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Y erli Mallar Sergisinde I 
i I 

aras1nda hergunkU ziyaretGi mah§eri 

ve 
Paviyonu bu sene de rOkor k1rd1 ! 

r--. Siz de mutlika gormelisiniz 
Bu auretle milyonlarc a kitinin kullan
dlit Radyolinin naad haz1rland1itnl 

yakmdan goriiraii niiz. 

- Siz de mutlika gormelisiniz 
Bu milli miistahzarat miieaseaeainin 
hakh tohretini naa1l ve ni~in kazan· 

dig1n1 goriip hak verirainiz. 

Beyoglu M1ntakas1 Tahsil Miidiirliigii Be,ikta, 
Maliye Tahsil ~ubesi Tahsil Ba,memurlugundan: 

Uzunki:iprii asliye hukuk mahkemesi 
vesayet dairesinden: 
Vizenin Hasboia ki:iyiinden Zekerlyya 

oglu Omere 
Kann1z Salih kiZI N edime taraftn • 

dan mahkememize a~Ilan terk sebebile 
bo§anma davasmda be~ sene evvel Sam
suns gittiginiz ve halen yeriniz belli ol
madlgmdan mukaddema davetiyenin 

I 

Betiktat Cihanniima mahalleai Yah aokak 17/19 numarab fab • 
rikada tahtl hacze ahnan muhtelif cina 400 sand1k ~ivi 20/7/936 ta
rihine tesadiif eden pazartesi giinii mahallinde aattlacagtndan istek· 
lilerin vakti muayyeninde memuru mahsuauna miiracaatleri ilan o
lunur. (3854) 

mahkeme divanhanesine talik ve ts • --------------------------------------------' 

SATILIK .. 
KO~K 

Siiadiye caddesin· 
de biiyiik bag, bah 
~e, dort tarafa fev-

kalAde nezaret. 
Siiadiye camii bak 

kahna miiracaat 

K1rklareli Valiliginden: 
Kalem 

tla~ _150 

·AiatJ t1bbiye 38 

Muhammen 
bed eli 
Lira K. 
1179 35 

159 35 

Teminati 
Lira K. 

88 50 

12 00 

lhalesi 

22/7/936 ~artamba 
saat «15» 

22/7/936 Cartamba 
saat «15,15» ge~e 

Ktrklareli Memleket Haatanesi i~in cina ve miktarlan f&rlname • 
lerinde yaz1h «150» kalem ila~ ve «:38» kalem alab bbbiye ayn ayr1 
ekailtmiye konmuttur. tateklilerin f&rtnamelerini gormek ve ekaitl • 
miye girmek iizere yukar1da yazth giin ve aaatte teminatlarile bir
likte Ktrklareli Daimi Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. (3775)' 

tanbul Cumhuriyet gazetesinde D!'jir 
retile teblig edildigi halde duru§maya 
gelmediginiz cihetle bu kere haklwuz
da g.yab karan verilmi~ ve muhakeme 
14/7/936 sah giinii saat 10 a talik kilm
ml~ oldugundan muayyen giinde mah
kemeye gelmeniz ilanen teblig olunur. 

NASll~ 1tAC1 
KANZUK 

Nasll' ilac1 butiin diinyaca tamn
nu§tll'. En eski naSll'lan bile ko • 
kiinden g1kanr. 

lNG:tLiz KANZUK ECZANESt 
.Beyoglu • istanbul 

Emniyet Sandtgt miidtirliigunden: 
Beykoz Kavakhdere 59 numarah ev· 

de Bay Mahmud 3/4/933 tarihinde San
d.Jg]mua b•rakhi! para i~in verilen 
79695 numarah ctizda01 kaybettigmi 
soylemi.§tir. Yenisi verileceginden es -
kislnin hiikmii olmlyacag. ilan olunur. 

ARIK su 
Fennen siiziilmii~ mevadd.J uzviy

yeden ayrtltm§ biisbiitiin saf sudur. 

Bobrek, karaciger, damar, ta§, kum 

hastahklarmm en miiessir devast • 

d.Jr. SalgJDlarda emniyetle i~lecek 

yegane sudur. Her eczane ve depo

da bulunur. Her yere dau acana ve 

§i§e ile gi:inderilir. Ar1k Su ve ~e

ref isimlerine ve leylck markasma 

dikkat ediniz. Fabrikas1 Unkaparu 

Fabrika sokag1 numara 7/9 Tele • 
fon 22773 

Milli Emlak Miidiirliigiindenz 
ercanda arbiye caddeainde zemin kabnda 24 diikkan ve cad· 

dede sekiz magaza, birinci, ikinci katlarda 44 oda ve iist katta bir 
dara~as1 bulunan kargir 26 ila 42 numarah Caferiye han1 namile a
ntlan hantn hazineye aid 480 payda 48 pay1 paraa1 petin ve atrf na
kid verilmek f&rtile 6781 alh bin yedi yiiz seksen bir lira bedel iize· 
rinden 16/7/936 pertembe giinii saat on iki bu~ukta kapah zarf usu· 
lile sablacakbr. lsteklilerin 509 lirahk muvakkat teminat mektub • 
larile teklifnamelerini yevmi mezkurda aaat on bir bu~uga kadar 
Komiayon Batkanhgma vermeleri. «R.» .(3670) 

. 
ADA~2ARf ' 

vefahna binaen terkettikleri kU~Uk ~o· 
cuklart Halil oglu 1338 dogumlu Zey • 
neb ve 1340 dogumlu Fatma ve 1931 
dogumlu Sabrlyeye ayni koyden am • 
calan Mustafa oglu Ahmed Keskinitt 
vasi tayin edildigi Han olunur. 

BA 



BUG UN 
2 Dd sahifede: Siyast lema! 

5 incl sahifede: isvi!;re mektublan -
lVfuhittin Birgen 

Hayat 

Ansiklopediai 
6 nc1 sah~fede: Ya§ad1guruz korkunC 

nacera, Spor haberleri 

\.. 
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cildi tamam eJmuttur 

Her IYI Yl llerlMI liz••r 

Konferans Bedbin Bir Hava i~inde· Caii$1YO 
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8"'"""'"""'":·~·-· .. ;r a r d-a vas In d a T ii r k ii n sO z ii fngiitere silihlilruyor 

0 g a . · . . ., . Bu sene i~in 190 mily 
Tiirk derki: ((Kapilarim kapahdJr. IstedJgime tahsisat kabul edild. 

l·stedigv im gibi a~'anm ve buna muktedirim~ 1 
Y Akdenizdeki Anavatan filoaunu · ~elanekl._ 

Bo;adar ve ~az. sularl Diinkii celsede bazl maddelerin halli daimi filo kuvvetlendinlecek Tiirkiin tam hakimiyet ve ' 

istik:.::.i:_::d:jimi- sonraya h1rakdarak lngiliz projesinin 
B~~kile:;~..:; ilk miizakeresi bitirildi · 
bin endite ve heyecanlannt y~dlk: 
Kuvvetlerimizin derhal bu e~dqelen 
bertaraf edecek tertib v_e tedb•r .. alma: 
ia miilaid oldugunda cihanm fUphes• 

yoktur. ki b" • d ... 
Buna rajmen iatedik ~z·~ .... ~~: 

.... ··muz·· ii dog"'ru gordiigunu ru gorutu ,. :.le . 
2&nnettiiimiz biitiin meden• . a mm 
tetlrik ve miitaleuma ~elUD, .~e 
onlar bizimle beraber, biZIIDle mut· 
tereken hakikati gormiit olduklann• 

&fade etainler. . ... &-~ -L- • 
Biz bu tuzl hareketi VUIUe~n 

;.a:!_ tanmmlf oillll . aulhseverlik 
... unyaca • .. b · ·cam 
Politik&IDIZIJI ~k l&llllml !~~~·- .l.!!k 
laraJc dii§iindiik; ve •--:. uY!'~ 
lei .. cihancla meclen• cam1alar 
su~':veneler ..ki bunun bOyle oldu· 
... hili bii7iik aaffetle kabul et· 
lunu . _.~_..~.._, bizim hiianUniyetle 
lllekteyaz- acn- b. 
dolu tezimizi kabul ve onu,. U'&ll ev· 
vel tudik edecelder ve mer 1yet mev· 
lciine koyac:aldanbr· 

Acaba aldandlk .in? Turk e!D" 
umuJDiyeai bun~ .. ula z~ne~mtyor. 

Tiirk efkan umumtyest mu-

Murahhaslarumz Bogazlar komiayonunun lagvini iatediler. Balkan dev· 
letleri bu taleb~ qtirak etti. Bu yiizden ingiliz ve Rumen murahhaalan. 

nm aras1 a~dch ve fiddetli miinakatalar oldu 
Montro 9 (Hususi) - BQiazlar kon

feransJ bu sabah toplanarak wpumi bir 
celse akdetmittir. 

Baz1 murahhaslar tarafmdan mensub 
olduklan hiikumetlerden istedikleri tali • 
mat heniiz gelmediginden, konferans 
16 nc1 madde hakbndaki hranm tekrar 
tehir ederek 1 7 inci ve 18 inci maddelerin 
tetkikine batlamitbr. Her iki ·mad de et • 
rafmda uzun miinakatalar cereyan etmiJ, 
neticede J apon murahhaslannln talebi ii· 
zerine 18 inci madde hakkmdaki karar 
da tehir edilmiotir. 

Bugiinkii celsede Balkan · devletleri 
murahhaslan Lozan muahedesi ahkima 
mucibince te§ekkiil eden beynelmilel Bo
gazlar komisyonunun ligvtm istemi§ler· 
dir. Bu miinasebetle yeni bir mii~kiilat 

~·kmi~tlr. Y eni mii~ki.ilat ingiltere ile Ru-

Halen l.kmuleriy•de bulunmakta olan lngiliz donanm~an bir llltiJICI 

Londra 9 (A.A.) - Kara, deniz ve 
hava ordulanna tahsis edilen munzam 
biit~e bugiin Re§redilmittir., Hava kuv • 
vetlerine on milyon lirahk bir fazl-a tah· 
sisat aynlm1~ ve hoylelikle bu kuvvetler 
biit~esi, g~en senenin 25 milyonuna mu
kabil, 50 milyonu bulmu,tur. lngiliz hii • 
~~etinin bu sene silihlanma ~in sarfet
hg• para, g~en aenenin 130 milyonuna 

lta/yan lutaatmJan 6ir •rap 
Parj~ 9 (A.~.) ::- Madam Cabouis, Fransada italyamn Habe§istanda. 

Habe~11st~n~a olmu§ oklan italyan tay • yi.iz bin askeri bulunduAundan ve 
yarec1 ~rmm m~ almi§ olduklar1 bin klf{den miirekkeb tak\7iy~ 
bu felaket dola~s~le ~uvre gatesine da gondermek i.izere oldujundan 
§U telgraf1 ~ekml§br: . . . Bri.iksele ~atmlmasmda 

1
srar 

c1talyan~~ Habe§Istanda~! vaz1yet1 bir fayda melhuz olup olm~ 
hakkmda dun alqam Montroye gelmi§ §ayan goriilmektedir. ~u hllde · 
alan fena haber~er, az ~ok heyecan u - nm elinde bulunabilecek kn•lrV.a•H .. 

yand1rm1§1:1r. D1ger tarattan italyamn zim i~in bali hanrda hi bir JC.~mll!!'l:r : 
siyasi vaziyetinin gitgide fenala§mak - lamaz.. ~ 
ta oldugu SOy}enmektedir. ftalya, y&V8§ 
yava§ miinferid bir vaziyete dii§iiyor. [Arkan Sa.. a rita 4 



z CUMHURiYET 

I . II II ( eehlr va Memleket Haberlerl J 
VIYANA DON.U$U Habesistandaki , 

Tarihi tefrika: 88 M. TURHAN TAN - i,giiderimiz . 
Halk1n fikayetleri ~ 
S1hhat ve i~timai mu· 1 

avenet V ekaletinin 
nazar1 dikkatine .. Harb karargaht, bir ordugah olmaktan ziyade N" dd. b. k • • d d , aame In 1r a~ gune 

pazar yertni, panaytrJ an trtyor u. k d h · · 1· ------- a ar ~e rtm1ze ge tyor Biirhaniye Atatiirk caddesinde 
, berber Hiisnii imzasile ald1g1mtz 

Sadtrazam. sade bir goriinii~le kale yordu? Hay1r. Onlar, o §imdiden hirer 
kap1lanmn ac;1lmadigiDl goriince ve ac;Il- servet elde etmi§ olanlar, say1h giinlerin 
m1yacagml da anlaymca ba~ka bkim bir geQYJesini ve son~ahann yanya gelmesi
niimayi~e giri§ti, kendi tabyasmda oldugu ni bekliyorlard1. lc;lerinde zafere susam1~ 
gibi biitiin vezirlerin, beylerbeyilerin, olanlar pek azd1. Ekseriyetin gozii ge -
mirimiranlarm tabyalannda da seherde, rilerdeydi ve bu gibiler Kara Mehmedin 
ikindide ve yats1 sonunda Mehterhane sozlerile biyikaltmdan giiliip egleniyor -
.;almmasma emir verdi. Ordugah bu emir lard1. 
iizerine gi.inde iir; kere diigiin yerine do- 0, candan iiziilmekle beraber telkin • 
niiyordu, yiiz elli yerde birden c;almma- lerine devam etmekten ve biitiin muha -
ya ba§lanan davullann, zurnalann, ne- sara hattml fahri bir miifetti§ gibi dola§· 
firlerin. nakkarelerin ve zillerin sesi, top maktan geri kalmiyordu. Benliklerinin 
giiriiltiilerini bastlrarak zelzeleli bir ahenk olanca kudretile, hassasiyetile milli §e -

viicude getiriyordu. Fa kat giilleden, refe bagh oz Tiirklerin aralanna girdik
kumbaradan yilmlyan dii~man bu velve- c;e otelerde gordiiklerini unutuyor ve ya
leye de kulak asm1yordu, tela§lnt ve en- nn, obiirgiin ba~hyacak hi.icumlarm so
di~esini sezdirmiyordu. ( 1). nunu iyi gormege ba§hyordu. Askerle -

Kara Mehmed, bu faydasiz gosteri§ • rin bu k1smi, yalmz zafer a§kile ya§Iyor· 
Jerden ve dii§man avhyamamaktan sinir- lar ve Viyanaya Tiirk bayragml asmak
lenerek tabye tabye dola§IYOr ve bogU§· tan ba~ka bir~ey dii§iinmtiyorlard1. On -
mak firSatl anyordu. Onun yiirek s1km - !arm destanlar terenniim ederek, birbir -
hsma deva olarak 51k s1k ba§vurdugu bir lerile karde§c;e §akala§arak s1<;anyolu 
yo! vard1: <;e§id c;e§id ziimrelere men - ac;malan, metrislerini biraz daha ileri 
sub askerlerle gorii§mek ve herkese yii - siirmek ic;in yorulmadan didinmeleri go
rek pekligi a§Ilamak I... Bu konu§malar giis kabartacak ve goz ya§artacak man • 
ve halle§meler masmda birc;ok act ha - zaralardand1. Kara Mehmed, bu zafere 
kikatlere ve giiliinc §eylere §ahid oluyor· a§lk Tiirk yavrularmm arasmda her§eyi, 
du. Mesela metristeki askerlerin c;ogunu her§eyi ve hatta kendini unuturdu, §uur
silah bilemekle veya dii§man gozlemekle suz bir atih§la kazmaya sanhp yol kazma
me,gul bulacak yerde para saymakla, ga koyulurdu. Askerler ve hele Y enic;e
kemerlerine altm istif etmekle oyalamr rilerle Sipahiler, topc;ular onu tamrlar ve 
;oriiyordu. Ordunun iic;te ikisi sarraf ke- severlerdi. Bu sebeble kendisini aralarm
silmi§ti, c;ad1rlar arasmda boyuna para da goriince §evke gelirler, elini yiiziinii 
miibadelesi yap1ltyordu. Koynunda veya opiip metrisin en iyi ko§esini ona verir -
kemerinde ii<; yiiz, be§ yiiz altm bulun - lerdi. 
m1yan nefer parmakla gosterilecek ka - Kiic;iik Kara Mehmed de s1k s1k ba • 
dar azd1. Sonra metrislerin birer yam e§· basma arkada§hk ederdi. Bir giin gene, 
ya deposu, hayvan agi!1 halindeydi. dii§mamn yaratt1g1 kur§un ve giille saga
Dii,man ate§inden aman bulan neferler, nag1 arasmda, yanyana metrisleri dola • 
o depolarda ve 0 ag11larda kiimiilenen §Iyorlard!. K1hg1 hie; te Tiirke benzemi • 
hahlan. kilimleri, kuma§lan altiist et • yen bir adam, kiic;iik Sipahinin dikkatini 
mekle veya hayvanlardan siit sagmakla uyand1rd1 ve iriboy c;ocuk, altt ~§hane, 
vakit gec;iriyorlard1. Ayni metrislerde her iistii kava! denilecek bir klyafet ta§Iyan 
neferin - di§ili erkekli - iic; be§ te esiri ba- o ecelacayib herifi babasma gosterdi: 
nmyordu. - Bak, dedi, tuhaf bir ki§i. Koyun 

