» diye tarif edil
mektl'ydi. 

lcarei ademi, umumi hiikiimlerde e§ya 
ve hayvan icartsine k1yas edilmekte, me
~ela bir diikkan, bir araba, bir hayvan 
kiralamakla bir i~~i hizmeti kiralamak 

~unase. et ermm h~kuki ve iktlsadi ma • 
h1yetlen arasmdak1 aykmhg1 kaldmnak 
v~ ~u iki faktoru ~uurlu bir tesaniidle bir
bm~e baglamak miimkiin oldugunu kay
dettl ve bugiin memleketin sanayi faali v 

yetine kol ve kafa kuvvetile i tirak eden 
yurdda !ann, hususi menfaat ve kazanc 
husma kar§l devletc;e himayesinin hem bir 
sisyal sulh ve emniyet, sosyal adalet me
selesi, hem de rejimin biiyiik umdeleri • 
nin manhkmdan dogan bir zaruret oldu
gunu izah etti. Memleketimizde kurula • 
cak i kanunu ve nizammm baglanaca -
gm1 hukuk sistemi hakkmdaki miitaleala
nm da ~u cumlelerle bitirdi: 
«- Sosyal hukuk, sosyal faaliyetteki 

devletc;ilik umdesinin hukuk dilile ifade • 
sinden ba~ka bir §ey degildir. Bir i c;i hu
kuku ve i~ kanunu ise devletc;ilik faali -
retinin ekonomik nizam1d1r. Ci.inki.i bir 
I§ kanununun mahiyet ve hedefj 0 yal • 
dlr. Su manada ki bir i, kanunu ferd· 
miilk ve hiirriyeti hirer sosyal fonk iyo~ 
alarak bunlann istimal ve istismanm mem
J~ket menfaatlerine gore tahdid eder ve 
mzama koyar. Sonra geni bir soysal bag
hhk .fikrinden hareket ederek kalabahk 
ve ~lmayeye muhtac bir kitlenin haklan
n~ mzamma hedef ahr. Bunun ic;in de j • 
<;Ilerle i sahibleri arasmdaki miinasebet 
terazisinin hafif c;eken kefesine devlet 
otorite ini koyarak kefeleri miisavi ya • 
P~r ve bu sayede sosyal muvazeneyi te • 
mm eder.» 

Uyi?adaki e~aslan da gozden gec;i • 
~e~ hahb, heyeh umumiyesile bugi.inku 
l~ll~aclara uygun buldugunu tebariiz. et· 
t1rdJ. Sadece hizmet akdi ve hizmetin ki
rasl noktalanna iii erek «i~ akdi» fk · 
Vt formiiliiniin almmas1 miitaleasmda b;~ 
lunda. - MF:KK/ SA/[) 

Konyada giizel bir balo verildi 
Konya (Hususi) - Kenya Etibba 0-

d~si, Cumhuriyet Halk Partisinin ge • 
m~ salonunda senelik balosunu verdi. 
Salon c;ok miisaid ve iyi tertib edilmi 
oldug~ ic;in balo da c;ok giizel oldu. Caz 
heyeb bu i§e mahsus olmak tizere is _ 
tanbulrlan getirtilmi ti. 

Bir mahkfim yakalandt 
<;orlu (Hu usi) - Gec;en hafta Te -

kirda~ sahil hapisanesinden kac;an iic; 
mahkumdan Tahsin adh clan ag1r ee
zah bir mahkum burada yakalanm1 ve 
TPkirdag hapisanesine gonderilmistir. 
Diger iki kac;ak ta §iddetle aranmak -
tad1r. 
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F ransa ile lngilterenin 
aras1 ac;1hyor 

M. Eden zecri 
kaldtrdmastni istedi. 

tedbirlerin 
13 ler 

te,didini, Flandin 
komitesi bocabyor 

( Ba,taral, 1 inci •ahilede) I tili ic;in zecri tedbirlerin de birlikte taliki 
1sabet vaki olmu§, ikj tahyyareci aglT SU• icab ettigi fikrinde ISrar etmektedirJer. 
rette yaralanml§hr. fngilizler, ftalyanlann miizakerata giri§ -

3 - Habe§ler, arsJulusal muabede - mekten imtina balinde, zehirli gaz istima
lerle yasak edilmi§ gayriinsan' mermiler li dolay1sile zecri tedbirlerin ~iddetlendi
lerle yasak edilmi~ gayriinsani mermiler rilmesini istemektedirler. 

Harbe Habe1ler ba,lamr,lar M. Eden, zehirli gazlerin kullamlma-
Roma 9 (A.A.) - Havas ajans1 bil- sm1 yasak eden I 925 muabedesini !talya 

diriyor: ile Habe§istamn birlikte imzaladJklanm 
Siyasi mii§ahidler, 1talyanm, askeri hahrlatarak bu muahedenin, zehirli gaz 

harekatJ, 13 ler komitesinin arzusu vee;- imalini yasak eden yeni bir madde ilave
hile 14 nisandan evvel tatil etmesinin pek sile itmam1m teklif etmi§tir. M. Eden Av
muhtemel olmadJgl fikrindedirler. rupanm istikbali bu meselenin halline 

italyanm verecegi cevabda §U nokla - baghd1r demi§tir. 

lardan bahsedilecegi zannolunuyor. Bunun iizerine M. Flanden, K1zlihac; 
I - Muhasamata ba§hyan Habe§ cemiyetinin yapacag1 tahkikahn Habe§ler 

ordusudur. tarafmdan ika edilen mezalime de ~ami! 
2 - italyanlar son zamanlarda i~gal olmas1 icab ettigini soylemi§, fakat, I 3 ler 

ettikleri arazide halk tarafmdan kurta • komitesinin bu meseleler hakkmda bir ka
n'I gibi kar~IlamJ~lardJr ve ~u dakikada rar vermek salahiyetini haiz olmadJgmJ 
yerli ahali, N egiisiin muhariblerini takib ha tJrlatarak hukukc;ulardan miirekkeb bir 
hususunda ftalyanlara yardJID etmekte - komite te§kilini ve her iki muharib tarafm 

dir. barb kanunlarm1 ihlal edip etmedikleri • 
ltalyamn tehdidi nin tahkikini teklif etmi§tir. 

Roma 9 (A.A.) - lyi haber alan Hukukc;ular, Habe§ seyyar hastane -
mahfillerin soyledigine gore, zecri tedbir- ~eri doktorlan tarafmdan tanzim edilip 
lerin §iddetlendirilmesi, derhal siyasi mu- Italyanlarm zehirli gaz kulland1klanm 
kabil tedbirlerle kar§Jlanacakhr. Bu mah- isbat eden beyannamelerini havi bir no -
filler ftalyanm, siyasi durumunu esasen tay1, bugiin I 3 ler komitesine tevdi ede -
degi~tirdigini ve icab ederse, Avusturya ceklerdir. 
ile daha s1k1 surette te§riki mesaide tered- Bu hukuk~ular, Frans1z Jules Barde
diid etmiyecegini Avusturyamn tekrar vant, !ngiliz Sir Wilfred Malkin ve ls
silablanmasmm ise ltalyayl Almanyadan panyol Lopez Olivan isimlerinde iic; ki • 
ay1ran engelleri son derece azalttJgmJ §idir. 

soylemektedirler. Bar1, miizakereleri 
M. Edenin beyanat1 Cenevre 9 (A. A.) - 13 ler komitesi 

Cenevre. 9 (A. A)- fngiliz kayna- bugiin ogleden sonra tekrar zehirli gaz 
gmdan alman malumata gore, M. Eden, meselesi hakkmda miizakerede bulun -
13 ler komitesinde miihim beyanatta bu- mu§tur. Hukuk§inaslar komisyonunun ra
lunmu§tur. Miizakere, 13 ler komitesinin poru bu hususta tenvir mahiyetinde go -
barb hukukunun ihlali hakkmda miiza- riilmemektedir. 
zakerede bulunmaga salahiyettar olup ol- Komite muharib iki taraf, 1925 tarihli 
mad1g1 meselesi hakkmda cereyan etmi§· Cenevre mukavelesini imza etmi§ olmalan 
tir. Bu hususta Milletler Cemiyeti hu - itibarile bir miiracaatte bulunmaga karar 
kuk~inaslan karar vereceklerdir. M. E- vermi§tir. 

den, ibr hukuk§inaslar raporunun bulun- M. Madariaga ile Baron Aloizi ara
masi Milletler Cemiyetinin zebirli gaz smda ban$ miizakereleri meselesi hakkm
kullamlmasl gibi c;ok miihim bir mesele ile da bu ak§am saat 19 da bir gorii§me ya
derbal i§tigaline mani olmamak icab ede- pllacaktJT. 13 ler komitesinin paskalyadan 
cegini soylerni~tir. Zebirli gaz kullaml- once 21 nisana kadar talik1 prensip itiba
masma ya hiikumet veyahud ba lc.uman- rile derpi$ edilm.i tir. 13 ler komitesi ba~
danhk emir vermi§tir. Bu hususta kii~iik kam ile muharib devletler delegeleri ara
makamlann emir vermi§ olmas1 mevzuu smda miizakereler Cenevrede devam e-
bahis olamaz. decektir. 

Habe§lerin dum dum kur§unu kullan- Cenevre 9 (A.A.) - M. Eden bu 
g1 hakkmdaki 1talyan ithamlan ise dog- sabah Habe§istan delegesi Mariamla go-
ru olamaz. rii$IDU$1iir. 
[(anun hilalrna yapdan hareketler H b d 1 h k 

a e~ e egesi ii U.metinin sulh miiza-
Cenevre 9 (A.A.) - Havas ajansl kerelerine giri~mege amade oldugunu bil-

bildiriyor: dirmi~ ancak 1talya ile miinferid miizake-
13 ler komitesi saat 16 da toplanacak relerde bulunam1yaca!bm ve italyan dele

ve hukukc;ular tali komitesinin, Habe§ gelesile yapllacak miizakerelerde 13 ler 
harbi esnasmda barb kanunlan bilafma komitesi reisile Milletler Cemiyeti gene! 
yapJlan bareketler hakkmdaki raporunu sekreterinin de haz1r bulunmas1m iste -
tetkik edecektir. Zannedildigine gore ta- mi$tir. 
li komite, 13 ler komitesinin bu bususta I 

1 13 lerin talya ve Habe, hiikii.met-salahiyettar olmad1gma ve ileri siirii en 
lerine bir miiracaati §ikayetlerin evvela Milletler Cemiyeti 

konseyi tarafmdan tetkiki icab ettigine Cenevre, 9 (A. A.) - 13 ler komi-
karar vermi~tir. tesi ftalyan ve Habe§istan hiikumetlerine 
ttalyanlar Habefistana 2000 ton a§ag1daki miiracaatte bulunmu§tur: 

zehirli gaz gondermifler Komite baz1 beynelmilel hukuk hii • 
_ Cenevre, 9 (Hususl} _ 13 ler ko • kiimlerinin ihlal edildigine dair ftalyan 

mitesi bugiin ogleden sonra toplanmJ§IIr. ve Habe§ hiikumetleri tarafmdan yap1 -
ingiliz Hariciye Nazm Eden soz ala- lan tebligattan malumat almJ~hr. Komite, 
rak, italyanlann Habe§istanda zebirli bu tebligahn mucib oldugu gene! galeyam 
gaz kullandiklanm temin etmi§ ve Siivey~ kaydetmek ister ve muharib iki tarafi ge
kanah ~irketinden alman malumata isti- lecekte bu prensiplerin ihlalinden sakm
nad ederek ltalyanlann Siiven kanah maga davet eder. 13 ler komitesi iki mem
yolu ile Habe~istana 2000 ton zehirli gaz leketten umumi galeyam teskin edecek te-
naklettiklerini soylemi§tir. minat alacagml iimid eder. 