Bir ordugah olmaktan ziyade bir pa- postuna biiriinmii§ kurda benziyor. 
zar yerini, karmakan§Ik bir panaym an- Kara Mehmed bakar bakmaz ogluna 
duan bu harb karargahmda k.iimc kiime hak verdi; 
ac;.lar da vard1. Zafer sonunda yap1la - Dogru. Bak1 larmda 
cak yagmadan hisse almak h!TSile §UTa
dan buradan orduya kat1lan yiizlerce 

dilenci, ke§kiillerini yashk yaparak. ylr· 
tlkputlk h1rkalanna sarmarak metrisle • 
rin hirer yanmda pinekleyip duruyorlar· 
d1. Bu yan c;Iplak adamlarm u!Ufeleri, 
erzak tayinleri olmad1gmdan aske -

rin arhgile gec;inmek mecburiyetin • 
de bulunuyorlard!. Halbuki e§ya, pa· 
ra ve esir bollugu ic;inde esneyip du -
ran askerlerin yiyecekleri k1tt1, ancak 
kendilerini doyurabilecek miktarda ek -
mek bulabiliyorlard1. Onun ic;in tufey -

Jilerin c;ogu iftars1z bir oruca mahkum 
kalarak s1gmdiklan ko§elerde k1vran1p 
duruyorlard1. Sad1razam, giinde birkac; 
kazan pilav ve c;orba pi§irtip bu ar;lara 
dagtttmyordu. Fa kat yard1m az, ihtiyac 
ise .;oktu. Dilenciler doyurulam1yordu. 

Q~ I 

Ve hemen abldi, herifi kolundan ya
kahyarak sordu: 

- Sen kimsin, necisin, burada ne an
yorsun, bu k1hkla ne diye geziyorsun? 

Frenk bi~imi pantolon, Tiirkvari h1r • 
ka giyen, ba§tna da bir bork ge~irmi~ a
lan §iipheli adam, zang1r zang1r titriyor
du ve Tiirk agzma yaki§maz bir tlirkc;e 
ile kekeliyordu: 

- Ben ekmekr;iyim, $ekerli peksi • 
med, taze somun satlyorum. 

- Fmnm nerede? 
- Geride. Bakkallann yanmda. 

- Coster fmmm bana I .. 
Herif §imdi yutkunuyor, yalvarmak 

ister gibi davramyordu. Kara Mehmedin 
emrini tekrar etmesi iizerine elini koy • 
nun a soktu, birka~ a! tm c;1kardi: 

- Bunlan, dedi, al, yakam1 b1rak. 
Bir daha yiizlimii goriirsen kamm sana 
halal olsun. 

Sipahi, biitiin hiddetini bir tebessiim
de belirtti ve herifi Sad1razamm yanma 
gotiirdii: 

[Arkas1 varl 

(1 ) c Bugunden sonra. ikindi iizerleri 
SerdaTiazamm tubyada Mehterhanesi ~ta -

Tiirkiye ile Habe§istan arasmda siyasl mektubda deniliyor ki: ) 
miinasebat tesis edildikten sonra Habe§iS- «Be§ bin nufuslu kazamtzda bir 
tan tarafmdan doktor Markosun Ankara hukumet doktoru, bir de dispanser 

vard1r. Gec;enlerde alb ya§mdaki 
elc;iligine tayin edilmesi lizerine hiiku - c;ocugumu muayeneye gotiirdiim. 
metimiz de Adis Ababaya bir i§giider Sttma vard1r, dediler ve bir lira 
gondermi§ti. Ogrendigimize gore Adis igne parast alarak c;ocuguma §lrtn- , 
Ababa maslahatgiizanm1z Nizameddin ga tatbik ettiler . 
yakmda mezunen memleketimize gelecek- 1 Ertesi giinii c;ocugun hararet.i 
tir. Adis Ababadan hareket etmi§ olan yiikselince kazada tek olan gene 
maslahatgiizanmmn on, on iki giin sonra ayni doktoru aradtm. Kendisini 
~ehrimize gelecegi timid edilmektedir. kahvede oyun oynarken buldum, 
Adis Ababanm Italyanlar tarafmdan l§· vaziyett en kendisini haberdar et - ' 

d 1 tim. Cevaben oyundan kalkam1 • \ 
galinden evvel r1kan ig" ti•a •lar esnasm a ,. ' ' yacagtm, basta pek fena ise Edre-
maslahatgiizanmlZin hem§iresinin kaybol- mide gitmemi soyledi. Orada bulu-
dugu ~ayi olmu~sa da, bu haberin dogru nan icra memuru Necmi ve mani-
olmadigl anla~Ilmi§tir. faturac1 isrnail Hakla ile basta c;o· 

MaslahatglizanmlZin gaybubetinde, cugun Edrernide gotiiriilemiyece • 
Habe~istandaki yurdda~lanmiZin i§lerile gini anlatarak tekrar ricalarda bu-
fahrt konsolosumuz M. Buchberger me~- . lunduk. Gelmemekte tsrar etti ve 
gul olacakhr. gelmedi. Bu vaziyete §ahid clan 

yukanda isimleri yazth zevatla 
fabr ikator Avni ve giimriik memu-KOLTOR ISLER/ 

ilkmekteblere ahnacak 
tale be 

Istanbul Maarif Miidiriyeti bu sene 
ilkmekteblere almacak talebe adedini 
tetkik ettirmektedir. ilkmekteb muallim
leri bulunduklan yerlerde bu sene ilkmek
teblere ahnacak 929 tevelliidlii talebenin 

saylSlnl tesbit etmektedirler. T esbit edi • 
len miktara gore mekteb ihtiyac1 kar§Ila
nacaktlr. 

Erkek Muallim mektebi 
<;amhcaya ta§tmyor 

Maarif Vekaleti, iic; senedenberi Hay
darpa§a lisesile ayni bina ve ayni pro • 
gramla tedrisat yapan Erkek Muallim 
mektebini tamamile meslekt gayeler ic;in 
c;ah~masm1 ve ayni zamanda lise binasm
da da fazla §ube ac;Ilmasm1.temin etmek 
ic;in, <;;amhcadaki eski kiZ orta mektebi 
binasma nakletmege karar vermi§tir. 

Mekteb yeni ders senesi ba§mdan itibaren 
yeni binasmda tedrisata ba§hyacakhr. 
T ekrar meslekt bir vaziyete sokulan 
mekteh miidiir vekaletine, ba§muavin 
1hsan tayin edilmi~tir. 

INHISARLARDA 
Uyu§turucu Maddeler 1nhi
sari miidiirii Ankaraya gitti 

A vrupada uzunca bir seyahat yaparak 
muhtelif memleketlerin uyu~turucu mad
de fabrikalar1 ve Kartel miimessillerile te
masta bulunan Uu§turucu Maddeler ln
hisan miidiirii Hamza Osman ve Ti.irk • 
Yugoslav mii~terek afyon satl§ biirosunun 
Tiirk miimessili Ali Sami diin ak§am An
karaya gitmi~lerdir. Hamza Osman ve 
Ali Sami Vekalete izahat vereceklerdir. 

VILA.YETTE 
Istanbul 1skan miidiirliigii 
Istanbul lskan M iidiirii T ahsin me • 

zuniyeti nihayet bulunca miiddetini ik -
mal ettiginden tekaiid edilecektir. Onun 
yerine istanbul iskan miidiirliigiine el -

yevm vekaletinde bulunan hukuk mezun
lanndan Nazminin tayini takarriir et -

DENIZ ISLER/ 
Limanda yeni sis diidiikleri 

yap1lacak 

' ru Siileyman, kaza kaymakamtna · 
muracaatimi tavsiye ettiler. Bun • ' 
dan sonra hastamt bilmecburiye 1 

• Edremide gotiirmek laZlm geldi. ', 
I Yavrum Edremide vardtgiiDlZ ak • 1 

1 §am uzun yolculugun verdigi yor· I 

1 gunluk ve §iddetli sarsmtllar neti- 1 

, cesinde verilen ilac;lara, yap1lan 
ihtimamlara ragmen diinyaya goz- ( 
lerini kapadt. l 

~ Derdimi kime anlatay1m. !hti - ~ 
mal Biirhaniye doktoru da gelsey- (r 

di yavrumu kurtaramazdt. Fakat \ 
insanm aklma eger zamamnda dok- ' 
tor gelseydi netice boyle mi olurdu I 

\ diye bir sual geliyor ve biitiin ) 
mes'uliyeti doktora yiiklemek mec- j 
buriyeti has1l oluyor. 1 

Maruz kald1g1m acmm ve akibe- ) 
' tin diger vat da§lartmm da ba§l· ) 

na gelmesini istemedigim ic;in ha- I 
diseyi, §ikayet kasdile, yaztyorum. ·. 

· • Aid oldugu makamm bu hususta 
. verecegi kararm, yurdumuzda, \ 

boyle doktorlar varsa, ki olmadtk· 
~ larma hie; §iiphe etmiyorum, ibret 
( te$kil etmesini istiyorunu 
~~ 

. mallar1mtZ· , 

M1s1ra sevkiyat i~in 
bulunan formiil 

Denizyollan idaresi tarafmdan isken 
deriye seferlerinin lagvedilmesinden 
sonra ihrac;lan giic;le§en Karadeniz ha· 
valisindeki ihracat mallanmtzm M1stra 
kolayca nakledilmeleri ic;in yeni bazt 
tedbirler almmi§br. 

Karadenizdeki ihrac mallartm1zm !s
kenderiyeye miisaid §eraitle nakli ic;in 
Denizyollan idaresi limammlZdan ge -
c;erek iskenderiyeye giden Romanya 
vapurlan acentasile bir anla§ma yap • 
rnl§hr. Anla§maya gore Karadeniz li -
manlarmdan Denizyollan vapurlarile 
ihracat mallanrn1z istanbula getirile -
cek ve burada Romanya vapurlarma 
aktarma edilerek iskenderiyeye nakle
dilecektir. 

Denizyollan idaresi istanbulda ya • 
p1lan navlun aktarmasmt meccanen 
yapmagt taahhiid etmi§tir. Romanya 
vapurlan da anla§ma mucibince nav • 
lun tarifelerini eskisine gore miihim 
miktarda ucuzlatml§lardlr. 

Kara Mehmed, asker arasmdaki para 
ve mal bollugu gibi bu ziimrevi ac;hgm 
da fena neticeler verecegini tahmin edip 
iiziiliiyordu. Lakin ne asker elindeki ha
zinelerin almmast, ne de hayli bir yekun 
tutan dilencijerin doyurulmas1 miimkiin
dii. (ogu Ylmkla Viyana arasmdaki 
mmtakadan siiriiliip ordugaha kapahlan 
esirlerin vaziyeti ise bilhassa dii§i.iniilecek 
bir§eydi. Lakin kimse bu durumla da a

Immaya ba~Iay1p Yenl~eri Agasmm ve T ahlisiye idaresi istanbul limanmm 
biitiin pa§alarm Mehterhaneleri dahl vel- b k 1 

Bu suretle ihracat mallanmiZm kar -
§Ila§bgl biiyiik bir gii~liigi.i.n oniine ge
c;ilecektir. 

Sar1yerde bir kaytk devrildi 
]akalanmiyordu. velearil. olmaya yiiz tuttu. Sabah, iklndl ve ail no ta anna yeniden sis diidiikleri 

yatst sonu her koldan ~alman Mehterhane yerle§tirmek ic;in tetkikat yapmaktad1r. 
sesindcn ve top tiifek velvelesinden zemin T etkikat so nunda kararla§tmlacak nok • 
ve asuman lerzenak olurdu. Bu kadar se. 1 d h 1 · d''d kl J '1 k 
ferlerde pa§alarm Mehterhane dogerek ta ara er a SIS u ii eri yer e§tin ece -
metrislerde alay gosterdigi i ~ltilmeylp an. tir. Bu suretle bilhassa Adalar ve Ana -
cak bunda mii§ahede oltmdu.~ dolu hatlanndan kalkacak vapurlarm en 

SilAhtar tjirlhl - C: H. S: 52· sisli havalarda bile kolayca Kopriiye ge
!!!!!!"!'~~~--~----~--~-""'!""----------~- lebilecekleri umulmaktad1r. Bundan ba§-

dagtbhyor ka Y alova ile istanbul arasmda i~liyen 

Kara Mehmed, biitiin bu mii~ahedele
rin ruhuna a§Iiadigl teessiirle parah pullu 
askerlere hararetli telkinler yapmaga ve 
onlarm gozlerini harb mevzuu iizerine 
~evirmege c;al~lyordu. Miiessir mi olu -

~oyliilere an kovant 
vas1talann geceleri kolayca sefer edebil
meleri ic;in Biiyiikadanm Y alova cihetine 
bir fener yap1lmas! da kararla§hnlmi§tlr. 

Vapurlar rthttma amuden 
yanatmiyacaklarm•t 

R1hhm buhranma bir c;are bulmak ii
zere Galata nhhmma yana§acak vapur· 
!arm amuden yana§malan hakkmda tet
kikat yapilmakta oldugunu diin yazml§ -
Ilk. Dun lstanbul limanlan idaresinden 
aldigim!z bir mektubda boyle bir tasav
vur olmadJgl bildirilmektedir. -···-Oziim rekoltesi 

Evvelki ak~am Sanyerde bir kay1k 
devrilmi§ ic;inde bulunan Jan, Margrit, 
Kirker isimlerindeki iic; ki§i 59 numarah 
vapurun pervanesine tahlarak oliim teh
likesi gec;irmi§lerse de kurtulmu§lard!r. 

Muradb giinden 

Kaptansiz ~ah,an 

kii~iik gemiler 

Deniz Ticaret Miidiirliigii 
tahkikat yaptyor 

Kii~iik limanlar arasmda i§liyen bir 
c;ok deniz vesa·itinin yap1Ian kontrollar· 
da deniz nizamnamesine aykln bir SU-

rette sefer yaphklan anla~Ilml§br. Bu 
gibi vesaitin c;ogunda kaptan ve tayfa 
bulunmadigl gibi tahlisiye vesaitinin 
de noksan oldugu goriilmektedir. 

Bu vasttalann sahibleri dairelerden 
evraklanm yapttracaklan s1rada roo • 
ti:irlerinin kaptan ve miirettebat kad • 
rosunu nizamnameye uygun olarak ta~ 
mamlamakta, fakat sonradan bu ehli -
yetli kaptan ve tayfalan i~ten c;1kara • 
rak yerlerine ehliyetsiz kimseleri al • 
maktad1r lar. 

Deniz Ticaret miidiirliigii bu vaziyeti 
denizciligimiz ic;in c;ok tehlikeli gore • 
rek bu gibi vasttalarm s1kl blr surette 
kontroldan gec;irilmesine ve nizamna • 
me §artlarma aykm hareket edenler • 
den ag1r cezalar almmasma karar ver
mi§tir. 

SEHIR ISLER/ 
Mesire yerlerinde yiiksek 
tarife tatbik edilmiyecek 
Y az miinasebetile halkm fazla devam 

ettigi plaj, k1r kahveleri ve kazinolarda 
yiiksek tarifeler tatbik edildigini yazml§· 
Ilk. 

Memnuniyetle haber aldigimlZa gore 
ne§riyatrmiZl nazan dikkate alan Bele
diye bu gibi miiesseselerin tarifelerini tet

kik ettirmi§ ve bu tetkikat neticesinde ge· 
c;en sene tesbit edilen tarifeden yiiksek 

bir tarife tatbik eden miiesseseleri, gene 
eski tarifelerini tatbik etmege mecbur ol
duklanm ve yeni ac;1lan yerlerin de bir 
hafta zarfmda tetkik edilmek iizere ta
rifelerini tetkik ettirmelerini, alakadar 
memurlara bildirmi§tir. 

MOTEFERRIK 
Berlin sefirimiz geldi 

Berlin sefirimiz Hamdi mezuniyetle 
memleketimize gelmi~ ve Ankaraya gi • 
derek alakadar zevatla temas ettikten 
II!Qo~Jra .~ritJli.z.c di)nm.UtP.ir. Bir iki gun 

burada kald1ktan sonra tekrar Berline 
giqec.ek#r, 

Bogazi~ine dokiilen mazu· 
tun zararlar1 

Bogazic;indeki muhtelif mtiesseseler ta
rafmdan denize dokiilen mazut Bogaz
daki biitiin deniz vesaitini kirletmi§ ve de
nize girmege de imkan b~rakmami~tlr. 
Bu mazut dokmek i~i devam ettigi tak • 
dirde hic;bir kimsenin denize girmesine 
imkan kalm1yacak ve biitiin tekneler de 
berbad olacak.hr. 

ADLIYEDE 
Ana ve kiz fabrikadan ipek 

~almt§lar 
Bir ipek fabrikasmda i~c;ilikle c;ah§an 

S1d1ka ile k1Zl Bahriye evvelki giin fab· 
rikadan ipek c;ahp kac;ITmak isterlerken 
yakalanmi§lardir. Y ap1lan tahkikatta ana 
kiZln bu i~i otedenberi yapmakta olduklan 
ve §imdiye kadar boyle parc;a parc;a c;al
diklan ipeklerin bin lira k1ymetinde ol
dugu anla§Ilmaktadir. Suc;lulann her ikisi 
de Miiddeiumumilige verilmi§ olup tah -
kikata devam olunmahadir. 

Hapisaneden ka~an mahkum 
Bir katil meselesinden dolay1 on be§ 

sen eye mahkum olup T ekirdag hapisa -
nesinde yatmakta olan Halid hapisnane -

den ka<;mi§hr. Katilin hiiviyet ve foto -
graf1 her tarafa gonderilmi§ oldugundan 
bugiinlerde yakalanmasma intizar edil -
mektedir. 

giine fenleniyor 

Tiirkofise gelen malumata gore yeni 
iiziim rokoltesinin tahmini ic;in lzmirde 
te§kil edilmi§ clan resmi komisyon ilk ra
porunu vermi§tir. T ahminlere gore ro -
kolte gec;en senekinden pek az farkla 
77,413 ton olabilecektir. Rokoltenin is • 
tihsal devresi sonunda bu miktardan 
yiizde be~ eksik veya fazla <;1kmas1 ih -
timali varchr. 

Muradl&da yapalan go~men evleri 

T ekirdag (Hususi) - Yukanki res- lanan fenni an kovanland1r. Ziraatin 
be bak1p bir kopriiyle iki yamndaki kor- Trakyada kalkmmas1 ic;in ahnan tedbirler 
tuluklan gosteriyor sanmaym1z. Kenar· meyamnda ancthk ta unutulmaml§tlT. 

ra dizilmi§ beyaz ~ekiller, vilayet dahi- Trakya yakmda Ti.irkiyenin en c;ok ve en 
lindeki koyliilere dagltilmak lizere hatir- iyi bal yeti~tiren bir ko§esi olacakl!r. 

Muradh (Hususi) - Nahiyemizdeki bu sefer yedi simfh olmak iizere ba§ka 
hayat seviyesi giin gec;tikc;e yiikselmekte- bir mekteb daha yap1lmaktad1r. 
dir. T ren yoluna muvazi olarak yap1lan N ahiyemiz bun dan ba§ka giizelligine 
yeknesak ve temiz giic;men evleri hirer in- yak1~1k ahr bir Halk Partisi binasmm ya
ci gibi goniil c;ekici bir hal almaktad1r. piSina ba§lami~IIr. Y akmda burasmm da-
1935 y1lmda yerti yap1lan be§ S!mfh bir ha fazla geni§liyerek bir kaza merkezi 
mekteb ihtiyaca kifi gelmediginden olac.agmda kimsenin tiiphesi yoktur. 
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Siyasi icmai 

Kii~iik devletler v 
Cemiyeti Milletler ----· I'R\ anzigdeki Nazi hiikfune 

1!:::0 Milletler Cemiyeti komiseri 
rasmdaki ihtilaf yiiziin 

Milletler Cemiyeti meclisinde c;1kan h 
dise, meclis reisi M. Eden i§i b 

yiitmediginden ve bu mmtakada en 
yade alakadar olan Lehistan lakayd k 
d1gmdan vahim avak1b dogurmad1. 
hadisenin bu Alman memleketini d 
Alman vatamna birle§tirmek tc;m 
Hitlerin Avrupamn bugiinkli kan11k 
ziyetinden istifade ederek hamlad1g1 
ni bir darbe ve te§ebbiise ba§lang1c; ol 
dugu tahmin edilerek Avrupa sulhu ha 
kmda peyda olan yeni ve derin endi§el 
dahi hafifledi. 

<;;iinkii, biitiin diinya nazarmda AI 
manyamn hars kuvvet VC< kabiliyetini te 
rar gostennek ve bu suretle umumi te 

vecciihii kazanmak maksadile Berlind 
haz1rlanan Olimpiyad oyunlannm tad1 
m kac;~racak her.bangi siyast bir hadis 
nin vukuuna Alman politikasmm miisa 
ade edemiyecegi arhk iyice anla§Ilrni§ 
hr. 

Simdi, Cenevrede her meselede ol 
dugu gibi, bunda dahi geciktirmek v 
yatl§hrmak temayiilii hakim olmasmda 
dolay1 Habe§istanm mukadderah, !tal 
ya miinasebatl ve Milletler Cemiyetini IS 

lah meseleleri gibi Danzig meselesi de 
tehir edilmi~ bulunuyor. Cenevrede, yen' 
bir harb !;lkmasmm §imdilik onii ahndl. 
F akat ati c;ok karanltkhr. 

Ciinkii ileride ihtilaf ve harb <;1kmasini 
men ic;in tutulacak yol vc almacak ted • 
birler hakkmda ittifak1ara has!l olma • 
mi§hr. Klic;iik ltilaf ve Balkan Andla§• 
mas1 devletleri buglinkii ahvalden gayri• 
memnun olduklanm Cenevredeki mii • 
messillerini siikuta davet etmek suretile 
izhar ettiler. 

Fransa ile Sovyetler, Milletler Cemi· 
yetinin esasmdan IS!ahml degil; belki de 
vazifesini lay1kile ve tam olarak ifastn1 
temin edecek §ekilde misakmm tefsiri su· 
retile kuvvetlendirilmesini ve ayni zaman• 
da mevzii ittifaklarla teyid edilmesini is• 
tediler. ingiltere ise her devletin tslah 
hakkmda fikir ve miitaleasml beyanda 
serbest olmasm1 iltizam etti. 

Avrupanm §imal ve garbindeki kiic;iik 
devletler iJe hcp birden mevz.ii iuifaklar 
usulii aleyhine yiirlidiiler. Bunlar1 ft 

kirlerine tercliman olan NorveA;le Holan• 

da mevzii ittifaklarm Biiyiik Harbden 
evvelki ittifak ziimrelerinin canlanmasm• 
dan ba~ka bir~ey ~lm1yacagm1 ve bu it• 
tifaklann Milletler Cemiyeti kadrosuna 
sokulmasile bu miiessesenin kendisi de 
geni§ bir asker! ittifak olacagm1 ve Mil• 
letler Cemiyetine dahil devletlerin, erge.c;, 
sonu gelmiyecek bir harbe siiriiklenmek 

mecburiyetinde kalacaklannl soylediler. 
Bu suretle mevzii ittifaklara §iddetle 

aleyhtar olan Almanya ve ltalyaya Av• 
rupanm kiic;iik devletlerinden pek c;ogu 
iltihak etmi§ oluyor. Bu devletler Mil " 
letler Cemiyeti misakmm biiyiik devlet· 
lerin keyfine gore baz1 ahkam1 ifa edilir• 
ken bazllarmm ihmal edilmesine bundan 
sonra miisaade edilemiyecegini ve biiyiik 
devletler kendi hisselerine dii§en vazi " 
feleri ihma] ederken bir daha kiic;iik dev
letlerin ikhsadi zecri tedbirler gibi ken
dilerine c;ok pahahya mal olan ve yanm 
buakiidigl ic;in miitecavizin de mazlumu 
yutmasma mani olamiyan taahhlidler al .. 
tma girmiyeceklerini anlathlar. 

Bu sozler Fransaya kar~1 tarizdir. Ma· 
!fundur ki ltalyay kar§I Milletler Cemi~ 
yeti misakmdaki ahkamm tamamile ve 
biitiin §iddetile tatbik edilmemesine yal .. 
mz Fransa sebeb olmu§tu. Almanyaya 
kar§I Stresa birligini muhafaza maksa " 
dile Fransa, ltalyaya kar§l, §iddet gos .. 
terilmesine hic;bir zaman taraftar alma ,. 
ml§ ve zecri tedbirlerin §iddetlendirilmesi• 
ne daima engel <;Ikarmi§h. Filvaki, F ran• 
samn bu politikasmdan M. Blum hiiku .. 
meti mes'ul degildir. Mumaileyh muha .. 
lefet mevkiindeyken bu politikanm daima 
aleyhinde bulunmu§tu. F akat i'ba§ma 
gec;tikten sonra biiyiik meclisteki I talyan 
muht!TaSmi yegane tasvib eden devlet ye
ni Frans1z hi.ikumeti olmu~tur. Yeni 
F ranSJZ hiikumeti §imdi Milletler Cemiye· 
tinin vazifesini iyice yapabilmesini temin 
edecek c;areler bulunmasm1 teklifle ikti· 
fa etti. Halbuki kiic;iik devletler Millet• 
ler Cemiyetinin vazifesine bundan sonr& 
F ransa gibi bir devletin engel olmama• 
sm1 istediler. 

Hulasa Milletler Cemiyeti biiyii'- mec• 
lisi gelecek eylulde bu miiessesenin 1sla• 
hma dair devletlerin bildirecekleri miita• 
lealan tetkik ederken <;ok derin z1ddiyet 
ve miinaferetler kar~ISinda kalacaktu. 

Mahanem Feyzi To•G1 

Do gum 
T1b fakiiltesi do~tentlerinden doktor 

Siiheyl Enverin bir ~ocugu olmu§tur. Gu• 
zide doktoru tebrik eder. yavruya uzull 
:.imiirler dileriz. 
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Konferans etraf1nda tetkikler 

Danzige 
verilntesi 

m uh tariyetJ 
dii§iiniiliiyor 

Trakya koyleri 
~imar ediliyor 

l§i sarpa sard1ran ~etin, 
meselenin en iyi hal §ekli 

HEM NALIN 
MIHIN 

Bir «Mar~, mar~h 
kumandasile ... 

ingiliz 
• • 

Bu sene her tarafta ~ok 
matbuatJ, M. Hitlerle Polonya anla~bgJ iyi mahsul abnacak 

Harb halinde Tiirkiye hitarafken 
muharihlere kapatmakt1r Bogazlar1 

I'E5) ogazlar meselesi sarpa sarp 
(,g) bah at bizde mi? Hay1r! 

Turkiyenin emniyet ve m" 

vaziyete miidahalenin liizumsuz oldu
gunu ileri siiriiyorlar 

l~Jn Edirne 9 (A.A.) - Trakyada kay JBa~ tara/1 1 tnct $ahl/edcJ 
kalkmma planlan hemen her yerde ve Eger bu tarih dcgi§lirilecck olursa yeni 
buti.in kazalarda dikkatle ve koyluye giri§ tarihi i.i~ giin cvveldcn bildirilccektir. 

• [Ba~tara/1 1 t~C1 sahtfedel I m~s~na mi.isameha edemiyecegini bildir - kolay bir tarzda tatbika ba§lanmJ§hT. o~ Bogazlardan gcc;i~ ilk ihbar tarihinden 

mesele, §imdi, lngiliz teklifinin 16 nc1 
ma~desi i.izerinde cereyan etmekte olan 
naz1k miizakerelerdir. 

asma aid olan «Bogazlarm tahkimi 
bir «Kardcniz meselesi» haline so 
Karadeniz meselesi ise, 1700 denb 
ri.ip gelen ve muhtelif muahedelerle 
telif ~ekiller alan belah bir siyasi 
dir. iki buc;:uk asra yakm bir zama 
b:ri mi.izminle~mi~ olan bir i~i. bizi 
myet ve miidafaam1zm mevzuu b 
dugu mi.istacel Bogazlar mesele~i i 
~~lletmege kalk1~mca, haftalar, ayl 
K11, hatta y1llar da kafi gelmez. Ci.in 
mevzu, akademik muzak.erelere dev 
umuml hukuku babmmdan mUnaka 
ra, ~iyasal .tarihten deliller goste 

araz1si» ihdas ve bu arazintn Alman.yaya m1~hr. · haftaya yakm bir tefti seyahatinden son· itibaren 20 giin zarfmda vuku bulacak -
tabi imi~ gibi idare 0 lunacagm1 tahmt~ ~~- M. Greiser, ayan meclisinin asia fev - ra Miifetti§i Umumi Kaz1m Dirik koy trr. Bu dcvrenin ink1zasrndan sonra on be§ 
mektedir. Serbest ~ehre aid olan butun kalade tedbirler almak tasavvurunda ol- i§lerinden ve koylerin ileri gidi~inden em- giinli.ik .1/elli bir prcavis ( cvvelden ihbar) 
meselelerin dogrudan dogr~ya ~l~anya mad1g1 ve muhaliflere kar~1 yap1lacak niyetle bahsetmektedir. Bin kadar koy, vcrilmesi lclzrmdrr. 
ile Lehistan arasmda halled.rlece~1 s?yl~n: icraalm serbest ~ehir statiisi.ini.in c;:en;evesi koylerinin manevi §ahsiyetleri adma ~e- Ge~i~ esna~mda kuvvei bahriye ku _ 
mektedir. Lehistanm Danz1gdekt ~tmdtkt dahilinde yap1lacagt hakkmda M. Pa - §idli ekim yapmt§lardlr. Bunlarm parast mandam, tevakkuf etmek mecburiyetin _ 

Pi.iri.izli.i taraflanm dunku yaztmJZda 
uzunuzad1ya izah ettigimiz bu madde 
Ti.irkiye bitaraf ve Karadeniz devletleril~ 
Akdeniz devletleri arasmda harb oldugu 
zaman, Bogazlardan harb gemilerinin ge
c;i§ini tayin eden maddedir. 