Bunun iizerine komisyon zehirli gaz Amerika Musoliniyi tenkid ediyor 
kullanmaktan vazgec;ilmesi hususunda Nevyork 9 (A.A.) - Nevyork Ti -
yap1lacak tebli~ah kaleme almak i.izere mes gazetesi, Habe§ harbinin, Negus or
bir komite te$kil etmi§tir. Bu komite mev- dulanmn imhasile bitmesi laz1m geldigini 
zuu babs tebligatl bu gece yapacakt~r. soyliyen M. Musolininin bu beyanatmdan 

13 ler komitesi yann sabah tekrar top- bahsederek «Milletler Cemiyetinin, oto
lanacakt~r. Komite reisi M. Madariaga ritesine kar§I bu kadar a~1kc;a meydan o· 
ile Cemiyeti Akvam Umum katibi M. kumasma miisaade etmesi intihar demek
Avenol bu ak§am italyan murabhas1 Ba- tir. 

ron Aloiziyi ziyaret ederek zehirli gaz Biiyiik Britanya dahi, sulh siyasetine 
meselesi hakkmda gorii§ecekler ve bu go- ftalyanlar tarafmdan bu kadar §iddetli 
rii§menin neticesini yarm sabah toplana- surette meydan okunmasma miisaade e
cak olan komisyona bildireceklerdir. demez. Oniimiizdeki birkac; giin i~inde, 

Diger taraftan Ramadan bildirildigi- Avrupanm mes'ul devlet adamlan, sahib 
ne gore ftalyan mehafili Baron Aloizinin olduklar1 biitiin kiyaset, biitiin cesare! ve 
zehirli gaz meselesi hakkmda kendisinden biitiin metanetini her halde gostermek 
sorulacak suallere cevab vermek salahi- mecburiyetinde kalacaklardJr.» diyor. 
yetini haiz olmadJgml ve ftalyan delegesi- -~-------------
nin miinhaman Lokarnoculann konu~
malanna i§tirak i~in Cenevreye gittigini 
soylemektedirler. 

lngiltere ile Fransanzn aralar1 
a~dryor 

Memnu mmtakadan uc;an 
1talyan tayyareleri 

CUMHUR:IYET 

ltalyan 

Dessie 

kuvvetleri 

yo lunda .• 
(Ba,tarafl 1 inci •ahifede) 

Tsana golii civarmdan gelen iic;iincii 
ftalyan kolordusu ile §imalden gelen di
ger !talyan kolu, samld1gma gore, Mag -
dalaya dogru istikamet a!mJ~!ardir. 

ltalyanlar gene sivil ahalinin iize-
rine zehirli gaz attrlar 

ltalyan tayyareleri §imal mmtakala -
nna sinapis gazler atml§lar ve bu su • 
retle ekserisi sivil olmak iizere binlerce 
ki§inin vahim surette yaralanmasma se • 
beb olmu§lardJr. 

A.disababanrn bombardrman edil
miyecegi sevin~le kar§rlandt 

Adisababa, hiikumet merkezinin bom
bardJman edilmiyecegine dair olarak 1 -
talyanlarm verdikleri teminah biiyiik se
vin~le telakki etmi§tir. Binlerce kadm, 

erkek ve c;ocuk diinkii geceyi, c;ad1r par
c;alarile pek te tam surette mubafaza e -
dilmeksizin ac;1kta ve Adisababa civa -
rma yagan siirekli yagmurlar altmda ge
c;irmi§lerdir. 

Habe'iler, /talyanlara ~ok lena 
muameh· ,yapryorlarmrf 

Roma 9 (A.A.) - ltalyan hiikume
ti, Habe~istan aleybinde Milletler Ce -
miyeti gene! sekreterligine bir muhtua 
vermi§hr. Muhhrada, Habe~lerin 1talyan 
yarahlan ve cesedleri hakkmda vah§ice 

muamele yaptJklan bildirilmektedir. 1 -
talyan hiikumetine gore bu muameleler 
~ahidler tarafmdan teyid edilmektedir. 

Keza, !talya, bir italyan seyyar hasta -
nesinin imparatorun topc;u kuvvetleri ta

rafmdan bombard1man edilmi§ olmasm
dan §ikayet etmekte ve iki i talyan oldii
giinii, birkac; yarah mevcud oldugunu 
bildirmektedir. 

M. Musolini biitiin tehdid ve tah
rikleri silahla deledecegiz diyor 

Roma 9 (A.A.) - Bugiin Musoli
ni tarafmdan kabul edilen J urnale 
di'talya gazetesi direktorii, 1ngiliz ami -
rallarmm Akdenizdeki duruma dair olan 
beyanatlarma §iddetle hiicum ederek ez
ciimle diyor ki: 

«Italya, nereden gelirse gelsin, tehdid 
ve tahrikleri, silabla dahi olsa, defetme
ge kat'! olarak karar vermi~ bulunmak
tadu. Mes'ul hiikumetler Habe§ ate§ile 
oynam1yacaklar1 gibi semeresiz korkutma 
manevralanna ve tecaviizkar iddialanna 
ebedi bir surette devam edemezler.» 

A,angi golii civarmdaki muha-
rebede olenler 

Roma 9 (A.A.) - Mare§al Badog

lionun bir raporuna gore, A§angi golii 
k1y1larmda vuku bulan muharebedeki 
italy an zayiah §udur: 

Olii: 21 zabit, 86 asker ve 240 as -
karin. 

Y arah: 49 zabit, 269 asker ve 699 
askarl. 

Dii§manm zayiatJ, tesbit edilememek
Ie beraber, binlercedir. 

500 esir, 80 top, 43 mitralyoz, 1500 
tiifek, ve 11 kamyon ile N egiisiin otomo
bili ele gec;irilmi§tir. 

Cenubda §iddetli muharebeler 
oluyor 

Adis- Ababa 9 (A.A.) - Buraya 
gelen haberlere gore, cenub hududunda 
Gabre Darre civannda, Birkosda be§ giin
denberi §iddetli bir muharebe cereyan et
mektedir. 

Her iki taraftan da' c;ok fazla telefat 
vard1r. Muharebenin neticesi hakkmda 
heniiz kat'i bir haber yoktur. 

Sassabanech ve Daggabur diin ital
yan tayyareleri tarafmdan bombard1man 
edilmi§ ve mitralyoz ate§ine tutulmu§tur. 
F akat as gar! zayiatm ehemmiyetsiz ol -
dugu soy! mektedir. 

ltalya, Habe,istana halii binlerle 
asker giinderiyor 

Napoli 9 (A.A.) - ftalia, Kolom -
bo ve Liguria vapurlan, cem'an 3740 
asker, 700 karagomlekli, 1450 i§c;i ve 
I 50 subayla diin ak§am dogu Afrikaya 
hareket etmislerdir. 

/talyan levazrmmm faaliyeti 
Koram 9 (A.A.) -Stefani: 
i talyan uc;aklar1 bugiin ~imal cephe -

sinin yeni bir iissiinii te~kil edecek olan 
Koram hava meydanma ineceklerdir. 

Son ileri hareketler iizerine, levaz1m 
hizmetleri Meida Meraya naklolunmu~
tur. Harekata i~tirak eden bt' alara on 
iki~er giinliik erzakla beraber a~br silah
lar ic;in I 0,000,000 fi~ek, I 60,000 ' el 
bombas1, 45,000 hayvan mermisi 75,000 
top mermisi ve yiizlerce kental yiyecek 
dagihimJ~hr. Otokarlar muhtelif e~ya ve 
levaz1mla ag1zagJza doludur. 
180 numaralt ltalyan resmi tebligi 

Roma 9 {A.A.) - Mare~al Badog
lio telgrafla bildiriyor: 

Gondar mmtakasmda ~eflerle mahal
li e~rafm mutavaat1 ve halkm hiisnii ka
bul tezahiirleri devam etmektedir. 

Bu ne vahset? 
' 

Bir koy muhtartnt 
~uvaldtzla oldiirdiilr 

Konya (Hususi} - Konyanm Ho -
cacihan koyii muhtar1 lsmail §imdiye ka
dar misli goriilmemi§ bir fecaaatle, c;u • 
valdJzla oldiiriildii. Hocacihan, Konya 
istasyonu tarafmda ve Konyaya bir saat 

kadar uzakta bir koydiir. Halk1 bilhassa 
iyi iiziim yeti§tirir ve bu havalide Hoca
cihan koyii iiziimleri me§hurdur. Muhtar 
1smail koyde iyi bir surette c;ah§makta, 
koyii ve koyliiyiisii ic;in faydah i§ler gor
mekteydi. 

Yak' a hakkmda yaptlg1m tahkikatla 
elde ettigim netice §udur: 

Koyiin c;obam lbrahim ve Y amk Ali 
admda iki karde§tir. Bunlar birkac; sene
denberi koyiin c;obanhgm1 yap1yorlar. Bir 
gece c;obam olduklan siiriiyii koyliiniin 
ekili tarlalarma siirerek ekinlerde hasar 
yapml§lar. Ertesi giin bundan haberdar 
olan koyliiniin zarar gorenleri muhtara 
~ikayet ettikleri i~in muhtar da bu iki c;o
ban karde§i azarlam1~. Boyle koyliiniin 

zararma oJan i§leri yapmamalanm sert bir 
lisanla ihtar eylemi~. Muhtann bu laf • 
Ianna ibrahim ve Y amk Ali klzml§lar, 
ii~ giin sonra muhtar c;ah§hgJ yerden 
kaiklp evine giderken gece yolda oniine 

<;1k1p iistiine biicum etmi§ler ve muhtan 
yere yatmp dogmege ba§lamJ§lar. Dog
megi kafi gormiyen iki karde§ ellerindeki 
c;uvaldJzlan zavalh muhtar Ismaile sap
hya saphya nihayet oldiirmii§ler. 

Doktor muayenesinde muhtann ol -
diiriilmesi ic;in ba§ka silah kullamlmadJgl 
ve c;;uvaldizla viicudiiniin birc;ok yerle -
tinde yaralar ac;Ildigl, c;uvaldJzm rasgele 
her tarafma saplanmJ§ oldugu goriilmii§

tiir. Yak' a dan haberdar olan jandarma 
dairesi katil karde§leri yakalamJ§tJr. Key
Iii bu vak'adan c;ok miiteessir olmu§tur. 
Yak' amn ol~ugu yer koye biraz uzak ol
dugu ve 1smailin de agz1 hkanml§ bulun
dugu ic;in vak'adan koylii haberdar ola
mamJ§hr. 

Japonlarm Rus stntrtnda 
tah,idab 

(Ba,taralr 1 inci •ahifede) 

Kuangtung ordusunun salahiyettar 
miimessili beyanatta bulunarak Sovyet -
lerin askeri erne! ve maksadlanm sayd•k
tan sonra Sovyetler Birligi devletine §U 

ihtarda bulundu: 

«- Sovyetler Birligi §Unu hahrlama
hdJr ki gayet kuvvetli iki biiyiik millet 
olan ]aponya ile Almanya kendisine 
kar§J birlikte mukavemet ve muhalefet 
edecektir.» 

(Royter) 

Cin; Rus- Mongol protokolunu 
protesto etti 

Moskova 9 {A.A.) - Gazeteler, 
Sovyet - Mogol kar§Ihkh yard1m proto
kolunun imzas1 dolay1sile Sovyet Rusya 
ile (:in Cumhuriyeti hiikumeti arasmda 
teati edilen notalan ne§retmektedirler. 

(:in protesto notas1, bu protokolun (:i
nin bu arazi iizerindeki hakh hakimiyetile 
tezad te~kil ettigini ve ayni zamanda 31 
may1s 1924 Sovyet Rusya - Cin mua -
hedesine de aykm bulundugunu ileri si.ir
mektedir. 

Bu notaya Litvinofun verdigi cevab, 
(:in noktai nazanm reddetmekte, gerek 
bu protokolun ve gerek bu protokol 
teferriia tmm (:in in hakk1 hiikiimrani -
sine aykm bulunmadJgmi ileri siir -
mektedir. Sovyet notas1, ayni zaman
da bu protokolun I 924 muahedesile bir 
tezad te~kil etmedigini ve I 924 muahe -
desinin halen meriyet mevkiinde kalmak
ta devam eyledigini tebariiz ettirmekte -
dir. 

Zeytinyagt fiatlan ni~in 
yiikseliyor? 

Mevsim ba§mdanberi zeytinyag1 fiat
lerinde goriilen yiikseli§ son giinlerde 
biisbiitiin gayritabii bir hal alm1~ ve fi -
atler siiratle yiikselmege ba~lam1~1lr. Bu 
yiikseli~in ba§hca iki sebebi vard1r. Bi -
rincisi italyanm - bir zeytinyag1 ihrac 
memleketi olmasma ragmen - Habe~ har
bi dolayJsile biiyiik zeytinyag1 ihtiyacm1 
kai"§Jhyabilmek ic;in memleketimizden 
kiilliyetli miktarda yag almas1, ikincisi de 
zecri tedbirler dolay1sile ihtiyaclanm i
talyadan temin edemiyen memleketlerin 
de biitiin ihtiyaclanm memleketimizden 
temin etmek mecburiyetinde kalmalar1 -
d1r. 