ikttsadl haklan muhafaza edilecek ve peee teminat vermi~tir yalmz kendi koylerinin kalkmmast ic;:in- de kalmakstzm, <;anakkale ve istanbul 
Alman _ Leh miinasebatmda ameli hi~bir Pariste temas dir. Co~menlerin her yerde surdugu tar- Bogaz1 methalindeki bir i§aret istasyonu-
degi~iklik olmtyacakhr. . Alm~nyantn Paris 9 (A.A.) - Dt§ hleri Baka- lalarda iyi ve temiz mahsul almmakta - na, emri altmda bulunan kuvvetin hakiki 

Ti.irkiye bitarafken harb zamamnda 
ge~;i~ etrafmdaki teklifler §oyle hulasa e
dilebilir: 

1 - Tiirk teklili: Danzigi sadece Alman cam1asma 1thal et· m M. Delbos, Polonya buyuk ekisile dtr. Y eniden gelen binlerce pulluk ve te~ekki.ilu ile bu kuvvete aid bi.itun mi.i _ 
megi tercih. etmekte bulundug~, a~cak ~~ uzunuzadtya bir miilakatta bulunmu§ _ satm alman binlerce oki.iz arab a dag1 - temmim malumatt bildirecektir. 
~eklin Leh1stanca kabul edtlemlyecegJ, tur. lyi haber alan mehafilde k.uvvetle tllmaktadtr. Goc;:menlerin sthhat ve ne§- On birinci madde: 
M. Hitlerin ise Lehistanm dostluguna soylendigine gore bu konu§ma esnasmda eleri mukemmeldir. Hukumetin c;:izdigi I Madde: II - Herhangi bir zamanda 
fevklade bir ktymet vermekte oldugun ~: Danzig meselesi mevzuu bahsedilmi§tir. miktarda evler ki.ic;:iik miiteahhidlerce .Bogazlarda transit halinde bulunabile -
dan dolayl bu noktada 1srar etmiyecegJ T ahkikata liizum yok! Vekaletin verdigi tipler gibi yap1lmakta- cek olan butiin ecnebi bahri kuvvetlerin 
soylenmektedir. . Londra 9 (A.A.) _ Dail Mail d1r. Koyliiler sat1~ piyasalarmda aldan- azami tonait yekunu gec;i§ esnasmda fiJi 

Daily Mail, yaz1yor: «Danzigdekl gazetesi, ba§makalesinde Danzig mese • mamak ic;in Umumi Mi.ifetti§ligin Eko - hizmette bulunan Turk filosu tonaj1 ye
gergin vaziyetin sebebleri artlk he_r~es~e lesinin halli ic;:in bir ingiliz _ F ranslz • nomi dairesi 65 yere fiat biiltenleri gon- kununun msfm1 tecavi.iz etmiyecek ve ya
malumdur. Bu sebebleri ke§fetmek tc;m o- Portekiz komisyonunun te§kilini gulunc dermektedir. Bu y1l bi.itiin pazarlar, pa- hud filo hizmette bulunan Turk filo • 
raya bir tahkik komitesi gondermege. ~~ ve tehlikeli bir adlm olarak telakki et _ naytrlar ve sergiler daha diizgun bir su tonajmm yarJSJ, 15,000 tonu bulma
mevsimsiz bir mi.idahale ile bu gergmhgt mektedir. Bu gazete diyor ki: planla c;al1~1yorlar. Panayu gunleri ci • d1g1 takdirde mezkur azami tonaj yeku· 
arhrmaga hie; te ihtiyac yoktur.» «Boyle bir tedbirin yegane sebebi, var vilayetlere bildirilmi§tir. Trakyada nu 15,000 tonu gec;miyecektir. 

Lehistan komiserine verilen Milletler Cemiyetinin herhangi bir ihti _ 90 koy, i:irnek koyu olarak aynlml§hr. M aamafih, i§bu maddenin yukanki 
teminat lafi hal ve herhangi bir tedbiri almak F d I bcndinde istihdaf edilen kuvvetler 9 se-

L h. D h susundak1. 'kt'd 1 ~ d A 1 ransa a arne e fineden fa-~lasrnr ihtiva cdcmezler. Danzig 9 (A.A.) - e 1stanm an- u I 1 ars1z 1g1 1r. n a§maz· 
zig umumi komiseri M. Papee, mezkur ltgm sebebleri hakkmda Danzige gidip h k I • Karadenizde sahili olan veya olm1yan 

Harb zamanmda, Ti.irkiye bitarafken 
Bogazlardan karadenize bir defada 
14,000 tonluk ve azami mecmuu 
28,000 tonluk ecnebi harb gemisi ge
~ebilir. Karadenizden Akdenize ise 
her defasmda yalntz 14,000 tonluk 
olmak i.iezere bi.iti.in Karadenize sa • 
hildar devletlerin gemileri ~1kabilir. 
Yalmz 25,000 tonluga kadar olan bi.iyuk 
gemilerin, Ti.irkiyeden izin almasJ ve yal
mzba~ma gec;mesi laz1mdJr. Turk teklifi 
tamamile Sovyetlerin lehinedir. Bu mad
deye tevfikan Sovyetler, harb zamanmda 
Karadeniz filolanm parc;a parc;a Akde· 
nize 1;1karabilirler. Buna mukabil, Ak.de· 

maz1den m1saller getirmege c;ok mii 
dir. 

1~ lngiltere ile Sovyet Rusya ara 
Karadeniz hakimiyetini ele gec;irmek 
miicadele ~eklini almca, konferansm 
kim kalmast ihtimali bile vardu. 

Boyle tatstz bir vaziyet hadis ol 
takdirde, bizim ic;:in yapdacak. ~ey b 
tir. Turk ag1r bataryalan iki saat i 
Bogaz klyllarma yana~ular. Biz, bi 
raftan tahkimata devam ederken, 1n 
ve Sovyet dostlanm1z da, Karadeniz 
kimiyeti ic:;in, mi.inaka~alanna tath 
ve istedikleri kadar devam ederler, 

lngiliz • Sovyet miinaka~asmm e 
Karadeniz devletlerile ac;1k deniz de 
leri arasmda, ac;:lkr_:asJ !ngiltere ile So 
Rusya arasmda bir harb <;1khg1 ve 
kiye bitaraf kaldigJ takdirde, muh 
devletler harb gemilerinin Karadeniz 
Akdenize gec;ip ge;;memeleri meselesi 
Goriiniirde boyle bir harb ihtimali ol 
d1gma gore, miinaka~alann alabildi 
uzatdmaga tahammi.ilu vardu. Bu ar 
dostlanmtz anla~mc1ya kadar, biz 
tahkimatJ yapar, emniyet ve miidafa 

§ehir ayan meclisi reisi M. Creisere ~e: tahkikat yapmaga liizum bile olm1yacak- are et erJ devletlere mensub olup, I 4 iinci.i madde 
histanm serbest §ehir statusuniin h1c;b1r hr. Komisyonun mesaisi, ihtilafm ink.i§aft ahkamt mucibince Bogazli.lr dahilindeki 
vec;hile degi§tirilmesine ve Leh ticaretinin iizerinde tehlikeli bir tesir uyand1racak - Hu··ku"metJ•n kararl bir Turk ~mamnt ziyaret eden gemiler 

b d 'l · k lk I t r » bu tonaja dahil olmtyacakttr. ser estc;e icrasmm mene 1 mesme a 1~1 - I • 

_ .................. ,.,.,.,.,,nnUIIIIIIIIIIIIIIIII/1/IIilllllllllflllllllllllflliiiiUIIIIIIIIIIII•rn""""""""""'""""""··- tasvible karc.dandJ ~0 uncu madJeJeki tadilin klymeti 
Y Ingilizlerin 10 uncu ve II inci madde-

Rusya - Japonya 

Moskova yeniden 
protestoda bulundu 

lzmir panay1r1 Paris 9 (A.A.) - Sosyalist partisi Jerde yapt1klan tadiller, buyi.ik. bir ehem-
genel sekreteri M. Paul Faure, fabrika • miyeti haiz degildir. <;iinkii daha ziyade 

R • "k !ann amele ta~,tfmdan i~gal edilmesini ~ekle aid degi~ikliklerdir. Her iki tadilde, 
usya genJ~ mi yasta mevzuu bahseaerek ezciimle ~unlan italik harflerle dizilmi§ olan klslmlar, da· 

niz devletleri Karadenize bir defada 
I 4.000 ton, azami 28,000 ton gemi soka
bilirler. Sovyetlerin Karadeniz filosu bu
gi.inki.i halile en az 1 dretnot, 3 kruvazor, 
5 muhrib, I 7 denizalt1 gemisi ve sair bir 
siirii yardJmcl gemiden miirekkeb ve 
28,000 tondan hay)i fazla oldugundan, 
Alnarlarm iki Ceb ztrhhsmdan ba$ka 
mecmuu 28,000 tonluk hic;:bir kuvvet Ka
radenize girme!Se cesaret edemez. 

2 - lngili::z: teklili: z1 temin ederiz. 

Moslwva 9 (A.A.) - Japon gaze -
telerinin evvelce ne§rettikleri haberlerde 
] a pony a bi.iyiik el~isi Ohta ile D1§ hleri 
Komiseri muavini Stomoncakov arasm -
da 3 haziranda yap1lan gorii§me esnasm· 

, I rnin ]apon oal1k<;1 gemilerinin zap
h hakkmda hiikumetinin ~iddetli protes -
tosunu bildirmi§ oldugu yaz1lmakta idi. 

Tass ajansmm salahiyettar mehafilden 
i:igrendigine gore, gerek Domei ajans1 -
mn, gerek ]apon gazetelerinin istihbarah 
hakikate muhaliftir. 

Bu mehafilin tasrih ettigine gore, bii
yi.ik el~inin, ku~uk ] apon gemilerine va
ZJyed eden Sovyet hudud otoriteleri hak
kmdaki mevzu protestosu, §U kii~iik ha
diseden dogmu§tur. 

i~tirak ediyor soylemi~tir: ha evvelki teklifte hie yoktu. Bu yeni ta
«- Amelenin 1shrab1m anlamak ge _ dilatm birincisi bizim emniyet i~inde ge

rektir. Bi.itiin ihtilaflar, iki tarafh k1sa c;i~ prensipimizi biraz daha teyid eder ma
gori.i§melerle halledilmeli ve boyle bir hiyette ise de teferruata aid oldugundan 
imkan mevcud olmad1g1 takdirde, h Ba- fazla k1ymet ve ehemmiyeti yoktur. Fa
kanmm hakemligine tevdi olunmahd1r. kat ikincisi, bu bak1mdan daha mi.ihim -

F abrikalann i~ali k.anuni elman.cila dir, 

Moskova 9 (A.A.) - Sovyet Rus -
ya T ecim Odas1 7 haziranda izmir pa -
naymndaki Sovyet paviyonunda te§hir 
edilecek olan e§yayl yollamJ§hr. Bu pa • 
viyonun ilk s~ksiyonu Sovyet Rusyanm 
endi.istri, tarim, mi..inakalat, ulti.ir saha

smdaki muvaffakiyetlerini gosterinekle • 
dir. Tiirkiye ile Rusya arasmdaki eko -
nomik. ve kiiltiirel miinasebetler de diger 
bir seksiyonda gosterilecektir. Oc;:uncii 
bir seksiyonda, tarim makineleri, tarktor
ler, madeni ve tahtay1 i~lemege yanyan 
makineler, elektromotorler, ve bir~ok 
maden e§antiyonlan te~hir edilecektir. 

beraber. hi.ikumet, mi.isellah kuvveti mu- I 0 uncu maddedeki tadil, Bogazlar -
dahale ettirerek, i~~ilerin kanile ellerini lfan k ~cegi 15 gun evvel bildirilen ge
boyamak istememektedir. Amele de hii- milerin nihayet 20 giin zarfmda ger;mele
kumetin bu arzusunu takdir etmelidir.» ri laztm geldigi bu muddetin inbzasm • 

Komi.inistler bu husustaki noktai na - dan sonra gec;medikleri takdirde yeniden 
zarlanm bildirmi~lerdir. Komiinist parti- bir haber verme yapJlmas1 mecburl oldu
si gene! sekreteri M. Thorey, c;ok mute· gunu soyliiyor. Boylece, on be§ giin ev· 
dil bir lisan kullanmi§ ve M. Salengronun vel haber verdikten sonra, her ne sebeble 
senatodaki sozlerini tasvib etmi~tir. M. ol~rs~ olsun, }3?~azlardan gec;miyen ge· 
Thorey ancak, baz1 miistesna hadiseler • mtlerm, .mes~la .~~~ ay sonra Bogazm ag
de hukumetin kuvvet istimal etmek mec- ~ma ge!lp, h.1z 1k1 ay evvel haber vermi~
buriyetinde oldugunu soyliyen 1r; Baka- ~~k ya ~~te ~1mdi gec;:iyoruz, diye gec;:mek 
mnm sozJerini tenkid etmi~ ve komiinist- tsteme)eri gibi munasebetsJZ bir vaziyet 
lerin boyle korkunc blr ihtimali kabul e· hasll olmasmm online ger;ilmi~ olacakhr. 

fngiliz teklifi, Bogazlan harb zama -
mnda muharib devletlere tamamile a<_;lk 
b1rak~aktad1r. He~ de, bu tek.liflerinde 
«Bogazlardan gc~l§ §artlart muharib bir 
devlet hakkmda kendisinin harb haklart 
zararrna olarak kabili latbik olmryacak -
irr» demekle bizim Bogazlardan «emni -
yet idnde get;i~>> pernsipimizi de baltala
maktadlrlar. Filvaki bu lngiliz teklifi 
fazla elastikidir. Karadeniz sahillerini ve 
Bogazlar mmtakasml Akdenizden ge -
elcek c;ok kuvvetli donanmalara ar;1k b1-
rakan bu ham teklifi, son i<;timada lngi -
lizler tefsir ve tadil etmi§lerdir. 

Demi§lerdir ki Tiirkiye bitaraf oldu -
gu zaman harb halinde, Bogazlan her iki 
muharib tarafa da a~1p ar;mamakta ser • 
best olsun. Bu. bizim i<;in c;ok belah va
ziy~tler ihdas edebilir. Ci.inki.i, iki mu _ 
hanb .~ar~ftan biri, Bogazlann a<;Ilma _ 

Slm, dtgen kapanmastnJ istiyebilir ve mi.i
temadiyen diplomasi tazyikleri yaparak 
r~~atlmiZl kac;mrlar, belki de, istedikle
TtnJ yapmtyoruz, diye bizi zorla harbe 
siiriiklerler. Kuvvetli donanmasile deniz
lere hakim olan lngilterenin, mi.itemadi
yen Bogazlarm a~Jlmastm istiyecegi de 
tabiidir. 

Bogazlar meselesinin bi7 im ic:;in en ha 
ti noktas1, Bogazlar mmtakasmda T 
hi.ikiimra~llk hukukunun tam ve ka 
o.larak .tanmmas1, yani Bogazlardaki g 
nasken mmtakalann ilgasile burala 
tah.kimat yapmak hakktmlZln tasdikJdt 

lstedi~imizi yapmazlarsa biz de, « 
nahJ, vebali onlann boynuna !» diy~ 
Almanya gibi yapanz. Yani bir 

- Mar~ mar~ l ' 
kumandasile meseleyi hallederiz. 

Bu aym 4 iinde, f1rhnaya maruz kalan 
bir J apon babkc;t gemisi Sovyet sui anna 
girmi§tir. Bu giri§in sebebini tahkik eden 
Sovyet otoriteleri J apon gemisini derhal 
serbest · b1rakm1§lardu. 

Yunan adalartnda 

italyan tayyareleri 
u~u~lar yap1yor -Atin~ 9 (Hususi) _ italyanm Oniki 

adad~k.1 .ussubahrisine mensub iki torpito 
mu~nbl .lie iki tayyarenin Cirid adasm -
~ak1 Tnhomisi limamna geldikleri bildi
nlmektedir. 