Piyasada soylendigine gore zeytinyag1 
fiatlerinin artacagm1 evvelden sezen be~ 
tacir biiyiik bir stok yaparak $imdi piya
saya hakim olmu~lard1r. Ayni §ah1slarm 
susam, ara§ityagl stokunu da yaphklan 
soylenmektedir. 

._ .•. _ 
Giilhane miisamereleri 

F rans1z teklifleri 

Cenevrede bari§a fay--.. ~ 
· telakki edil~nedi 
Almanlara 

kohne 
gore bunlar 

formiillerden 
modast ge~mi,, 

ibarettir 
(Ba,tarafr 1 inci •ahifede) 

ga davet edilmesini teklif eylemi~tir. 

M. Flandin, M. Edene mahrem bir 
nota verdi 

Cenevre 9 (A.A.) - M. Flanden 
diin ak~am M. Edenle gorii§mii§ ve ken
disine «Aimanyamn Lokarno anla§mala
rma kar§l 19 mart tarihinde aldlg1 vaziyet 
neticesinde Lokarno devletleri tarafmdan 
ittihaz edilmesi laz1m gelen kararlar hak
kmdaki Frans1z noktai nazarlan» m izah 
eden mahrem bir nota tevdi etmi§tir. 

1ngilizler nikbin 
Cenevre 9 (A.A.) - Havas Ajans1 

bildiriyor: 
ingiliz mahfilleri, Almanya ile uzla~

ma yapmaga matuf gayretlerin heniiz 
akamete ugramad1g1 fikrindedirler. Bun
Jar, bugiin Lpndradan hareket eden 
Von Ribbentropun, Hitleri sembolik bir 
hareket yapmaga ve mesela hi~ olmazsa 
Cenevre miizakerelerinin devam1 miidde
tince Ren mmtakasmda tahkimat yapma
ga ba§lamamak vadinde bulunmaga ikna 
etmesi imkam oldugunu soylemektedirler. 

Almanlara gore Fransrz pliim 
Cenevre mehafilini sukutu hayale 

ugratmrljtrr 
Berlin 9 (A.A.) - Havas a]ansJ 

bildiriyor: 
Diin ak§ama kadar, Frans1z mubtJrasJ 

hakkmda resmi hi~bir miitalea dermeyan 
edilmemi§ti. Hiikumet bu mubt1ray1 he
niiz tetkik etmemi~ti. 

Hitler, Berchtesgaden §ehrine gitmi§ 
olup D1~ Bakanh&i_le temas1 muhafaza 
etmektedir. 

Von Ribbentrop bugiin Londray1 ter
kedecek ve once Kolonyaya gidecektir. 
Mumaileyhin Hitlerle gorii§mek iizere 
Berchtesgadene kadar gidecegi, yahud 
Kolonyadan dogrudan dogruya Berline 
gelecegi heniiz malum degildir. 

Diinkii yegane Alman miitaleas1 Ce
nevrede ne§redilen, ve F rans1z mukabil 
tekliflerinin, §U mada en hararetli dev
resinde bulunan Frans1z sec;im miicade -
lesi emrinde kullamlmak iizere ortaya 

<;lkhgml soy)iyen yan resmi bir notad!r. 
F rans1z plam Cenevre mahfillerini su -
kutu hayale ugratm1~hr. Zira, faydah ve 
pratik teklifler yerine modas1 gec;mi~ koh
ne formiilleri ihtiva etmektedir. 

Fransrz ve lngiliz noktai nazarlart 
arasmdaki tezadlar 

Londra 9 (A.A.) - ingiliz gazete
lerinin Cenevre muhabirleri, Frans1z ve 
lngiliz noktai nazarlan arasmda geni~ te
zadlar bulundugunu bildirmektedirler. 
F ransa, Almanyamn Lokarno devletleri 
tekliflerini reddetmi§ oldugunu ileri sii -
rerken lngiltere bir uzla$ma i~in gayret-

Venizelosun oliimu 
_ (Baftarafa 1 inci •ahifede) 

beyanatta Almanya ile bir harb a<;lld1g1 
takdirde Balkan Pakh devletlerinin 
Fransaya yard1m edeceklerini soyle -
mi~ti. 

M. Tituleskonun bu beyanatl mute -
madiyen beynelmilel siyasi vaziyetleri 
takib etmekte bulunan Venizelosu pek 
ziyade hiddetlendirmi~ oldugundan er
tesi giinii gidip Romanya Hariciye Na-

ler sarfma devam etmektedir. 
muhabiri diyor ki: 

«lngiliz biikumeti, miizakere ~ .. ,,..u.•
miisaade eder etmez, Milletler 
Konseyi oniine Lokarno paktJ m~l~eJCOJ. 
vazedecektir. Milletler Cemiyeti 
seyi, o zaman gerek F ransanm gerek 
manyanm tekliflerini miizakere eyliye 
cektir. 

Flandinin bir tekzibi 
Cenevre 9 (A.A.) - Flanden 

Almanya Rende tahkimata 
Fransamn Sar havzasm1 yeniden i§gal 
decegine dair Deyli T elgraf · 
kendisine atfettigi Leyanah tekzib 
mi§ ve ltalya - Habe§ ihtilafmda da 
giltere ile Fransa noktai nazarlan 
smda biiyiik aykmhgm devam 
soylemi§ ve «Fransanm kanaati, 
roliiniin bir mii§ahid olmaktan ibaret 
mas1 merkezindedir» demi§tir. 

M. Van Zeland Cenevreye 
hareket etti 

Briiksel 9 (Hususi) - Belc;ika B 
kili Van Zeeland da bugiin 
Parise gitmi§, oradan da tayyare ile 
nevreye hareket etmi~tir. 

Van Zeland, diin, mecliste, 
verilen hususi salahiyetler 
muzakere cereyan ettigi s1rada: 

c- Yarmdan tezi yok, arsmlusal m 
zakerat esnasmda, teslihat yan§mm 
i:iliim yan~1 oldugunu anlatmak 
ne miimkiinse yapacag1m• demi~tir. 
M. Flandin Paris el~imizle giiriiflii 

Cenevre 9 (A.A.) - M. Flandin bU 
sabah, Tiirkiyenin Paris el!;isi M. Suad 
Davazla gi:irii~mii~tiir. 

Harb kanunlartnrn tetkiki 
meselesi 

Cenevre 9 (A.A.) - Hukuki komite, 
harb kanunlanmn ihlali meselesinin 
tetkikinin konseye aid olduguna karar 
vermi~tir. 

Eski miistemlekeleri i~in Almanlar 
nasrl ~altftyor? 

Berlin 9 (A.A.) -Alman haber alma 
biirosu bildiriyor: 

Baz1 yabanc1 gazetelerin son giinler· 
de verdikleri haberlere gore, Alman do· 
gu Afrikasmm eski valisi ~ne, 17 l'hart· 
ta Manburgda miistemleke meselesi 
hakkmda bir konferansta, y1llardan • 
beri yabanc1 miistemlekelere ve bilhas· 
sa Frans1z ve Belc;ika miistemlekele • 
rine, zemini haz1rlamak ic;in Alman a• 
janlarmm gi:inderildigini ve bi.iyi.ik Al • 
man bankalanmn, bilhassa Dresde Ban 
kasmm oralardaki idareyi baltalamak 
ugrunda miihim paralar sarfettigini bil· 
dirmh;;tir. 

Miitekaid vali $ne bu hususta beya • 
nahnda 11 aydanberi Manburgda kon
ferans vermemi~ oldugunu, ne bu §e • 
hirde ve ne de ba§ak bir yerde bu !;e§id 
bir nutuk si:iylemedigini bildirmi~tir. 
Bu haber kat'iyyen hayaldir. 

Bahkh hastanesi meselesi 
Gazetemlzln 28 mart 936 tarihll niisha -

smda Eallkll Rum hastanesl hakkmda bit 
yaz1 vardl. Bu yaz1ya kar~lllk olmak uzere 
hastane !dare heyeti relsl ve umumi katlbi 
tarafmdan blr mektub gonderilml~, fakat 
bu mektubda esas meseleye cevab verll • 
mlyerek daha zlyade eskl !dare heyetl ha.k:
kmda tecaviizlerde bulunuldugu ic;ln mci{. 
tubu matbuat kanummun 48 inc! madde
sine tevfikan tetklk edilmek uzere Cum • 
hurlyet Miiddeiumumiligine gondermi§tlk. 

z1nm bulmu~tu. Mtiddelumumillk, mektub tizerinde tet • 
Venizelos, M. Tituleskoya miilaki ol- klkat yapt1ktan sonra yaziJabilecek k1s1m• 

dugu zaman orada M. Heriyo da bulu - Janm blze blldlrml~tlr. Biz de bu k1sm1 
nuyordu. Venizelos, Tituleskodan, Bal - yaz1yoruz: 

kan Pakh konseyi riyasetinde bulun -
mad1g1 halde hangi saHihiyetle konseyi 

ic;timaa c;ag1rdig1m ve hangi hak ve sa
lahiyete istinaden Yunanistamn boyle 
bir meselede alacag1 vaziyeti tayin etti

gini sormu~tur. Bunun uzerine iki si -

yasinin konu~malan pek hararetli ol -

mu~ ve i:iyle bir an gelmi~tir ki Veni -
zelos dayanam1yarak elini masanm us -
tune vurup: 

- M. Titulesko, siz, bir Akdeniz dev
leti olan Yunanistam Balkan harici iti
laflara veya musademelere sokmaga 

nas1l te~ebbiis edebilirsiniz? Ben teme

lini kurmak ic;in o kadar c;abalad1gim 
bu binamn y1k1lmasma miisaade etmi • 
yecegim! 
Demi~tir. 

Bu si:izlerden sonra oradan aynlan 
Venizelos dogruca evine gelip Ba§vekil 
Demircise oliimiinden tier giin evvel gi:in 
derdigi mektublan (bu mektublar1 da 
yalmz gazetemiz haber vermi§ti.) yaz
ml§ ve Yunanistanm vaziyeti feci ol -
dugunu bildirmi§ti. 

c1- Heyet!miz hodbehod mevkl !~gal et• 
memi~t!r. Qtinkti heyetlmiz Sahraikebirde 
de gil Tiirk!ye-Cumhuriyeti hududu dahllln
de !fay! vazife ettiginden yazJ!digl g1bl 
hodbehod makamm1 !~gal olsaydl kanunl 
takibata maruz kahrdl. 

2 - BallklJ hastanesi zengin Rumlann 
mali yardunlar!Je degil emlak !radian ve 
tedavi edllen hastalarm ucretlerile !dare 
olunmakta olup bazan eshab1 haymian ve
fat eden Rumlarm vasiyet ettlgi mebali~ 
de istlsna olarak buna lnzimam etmekte • 
dlr. u~ sene zartmda bOyle bir hayJr sa • 
h!bi Rum vefat etmemi~se heyetimizlll 
bundan bir sun•u taksirl olmasa gerekt!r. 

3 - Emlak sat1~1 veya !potek iddias1 cto~
ru deg!Jdir. Esasen 13 birinclkanun 1935 
tarlhlnden itibaren mevkii meriyete g!ren 
vak1flar kanUil1u ahkamma tevfikan bu g).. 
bi tesis nev'inden olan miiessesatm em • 
lak ve emvalinin sati§ ve ipotek edilmes! 
ancak Vak1flar Gene! DlrP.ktorltigiiniin mii· 
saadeslne baghdir. 

4 - Bahk!J hastaneslnin 70,000 !Ira bot• 
cu olodugu ve mali vaziyetinin bozuk bU • 
lundugu ne~riyat1 da dogru degildir. 

Hastanenln !daresinl deruhde etmi~ o• 
Ian heyetimiz hemen dogumhaneyi a~TJll*• 
yatak adedlerini 150 den 234 e iblag ve s1tl" 
hlye kanunlarJ ~er~evesl l~inde hasto.nln 
btitun servlslerlni organize etml.§tlr. 

Cenevre 9 (A.A.) - Havas ajansJ
nm diplomatik muhabirinin bildirdigine 
gore, diin I 3 ler komitesinde yap1lan mii
zakereler, ltalyan - Habe§ anla§mazh -
gmm, sulh meselesinde, !ngiltere ile Fran
sa arasmda noktai nazar ihtilaf1 bulun -
dugunu gostermi§tir. FransiZlar M. Flan
denin gec;en marlin 20 sinde mecliste sa
rahatle soyledi*i gibi, muhasamahn ta -

Atina (Hususi) - Bir ftalyan pos
ta tayyaresi memnu mmtaka ilan edilen 
ve tahkimine ba§lanan Flevis adac1gmm 
iistiinden gec;mi§tir. T ayyarenin i~inde 
bir ftalyan topc;u yiizba§JSI da vard1. 
T ahkim olunmakta olan adac1k Pireye 
yakmd1r. Selaniko korfezi ic;indedir. 1 -
talyan tayyarelerinin memnu Yunan as
keri mmtakalan iizerinden evvelce de uc;
tuklan tesbit edilmi~tir. Son uc;u§, mem
nu hareketlerin dordiinciisiidiir. 

T ayyareler, dii~mam takibe faaliyetle 
devam etmekte ve cenuba dogru yiiriiyen 
!talyan kollanm ia~e etmektedirler. 

Gi.ilhanenin mutad olan hbbi miisa -
meresinin on birincisi bugiin saat 16,30 
dan 18,30 a kadar devam edecektir. Ar
zu eden meslekta~larm te§rifleri rica o
lunur. 

cO giin ak~am iizeri Venizelosa ge
len yeni bir buhran s1hhi vaziyetini fe -
nala~brarak i:ili.imiini.i intac; etmi§tir.> 

CUMHURiYET - Yunim gazetesinin 
anlatt1g1 bu hikayenin ne derece dogru 
Qldugu mec;huldiir, 

Dlger taraftan hastaneye doldurulan !fill~ 
la veya iktldars1z bendegan memurJara Y0 

vermek, m11bayaati usultine koymak ve IS' 
rafata se:l ~ekmek suretlle elde ettigl te. • 
sarruf sayesinde 31 birlncikanun 1935 ta f 
rih!nde hesab kapamasmda yanl dOrt • 
zarfmda 58,000 llraya lndlrilmi§tlr.• 
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( YENiESERLER JHEMORRON 
es~n~ hlk!A.yecl~~i~~::: Sal: Fatkm bU Amefiyatsrz Basurlan T edavi eder tesiri katTdir. 

Doktor - OperatiSr 

MUKADDER 
Do~um ve kadm hastahklari 

Birinci smtf miit~has111 

Kkdtkoy, Rthttm cad. Nemlizade 
- sokak No. 52 Tel, 60788 

KAPALI ZARF USULiLE 

EKSiL TME iLANI 
1 emz kltab evt tarafmdan ne~ro • 
ulznmu§tur. Okuyucu!anm1za tavstye ede • 

r . 

. Kultiir Haftasi 
h I~lnde dejterl! killtiir yaz1lart t~IYO.? bu 

aftal!k mecmuanm diin ~;1kan 13 uncil sa
Ylsi a§a~1dald yaz1lar1 thtlva etmektedJ.r: 
T~rlhten evvelk! kiiltiirtimilz (Mustafa 

§ektb Tun~), Mllli kU\tilre dalr (Ztyaeddln 
Fahrl), San'at Ve ruh (Suud YetkJn), 
s.anatm mevzuu (heykeltra§ Zilhtii). Se) 
~1§ - Rlyazlye ve tahlil (Peyaml .. Sa!\ 

ooagoloj!k psikoll (M. Ra§ld oyrnen ' 
Mem!eket matbuati <Ziih!r Sttkt) ve salre ... 

Yeni Hayat 
Yeni Hayatm 8 Inc! say!SI c;Jktnl~t!r. 1 
44 sah!fe blrc;ok tablolar, zeng!n, ~m z 

reslmlerle ~iislii olan bu mecrnuada ~r k
ver Bed!, doktor Ruh! vamtk. General 0 

• 

tor Esad glb! degerll muharrlr ve !lim a • 
damiarmm makale ve miitaleaiarmi; an • 
iket, tefrlka ve hlkayeler goreceksiniz. E • 
hemm!yetie tav .~iye ederl~. .. • 

Styasal Bilgiler, Mulkiye 
IIer ay muntazaman tntl$ar etmekte o

lan S!yasal Bllgller c Miilklye, mecmuasi bu 
sayts!!e be~lnci senes!nl doldurmu~ bulu • 
nuyor · i bl de~erl . M:emleket ne.l}rlyatmda !lm r . 
olan bu mecmuanm 60 mel saytsman 
<Propaganda) (Tiirklyede $8hlrc!llk teki!.
In.iillt) (Harb' sonu ztral reform hareket -
ler!) 'cYenl devlet $8klllern, <Almanyadn 
Biya~al rejlm!n Untvers!te taallyettne te • 
Sir!) ba§llkll yaz11arla. aytn styasasl ve ~ro. 
noloJisl vardtr. Miinevverlere ta.vslye e e • 
riz. 

Baymdtrhk ftleri Dergisi 
Nafta Vekaletl Ne~rtyat mti~iirliiJ~g:l~ 

l'afmdan ~;tkarllmakta ~Ian 1 u tla ~l.kml§· 
10 uneu SS.Y!Sl zengln munder ca 

tir·:..· -----.~-r=::-=:!'--.... 
(___!A:=S=:KE:.:::RL:::.iK~I·:.:..: SL:....ER_i--

~ubeye davet 
Kadlkll Askerllk §ubestnden:· 
l - §i~dlye kadar askere gttmem!~ ?. • 

lanlardan a.§dlda d~um ve smtflarl gos· 
terilenler 936 ntsanda ca~mlacaklar ve as
kere gonderlleceklerdlr. 

2 - §ubede toplanma giinti aynca. bll • 
d!rllecektlr. 

3 - Bu do~mlularm ~lmdiden ~u~: 
:rniiracaatle keyidlertnl ya.ptu-malart la • 
dtr, d hll 

Plyadelerln 318 da.n 328 do~mlu a · 
M1zlka 316 dan 329 do~umlu dahll. 
Jandarma. 316 dan 330 do~mlu dahfi. 

tstanbul ii~iincii icra memurlugun • 

'dan: 
Sablmasma karar verilen oda takuni 

gramofon hah radyo ve sairenin 1714/ 
936 cuma giinii saat 11,30 • 12 ye kadar 
Kadrkoy Moda ~ayirJ Suatbey aparb • 
manx ikinci katta a~rk artbrma ile sa· 
tdacagmdan almak istiyenler mezkftr 
giin ve saatte mahallinde haz1r bulun-
malan ilan olunur. (22005) 

1 Sterlln 
1 Dolar 

2o Frantstz fr, 
~0 Lire 
~o Bel~ik Fr. 
~o Drahml 
~0 lsvl~reaFt. 
}.0 Leva 

I florin 
l.O Cek kronn 

1 Avustorya Sl, 
t Pe~eta 
I Mark 
I Zlotl 
1 Pen gil 

• o Ley 
,0 Dl oar 
-1 Yeo 
,.o lsve~ krono 

I Ttirk alum 
I Mecldlye 

Ah$ 
619, 
123 
!64. 
uo. 
80, 
21. 

813. 
22. 
82. 
89. 
21.50 
14. 
28. 
22 50 
21. 
II . 
-47. 
32 
81 

978, 

B. 236. I Ban knot Os. 
~EKLER 

Londra 
Nev York 
Pat Is 
MilAno 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Pra 
Vlvaoa 
Madrid 
Berlin 
Varsoya 
Bndape$te 
Btikres 

ActhS 
621,!\0 

0.795-4 
12.06 
10,0375 
4,70 

8-4. 
·,4420 

6-4,3718 
1.1707 

19.22 
4.2437 
5,819<! 
1,9754 
4.2244 
4.11-46~ 

108,466!1 
3.f.921 7 

2.7590 
2.f.87M 

3.1212 

Rei grad 
Yoko~ama 
Moskova 
Stoll:holm 

ESHAM 

ls BankaSt mtiessls 
name 

" -
h • hamlline 
.~~adolu !J,.M • %60 

%100 

TramvaY 
Bomont! .Nektar 
Rejt 
Aslaa ~tmento 
'vlerkez Bankas• 

23,85 

Sa us 
622., 
126. 
167. 
15!1, 
82, 
23, 

815, 
2-4, 
84, 
92, 
29. 
16, 
32 
2-4, 
23, 
13. 
52. 
34 
S3. 

980. 

Kapant~ 

621,75 
0,79!'> 

12.06 
10,0375 
4.70 

8-4. 
t • .f-409 

6-4.3718 
1,1712 

(9.22 
4,2437 
5,8192 
t.976l 
4,2244 
4,5462 

108.-4865 
8-4.9217 

2.7!190 
24,8755 

K.apants 

23,85 

-~;:"'tV'IoA~tD--tsTtKRAZLAR -

l933 Tiirk borcu 
tahvtll 1 

I 
Aphs 1 Kapa · ·~ 

23,-l!\ 
22,30 2 

H 

TAHVIL T 

l!:lektrl~ 

Tiinel 
l{thttm 
\11adolo 1 

II 
Ill 

-43,20 
-43.20 

~li1n PSS1Ti 

===== 

95 

43.20 
43,20 

• • 
Izm1r Belediyesinden: 
Motorleri 6 veya 8 silindirli, mazutla veya tercihan havagazile 

rniiteharrik 20 ~ 22 ve 30 • 32 ki,ilik olmak uzere iki tip otobiis fa· 
sisi ve teraiti uygun goruldugu takdirde otobus almacakbr. 

hteklilerin bu hususa aid mufassal maliimatla beraber kaloglan
m ve tediye hususunda ne gibi kolayhklar gosterebileceklerini en 
son 25 nisan 936 giiniine kadar lzmir ~arbayhgma bildirmeleri. 

(1867) 

Erg ani Maden· Guleman 
arastnda krom nakliyesi 

miinakasa ~artnamesi 

ET·i BANK'dan: 
1 - Eti Banka aid Goleman Krom madeni mevkiinden tak

riben 22 Km. mesafede bulunan Ergani - Maden istasyonuna 
hayvanla krom ce~heri nakliyati 1936 sonuna kadar muteah -

hide verilecektir. 
2 - Nakliyata en ge~ 1 haziran 936 da batlantlrnasi tarthr. 
3 - Nakliyata luzumu olacak hayvanlarla !tUvallarm tedari-

ki muteahhide aid olacakhr. 
4 - Munakasaya girmek istiyenler 1.000 lirahk teminat 

rnektubu vereceklerdir. 
5 _ Miinakasa ,artlarmx ve mukavele esasabm anlamak is· 

tiyenler Ankarada Eti Bank merkezine ve yahud bankanm Er
yani • Maden kazasmdaki Goleman burosuna muracaat etme-

lidirler. 
6 - Munakasa nisanm 15 inci sah giinii Erganideki Gule • 

man Madeni Burosunda yapxlacakbr. «783» (1905) 

istanbul .SJhhi Miiesseseler Artttrma 
Eksiltme Komisvonundan: ve 

Her muayene ve tedavi evi i~in 147 ter kalem olmak uzere 21 
muayene ve tedavi evine ahnacak 21 takxm ila~ ve malzeme olbab
daki tartnarne ve~hile ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmut -

tur. 
1 _ Eksiltme 29/4/936 ~artamba gunii saat 15 te Cagaloglun • 

daki S1hhat Miidurlugundeki Komisyonda yaptlacakhr. 

2- Tahmini fiat beher tak1m1 300 liradan 6300 lirad1r. 

.3 -- Muvakkat teminat 472 lira 50 kuruftur. ' . 
4 - $artnameler .-ra•IZ olarak Sthhat Miidiirliiiii mutem dh • 

ifnde verilbnfktedir. 
5 -.- Taliblerin cari seneye aid Ticaret OdaaJ vesikasile 2490 sa-

yih kanunda yazxh beige ve muvakkat teminat makbuzu veya ban· 

ka rnektublarile teklif mektublarmt yukarxda yazth eksiltme saatin

den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyona ver -

meleri. 
(1889) 

izmir Liman i~leri 
Umum Miidiirliigiinden: 

istanbul 4 iincii icra memurlugundan: 
Tamamma 1127 lira ktymet takdir e· 

dilen Ayvansaray Karaba~ mahallcsi 
Camii§erif sokagmda cski 81, 81 miiker
rer, 81 miikerrer yeni 97, 6, 8 numarah 
kayden iic; elyevm bir diikkan olarak 
lmllamlan dilkkamn tamamt apk art • 
brmaya vazedilmi tir. 

Arthrma pe~indir. Artbrmaya l~tirak 
edecck mii§terilerin ktymeti muhamme
nenin %7,5 nisbetinde pey akc;esi veya 
milli bir bankamn teminat mektubunu 
hamil olmnlan icab eder. Miiterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vaktf borc;
lan ve 20 senelik evkaf tavizi mil§teri
ye aiddir. 