Sisa~ .~das\ndan da italyan askeri tay
yarelenmn adanm i.isti.inde u~u§lar yap
makta oldugu bildirilmi~tir. 

1talyanlann hukuku diivel kai~elerine 
muhalif olarak Akdenizdeki Yunan ada· 
larmda gosterdikleri bu gibi faaliyetler 
buramn biitiin mahfillerinde infial ve hay
ret uyandlrmt§tlr. 

Bulgar Krab 
italvaya gitti 

Sofya 9 (A.A.) - Kral Boris bu 
gi.in Semplonla italyaya hareket etmi§tir. 
Bulgar Krall orada bsa bir miiddet hal· 
yan Kral hanedanmm misafiri olacaktJr. 
Bulgar Krah mutenekkiren seyahat et · 
mektedir. 

Amerika miithi~ kurakhlc 
tehHkesi ge~iriyor 

Nev~or~ 9 (A.A.) - S1cak dalgasl, 
daha $lmdlden J43 kisinin oliimiine se -
bebiyet vermi*tir. Morih _ Dakotada 45 
santigrad hararet derecesi kaydedilmi~tir. 

Wyomingde mi.ihim hasarlara sebeb 
olan miithis orman vangmlan c;1km1shr. 

Pamuklu mensucat, kimyevi madde -
ler, eczalar, t1b aletleri. rouhtelif gi.ibre
ler de bu paviyonda te§hir edilecektir. 

T eknik ve edebiyat eserleri ic:;in de ay
nca bir seksiyon aynlm1§tlr. 

Diger i~tirak edecekler 
Bu sene' 1 eylulde a~1lacak ve 22 ey

lule kadar devam edecek olan altmc1 lz
mir panaym ic;in haztrhklar.a biiyi.ik bir 
faaliyetle devam edilmekte~lr. 

Bu seneki panay1ra hancden gele -
cek mallar i~in hukumet;;e aynca ve 
fazla kontenjan verildigi gibi sail~ be -
delleri ic:;in de serbest doviz tahsis edil -

mi§tir. 
Panayua ge~en sene 165 yerli firma, 

26 milli miiessese, 12 vilayet, 38 ecnebi 
firma ve bes devlet te resmen i~tirak et -
mi§ti. Bu sene resmen i§tirak edecek dev
letlerin daha r;ok oldugu goriilmektedir. 
Ger;en seneki sergiyi ziyaret ede~ 311 
bin ki§inin de bu sene yanm . mtlyonu 
bulacagma ~iiphe edilmemekte~1r. 

Memleketimizde yalmz lzmlrde ac:;l • 
]an bu beynelmilel serginin miike~me -
liyeti gi.inden gune artmaktad1r. B.1lhassa 
bu sene daha c;:ok tekemmiil etm1~ ol~n 
Kiiltiir park, panayJra ayn bir giizelltk 

verecektir. 
6 ncl lzmir beynelmilel panaymna 

Sumer Bank ve h Bankas1mn biitiin 
fabrikalu~ da toplu bir ~ekilde ha:!rlan· 
maktadlrlarr Herhalde verli sanayun en 
yiiksek temsil niimunesi fzmir panaymn· 

da goriilecektir. . . 
Sekizinci Yerli Mallar Serg1smde ~u

lunan miiesseselerden bircogu da lzmlre 
gitmege karar vermislerdir. 

Vekiller Hevetinin 
diinkii toplantlsJ 

Ankara 9 (Telefonla) - BaFekil is
met inonii geldi. BaFekil istasyonda 
Vekiller, Vekaletler erkam tarafmdan 
kar~rlandt. Vekiller Heyeti bugiln 6g -
!eden sonra Haricive Vekaleti binasm
da toplanarak gee; ~akte kadar miiza -
I<Prelerde bulundu. 
Zecri tedbir lerin kaldtrJlaca· 

demiyecrklerini ilave etmi~tir. Gemi adedinin tahdidi lehimi:z:edir: 
1 I inci maddedeki tadil ise, Bogazlar· 

d~n bir defada ger;ecek olan azami 15 
bm tonluk deniz kuvvetinin 9 gemiden 

T arikatctlar 

Ankarada muhakeme fa.~Ia olmJyacagmt tasrih etmektedir. 
Boylece, Bogazlar mmtakasmda, ayni 

devam P.diyor 
Ankara 9 (T elefonla) - T arikat • 

«;lhk ve i.ifi.irukc;iili.ik suc;ile ge~enlerde ya
kalanml§ olanlarm muhakemelerine gay
rimevkuf olarak devam ediliyor. 

Maznunlardan Keskin hukuk hakimi 
V ehbinin muayenesi icab etmi~ ve mii§a
he~~ altma almml§hr. 

Ufi.irukc;iilerin muhakemesine aym 
on yedisinde devam edilecektir. Maznun 
hakim hakkmdaki rapor da bu celsede 
okunacakt1r. 

zamanda, gec;i~ halinde bulunabilecek o
lan bir veya biitun ecnebi devletlere men
sub gemilerin adedi de 9 dan fazla ol
mlyacakttr. 

Gemi!er c;:ogald1k~a tonajlan kuc;ule· 
cegi ic;in, bu tadilin bi.iyi.ik ehemmiyeti 
yok gibi goriini.irse de tahdid esas1 bizim 
lehimizedir. lngiliz teklifinin umumiyetle 
degil; fakat gemi adedini tahdid esasmm 
lehimize oldugunu da ~oyle bir misalle 
anlatabiliriz. Bir d.:!vlet 15,000 tonluk 
deniz kuvvelini mesela ~i.iyle terkib ede
bilir: Beheri 2756 tonluk iki seri kruva

ingiliz Krab Fransaya z?r. (mesela ltalyanlann Brindizi sistemi 
• g1b1), beheri 1200 toni uk ve mecmuu 

gelivor 8400 tonluk 7 buyuk muhrib, beheri 30 
Paris 9 (A.A.) -. ingiltere bi.iyiik el- ila 40 tonluk bizim Dogan sistemi hi.icum

r;isi, Kral Sekizinci Edouvardm Fran - botlarmdan da takriben 30 tene ki bunla· 
sanm cenub sahilinde 15 giin kad~r i- nn da mecmuu 1000 ton eder. (Bizim 
kamet etmek arzusunda bulundugunu D w f .. b 1 .. · t B k ogan smt 1 motor ot anm1zm surat1 sa-

c; a amna bildirmi~tir. att 34 'ld' H lb k' d'w d 1 1 d e m1 IT. a u 1 1ger ev et er e 
M. Eden kalbinden hasta ve bilhassa lngilizlerde bunlarm surati 10 

Londra 9 (A.A.) - Daily Mail gaze- mildir.) 
tesinin istihbarma gore. M. Eden, 1935 l~te boyle bir filo a~ag1yukan 15.000 
te Var§ova, Moskova ve Berlin seyaha- ton tutar ve Tiirk filosu i~in Marmara 
tinden sonra miipteHl. oldugu kalb za- denizinde bir tehlike te~kil edebilir. Ciin· 
fi •etinden hasta bulunmaktad1r. kii boyle son derece seri bir filoda, top

Nazlr, sekiz giinliik bir mezuniyet al- lardan sarfmazar, 8 tanesi kruvazorlerde 
~~b~ 42 

t tanesi muhriblerde, 30 tanesi hi.icum-
randa zelzele botlannda olmak iizere, 80 tane torpido 

Tahran 9 (A.A.) - Horasan eyaletin ~ kovam, 500 kadar da mayin bulunabi· 
de bir zelzele olmu~tur. 12 i:ilii ve 50 I' 

" IT. varah vardtr. 
l Bu itibarla, Bogazlardan ger;ebilecek 
zmirde ytldtrtmdan olenler harb gemilerinin azami adedini de tayin 
izmir 9 (A.A.) - Yagan ~iddetli yag- etmek lehimizde bir tadil te~ki] eder. Fa

murlar esnasmda ME'nt>mene dil~t>n bir kat bu azaml tonaj, ve azami aded bahis· 
,vtldmm bir ki~iyi ol=:iirmi.i~. iic; ki§iyi I . · 

ennde In'"',,iliz teklifinin, bizim emniyet dt> arr1r surPtte var;>l<tmtstJr. 

Amerika arazisinin iic;te birinin kurak
hga maruz bulundugu tahmin edilmekte· 
dir. Morth • Dakota c;:iftlik sahiblerinin 
yiizde doksantnm zararlan adeta onlarm 
tamamen mahvolmalannt intac etmi§tir. 

g1 alakadarlara bildirild i 
Ankara 9 (Telefonla) - Aym on be

sinde kaldmlmas1 takarriir eden zecri 

Vehib Pa~a Ktbrisa gidiyor ve mi.iclafaa prensipimize muhalif nokta
lan vard1r ki onlan yann ayn bir makale 

Atina 9 (Hususi muhabirimizden) - ile iyice izah edeceibz. 
Ktbns ga?eteleTi V rhib Pasanm Ktbnsa 

*** gitmek ic;in mi.isaade istedigini yaz1yor • lngili:z:lerin 16 nc1 maddeai tedbirlerin kaldmlacag1 alakadarlara 
te blig edildi. Jar. Bogazlar konferansmda as1l miihim 

3 - Sovyet teklifi: 

Sovyetler, eskidenberi Bogazlann harb 
zamanmda, Akdenizden gelecek. harb 
gemilerine kar~1 kapanmas1m, fakat ken
dilerinin husmi vaziyeti nazan itibara a -
lmarak muhtelif denizlerde bulunan do
nanmalarmm bundan istisna edilmesini is
tiyorlardt. lngilizlerle J aponlar ve uzak
tan Almanlar, bu sekle muanzdnlar. 
Onlar, daima miitekabiliyet esasmda 1s • 
rar ediyorlar. Cunku denizlerde Sovyet· 
Jerden kuvvetlidirler ve bu nazarl mi.ite
kabiliyet, hakikatte ve filiyatta onlarm 
hakimiyeti demektir. Sovyet Rusya ise 
Bogazlann Karadeniz donanmasma ac;:1k 
olmasmdan, filiyat itibarile pek az isti -
fade edebilir. (:i.inki.i Karadeniz filosu, 
bi.iyuk denizci devletlerin filolanna na • 
zaran pek zay1fttr. 

.Simdi Sovyetler, bu tekliflerini degi$· 
tirmi~ler, Tiirkiyenin bitaraf oldugu bir 
harbde, Bogazlarm her iki muharib tara
fa da s1mstk1 kapah olmasm1 istemi~ler _ 
dir. 

~onferans muhitinde, boyle bir vazi
yetm, Tiirkiyeyi istemiyerek harbe sii _ 
riiklemesi ihtimali ileri siiri.ilmu•ti.ir Ya · 
k . k ' . m, 

uvvetme c;o gi.ivenen magrur ve mi.ite-
arnz bir devlet~n. Karadeniz devletlerine 
taarruz etmek tc;m zorla BogwazJ • k ge<;mc-
ge alki~masJ ihtimali du•iini.ilm .. t" 
H lb k' b" I b ' u~ ur. . a u 1 oy e ir ihtimal, !ngiliz tekli-
fmd·e· daha fazla olarak vardu. Sovyet 
tekhfmde ise bize Bogazlan kapamak 
hakkt, ahden verilmi§ oluyor. Binaena -
le h b" I b' · Y oy e IT vaztyette iki muharib ta -
rafa da elimizdeki Bogazlar mukavele -
namesini gosterebiliriz. Bu muahede bizi 
Bogazlan harb gemilerine ac;maktan 
~ene.diyor, deriz. 1ngilit_ ve Sovyet tek -
hflermden Sovyetlerinki Tiirkiye hesa • 

Mes'ud bir evlenme 
Orman miifetti§i umumisi Mahfi 

km Mualla ile Ziraat Bankas1 miife 
ti§lerinden Ata Sanerin diigi.inleri d 
ak~am Porkotelde yap1lml§ ve bu mi.i 
yemmen toplanllda guzide bir ahb 
kiitlesi ham bulunmu§tur. Y eni evlil 
saadet dileriz. 

bma daha makul goruniiyor. Fa kat So 
yet teklifinin bir de zeyli var ki 0 

harb zamanmda Tiirkiye bitarafken B 
gazlardan bir filonun ge<;ip ge<_;memesi 
Milletler Cemiyeti Konseyinin karar ve 
mesi tezidir. F ransa ve Y unanistamn 
mu~~faa e~mekte olduklan bu Sovy 
tek!tfl, MI!Ietler Cemiyetinin, biiy" 
devletlerden kah birinin kah otekinin s 
yasetine alet olmast itibarile bizim hie; h 
§umuza gitmemektedir. 

Ciinkii Milletler Cemiyetine bagh 0 
m1yan milletler de vard1r. Bunlar, Mil 
letler Cemiyetinin karanm dinliyecekle 

"> S B -m1. onra ogazlar mukavelenamesi 
imzalam1yan devletler de vardJT ki AI 
manya, ftalya gibi kuvvetli denizci dev 
letler bunlarm arasmdadtr. Milletler Ce 
miyetinin karan yi.iziinden onlarla da hi 
tabm meseleler c;tkabilir. 

Nitekim konferansm 8 tarihli tebligin 
de ~i:iyle bir ibare de var: 

Konferans, Milletler Cemiyeti pab 
ile bagh olm1yan devletlerle Bogazla 
mukavelenamesinde imzas1 olm1yan dev • 
letler muharib olduklan takdirde bunlara 
aid ,. gemilerin Bogazlardan gec;i§inin 
men I keyfiyetinin irae ettigi hukuki v 
pratik cepheleri mi.izakere etmi tir. Teb 

ligin bu k1sm1 hayli miiphemdir. Bu c;e • 
§id devletler muharib olduklan zaman, 
harb gemilerinin Bogazlardan gec;:irilme
mesi mi mevzuubahsllr? Devletleri iki 
ayn muameleye tabi tutmak m1 istenili
yor? T ebligde kafi tafsilat olmad1g1 ic;in 
bu hususta bir~ey soylemek imkam yok
tur. 

Huli:sa, Tiirkiye bitarafken harb ha
linde, Bogazlardan harb Hemilerinin ge
<;i~i t;ok miihim ve kan~1k bir mesele ha
lini alml~tlr. Fikrimizce en iyi hal <;a 
rcsi, harb zamanmda Bogazlan biitii 
harb gemilerine kar~1 bilakayid ve §ar 
kapamak gibi goriiniiyor. 

Abidin Daver DAV'ER 



KUt;;Uk 
Hlkiye Kad1ndan dost 

~=================~=== Norvec hikAyasi ==~ 
- Hay1r, hayn, Pierrot, mar etmek I 

faydastz. Agztmdan bir~ey kapamazsm, 
yemin ederim. Seni ~ok severim, ~ok be
gendigin kadtn dostlanndan biriyim, ka
bul. Fa kat, agz•m• yoklaman, beni soy
letmege ~ah~man bo~. Otesini bilmem. 
Maamafih, bir~eyler bilmi~ oham bile, 
bunlan benden ancak en sonuncu olarak 
ogrenebilirsin. 

- Ve sonra da, bilmiyor musun ki, 
ben kannm en iyi dostuyum ~ 0 hal de~ 
Kadmlarm. birbirlerine aid olan yerlerde 
nekadar mektum olduklanm sana tekrar 
etmega Jlizum yok. Sen ki kadmlan ~ok 
iyi tamd•s•m soylerdin. Ne J Demek, 
benden. karma aid eyleri ogrenmege ~a
h 1yorsun. Demek, beni bu mukaddes 
su saklamada maglub etmek niyetinde -
in? Soyl~nilecek ~eyin ikimiz arasmda 

kalacagma ve bo~bogazhk etmiyecegine 
emin olsam, belki soylemeii;i dii~iiniirdiim. 
Halhuki. bunlan benden ogrenince ka -
nna gidip ~atacaksm. Kurnaz kann da 
bu taflarm nereden c;•kmt~ oldugunu ko -
layca ke~fedecek.. 