Arttrrma §artnamesi 24 nisan 936 ta
rihine miisadif cumartesi giinii daire
de mahalli mahsusuna talik edilecek • 
tir. Birinci arthrmast 13/5/936 tarihine 
miisadif ~nr§amba giinii dairemizde sa
at 14 ten 16 ya kadar icrn edilecek. Bi
rinci artbrmada bedel, ktymeti muham
menenin %75 ini buldugu takdirde iis
tr buakthr. Aksi takdirde son arthra -
nm taahhiidii baki kalmak iizere arttu
ma 15 giln daha temdid edilerek 28/5/ 
936 tarihine miisadif per§embe giinU sa
at 14 ten 16 ya kadar dairede yaplla • 
cak ikinci arthrma neticesinde en ~ok 
arthranm iistiinde btraktlacakhr. 2004 
numarah icra ve iflas kanununun 126 
net maddesine tcvfikan haklan tapu 
sicillerile sabit olmtyan ipotekli ala . 
caklarla diger alukadaramn ve irlifak 
hakkt sahiblerinin bu haklarmt ve hu • 
susile faiz ve masarife dair olan iddia • 
lanm ilan tarihinden itibaren 20 gun 
zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri laztmdrr. Aksi 
takdirde haklarx tapu sicillerile sabit 
olmtyanlar snh~ bedclinin payla§ma • 
smdan baric kahrlar. Miiterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye riisumu ve vak1f icaresi bedeli 
miizayededen tenzil olunur. Dahn fnzla 
mah1mat almak istiyenlerin 935/355 nu· 
marab dosyada mevcud evrak ve rna • 
hallen haciz ve takdiri ktymet raporu· 
nu goriip anhyacaklan ilan ohmur. 

(22004) 

istanbul Harici Askeril 
KIT AATI tL.ANLARI 

Gebzede yaptlacak kt,lanm 
kapah zarfla eksiltmesi 24 nisan 
936 cuma gunii saat 15 te lzmit
te Tum binasmdaki Satinalma 
Komisyonunda yap1lacakhr. Ka
pah zarflar ayni gunde saat 14 
te makbuz kartthgx Komisyon 
Batkanhgma verilecektir. Tuta· 
r' 30,000 lirad1r. Muvakkat te -
minah 2,250 lirad1r. lstekliler 
hergun tartname ve projelerini 
Komisyonda gorebilirler. 

«639» (1754) 

SUMER BANK 
llmumt Miidiirliigiinden 

A 1 -. Gemlikte inta ed~lec~k. Sun'i lpek fabrikasx ve muttemi • 
lab ~malan t~~r~k tesvi!esi, 1skele ve saire intaah kapah zarf 
usuhle ~e vah1~1 f1at esastle eksiltmiye ~tkarxlmttbr. Tahmin edi. 
len ketif bedeh 660,439.59 lirad1r. • 

2 - Bu ite aid eksiltme evrakx tunlardu: 
A) Eksiltme fartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C ) Ketif ve vahidi fiat cetveli 
D ) F enni tartname ve ol~ii usulleri 
E ) Hususi tartnameler 
F ) Projeler. 
lstiyenler bu evrakx 33,10 lira mukabilinde Sumer Bank An • 

kara ,ubesinden alabilirler. 
3 -. Eksiltme 20 nisan 1936 pazartesi gun~ saat 16 da Anka· 

ra Zuaat Bankasx binasmda Sumer Bank merkezindeki Komis
yonda yapdacakhr. 

4 - lsteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat vermesi Ia • 
z1mdu. Bundan batka eksiltmiye girecekler ihale gunund .. 

" l' k d B k en u~ gun evve me a ar an a tarafmdan tetkil edilecek Ehli t 
K . A "k 'b ye om1syonuna resmx vesa1 1 raz ederek bu j .. i ba .. arabile k • 
I . , , d kl T T ce 
enm 1spat e ece er, gerek mali ve gerek fenni cephelerden ya-

pacagt tetkikat neticesinde Komisyonca bu hususa kanaat hastl 
oldugu takdirde kendilerine ehliyet vesikast verilecektir. Bu ve
sikalarm teklif mektublarma leffedilmesi laztmdtr. 
5- Teklif mektublari yukar1da yaztldtgi gun ve saatten bir 

saat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidurlugiine makbuz 
mukabilinde \rerilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapahl -
mtt bulunmas1 laztmdxr. 

A~1k Eksiltme ilan1. 
Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
. Hara ihtiyacx i~in (136) kalem muhtelif alah baytariye a~1k ek • 

stltmeye konmuflur. Eksiltme giinu ~0 nisan 936 pertembe gunii saat 
15 tir. Eksiltme yeri Istanbul Baytar Miidurlugudur. Muhammen 
k1ymet olarak (sekiz yuz) lira tahmin edilmittir. Teminah muvak • 
kate olarak (altmxt) lira almacakhr. lsteklilerin teminat ve veaika
larile birlikte eksiltme giinii Istanbul Baytar Miidiirlugunde topla • 
nacak Hara Ahm Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (1844) 

ldarernizce a!rik eksiltme suretile 1000 bin metro mikabx ~nab 
!rarn azrnani sahn ahnacakhr. Eksiltme muddeti 1 nisan 936 dan 30 
nisan 936 tarihine kadardxr. lhale 30 nisan 936 tarihine musadif 

ersernbe gunu saat 16 da lzmir Liman ltleri tdaresinde Miidurler 
~n~iimeninde yap1lacakhr. Eksiltmiye girecek olanlar muvakkat 
tem.inat olarak 1875 lirayx I dare V ~znesine nakten ~erm~ge veya 

iSTANBUL GAYRiMUBADiLLER KOMiSYONUNDAN: 

'IIi bir bankadan bu miktarda temmat rnektubu gettrmege veya -
rnt k I 'k M h d devlet!;e ~~ an mtt olan tahvilattan bu m1 tar vermege mec • 
b~rdurlar. ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
ldarerniz Y azt ftleri ~efligine miiracaatleri. ( 1792) 

Bisiklet al1nacak 
Ayancik Halkevinden: . 
Ayancik Halkevi sporculart i~in yirmi ila yirmi bet bisiklet alma • 

cakbr Dai ve arxzah yollarda kullamlacak evsah haiz olan model : 
Jerden fiat ve evsaft uygun olanlarm kataloglarmm Ayanctk HalkeVI 

Batkanhgma. nih a yet nisamn ~S ine. k~dar gonder~l~es~ lazxmdtr. 
Mubayaa pe'm olacakttr. Dem>•l' gen1' Janth; kahn lasbkh kontr pe· 
dal; domi kurs ve teferruats1z; he~si .ayni renkte ol~ahdtr. ~c~nta· 

I 
katalogdan fazla mahirnah hav1 b1r de rnektub gonderrnehd1r. 

ar (1906) 

uzunkiiprii asliye hukuk mahkeme • 

sinden: v •• .. • 

Vizenin J{asboga koyunden Zekerty-

oglu omere: 
ya J{arJillZ Nedime tarafmdan mahke • 

· e ardan terk sebebile bo~anmn 
memtz " 
d 

astnda be§ sene evvel Samsuna git · 
av · · · h l ld 
ov• 'z ve halen yertmzm mec; u 0 u-

tJgllll ' o o A 

. oriilmi.i§ dava arzuhahnm tlanen 
gu g 'l · b" .. h tebligine karar vert m1~ ve tr nus at 
mahkeme divanhanesine asilm•~ olmnk-

1 
giin ic;inde cevab vermemz ve ye· 

a on . I" t bl'v 1 
• ! i bildirmemz uzumu e tg o u • 

rm•z H•k' a 1m 
nur. 
Za i _ Binba~t miitekaidi Asaftn 
.. ..~ar MalmiidiirlUgiinden ahnan te· 
Usku b'k ........ d .. 
kaiid maa~Indaki tat 1 mururumu u-

§iirdiim Hiikmii yoktur.l "t k 'd 
Mira ay mu e a1 

£§ref 

istanbul asliye altmct hukuk mah • 

kemesinden: 
tl'mmii Giilsiim taraf1ndan kocasi Un· 

kapamnda Kasabdcmirhun mahallesin • 
de ~e~me sokak 9 numarah muallim ih· 
rahimin evinde Mehmed aleyhine a~I· 
Jan bo~anma davasmm tahkikatmda 

miiddeaalcyhin ikamctgahmm me~hu -
liyctine binacn davetiyenin on giin 
miiddetle ili'inen tebligine ve tahkika • 
tm 13/5/936 ~ar~amba giinii saat 10 gi.in 
tayinine karar verilmi~ ve davetiycnin 
de bir niishast mahkeme divanhanesine 
asdmt~ bulundugundan muayyen giin 
ve santte istanbul asliye altmc1 hukuk 
mahkemesinde bulumlmasi ve aksi tak· 
dirde tahkikata gtyabmda bakdacagt 
tcblig yerinde olmak tlzere Han olunur. 

(22009) 

Semti ve 
mahallesi 

iZMiR SATI~I 
890 Re~adiye Giizelyah 

667 Buca 

670 • 

684 • 

798 .. 

885 

Y kanda ev~ah yaz1h 
20-4-936 paxartesi saat on 
bonosiledir. 

Sokatt Emllk No. Cinsi ve his. Hisseve gore 
muhammen K. 

5000 Bozktr Nuri 

btaayon cad. 

• 

Halk 

btuyon cad. 

E. Mecidiye 
Y lelediye 

E. 39 
Y. 35 
No. taj 31 

E. 21 
Y. 81 
No. taj 57 

E. 21 
Y. 77 
No. taj. 53 

E. 4 
Y. 23 
No. taj. 19 

E. 10'2 
No. taj. 94 

E 44 
No taj 
34-34-1 

o~ oda koridor alhnda 
bir oda, kemiirliik, mut· 
fak, ha'i ve avlu i~inde 
3 oiibtiil, 2 zeytin, bir 
akasya, bir badem, bir 
selvi agact ve kuyuyu 
mii,temil 967,25 metre 
murabbat e• 
Feykani dort oda, sofa 
Bandtkodast,balkon, tah
tani iki oda tal}l•k bodu-
rum, tara~a, mutfak, avlu 
kuyuyu mii,temil 303,45 
metre murabbat ev 

Tahtani fevkani be, oda 
bir 1andtkodas1, mutfak 
tara~a avlu kuvu salon 
koridor balkonu miittemil 
169,57 metre murabba1 
kirgir ev 
Tahtani fevkani 8 oda 
mutfak korldor salon 
bodurum ~ama,trhane 
bah~eyi mil,temil 391,01 
metre murahba1 ev 
Alb ve iistii dort oda 
bir ko1Jk hizmetei oda11 

havuzu mii~temil 3339 77 
' metre murabba1 evin 

8-48 his. 
Fevkan tahtani 6 oda 
ii~ sandtkodas1 sofa 
kondor mutfak b 1kon 
bah~eyi mii~temil 1488,'28 
metre murabba1 ev al
tmda dilkkan 

10000 

8750 

7500 

1250 

10000 

rayrimenkuller kapali zarf usulile on run miiddetle t k 1 b Jh 1 1 • 
dortte Izmir Milli Emlak d . . •a liJ& ~1 ari mtt r. a e eri 

BlresiDde yaptlacakhr. Sabt miinhastran gryrtmiibadil 



Belediyeler 
Bankas1ndan 

1 - Ankarada Cumhuriyet caddesinde Hukuk mektebi oniin
deki arsa iizerinde yaptmlacak Belediyeler Bankast binasmm 
gotiiri: olarak ve (anahtar teslimi) suretile intast, kapah zarf 
usulile ve 20 giin miiddetle eksiltmiye konulmuttur. 
2- Binanm muhammen ktymeti 357.257 ii!r yiiz elli yedi bin 

iki yiiz elli yedi liradtr. 
3 - Ek.siltme, Ankarada Belediyeler Bankast Gene] Direktor· 

liik binasmda 29 nisan 1936 ~artamba giinii saat 14 te Banka 
idare Meclisi huzurunda yaptlacakttr. 

4 -lstekliler bu ite aid eksiltme tartnamesini, mukavele pro· 
jesini, fenni, umumi ve hususi ve malzeme tartnamelerile sair 
cedvel ve evrakt «50» elli lira bedel mukabilinde Ankarada Be
IE:diyeler Bankasmdan ve lstanbulda Galatada Bahtiyar hanm
da 22 numarada mukim bina proje mimart Seyfi Arkandan ala
bilirler. 

r Eksiltmiye girebilmek i!rin, istekiilerin: 
A) - Tiirk vatandatt olmast. 
B) - En atagt iki yiiz bin lirahk bir binayt muvaffaki

yetle batardtgma dair salahiyetli makamlardan 
ahnmtt musaddak bir vesikayt haiz bulunmast. 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikastnt hamil bu • 
lunmast. 