- Diinkii hareketinden intikam al -
mak maksadile seni fitillediii;imi anltya -
cak. Evet, onun bu kadar iyi dostu ol -
duktan, ve o da beni boyle tamdtktan 
onra arhk 1srar etmen.. Sana olanlan 

anlatmamdan bir~ey ~tkmaz. Fa bit ben 
onun tahmininden daha iyi dostuyum. 
Her zaman olduii;u gibi. bu defa da su
uyorum. Bu kadar konu~abilirim, yeter. 

Fa kat, hay1r.. Sana hic;bir ~ey anlatma
c:Lm ya ~ Sen de en kiic;iik bir vesvese u -
yandtrmadtm, degil-mi~ Asia. Oyle mi~ 
~u halde ~. Hatta, kocamm $U Charles 
denilen yumurcakla aramda gec;tigini 
farzettigi ~eylerden de bahsetmedim .. Sen 
Rusyada tetkik seyahatinde bulundugun 
zaman zarfmda hi~ kanndan aynlmadtm. 
Karmm ~erefini korumak i~in, ona bir 
nevi paravana vazifesi gordiim. Bir ke -
limecik soyliyeyim, 0 kelimecik bu i§i 

tamamile aydmlatmaga kafi gelir. Ma -
amafih, miithi~ bir ktskanc;ltkla susmayl 
tercih ederim. Oiinyada hic;bir kuvvet 
bu mevzuda bana bir tek kelime soylet
mege muktedir de!i;ildir, anhyor' musun ~ 
Zira, biliyorum ki, ben onun en iyi kadm 
dostuyum.. En iyi kadm dostu .. 
- ... 
- Bilirsin. Be~ parmagm be~i de bir 

egildn. Senin kann kocama, onaan bol 
bol para istemekligimin, diger kadm dost
lanmtzl kudurtmak ic;in birkac; fazla ~ap
ka almak maksadmdan ileri geldigini 
ciylemed, m:? Belki. Simdi, sen de benirn 
uraya, onun da berbere ve terziye para 

yeti tirmek icin mutfaP;t tamtak1r bnakh
Rlnl anlatmak niyetile !tCidigimi zanne

k•in. Bereket versin, bu tiirlii hare -
etler kocalann pek gozlerine ~orlinmez. 
e btlha sa di~erlerine nazaran ... En son 
anlar hakkmda bir§CY soylememe, tsrar 

etme. Hie bir ey soylemiyecegim, hatta 
eu f!•hin hikavesini bile ... 

Adana 

Adana (Hususi) - K1§ ic;inde ve ba
harda c;ok muvaffakiyetli temsiller ver
Jni~ olan Adana Halkevi temsil komite -

Be~i k1rk iki ge~e 
Cumhunyet» m zabrta romanr: 101 

Yazan: Charles da Richter 
Bu bir ba~hk gibt bir§eydi. Fa kat ka

d kesilmi~ oldugu i~in biitiin harfler gQ
kmiiyor. Yalmz ~unlar sec;iliyordu: 
HI... A}EST ... ICE 
- Bundan tabii bir§ey anla§Jlmaz. 

Fakat tamamlarsak ~u ingilizce kelimeler 
meydana gelir: 

ON HIS MA]ESITES 
SERVICE 

Bunlimn manast $Udur: Majestelerinin 
zmetinde. Bu; nerelerde goriiliir, bilir 

misin} 
Scotland Y ardm, Biiyiik Britanya ne

zaretlerinin ve «Gizli servis>> in resmi 
Z&rflan iizerinde... Bu kag1d parc;asmm 
raya Abdei-Mesin tarafmdan kondu -

,u ne malum, diyeceksin, degil mi? Pos
ta dam asma bak: 1 aii;ustos. Herif bu 
xlada iic; ay oturduktan sonra te~riniev
"el aymda tevkif edildi. Otekini arhk 
.endin anla. Demek ki bu esrar~ngiz olii
aiin bir tek sebebi var: «Gizli servis l » 
) halde Abdel-Mesinin ortadan kaldt -

- Allah•m. ~u kumar borclanm ode
mek i~in!.. Brice kar 1 o kadar kuvvetli 
bir ihtiras besliyor ki. Bir ogrense masa
nm ba~mdan kalkmtyacak, vanm yogunu 
verecek. T abii bu bir aytb degil, anh -
yorsun. Soziim ona, faziletli gec;inen baz1 
kadmlar var ki -senin kann rnesela-, daha 

bris; oynamasm1 bilmezler. Hakikaten bu 
kadmlar, bri~; masas1 altmda bacaklanm 
ho landiklan adamm bacaklan arasmda 
hissetmek saadetini tatmamt~lardJr. Bu 
bacak hikaycsinde muvaffak olan bir bin
ba~tyt ne diye kanna takdim ettim. San
ki .. 

- ... 
- Dli§i.iniiyor musun?. Bunu ben ister 

miyim, samyorsun? Gevezelik ediyorsun. 
Pierrot l On a siikunetle: «Bu, dedim, be
nim dordiincii flortiim. Erkekler ilk go
rlinii~lerinde muvaffak olacaklarml~ tesi
rini verirler. Bun a pek kulak asma 1» .. 
Bunu ona soyledim. Bunda ciddi idim. 
Bunu ka~la goz arasmda, kadmlarm bu 
tiirlii konu~malanndaki gizli hilelerle ve 
vuzuhla anlathm. 0 adamla aramda hie; 
bir hikaye cereyan etmi& degildi. Halbu
ki, karmm ona goz koyu~u beni hayrete 
diisiirdii. T uhaf m1, dersin?. Oyle degil 
rni?. 

- ... Sonra da, biiti.in suvare devamm· 
ca, kadm ve erkek dostlar arasmda be -
nimle ancak bir iki c;ift laf etti, o kadar. 
Georgette ban a dedj ki: «Sana kar§t 
diinkii hareketine bir mana vermek gli~;. 
Ben senin yerinde olsam, kocasmm kula
gmt bi.ikerdim !» ... Lily ve Else, Carine 
ve Erica bu i~i yapmam ic;in beni epey 
zorladtlar. T asavvur edersin, tabii nafile. 
Hele, o ptsmk lrene bana gelip te «ma
demki Pierrotnun dostu oldugunu soylii -
yorsun, o hal de onun qoziini.i ac;mahsm !» 
dedikten sonra, soylemekligime kat'iyyen 
imkan yoktu. Anladm m1? Boyle bir§ey 
yapmama imkan yok. Fa kat, bunun i~in 
flTSat zuhur etmeli, ve biirona gelebilmek
ligim ic;in de yolum bu mahalleye dii~ • 
meliymi§ .. 

- Bir~ey soylemiyorsun, Pierrot? 
Hep susacak mtsm 1 Dinle. Hay1r, mar 
etme, fazla hie; bir~ey soyliyemem. Sayed, 
onun bana yapml§ oldugunu ben ona yap
saydJm, bir bahane i]e kocamm yamna 
gelir, ve her§eyi anlahrdt. F akat, bana 
gelince, boyle bir alc;akltg1n benden bek
lenmesine bile tahammiiliim yoktur. !n
sanltgm dostluklara neler medyun olmas1 
icab ettigini pekala bilirim. Y almz, soyle
mek istedigim ~ey, kanndan sana kar~1 bi
raz titiz, nastl soyliyeyim, biraz ihtiyatlt 
hareket etmesini rica etmendir. Arhk, ta
hammiiliim son haddine vardt. hi ola • 
y1m, s1r saklayJcl olay1m diye bugiine 
kadar sustum; fakat, soyle ona, eger boy
le giderse, ben de kozumu oymyacag1m, 
bunu iyi bilsin! 

c;eviren: 

$ERIF HULUSI 

turnesi 

sinde <;ah~an gender, havalarm c;ok mii
said gitmesinden istifade ederek, yakm 
kasabalarda, haZJTiadJk!an piyesleri tern-

nlmas1 bo§una degildi. Fa kat siyahlt ka· 
dmr elde etmeli. Her§ey o zaman anla§t· 
lacak. Binaenaleyh mahkeme sal01wna 
kimin vasttasile girdigini meydana c;tkar
mahytz. 

Onlar dt§an c;tkttklan vakit, mada ga
zetesini okuvan ihtiyar meydanda yoktu. 
Polis sefi: 

- Bizim ihtiyar gazete okumaktan 
b1km1s olacak ki arttk goziikmiiyor l dedi. 

Otel sahibi hayretle: 

- Gene mi geldi? diye sordu. Oc; ay
du meydanda yoktu .. Y ani Mosyo Me
sin tevkif edileliberi ... Hergiin saat gibi 
rnuayyen zamanlarda gelirdi.. Mosyo 
Mesin vakalandtktan sonra arttk ihtiyan 

gormeyince nazan dikkatimizi c;ekti. 
- 0 halde bir daha gelirse polis mii

di.irlii~iinde bana telefon edersiniz: Mii
fetti& Ochille Bastien. 

Otomobile atladiklan vakit polis §efi 
arkadasma: 

- Demek ki ihtiyan yakalamakla da 
isimiz olur. dedi. 

Achille Bastien yaz1hanesine doni.in -
~e J acoues Morand : 

- T elefonda sizi arad1lar, dedi. 
- Miihim bir i$ ic;in mi? 

- Hakim Hendi Saverne evinde olli 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

istatistik Umum Miidur
liigii ne,riyah 

1statistik Umum mtidlirltigii di::irt sa
hafelik bir kanun olan 1 say1h ne§riya
hm 1927 de yapm1~tt. 

Bu senenin ilk altl aymda, bir tanesi 
yedi yliz ktisur sahife olmak lizere, ~1-
kard1g1 dort mtihim eserden sonuncu -
sunun saylSI 78 dir. Bu kitablarm di::ir
du de birbirinden istifadeli, memleket 
hakkmda malumat verme hususunda 
birbirinden yararhd1r. 

cistatistigin k1ymet ve mahiyeti, be
§eri malumat manzumesindeki mevkii 
~ok biiyi.iktiir. Bugi.in istatistik bizzat 
bir ilim telakki olunmaz, bir~ok ilim -
!ere tatbikr kabil olan bir usul addedi -
lir. 9iinkii istatistik mi.irekkeb bir mec
mua yerine, vasati bir hat, degi§en ne
ticeler yerine, bir kararda kalan unsur
lar ikame eder. Ve vakralarm inkisam
lanm veya aralanndaki adedi mi.inase
betleri tahlil suretile hadisahn tetkiki· 
ni ikrnal eyler. Ayni zamanda bu usu -
li.in tatbikmda bi.itun ilmi tetkiklerin 
esas olan prensiplerle rnti§ahedeye mils 
tenid her ilme has olan merhaleler 
mevcuddur.• 

Istatistigin bugi.inki.i mevkiini bu su
retle muhtasaran ifade ettikten sonra 
escrleri takdim edelim: 

Bu senenin ilk kitabr cGenel Ni.ifus 
Sayrrnh adhdrr. 20 ilkte;~rin 1935 te ya
p!lan niifus say1mma aid kanunlar, ta
limatnameler, kararnameler, tamimler 
ve ornekler biiytik krt'ada 145 sahife 
tutan bu esere kamilen dercedilmi~tir. 
Yurdumuzda yap1Ian ilk ntifus sayrm • 
Ianna dair vesika arayrp bulamtyanla • 
rm ~ektikleri s1kmh kar§tsmda, mev -
cud btittin malfunatt toplu olarak ted
vin etmenin ne himmetli bir i§ oldugu
nu aynca kayde liizum var mr? 

Vilayet Hususi idareleri 1929 - 1933 
seneleri faaliyeti hakkmda olan bu se
nenin ikinci kitab1 Cumhuriyet rejimi
nin vilayet hususi: idarelerine varidat, 
masarifat ve memurlar bak1mmdan 
verdigi inki§afr, tekamtilii kat'i rakam
lara istinad ettirerek meydana koy -
maktadrr. 

!statistik ytlhgr 1934 - 1935 seneleri 
i~in tertib edilmi~ belliba§h bir abide -
dir. Memleketin tabii halini, niifusunu, 
srhhat ve i~timai muavenet, adliye, 
maarif sahalarmdaki umumi faaliyeti, 
ikbsadi ahvali, mali vaziyeti, naf1a ve 
mlinakalat i~lerini ve biitiin bunlarla 
alakadar birc;ok i.§lerin son senelere aid 
durumlanm ~ok canh olarak tebariiz 
ettirmektedir. 

Bu eserden aynca bahsedecegimiz -
den ~imdilik bu ti.ikenmez malumat ha
zinesini yalmz tavsiye ile iktifa ede -
cegiz. 

Bu senenin dordi.incii kitab1 da cTa
nm istatistiklcri• dir. 1928 - 1934 sene
lerine aid bi.iti.in zirai istatistikler bu
rada cemolunmu§tur. Topraklanm1zm 
aynh§ ~ekli, ekili§i ve mahsulleri gi::is -
terildikten sonra bunlarm vilayet iti -
barile taksimatile, giilyagcrhg1, tiitiin, 
i.izi.im, meyvalar, ipekbi::icegi, ancrhk, 
tavukc;uluk ve kesim havanlan hakkm
da istatistikler dercolunmu§tur. 

Bu eserin topladrg1 malumatm neka
dar faydah oldugunu bir kat daha mey
dana ~1karmak i~in 1926 da c;tkanlml§ 
olan cZiraat istatistikleri. ile muka -
yesesini tavsiye ederiz. 

Biittin bu kitablan gormek, okumak 
istiyenlcr umumi kiitiibhanelerde bun
Ian bulabilirler. Hic;birinin fiatmm ya
zth olmadtgma bakl11rsa aynca satll -
mad!klarma hi.ikmetmek icab eder. 

Bu vesile ile ~ok muazzam bir i§ ba
§armakta olan !statistik Umum mlidiir
liigiinti hararetle tebrik edelim. 

sil etmegi kararla§brmi~lar ve Ceyhana, 
Kozana, Osmaniyeye ve Dortyola tur • 
neler yapmt§lardrr. 

Yukandaki resim, temsil komitesi
nin bir yolculuga ~1kmak lizere de
korlar ve sair levaztmile haztrlanrnt§ bu
lunan genclerini gostermektedir. 

bulunmu§l .. 
- Cinayet rni ~ 
- Hay1r, intihar. 
Henri Saverne, Ebdel-Mesinin sor • 

guya c;ekildigi ceza mahkemesinin reisi 
idi. 

Bastien: 
- y aztk, dedi, fa kat bu oliim saye -

sinde belki de fotografc;t kadmm hangi 
kap1dan mahkeme salonuna girdigini an
lartz. 

Durkheim ile beraber hakimin evme 
gittiler. Ailenin doktoru Mornard olii -
niin ba§mda idi. Achille Bastien sordu: 

- Oli.im hakkmda hic;bir §iipheniz 
yok mu? 

- Hie; .. Buraya geldigim zaman ro
volveri elinde stms1k1 tutuyordu. Ben ge
linciye kadar da cesede kimse dokunma

mi§. Bana kahrsa oleli a§agl yukan bir 
saat olmah. Maamafih bunu u~aktan da 
anhyabiliriz. 

U§agt c;agtrdtlar. Polis §efi isticvaba 
ba§la~h: 

- Saat dortte efendinizin odasma ge
lince kap1y1 kapah bulmu~sunuz. Reis 
her zaman boyle kapamr m1yd1 ~ 

- Evet, bir miiddettenberi ... 
- Demek saat dortte efendiniz daha 

Beynelmilel Bebek sergisi i~in haz1rhk 

8 agustosta Kermes vesilesile ac;Jlacak ve saire gibi her tiirlii malzemeden yap!· 
Beynelmilel Bebek sergisi ic;in K1z1lay labilecektir. 
Ce!!liyetine herglin muhtelif memleketler- :: - Boylan azami seksen santimi 
den ve yerli bebekler ic;in tertib edilen mii- gec;miyecektir. 
sabakaya i§tirak ic;in birc;ok bebekler gel- 3 - Nihayet 28 temmuz ak§amma 
mege ba§lamt~tlr. Miisabakada birincili-. kadar bebeklerin KIZllay Cemiyeti Emi
gi kazanacak bebege 100 lira ikramiye nonii Kopriiba~mdaki §Ubesinde s•.r~i ter-
verilecektir. tib hevetine teslimi laztmdrr. 

Miisabakaya i~tirak ~art! an: Y ukanda gordiigiiniiz resim gelmi§ 
1 - Bebekler kontr plake, bez. mulaj olan bebeklerin bir kac;m• ostermektedir. 

<;erkeakoyde giizel hir su 
hulundu 

~erkeskoy (Hususi) - Nahiyernizin 
sulan ihtiyacdan c;ok az oldugu ic;in halk 
eskidenberi s1kmtt c;ekmekteydi. 
Ku§bahc;ede ge~en sene bulunan ve hc;
niiz ana boruya ilave edilmiyen memba
m takriben 350 metro ilerisinde mebzul 
bir surette ve ayni nefaset ve lezzette diger 
bir su bulunmu~ ve mamba1 temizlenrni§
tir. 

<,::erkeskoyli.iler bu memba sayesinde 
giinde 25 tondan fazla bir suya daha ka
VU§ffiU§ bulunmaktad1rlar. Bu sudan na
hiyenin istifade ettirilmesi c;areleri ba§a
nlmak iizeredir. 

( YENi ESERLER ) 

(_A_S_KE_R_Li_K _is.;._. L_ER_i _) 
~ubeye davet 

Bcykoz Askerlik ~ubesinden: 
Beykoz Askerllk §Ubesinde kayidli malfil 

subay ve eratla ~ehid yetlmlerlnin tiitun 
ikramiye paralan dagrtma giinleri salt, 
per§embe gi.inleri sabahtan ak~ama kadar
dlr. Bugiinlerde para alacaklar fotograf, 
maa~ !Mnedl resmilerlle hlrllkte Beykoz 

Malmiidiirli.igtine ba~vurmalan i!ln olu. -
nur. 

~ubeye davet 
Be$ikta~ Askerlik 9ubeslnden: 
:;lubede mukayyed piyl!lde yarsubaylann 

(313 lla 326 dogumlu dahl!) adreslnl deiti~
tirenlerle yoklamaya gelmlyenler!n 20/7/ 
936 ak$amma kadar §ubeye miiracaatleri 
iliin olunur. 

Caomlar, konferanslar, kongreler) 
Toplanbya davet 

( Bu ak~mki program 
iSTANBUL: 
18 muhtelif plaklar • 19 haberler • 1-9: 

hafif musiki par.;alan (p!akl - 20 balk m 
sikisi - 20,30 stiidyo orke$tralan .. 21,~0 ~o 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm g, 
zetelere mahsus havadis servisi verilecek 
tir. 

ViYANA: 
18,35 Gractan naklen konser - 19,111 s 

haberleri, seyahat haberlerl, konu~a. 
20,35 opera komik: Bir giinliik kral • 23.0 
haberler - 23,15 e~lenceli konser - 23,55 k 
nwtma - 24,10 esperanto yaym1 - 24,20 ko 
serin devaml • 24,50 Viyana musikisi. 

BERLiN: 
18,05 il'amofon, konu~ma - 18,55 huku 

ki nasihatler • 19.05 Liiyipzlg"den konser • 
20,05 gelecek haftamn program1 - 20.25 
11an konserl • 20,35 framnzca ders - 20,&0 
giintin ak!sleri, haberler - 21.15 plyano mu 
slkisi • 22,05 Hamburgdan nakil - 23,05 hil'" 
va raporu, havadis, spor • 23,35 e~lenceU 
konser. 
BUDAPE~TE: 

18,05 Cazband taktmr, spor haberlerl • 
19,10 Macar mu iklsl, konferan - 20.05 
konser - 21,20 iyasi haberler • 21,35 kon• 
scr - 23,05 haberler, gramofon - 24,15 cin .. 
gene musikisi, son haberler. 
BUKRE~: 
18,20 orkestra kon.serl, handis • 19.110 

konsel'ln devamt, konferans - 20,20 gra ., 
mofon, konferans - 21,20 gramofonla ope• 
ra yayrm, lstlrahat esnastnda haberler ve 
spor - 23,50 frans1zca ve almanca haber • 
ler - 24 haberler. 

LONDRA: 
17,05 senfonik kon.ser - 18,20 cocuklQl'l!l 

zamam, havadis, National istasyonu - 21,05 
plyano He e~lenceler - 21,20 Polonya mu • 
sikisi - 22 muslklli piyes - 23.15 spor, ha• 
vactis - 23,35 dans mu ikisl • 24,35 hava • 
dis - 24,45 gramofonla ~arktlar. 

PARiS [P. T. T.l: 
17,35 .;ocuk ~arktlan, orkestra konserl • 

18,35 konu\lma, gramofon • 19,05 orkestra 
konseri, ha vadls - 20,40 italyan senfonlsl • 
21,05 musiki konu~mas1 • 21,35 piyes - 23,35 
havadis. 

ROMA: 
17,45 konu!Jma, dans muslklsl - 19,25 ya

bancl dillerde konu§ma, seyahat haberle • 
ri - 20,25 e~lenceli muslkl - 20,50 fran.s1zca. 
haber!er - 20,55 Yunanlstan i<;in yaym • 

Lokman hekim~ 
Bilmeyiz, doktor Haf1z Cemali tam -

mryan var m1d1r? Zannetmiyoruz. Fa
kat bilmiyen varsa tamtmak ic;in §U ka
dar soylemek kafidir: 0, !stanbulun 
Lokman Hekimidir. Herkesin · tamdrg1 
ve sevdigi bu adam adeta biitiin haya -
tim ve biitiin kudretini herkes i~in vak
fetmi~tir. Fas1las1z faaliyetini halka 
hasreden bu fen adam1 §imdi Lokman 
Kekim adile bir halk mecmuas1 lflkar -

maga ba§lamt§tir. 

Ttirklye San'at Mekteblerl Mezunlan ce- 21,10 havadls, grarnofon - 21,45 operet: 
miyetinden: / Cemiyetimlz resrnen teesstis Eva, istirahat esnasmda konu§malar, son-

ra dans muslkisl, istlrahat esnasmda 1n 4 

etmieytir. Biitiin San'at mekteblerlnden me- gilizce haberler. 

'' -,1' 
Birinci say1s1 inti§ar eden cLokman 

Hekim. de ah§tlgtmrz §ekilde bir hbbi 

mccmua karakteri aramak manas1zd1r. 
Doktor Haf1z Cemal, mecmuasmr, sa -
dece doktorlara okutmak ister gibi bir 

miindericatla c;•kan klasik bbbi mec -
mualardan tamamen ayrrml§tlr. 

Lokman Hekimde, her kari, her ara
drgrm bulacaktlr. 9i.inki.i risale hakiki 
bir Lokman Hekim gibi her okuyamn 
her derdine, her ihtiyacma cevab ver -
mek ic;in haztrlanmt§br. Onda s1hhat 
bahisleri, ogiidlerile beraber daha bin 
bir §ekilde yaZJiar bulacaksmrz. Mut -

laka okuyunuz. 

Frana1zca deraleri 
Yaz mevsimi, lisan i~in ~ah~maga en 

miisaid zamandrr. Diplomah ve pratik 
bir metoda malik bir Fransrz bayam 
miisaid §eraitle ders vermekted1r. Ga -
zetede (C.) adresine yaz1lmahd1r. 

Yeni c;rkb 

<;l<;ERON 
Hitabetile bi.iti.in eski Roma ta

rihini parlatan 9ic;eronun bu ter
climei bali o zamanlarm en yiik -
sek tarihc;isi Pliitark tarafmdan 
yazllrnr§tl. Haydar Rifattn kalemi
le dilimize ~evrilmi§tir. 40 kuru§. 

hayatta idi. 
- Evet efendim. 0 saatte ona mek

tublannt gotiirdi.im. V e istemiyerek go -
ziim odadaki sa ate ili§ti. F akat kapt ar
kasmdan demirlenmi§ti. 

- Peki o halde oliiniin saatine ba -
kahm. Dii~erken belki durmu§tur. 

Baktilar. Saatin carnian kmlmt§tl; ve 
akrebler 3,37 yi giisteriyordu. 

Polis ~efi devam etti: 
- Demek oliim saat 3,37 de vukua 

gelmi§; sa at 4 te kap1 siirgiilii iken be§te 
nas1l ac;tk bulunuyor? Acaba olmezden 

evvel reis kendisinde bu kuvveti bula -
bilmi§ midir ~ 

Doktor: 
- imkans1z, dedi. Oliim anide ol -

mu~tur. 

- 0 halde ic;eride bir ba~kas1 vard1. 
- Bu da imkansJZ. Clinkii o zaman 

bu ba§kastnm c;ama~ITCI kadmm oniinden 

gec;mesi lazimdJ ki goriili.irdii. Y almz bir
§ey var. Efendi arka kap1ya inen bir 
merdiven yapt1rm1 h. Buradan baz1 zi -
yaretc;ileri kabul ederdi. 

- Demek buradan kim olursa gori.in
meden c;tkabilir, oyle mi ~ 

- Evet. 
Achille Bastien yazthanenin gozleri-

zun arkada§lanmtztn a3a kaydl i~in her -=-------------~~ 
cumartesi saat (3-7) raddelerlnde Divan -
yolunda (118) numaralt merkez dairesine 
acele muraca9 tlerinl dileriz. 

Mev lid 
Berayi tedavi istanbulda bulunmakta 

iken bu kere vefat eden Trabzon giim
rUkleri ba§'rt\UdtirlUitUndcn miltekald 

Nazmi Usteoglunun klZl ve gi.imri.ik 
memurlarmdan Ccmal Saracoglunun 
rE'fikas1 Nebahat Saracoglunun ruhuna 
ithaf edilmek iizcrc Aksaray Valide 
camii ~erifinde bugiin cuma namazm1 
muteak1b Mevlidi Nebevt krraat cttiri
leceginden arzu eden ihvam dinin ha
Zir bulunmalan rica olunur. 

Mi.iteveffiye Bayan Nebahatin zevci 
Cemal Saracoglu r--------• TAKSiM 

BAHCESi 
Berlinin ~~~k dansozleri 
GERTY & JOHN 

VON UHL 
Sevimli beynelmilel ~antoz 
LiViA • FLORETTY'nln 

yeni numaralan 
TRiO MARTiNESCU 

eksantrik danslarmda 
TOMMY TOMMEH 

Yiizde yiiz Amerikan numara:ara 
vesair 10 ei[lenceli numaralar 

Gece yausmdan sonra biltiin §lk 
ve kibar hatk 

KARAMBA'da 
toplamyor ar. Ve S >/'ART BOY'S 
orkestrasJmn terenniimab altmda 

dana edip ei{leniyorlar 

ni kan§tJrrnaga ba§ladJ. Dosyalara hie; el 
si.iriilmemi~ti. Y almz en alt c;ekmecede 
gozline bir§ey ili~t1. Bunu ne arkada~ma, 
ne u~aga, ne de doktora gostermek is -
tiyordu. N as1! etsem diye dii§lini.irken 
Durkheim onu mii§kiil mevkiden kurtar· 
dt. Gene miifetti~ pencereye yakla~ -
ttgl zaman «bakm hele! » demektcn 

kendini alamamJ~IJ. Herkesin gozleri pen
cereye doni.ince Bastien de bundan istifade 

ederek buldugu varakay1 ki!fseye goster
meden cebine yerle~tirdi. Bundan sonra 
arkada~mm yanma gittigi vakit o da hay

retini sakhyamadt. 
Cazete a. torii ihtiyar gene bir maya 

oturmu~. l§Jgm azhgma ragmen okuyadu
ruyordu. 

Durkheim: 

-1 Bu sefer elimizdel diye homur • 
dandt. 

Bastien tashih etti: 
- Daha dogrusu o bizi tarassud edi

yor galiba. 
iki arkada~. B§agl indiler. Polis ~efi: 
- Y oksa, bizden evvel yukan ~1km1§ 

olan erkek vc:ya kadma nezaret etmi~ ol
rnasm? dedi. 

ihtiyar bu mada ayaga kalkarak yii
ri.imege ba§lad1. Sivil polisler de onu Ia-

Nobet~i Eczaneler 
l3u gece nobetgi olan eczaneler ~unlar • 

du·: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda !Etem Pertevl, Alemdarda 

(SJrn Rasirnl, Baklrkoyde Ci:stepan), Be • 
yaz1dda <Belklsl, Emlnoniinde (Be~lr Ke· 
m I. , 
gtimriikte (Suad l , Ku~;ukpaz r a. (Ha..sa 
Hulilsil, Samatyada (Erofilosl, Gehremi -
ninde (Naztml, §;ehzadcba~mda. Ci:sma.il 
Hakktl. 

Beyoglu cihetlndekller: 
Galatada <ismetl, Haskiiyde (Yen! Tiir

kiyel, Kastmpa$ada (Turanl, Sanyerde 
(Osman), ~i§lide (Halkl, Takslmde (Tak.o 
slml, <Beyoglul. 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakiler: 
Biiytikadada (~inasil, Heybelide (Tan at), 

Kad1k6y Eskiiskele caddeslnde (Biiyfik), 
Kad1k6y Yelde~lrmeninde (Ugler), Uski.i • 
dar imrahorda (imrahor). 

TAI(~iM p "HCESiNDE 
HAL K 

OPERETl 
Bu aktam 
21.45 te 

5EVDA OTELl 
Pek yakmda 

RAHMET 
EFENDt 

MasalarJntZI aymmz- Tel. 43703 

MlJESSiF BiR iRTiHAL 

!;iehrimizin maruf kagrd ve kutasiye 
tiiccarlarmdan merhum Bay Ali Asa:a
rm e~i, Ekmcl, R1za vc iffctin anneleri 
Sayan Hatice Asgari bulundu~ Karls· 
bad ~chrinde vefat ctmi tir. 

kibe koyuldular. 
Biraz sonra ihtiyar gene bir maya o • 

!urdu. Polisler, acaba bu herifin bi.itiin 
hayatt ma iizerinde mi gec;er, diye di.i~i.i
niirlerken bir§ey dikkatlerine c;arplt. Kar
§1 tarafta bir kadm online bir kitab a~ -

mt§, sanki hayaller kuruyordu. Bu kadm 
oraya polislerden evvel mi gelmi~ti? Y ok· 
sa sonra m1? 

Bastien dikkat etti, kadm bu karanhk
ta bir&eyler yaz1yor ve aradamada uzun 
boylu durakltyordu. Acaba §iir mi yaZ!· 
yordu? Daha ciikkatli bakt1. Kadtn keli· 

me yazmtyor, bir taktm harfler notediyor
du. Bir haber miydi bu? Fa kat bu haberi 
kim dikte ediyordu? Kulak verdi, ihtiyar 
flSIIdamiyordu bile. Parrnak i~aretinden 
~uphe etti, lakin herifin elleri cebinde idi. 

Kadm ayaga kalkmt~tl. Bu sefer onu 
takib ettiler. Bu defterde herhalde bir i§ 
vardt. 