D) - 357.257 ii~ yiiz elli yedi bin iki yiiz elli yedi lira 
muhammen bedeli olan bu iti halen yapabilecek 
mali bir iktidarda olduguna dair Bankalardan 
bir vesika almtf bulunmast. 

E)' - Maktuan 18.100 on sekiz bin yiiz lirahk muvak • 
kat teminat vermesi. 

G); - lsteklilerin betinci maddede yaz1h vesikalart ek
siltme giiniinden bir giin evveline kadar bankaya 
ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonra 
teklif zarflart i!rerisine koymalart. 

6 - lsteklilerin teklif mektublarm1 eksiltme giinii azami saat 
12 ye kadar, ,ihale tartnamesinde yazth tartlar dairesinde ve mak
buz mukabilinde Bankaya tevdi etmit bulunmalart tartttr. 

«765» (1864) 

Bursa- Y eni,ehir Malmiidiirliigiinden: 

I 

J Evvelki ilanlarm kanuna uygun bir tekilde yaptlmamasmdan 
dolayt 26/3/936 tari.hinde ihalesi yapilamiyan 15,062 lira 64 
kurut ketif bedelli Y enitehir Hiikiimet Konagmm ikmali in • 
faatt yeniden kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 13/4/936 pazartesi giinii saat 14 te Yenitehirde Ma· 
liye Dairesinde yapiiacakttr. 

3 - Zarflar saat 14 e kadar Komisyona verilmit olmahdtr, 
4 - flk teminat 1,129 lira 70 kuruttur. 
5 - Proje ve ,artnameleri Y enitehir Malmiidiirliiiiinden ve Bursa 

Naf1a Ph,miihendisliginden ahmr. (1667)' 

Inhisarlar Umum Miidiirliigiinden I 
1 - Cibali merkez deposu i!rin tartname ve projelerl mucibince 

8000 lira muhammen bedelli iki aded yiik asansorii kapah zarf usu -
lile eksiltmiye konulmu,tur. 

2 - $artnall'-c( ve prqjeleri 40 kuruf mukabilinde K.abatatta Le • 
vaz1m ve Mubayl!at $ubesinden ahnacakttr. 

3 - Eksiltme 3/VI/936 tarihine rashyan ~artamba giinii saat 15 
te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm K.omisyonun
da yaptlacaktJr, 

4 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel fiatsiz tek
)jf ve kataloglarmt Tiitiin Fabrikalar $ubemize vermeleri lazimdJr. 

5 - Taliblerin kanunun tarifab dairesinde % 7,5 muvakkat gii· 
venme paras1 olan 600 lirahk makbuz veya teminat mektubile bir • 
likte kapah zarflart eksiltme i!rin tayin olunan giin ve saatten bir sa • 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisine verme
leri ilan olunur. (1463) 

Pirin~ 

Karacabey 
Ortaklamast ilan1 

Miidiirliigiinden: 
Ekimi 

Harast 
Harantn kendi ihtiyacmdan fazla ve bundan evvel ihalesi yapt· 

Ian yiiz hektardan maada bu defa da)!a «elli» hektar arazi ayni 
tartlar dairesinde ayni mevkide a!r1k artbrma usulile ortaklamaya 
verilecektir. Artbrma 21 nisan 936 salt giinii saat on dorttiir. 

Teminat olarak iki yiiz lira ahnacakbr. Artbrma yeri K.aracabey 
Harast merkezidir. Tahmini esas yiizde ktrk yedidir. isteklilerin art
brma giinii teminat ve vesikalarile birlikte Harada bulunmalar1 i • 
Ian olunur. (1700) 

Posta Telgraf Fabrikasi Miidiirliigiinden 
Telgraf fabrikasmda kasa imali i!rin liizumu olan 744 lira 40 ku • 

ruf muhammen bedelli ve 6646 kilo sa!r ve lama demiri on bef giin 
miiddetle a~tk eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme nisamn on sekizinci cuma giinii saat on dortte Salk1m • 
sogiitte Telgraf fabrikasmda icra oltmacakhr. Taliblerin fartna • 
meyi gormek ve evsafmt anlamak i~in hergiin ve eksiltmiye iftirak 
edeceklerin de eksiltme giinii ogleden evve] yiizde yedi bu!;uk te • 
minah muvakkatelerini yahrmak fartile fabrikada miitetekkil K.o
misyona miiracaat eylemeleri ilan olunur. (1683) 

Galatasaray L isesinden: 
Galatasaray Lisesi binast laboratuarm1n ke,if, tartname ve resim 

mucibince tamiri 17/4/936 cuma giinii sa at 14 te Istanbul Kiiltiir Di
rektotliigii binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan K.omis • 
yonda pazarhk suretile ihalesi yap1lacaktu. 

Y aptlacak tamiratm muhamm~n bedeli 985 lira 22 kuruttur. 
Ilk teminab da 74 liradan ibarettir. 
lstekliler ketif ve tartnameyi gormek iizere Okul ldaresine ve ek

siltmeye ittirak i'rin de o giin pazarhk tartnamesinde yaz1h vesaik • 
ten maada en az 500 lirahk bu ife benzer it yaphgma dair istanbul 
Naf1a Miidiirliigiinden ahnacak ehliyet vesikasile K.omisyona gelme • 
len. (1887) 

CUMHUBlYET 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 

Emniyet Sand1Q1na 
1500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya !revril
mesine karar verilen ve tamamma 2678 lira k1ymet takdir edilen K.a
dikoyde Caferaga mahallesinde Bah!re sokagmda eski 48 yeni 54 
numaralarla murakkam bah!reli bir evin tamam1 a~tk arttJrmtya 
vazedilmiftir. 

Artbrma pefindir. Artbrm1ya iflirak edecek miitterilerin ktymeti 
muhammenenin % 7,5 u nisbetinde pey ak!resi veya milli bir banka
nm teminat mektubunu hamil olmalan icab eder. Miiterakim vergi, 
tan7ifat, tenviriye ve Vak1f borclan ve 20 senelik Vak1f icaresi ta
vizi borcluya aiddir. Artbrma tartnamesi 20/4/936 tarihine miisa
dif pazartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci artbrmas1 13/5/936 tarihine musadif ~artamba giinii dairemiz
de saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arthrmada bedel, 
k1ymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iistte buak1hr. 
Aksi takdirde son artttrmamn taahhiidii baki kalmak iizere artbr -
rna on bet giin daha temdid edilerek 28/5/936 tarihine musadif 
per,embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapdacak ikinci art
brma neticesinde en 'rOk artbramn iistiinde btraktlacakhr. 2004 nu
marah icra ve iflas kanununun 126 net maddesine tevfikan haklar1 
tapu sicillerile S)lbit olm1ya ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn 
ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklarm1 ve hususile faiz ve masa· 
rife dair olan iddialartm ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda ev
rakt miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laztmdtr. Aksi 
takdir~ haklart tapu sicillerile sabit olmiyanlar sahf bedelinin 
paylafmasmdan baric kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tan • 
zifiyeden ibaret olan Belediye riisumu ve Vak1f icaresi bedeli mii • 
zayededen tenzil olunur. Daha fazla maliimat almak istiyenlerin 
934/2604 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri k1ymet raporunu goriip anhyacaklar1 ilan olunur. (1901) 

izmir Liman isleri Umum 
' 

Miidiirliigiinden: 
ldaremizce &!rtk eksiltme suretile 200 aded mutamba satin alma

cakhr. Eksiltme miiddeti 1 nisan 936 dan 1 haziran 936 tarihine 
kadardu. !hale 1 haziran 936 tarihine. miisadif pazartesi giinii saat 
16 da lzmir Liman t,leri ldaresinde Mii~iirler Enciimeninde yaplla
cakbr. Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 2625 
lirayt idare veznesine nakden vermege veya milli bir bankadan bu 
miktarda teminat mektubu getirmege ve yahud devlet're ~tkartlmif 
tahvilattan bu miktar vermege mecburdur. $artnameyi gormek ve 
fazla izahat almak istiyenlerin idaremiz Y az1 1tleri ~efligine miira· 
caatleri. {1865) 

Adana Pamuk Oretme Ciftligi c 

Direktorliigiinden: 
Asgari Azami 

Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 1300 1600 » < 

Mazut 4000 5000 » 
Valvalin SO 80 » 
Vakum 900 1000 ·Kilo 
Gres 400 600 » 
Pamuk Oretme ~iftliginin fUbat 937 sonuna kadar ihtiyaci olan 

ve yukanda cins ve miktart yaztlan yantct maddeler kapab zarf 
usulile miinakasaya konulmutsa da fiatlar muvaf1k goriilmedigin • 
den pazarhk suretile sahn almacakhr. lhale 22/4/936 giiniine tesa
diif eden c;artamba giinii saat 15 te Tohum lslah istasyonunda yapt· 
lacakhr. ilk teminat 1534 lira 20 kuruttur. Muhammen hedeli 20456 
lirad1r. Sartnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenlerin To
hum islah lstasyonu Direktorliigiine miiracaatleri, ve isteklilerin 
muayyen giin ve saatte Adana Tohum lslah lstasyonunda bulunma-
lan. (1886) 

I Istanbul Belediyesi ilanlan I 
Yap1lmakta olan kanalizasyon ameliyab dolayisile 9/4/936 ta'. 

rihinden itibaren Unkapamnda Y etiltuliimba, Hocayakub, Elvan • 
zede~etmesi, Camaleddinefendi, Fukurababas1 ve Hisaralh sokak • 
lanmn biitiin nakil vasttalarm~ kapah hulunacagt ilan olunur. 

«B.» (1898) ,.,., 
Istanbul Belediyesi tarafmdan gonderilecek tahminen 300 tane 

fakir ve kimsesiz cenazelerin ytkanmasJ, kefenlenmesi ve gomiilmesi
le, Morgdan gonderilecek tahminen 200 oliiniin yalmz gomiilmesi 
ifi ii'r sene miiddetle &!rlk eksiltmeye konulmu,tur. Belediyeden gon
derilecek oliiler i~in 300, Morgdan gonderilecek oliilere de 50 ku • 
ruf bedel tahmin edilmi~tir. $artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde gO
riiliir. istekli olanlar 225 lirahk m~vakkat teminat, makbuz veya 
mektubile beraber 28/4/936 salt giinii saat 15 te Daimi Enciimende 
bulunmahd1r. «B.» (1900) ,.,., 

Aded Fiah beherinin Cinsi 
300 25 kuruf 4/1 fite papagan miitekkebi 
120 55 » Makine feridi 
150 70 » Paket 200 yaprakh ~izgili kai1d 
300 60 » Paket 200 yaprakh eaeri cedid 

20 100 » Kutu 10 taneli miihiir mumu 
60 7 » Makine lastigi . 

1000 4 » Jovano marka siinger kagtdt 
40 70 » 72 taneli sari u~ 

4000 500 » bini T ezkerelik zarf 
500 2 >) Biiyiik kaba zarf 
500 1,25 » Kii!riik kaba zarf 
150 5 >) Tahta kalem sap1 
100 7 » $ife istampa miirekkebi 
200 7 >) Y erli boyah kalem 
750 2 » Yerli kurtun kalem Nur marka 
100 5 >> Y erli kurtun kalem lastigi 

Belediye merkez ve fUaabatJ i'rin liizumu olan ve yukar1da cinsi ve 
muhammen bedelleri yazth olan 16 tiirlii kutasiye a!r1k eksil!J11eye 
konulmu,tur. $artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. lstekli 
olanlar 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h vesi • 
ka ve 45 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
20/4/936 pazartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmah • 
dtr. «B.» (1779) 

Betonarme Koprii in,aab Eksiltme ilam 

Naf1a BakanhQ1 
~ose ve Kopriiler Reisliginden: 

Bahkesir Vilayetinde Biirhaniye - Ayvahk yolu iizerinde (26600). 
lira ketif bedelli Karmcadere kopriisii in,aahnm kapah zarf usu • 
lile eksiltmesi 24/4/936 cuma giinii saat «16» da Naf1a Vekaleti 
~ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme K.omisyonu odasmda yap1lacak• 
br. Eksiltme fartnamesi ve huna miiteferri diger evrak «133» ku <~ 
ruf mukabilinde _$ose ve Kopriiler Reisliginden ahnabilir. 

Muvakkat teminat «1995» liradtr. 1steklilerin yapmlf olduklari 
itlere aid vesikalart eksiltmeden en az sekiz giin evvel gostererek 
Naf•a Vekiletinden ehliyet vesik••• almalar• liztmdJr, Teklif mek• 
tublarmm 24/4/936 cuma giinii saat «15» e kadar Ankarad "$ose 
ve Kopriiler Reisligine verilmesi lazimdtr. «707» (1711)' 

Salih Zekinin ziraat kitablar1 
100 kuruf Ziraat Muhtnast (Eski harflerle) Cildsiz 
100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Citdsiz 
150 » Asri Tavuk~uluk «Birinci cild» ' Miicelled 
150 » Asri Tavuk!ruluk «lkinci cild» ~ 
200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli)' 
Yukar1da isimleri yaz1lan ziraat kitablar1 hizalarmdaki fiat-

larla lkbal K.itaphanesinde sablmaktadtr. Muharriri adresine 
umarlamrsa posta iicreti ahnmaz. 

Adres: fstonbul • K.adtkoy Salih Zeki Ekimci 

Karakosede Abide 
Komisyonu Ba~kanligindan: 

l - Karakose kasabast Cumurluk alanmda dikilecek Atatiirk hey• 
keli projesi miisabakaya konmuttur. 

2 - Heykelin yaptlacagl yer, Agrt tli merkezi olmast dolayJSile li'a· 
Zl ozgiiJiikJeri ogrenmek Ve buraca yap1lan kaide projesini 
gormek iizere Ankara, Istanbul, lzmir, Karakose Baymdtrhk 
Direktorliiklerine bat vurulmahdtr. 

3 - Heykel projeleri I~ Bakanhk lmar Direktorliigiine verilecektir. 
Direktorlii]s bu projeleri tetkik ve i!rlerinden birini se!recektir. 
Sozletme, se~ilen proje sahibile yap1lacaktu. 

4 - Proje sahibleri kaideyi esas siijelere gore degit tirebilirler. Yal• 
mz kaidenin de tafsilath bir projesi eklenmek ve platformdan 
biiyiik olmamak gerektir. 

5 - lmar Direktorliigiince yap1lacak se!rim sonunda lmar Direktor
liigiiniin miinasib gorecegi miktar iizerinden birinciye miiki. • 
fat verilecektir. 

6 - lthu projelerin 1 mayts 936 tarihine kadar lmar Direktorliigii~ 
ne verilmesi lazimdu. (1549) 

istanbul S1hhi Miiesseseler ArttJ.rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Her muayene ve tedavi evi i!rin 5 etajer ve 5 karyola olmak iizere 
105 etajer ve 105 karyola olbabdaki fartname ve!rhile a!rtk eksilt ~ 
meye konmuttur. 

1 - Eksiltme 29/4/936 !rartamba giinii saat 14,5 ta Cagaloglun • 
daki Srnhat Miidiirliigiindeki Komisyonda yaptlacakttr. 
2- Tahmini fiat bir etajer i~in 975 kurut ve bir karyola i~in 1150 

kuruf olup mecmuu «2231» lira «25» kuruttur. 
3 - ~uvakkat teminat «167» liradu. 

.4 - ~artnameler paras1z olarak S1hhat Miidiirlugiinde muterneil• 
likte verilmektedir. 

5 - Taliblerin cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sa • 
yilt kanunda yazd1 beige ve muvakkat teminat ma.kbuzu veya bali• 
ka mektublarmt yukar1da yaz1h eksiltme saatinden bir saat e'\'\'e~ 
vererek Komisyonda bulunmalar1. _(tSSS), 
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.. RlzAOUNvER ' ' GiizelliQin 
Aurn ve kad•n hastallklar• 

c~:loglu, rr;:~::o~=~~~ye cadde_s S I r r I 
No. 22 Mavl yap1ya nakletrni§tU 

T elefon : 22683 __ , Venils markasmt ta~tyan: krem, 
pudra, ruj, rime!, alhk, aOrme, bri· 

~-- T J F O 8 j L --~~-..~~~~~ yantin, tunak cilAliJ, aabun, loayon. 
esans •ve kolonyaJar aari kadJn gil-

Dr. lhsan Sami 
• a1 k1 tu-Tifo ve paratifo hast 1 anna . 

k . . amzdan ahnan tdo tulrnarna lqrn b. 

ha !andlr. Hig rahatslzllk verrnez. 
• ~erkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

I istanbul Levaz1m A~!rligi 
I Komisyonu Ilanlari Sahna ma 

Istanbul Trakyada ~u1unawn 
k . . 4470 ton 600 kilo bug

Itaat 1~In 141936 ta • 
day kirdtrtlmasmm 6 f1 

I k kapah zar a rihinde yapt aca b 
• eksiltmesi 16/4/936 '7rte; .. e 
iiinii saat 15,30 da yabpl mka1m~•: 

.. onraya tra I ' Zeie on gun S • b d I' 
br. Hepsinin tahmm e e .1 
39548 lira 42 kuruttur. Ilk temt· 

• nab 2966 lira 13 kuruttur .• ~~rt • 
. 199 kuru!f mukabthnde 

namesl I 
Komisyondan ahmr. lstanbu ve 
Trakya i~in ayr1 ayr1 fiatler v~ • 
rilecektir. lsteklilerin kanun 1'~ 

'k 1 I beraber tek I 
Yazth vest a ar a b' 

· d n u mektublarmt ihale saatm e 
aaat evvel T ophane Satmalma 

Komisy~nuna vermeleri. 
«478» (1794) 

f"' t nbul Levazim A.mirli~i~e 
1 a 1 · 'h · 1 1"In b w h miiessese erm 1 t1yac :r 

m~zemesi ciheti askeriyeden v~ 
• 1 k u"zere 1'3 kalem defter ta r1 me . 1 w 

ve tedid ettirilecekbr. Pazar 1i 1 

14/ 4/936 sah giinii aaat 14,3? da 
Tophanede Satmalma Komtsy~ 

nunda yapilac:aktu. 

Tahmin bedeli 180 lirad1r. S~n 
. . t 27 Iirad1r. hteklilerm temma 1 
belli saatte Komisyona gelmele· 

«485» (1896) ri. 

Antika e§ya anyorlar 
Kiitabya, Sakaunya, Viyana 

k . k h fincanlan, zarflar1, ea 1 a ve k 
sityl, kahve ibrigile Bey oz par-

I k I ... tJraf, rnakta, c;ubuk .... an a e... I . .. ' . k' Tiirk eaer er1 a-ve her neVI es 1 

nyoclar. .. ll 
Sabnak istiyenler, her lf';'D -

12 d Galatada SJgorta 
arasm a B Su . 

hamnda 3 Uncii katta ay 
nva miiracaat etsinler. 

zelliginin hlsimi oldu. Herkes onu 

sevdi ve §imdi herkes onu kullamyor. 

Evliya Zade Nureddin Eren Ecza. 

yi Kirnyeviye Alit ve ltriyat deposu 

Istanbul • Bah~ekap1 

A~1k Eksiltme ilan1 

Hava Y ollar1 Devlet 
i§letme idaresinden: 

Sivi1 Tayyare meydani yaptlmak iizere satm alma~Ankaradaki 
eaki kofU yerinde toprak tesviyesi yapxlacakbr. 

~artlar fun1ardxr: 

1 _ y ap1lacak hafriyatm be deli 9500 lira olacakhr. . 

2 Sir metro mikab1 topragm hafriyle otuz metroya kadar nakh 
- i~in 36 kuru,, altmilf metroya kadar nakli i~in 42, yiiz: ~etroya 

54, yiiz elli metroya 58, iki yiiz metroya 60, iki yiiz elh .metr~ 
ya 62, ii~ yiiz metroya nakli i~in de 64 kuruf bedel tahmtn edii-

3 

mittir. 
Hafriyat miktarile nakil mesafesi vasitalarim bulm k iiz~re 
sahanm yarlmtar metroluk irtifa farklarmt gosteren tesvtye 
miinhanili bir planm almmast ve bu plana i1tinaden hafr ve 
nakil hesablarmm yap1larak idareye tasdik ettirilmesi miite • 

ahhide aiddir. 

4 _ Arazi miisaid oldugundan, sertlik zamm1 verilmiyecektir •• An· 
cak sert olduguna idarece kanaat getirilen ktstmlarm hafr1nde 
miiteahhid muhtard1r. 

5 _ Bilfiil toprak te~viyesine iha1e tarihinden ~za.mi bir ay i!tinde 
batlamtt ve tesviye ihaleden ii!t ay sonra bltmif olacakhr . 

_ Eksi tme ve ihale 17 nisan 936 cuma giinii saat 14,30 da Nafta 
6 

Vekileti Miinakalat Reis muavinligi odasmda yaptlacakbr. 

_ Bn hususta daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin Hava Y olla-
7 rt Miidiirliigiine, iti deruhde etmek istiyenlerin de yu~ar1da ya· 

11 giin ve saatte ehliyetname1eri ve 712,5 lirahk temmat mek· 
zi I . 
tublar1 ve diger muktazi evrakile birlikte miiracaat etme en. 

1 

«694» (1672) 

Manis a 
Manisa Vilayeti yol i,Ierinde kullamlmak iizere Bakn•ko~ 
fabrikasmm «701 » numarah bezinden mamul «50» mahruh 

dtr a~Ik eksiltme suretile satm ahnacakbr. . . r tnamesi Vilayet Naha Miidiir1iiiiinden parauz ahnabthr . 
2 - s:~er ~adirm muhammen bedeli «50» liradll'. 
3 - Muvakkat teminat «187» lira .«5~» .. kuru,tur. . . . 
4 - lhale nisanm 18 inci cumartes1 gunu saat on bnde Mamsa VI
S - liyeti Daimi Enciimeni oniinde yap·tlacakttr. (1701) 

Istanbul Rasathanesi 
Direktor 1 iigiindeni 

15 nisan 936 tarih !iar amba giinii sa· 
at 15 te istanbul vilayet rnuhasebesin -
de eksiltrne komisyonu odasmda 973.43 
lira kc§if bedcli Kandilli Rasathancsi 
diirbiin dairesi kubbesile sa!;aklarma te
kuta ve baku kaplamas1 in~aah pazarhk 
usulile eksiltmeye konulmu§tur. Muka
vele, eksiltrne naf1a i Jeri urnurni, hususi 
"e fcnni ~artnamelcri, projc, kc~i£ hu -
lasasiyle buna mUteferri diger evrak 
Kandilli Kasathancsindc paras1z verile
cektir. Muvakkat tcminat 73 liradtr. fs
tcklilcrin teklif mektublan ve en az 
500 lirahk bu i!fe benzcr iif yapbgma 
dair idarelerinden alrni§ oldugu vcsi • 
kalara istinadcn istanbul Naf1a mtidtir· 
Higiine eksiltrne rtintinden en son be~ 
giin evvel miiracaatle fennt ehliyet ve-
sikast alrnalart lazimdar. •1832• 

Sa~lan dokiilenlere 

KOMOJEN KANZUK 
SA<; EKSlRJ 

Sa~lann dokiilmesine ve kepek
lenmesine mani olur. Sac;larm 
koklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Tabii renklerini bozmaz, lltif bir 
rayihas1 vardtr. 

INGILiZ KANZUK Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

~nbul Komutanhg1 
~alma Komisyonu ilanlari 

Birlikler i~in 100 ton eritme 
izabe koku ile 190 ton Lava ko
miirii 16 ni 936 per,embe gii
nii saat 15 te kapah zarf uaulile 
ahnacakttr. Muhammen tutarla
rt mecmuu 6460 liradtr. tlk temi
natl 485 lirad1r. !;lartnamesi her
gun ogleden evvel Komisyonu • 
muzda goriilebilir. lateklilerin 
ilk teminat makbuz veya mek • 
tublarile beraber 2490 numarah 
kanunun 2. 3 iincii maddelerin
deki vesaikle beraber ihaleden 
en az bir saat evve1ine kadar tek
lif mektublarmi Fmdtkltdaki 
Komutanhk Sahnalma Komis -
yonuna vermeleri. (1703) 

BEY AZLAN}\N CiLD 

Mes'ud bir tesadUf 
netlcesl blr klmyagerln 

ke,fl 

Sihirli 
yenl blr cevherln 

temaslle 

ParisH bir ki.myager, kazaen ~1plak koluna biraz •beyaz oKsljen doktilmesi 
Uzerine cildi beyazlatmak ve nazikle§tirmek i~in ant ve §ayaru hayret bir 
ke~fin meydana gelece~ini tasavvur edemezdi. Bir lahzada cilddeki ktn~lkhk
lar, leke ve gayrisaf maddeler zail olarak yerine beyaz, a~1k ve taze bir be • 
§ere kaim oldu. 

Bunu, bir9ok kadmlann yiiziinde tecriibe ederek, cildlerini 3 ila 5 levin 
daha beyazlatlp yumu~attl. !§te hususi bir imtiyaz olarak bu cbeyaz oksijen, 
sair ktymettar cevherle beraber yenl Tokalon kremine kan§hnlmt~hr. Be • 
yaz renkteki (yags1z) Tokalon kremi, hcmen cilde niifuz edPrek biltiin gay
risaf maddeleri hal ve slyah benlerl izale eder ve a~1k mesamnt1 kapatarak 
tene o ana kadar kullamlm1~ herhangi bir tuvalet ve glizellik mlis1.ahzannm 
verernedi~i yurnu§akhk ve tazeli~i ternin eder. 

Beyaz renkteki Tokalon krernine ilave edilen bu cBeyaz Oksijen, e ra~ -
men fiati artmlmamJ§tlr. Hemen bugiinden kullanrnaga ba§laym1z ve emin 
ve seri neticesini goriinliz. 

Harni~: Vaki ki.illiyetli talep kar§ISmda mevcud niimunelikler bitrni§tir. 
Yenileri haz1rlanmakta oldugundan heniiz niirnuneliklerini almaml§ olanlann 
birka9 giin daha sabretmeleri rica olunur. 

Tavsanh 
' 

Belediye Reisliginden: 
Belediyemizce 15 beygir kuvvetinde bir tane yangm sondiirme mo

topompu 20 nisan 936 pa:zartesi giinii saat 15 te Tav,anh Belediye • 
sinde ihale edilmek iizere 2490 numarah kanunun umumi hiikiimleri 
daireainde a!rik eksiltmeye konulmuttur. 

Motopompun ketif bedeli 2560 lira muve.kkat teminab 192 lirad1r, 
Fenni ve hususi tartnameleri istiyenlere parastz olarak gonderilir. 

Fazla tafsilat i~in isteklilerin Tavtanh Belediye Reisligine batvur -
malar1 ilan olunur. 0674) 

Karacabey Merinos 
(;iftligi 

Yetistirme 
Miidiirliigiinden: 

1 - erinoa etittirme i iii sun'! o um labor tu r· 
lart i~in 1690 lira 35 kurut muhammen bedelJi mikroakop ve mikro
fotograf makina ve teferri.iah. 

B - Ve gene tohumlama li.boratuarlari i!rin 3024 lira 80 kurut 
alat ve edevat ile eczayx bbbiye, a~1k ekailtmiye konmu,tur. 

2 - Eksiltme giinii 24 nisan 936 tarihine muaadif cuma giinii aa· 
at on be,tir. 

3 - Eksiltme lstanbulda Baytar Mudurliiiiinde tetekkiil edecek 
Merinos ~iftligi Sahnalma Komisyonunca yap1lacakbr. 
4- lstekliler mikroskop ve mikro fotograf i~in 128 lirahk ve a1at, 

ecyaz1 bbbiye i~in de 227 lirahk muvakkat teminat verdiklerine dair 
Malsandtgi makbuzu ibraz etmeleri. 

5 - tsteklilerin bu itlere aid mali, fenni tartname1eri istanbul Bay
tar Miidiirliigiinden veyahud Karacabey Merinos Y etittirme ~ift -
ligi Miidiir1iigiinden iatemeleri ilan olunur. (1853) 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve Sokaft EmiAk No. Cinai ve Hi11eye gore 

Mahallesi hisses! muhammen k1ymti 
438 Karng!lmruk Lt:ikil.nculer Cad. 18-20 KArgir iki diikkan 2620 kapah 

Atik Alipa.,a znrf 
4\i7 Heybeliada E. Bahariye E. 3 Mil.. 63,50 metre bahc;e yeri roo' ac;1k 

Y. <;ic;ekli dag 
806 Y cnikoy E. Koybn~t arka. E. 8 Mu. Arsamn 2·3 His. 80 l> 

Y. Hekim Y. 1 
KadtkOy Osmanaga E. I liri. tos 62 118 metre arsa.nm 4· 6 320 , 

Y. Salk1m harita. 9 His: 
Fatih Boca E. Silpurgeci E. ve Y. KArgir dilkkA.nm 94·120 950 , 
Hayreddin Y. lalambol 18 tam ve bir schminin 

Mahallen 29 8·10 His. 
Sam tya lmrahor E. I~tMyon cad. E. 133 Mo.. Bahc;eli ah R.p hanenin 290 , 

Y. Gene aga. Y. 9·11 1·4 His. 
Trabya Kala.ye1 Nuri E. 14 Y. 6·7 rna· sebzc bah~e i 55 , 

hallen 5 No. lu 
scbze bah<;e inden 
bir kunm 

E. su yolu E. 8 Y. 38 Arsanm 1-50 His. 10 
Y. Beyoglu 
rnahallen ~alCl 

Ferikoy E. korenti E. 27 Mft. Bo.h~eli ah~ap hane ve 180 • 
Y. kuyu Harita 4 11~ yer oda mm 60·100 His 

• ~ E. 27 MQ, Bahc;eli kulubenin 80 , 
Harita 5 60·100 Hi . 

• • E. 27 Mu. Bahc;oli ah~ap hanenin 215 • 
Harita 6 60-100 Hi11. 

Tak im Firuzaga Q1kmaz ikinei K 5 Mii. Ah~ap hane 1460 kapah 
T\llbentci Y. 16 zarf 

BiiyUkdcre Biiyi.ikdcrc Cad. E. 322·324 Ah~ap hane ve dO.kkA· 8085 
Y. 312 mahallen nm 3 .. ! Hi11. 
307·309 

Be ·oglu H\lseyinaga. Mumhane E. 10 Ar~a 120 

Fatih Hoca 
Hayrettin 

E. So.purgeci 
Y. 1 llmbol 

Y. 36 
E, ve Y. 16 
mahallen 81 

kArgir diikkAnm <'4·120 
tam ve bir sehminin 
8·10 lli~ 

Yukanda eveafl yaz1h gayrimenkuller on giln miiddetle eab~a <;lkanlmJ~tJr. 
lhaleleri 24'•'936 tarihine tesnd\11 eden Cumrt Jtllm1 ~nat on dnrttedir. 

~atJ~ mi\nhmnrnn Gayrirnilhaclil honosJIPdn·. 
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CUMHURlYET 

s LEK SUYU 
Deri, yiin, ipek ve her tiirlii mensucat ile biitiin elbiselerde ve ~ama,trlardaki miirekkeb, yag, pas ve 

demir ve her nevi lekeleri kat'iyyen ve gayet kolay hkla f&yani hayret bir surette temizler ve yeni gibi 
yapar. ~ifesi 25 kuru,tur. 

R. C. A. n•n U~ ,aheseri: 

Alacaginiz makinan1n k1ymeti 
verdiginiz paradan ~ok iistiindiir 

D. 11 • 12 
Kendi kendine otomatik s~rette 8 plak degiljtiren 

RADiO. GRAMOFON 

T. 11 • 8 
Tamamile ~elik 11 lambah ve biitiin ne~Jriyab 

zapteden emsalsiz bir modeldir 

.MANOL R 

T. 9 • 8 
Tamamile ~elik 9 lambah Ktsa - Orta - Uzun 

dalgah biitiin ne$riyah §ayam hayret 
surette zapt ve ne11reder 

SAKI N 
Dinlemeden ve tecriibe etmeden 

bir radyo almaym1z. Y anh§ athgm1z 
bir ad1m size pek pahahya mal ola
bilir. R. C. A. mn burada gordiigii
niiz ii~ yeni modeli sizin tecriibele
rinize amade bulunuyorlar. Bunlan 
dinleyiniz , en uzak istasyonlan 
aya&'Jniza kadar getiriniz ve ondan 
sonra kararimZI veriniz. 

0. T. T. A. S. Beyoglu 
Istiklal caddesi 

T okathyan kar~Isinda 

AVI 
Siyatiti. ii~iiterek viicudu kaphyan siZdari, arka agrtlar1n1 derhal ge~irir, so~u~un ci~er•ere i1llemesine miini olur, 

HASAN CAMA~IR BULA~IK, c·ILA TOZ 
Ca~atulari su:ak suda ytkarken bu tozdan koymah ve oguflurmah, ~ama,ulardaki lekeler ye 

kirler kolayhkla ~tkar. Gayet temiz olur. Kutusu 10 kuru,tur. 

Hasan Deposu: Istanbul - Ankara • Beyoglu 

r 
NASl~llACl 
KANZUK 

Nastr ilac1 Avrupa ve Amerikada 
fevkalade mazhar1 takdir olmulj
tur. En eski nastrlan bile pek ktsa 

zamanda kokiinden c;tkartr 
lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

Malatya asliye hukuk mahkemesin • 
den: 

Malatyamn Cevherizade mahallesin • 
den Baklu kartst Stddtka ve Dervi§ kl
Zl Emine ile Nuriye mahallesinden mii· 
tekaid Mahmud Aga oglu Bact Ali ara
larmdaki hanenin tes~ili davasmdan 
dolayt yapdan duru§mada miiddeaaleyh 
<;act Alinin mahalli ikameti me~hul ol
dugu anla§ddtgmdan davetiyenin ila • 
nen tebligine karar verilmi§ ve ilan da
hi yaptlmt§ oldugu halde mahkemeye 
gelmediginden gtyab kararmm da ilanen 
tebligine ve duru§manm 29/4/936 giinii 
saat 10 a talikine karar verilmi§ oldu • 
gundan miiddeaaleyh Bact Alinin vak
ti mezklirda Malatya asliye hukuk mah
kemesine gelmesi ve yahud bir vekili 
kanuni giindermesi aksi takdirde du • 
ru§manm gtyabmda yapdacag. ilan o· 
lunur. 26/3/936 

tl) ::c 
cr. 0 
~:;c 
ct. 0 a 
-· tf.l N 
tl) 

c..B ... ~ 
II;' II;' 

[t- Ahmz. 

KABIZLICil 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra al1111l'sa: 

Hazimsizh&'J, Mide Ek§ilik, 
ve yanmalarmt giderir. AgiZdaki tat • 
SJzhkt ve kokuyu izale eder. ~i§esL75 ve 
120 kuru§. Deposu: Yenipostane arkast, 
A§irefendi sokak No. 47. 

Ak§ehir asliye mahkemesi hukuk da
iresinden: 

Muhatabt Ak§ehirin Yeni koyiinden 
Yusuf kanst ve Musa k1z1 Meryem 
aleyhine Ak~ehirin Yeni koyiinden Ge
bel ogullarmdan Ahmed oglu Yusuf ta
rafmdan kartst Musa kiZt Meryem aley
hine a~dmt§ olan bo§anma davasmm 
yaptlan duru§masmda dava olunanm 
ikametgaht me~hul bulundugundan da· 
vac1 vekili Sadinin talebi ve~hile dava 
arzuhalinin huHisasile davetiyenin ila • 
nen tebligine oldugundan a~dan bo§an
ma davasmm hukuki scbeblerinin ka • 
nunu medeninin 131 • 134 ve 143 iincii 
madelerine istinad ettirilmekte bulun • 
dugu ve durm~mamn 6 may1s 936 ~ar • 
§amba giinii saat 9 a buakdmt§ oldugu 
ve giiniinde dava olunan Meryemin 
gelmedigi veya vekil gondermedigi. su· 
rette gxyabmda duru§ma yapdacagt ila
nen teblig olunur. 

ADEMi 
iktidara 

~ 

iHT iYARLI~I 
YOK EDGR 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

Sahtb ve Ba~muharrtN Yunua Nadi 
Umuml ne~rtyat1 tdare eden Yaz1 l§lerl 

Mildilril: Hikmef Miinil 

J4atbaaczlzk ve Ne§rl.yat Tilrk A.nontm 

.. .. . 

• • 
I I 

ilkbahar geldi. Havalar kah 
kah lodos, bir giin soguk, bir giin 
Bu ani degi~melerde insan soguk 
nezle olur, hatta gripe 

-~7 

.~' 

VUcudUnUzde bir k1r1khk, bir nezle ba$1anglcl hissettiniz mi 
hemen bir Gripin allmz; hi~bir ~eyiniz kalmaz. Bu mevsimde 
yammzdan aylrmlyacaQmll yegane yardlmCJ : 

• 
I 

A~1kta duran ve mikroblar i~in en elveri~li b!r melee olan 

F u~an1za Dikkat Edini 

Mikroblari Yiizde yiiz oldiiren 

Di§leri temizleyip beyazlatmadan evvel fu~ant.Z:J 
temizliyerek sizi bu tehlikeden kurtanr A 

~trketl • lstanbu' 

------------------~------------