Kadm kaq1 tarafa gec;ecegi strada bir 
otomobil htzla iizerine gelmi§ ve ic;inden 
uzanan bir el c;antasile defterini kap1p 
kac;mt~h. Kadm bag1rarak kafasmr kal• 
dtrdigt vakit yiiziine 1ey1k vurdu. Durk • 
heim hayk1rmaktan kendisini zor tuttu. 
Y alntz arkada§lna §unlan fiSIIdadt: 

(Arkasl oar) 
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1Sll19RE MEKTUBLARI 

Her ne pahas1na ol~us.a 
olsun miidafaa kuvveb
mizi arbrmak Iazimdir 

CUMHURiYET 

Bir kay1k devrildi 

Y olcu kurtartldt, sandal· 
ctdan haber yok 

ingiltere silahlaniyor 

Bu sene i~in 190 milyon 
tahsisat kabul edildi 

Akdenizdeki 
beraber 

Anavatan 
daimi filo 

filosunu ~ekmekle 
kuvvetlendirilecek 

A vrupa diplomatlarinin 
silahs~lanma sozleri bir 

agiZiartnda dola.an 
siyaset manevrastdtr 

Kuzguncukta icadiye caddesinde 122 
numarall evde oturan 29 ya§larmda 
seyyar h1rdavat~1 Yako, Kad1ki:iy va -
pur iskelcsinden 3783 numarah kay1kc1 
Mustafanm kay1gma hurda demir yiik
lemi§ ve Unkapanma gitmek iizere yo
la ~1km1§hr. 

Kay1k Sarayburnu a~1klarma geldigi 
srrada ~ok yiiklii oldugundan su alma
ga ba§laml§hr. Kay1k su almaga ba§la
ymca Yakoda §afak atml§ Ve biraz kt
p1rdanmca kay1gm muvazcnesi bozula
rak albora olmu§tur. Dcnize dii§en Ya
ko camm kurtarmak ic;in hemen kiirek
Jerden birine sanlmt§, kaytkc;t Musta -
fa da akmtlya kaptlarak sularm arasm
da kaybolmu§tur. 

[Ba~tara/1 1 lnct sahtteaeJ 
ler ic;:in kabul edilen munzam tahsisat, 
293,700 !ngiliz lirasma. balig olmakta • 
d1r. 

smda vaki beyanatta Akdenizdeki ingiliz 
r.1udafaa kuvvetlerinin daimi mahiyette 
olmak i.izere arttmlaeagml soylemi§lir. 

Montrii 6 temmuz 93~ 
J M ·· ·· b ynelmilel st -enev ve ontronun e .. b. 

yasi ha.vasmt teneffUs ettikr;e hergunb .. 1 r~~ 
daha iyi gortiyorum ki Avrupa b kuyu 
b. b . . d k or. Har or -1r Ishra tr;m e 1vramY · .. I 
k D .. t .. mu"temadiyen soy enen usu. or gun 
g.. l .. l ·nsan!Ik hak, adalet, sulh, uze soz ere, 1 • 

si!Ah lanma mevzu[an etrafmda muh • a SlZ d b' • 
telif dillerle yapllan tath e e 1yata rag· 
men Avrupa korku ic;inde ~tvra.myor. 
T emelleri bozuk kurulmut btr sulhun 
~imdi biitiin fenahklan goze c;arp1yor ve 
bunlar goze ~arphk~ra, giinden giine bii· 
yiiyen harb tehlikesi kar~Ismda, Avru • 
payt idare edenler ne yapacaklanm bil • 
miyorlar. 

Milletler Cemiyeti miiessesesine bakt· 
mz:: Aktl ve mantigm, viedan ve a dale· 
tin, beynelmilel hukuk diye konulan ~a· 
idelerin hepsini athyarak kuvvet reahte· 
sinin viieude getirdigi emrivaki kar~_lsm
da ba~tanba§a riyakarhktan ibaret btr e· 
debiyattn ~effaf ortiisii altmda. utana u • 
tana boyun igdi. Ba~mda binleree sene
lik mtistakil bir taem panltilanm t~~tyan 
b. h"k" d r kuvvetli sozleri Mllletler 

tr u urn a m . b' k' 
Cemiyetioin kubbesi altmda h~~ d1~kak:s 

'd' . t' S a gor u 1, Yapmadan en 1 g1t I. onr d 
• k · Almanya an lllensub oldugu avmm v 

· · d duydugu tsll • ~ektiklerine k&t§l rc;tn e . d , 
tabla akhm kaybetm~•. ~~~.n ~~~ii aD:~~ 
tabancayt c;ekip kend1stnl oldur · . . 
sonra, Her Greiser Milletler Cemt~et~ • 
ne kar,t, ancak her~eye karat verm~t m· 
S I d .. "l n br'r pervasizhkla, ISle • an ar a goru e h 
'd'kl . . .. 1 d. ve ondan sonra «o • 1 enm soy e 1 d' k 
c' d' h t l'rimi doktiim I» 1yere ylffi 1 ra a tm, ,. .1 . 
k d .. 1 I etmek istiyen gazetect ertn en 111 e a ay k I b. 
b I "I" d' [ Deme o up 1 • urun anna gu uver 1 
t 1 den hi~r kimse memnun degil. 
en ~ey er I k .. d M'l 

lYe bu umumi ho§nud~uz_u .. ~~~n e I. 
letler Cemiyetinin otontes1 koku~den sat· 
stltru her tarafta onun tekrar canlan • 

•· d' 'I . ' ' d dmlmast ve kuvvetlen m mes1 u;m u • 
alar yaptlmasma ve dillerde yeni bir si • 
1" tzla ma projesi ola~makta olmasma 
ra en herkes silahlanmaga bak1yor. 

"'"'"" 
Bir de buradaki konferansa bakm.~z: 

l!k gun herkes g~ze~ gii~el n~t.uklar soy
liyerek Ttirkiyenm 1stediklennt vermek 
lUzumunda sade ittifak etmekle kalmtya• 
rak hatta hakktrntzm tesliminde birbirleri· 
}e yan~a c;1khlar, F akat, i§, bunu be~nel· 
mile! bir karar ,ekline koyrntya gehnce, 
teldifimizin hemen her maddesi, ya esaSI 
mUzakere edilmek iizere teknik komisyo
na, yahud da ~ekli degietirilmek iizere 
tahrir komitesine gitti. 0 komisyon ve bu 
kornite o zamandanberi bizim projeyi ii~ 
defa ba,tana~agt hatmetti ve neticede ha· 
tim duasmt yap1p, sulh ve selamet niyetine 
ufuklara iifiirmek nasib olmad1. Ni~in? 
'TUrkiye haks1z m1 ~ Elbet hakL. lstemi
Y~tlar mi) lstemekten ba~ka c;are olma-
dtg~ tna .. h k . . B ~ gore er es Ishyor. una ragmen, 
g~~en aym yirmi dordiindenberi miitema· 
diYcn yagtlan konu,malara Doktor RU~· 
tti AraBm ve arkada§lannt~ geeeli gtin • 
diizlii !;ah~malarma, bir ailrii temaslara, 
her raagelen yerde yaptlan ku~i.ik ki.ic,tik 
ko~feranslara ragmen henuz ~u dakikad 
~~tlte elde edilmi degildir. Ni~in ~ .Sunun 
~~_In ki Avrupada hi<; kirnse digerine em· 
myet etmiyor. Herkes istikbal endi§e>i 
i~inde kendisi i~in en ~tisaid bir ~ekil ve 
§art leminini dii~i.iniiyor. N etieede i~ ola
ca~tna, yani Tiirkiyenin istedigine vara· 

Cutnhurlfet., ht tefrlltua• 2 

lstanbul lokantaa1, IUks llimbalarile 
aydmlatllmlttl. Bunlann keskin ve .;ia zi
yau ma alarm ve bu masalartn etrafma 
toplanmt olan mU,terilerin yUzlerine vu• 
ruyordu. M iltterilerin ekseriyetini me • 

llr t ekil ediyordu. 
Lokantadakilerin hepgi gozlerini bu 

gelen kankocaya diktiler merakla 
ihtira1la. onlara bakiyorlard1,' 
Lokantact ve otelci Ali Dayt gUnetli· 

tersine ~evirdiii ka~ketini 'batmdan 
llr'JI.<uuHidan yart alafranga reverans yarl 

temennah §eklinde bir hareketle 
selamlad1: 

- Buyurun efendim, safa geldiniz, 
£alar getirdiniz efendim I 
Sohta, yeni mil~terilerine iki ki~ilik 
mall gosterdi. Kartkoca kutt kar,tya 

Jar. Ali Dayt, iki adtm otede e!le· 
;obeginin iistilM kaVu§turmu§, hiir -

bekliyordu. Stiha1 kur§un kalemle 

cak ve bunu herkes biliyor, buna ragmen, 
huy canm altmdad1r, herkes bir tarafa 
c;ekmege c;ah~Iyor! 

Bugtin F ranfurter Zeitungda bir rna
kale okudum, Avrupanm 1914 te oldugu 
gibi kutublara ayr1lmak cereyam ir;inde 
bulundugundan ~ikayet ederek alakadar· 
lann dikkatini celbediyor. Demek oluyor 
ki Almanya sulh istiyor; halbuki bir de 
obiir tarafa sorunuz, Ren rntntakasmm 
i~galindenberi yeni h.i£_bir so:z soylemiyen, 
!ngilterenin suallerine cevab vermiyen, 
derin ve karanhk bir !tikut ic;inde, sanki 
bir~eyler bekliyen ve beklerken de bir 
yandan haz1rlanan Almanyanm bu ka· 
pah ve esrarh vaziyeti kar~1smda Alm&n

Yako ki.iregc sanlml§ bir halde 
gecenin saat yanmma kadar denizde 
kald1ktan sonra Kmahadaya gitmekte 
olan Hi.iseyin kaptamn idaresindeki pa
zar motori.i tayfalan tarafmdan Haytr
srzada 1inlerinde gi:irUlmii§ ve kurtanl -
mt§hr. 
Kay1k~1 Mustafamn ne oldu~u daha 

belli dcglldir · 
Polis tahklkata devam etmektedir, 

yadan nastl korkuyorlar? ,Siiphe yok ki, Mallarl ve miilkleri ellerin
Avrupa heniiz kutublara aynlm1~ degil· 

den ahnan Bul a aria tan din henuz, orta yerde karar verilmi~ §ey- • 
Ier yoktur. F' aka~ ona dogru oyle itorku Tiirkleri 
veriei bir p;idi~ vard1r ki belki de hie; kim- Bulgar Makedonyumm Petri!; hava-
senin taraftar olmad1g1 bir :zamanda bile Jj.,indeki Kuti~re koyUnde oturan Tiirk 
bir barb c;tkabilir. Belki de bizzat bir harb ahali c;ok mii&kiil bir vaziyette kalm11 -
korkusudur ki harbin c;tkmasma sebeb o- lardtr. 
lacakttr! Anavatana go~etmek ihtiyacmt '>oktan-

Orta yerde otoritesi kaybolmu~ bir d1r hiueden ~rkta,Ianmiz bu tasavvurlan· 
Milletler Cerniyeti, bunun arkasmda 01 mevkii fiile koymak i.izere ellerinde ne 
birbirine kan~ml,, girift bir hale gelmi~ varsa. satarak hamhga ba§lamitlardir. 
bir tak1m paktlar, ittifakl&r sistemleri F akat her~ey yok pahasma sa.hhp i~ ha· 
vai ve biitiin bunlar, Milletler Cemiye • reket etrnege gelince o vakte kada.r hi~ 
tinin, kendisinden beklenilen vazifeyi ifa. seaini ~1 karmiyan Bulgar makamah, siz· 
edememesinden ileri geliyor. Bu paktlann ler Ti.irk degil PomakstniZ, muhacerete 
ve ittifaklarm, gtiniin birinde bugilnkti tabi olamazsm1z: diye bu i§e mfini olmaga 
arabsa~l halinden ~1k1p, kahotik ~ekil.den kalkt~m1~lardir. 
slynhp bir tak1m taarruz kutublan yap • Bu vaziyet karttsmda 89 hanelik Tiirk 
miyaeagi ne malum;> Hatta biraz daha ahali koyde malstz ve mtilksiiz ac; ve ae· 
ileri giderek diyebilirim ki bugiinkii dost- fil bir hale dii§miitlcrdir. Simdi bu zaval
luk paktlart, ademi tecaviiz misaklan, Itlar Ti.irk hiikumetinin tavaasutunu dort 
yahud tedafiit ittifak sistemleri, Avrupa- got.le beklemektedirler. 
mn karmnda te~ekktil edip nihayet hay a· -' •'-
ta gec;ecek olan yarmki taarruz kutublar!· Adana Tiirkku§U §Ubesinin 
mn rU~eymi bir varhgtndan ba~ka bir§ey faaliyeti 

Dort munzam tahsisat yekunu ise 
652,700 liraya <;1kmaktad1r. 

Bahriye biit~esine ilave edilen tahsi • 
sat yekunu, 11,015,000 lirad1r. 

Program, ordunun bo~luklanm dol -
duraeak ve tatbib ir;in takriben 5614000 
lira sarfolunaeakhr. 

Habe, • ltalyan ihtilaf1 dolaytsile a • 
hnmt~ olan hususi tedbirler i~rin yap1lan 
sarfiyat 1,252,000 lira tahmin olunmak· 
tadtr. 

Londra 9 (A.A.) -istenilen fazla 
tahsisat miktarlan ilan edilmi§tir. Bunlar: 
Deniz kuvvetleri ic;in 1,059,000, kara or· 
dusu ir;in 6,600,000 ve hava kuvvetleri 
i~in de 11 ,700,000 sterlin Iirasidlr. 

19.36 deniz in§aat programma: 2 kru· 
vazor, 1 filotilla kllavuzu, 8 diatriiyer, 1 
uc;ak gemisi ve 4 denizalh gemisi il&ve 
edileeektir. 

Hava kuvvetleri mtirettebatt 50,000 
den 55,000 e r;Ikanlacakttr. 

Deniz a$In hava filotillalartntn mikta· 
n da 1939 y1lma kadar 25 den 3 7 ye 
artmlaeaktu. 
Akdenizdelti ltutlvetler artmlacak 

Londra 9 (A.A.) - Royter ajansm· 
dan: 

Bu sabah salahiyettar mehafilde Ak
denizdeki tngiliz filosunun normal mik -
tara indirilmesine hemen ba~lantlacagt 
soylenilmekte idi. Normal miktara indir
mek demek halihamda Cebelitartkta bu
lunan anavatan filosunun tngiltereye ve 
gene mezk(ir denizde bulunmakta alan 
Uzak~ark filosunun da Uzak~arka don -
mege ba§lamast demektir. 

Bununla beraber ~u ciheti hahrlatmak 
ieab eder ki M. Eden, Avam kamara -

italyantn siyasi vaziyeti 
degildir. Bun®n dolay1 da diyeeegirn ki Adana (Hususi) - Adana Tiirkku· 
Avrupada goze c;arpan bugi.inkii huzur· ~u devamh <tah~malar netieesinde c;ok gil• [Ba§tarata 1 fnaf rahttede] 

suzluk, korku ve endi~e. miitekabil itimad- zel varhklar gostermege ba,lamt,ttr. Bil- Habefi&tanda oldiiriilen 
stzhk ~ekillerinde gorunen asabiyet, sa • hassa Mustafa, Cahid, Burhan ve Niya· 1 1 tayyareciler 
dece Avrupamn geoelik aritztdtr. zinin gosterdik!eri ietidad takdire ,ayan• Par~ 1J (A.A.) - Petit Parisien gsze-

teslnin Roma muhabiri, Habe§istanda I 9 I 4 ten evvelki Avrupada yalmz d1r. Genclerimiz fnoniinde a<;tlacak kam· 
ml.lletler arasJnda menfaat farklari, ·~·ya· . . k d b'l k . . b'· .. I oldiirillen italyan tayyarccileri hakkm-" pa. Ittlra e e 1 me I~In utun gayret e· d 
S.l gaye ihtilaflan vard1. Halbuki bugiin- r1•01· •arfetmekted1'rler. a ~i:iyle yaz1yor: 

c..:..-·---------~---! cTelef olanlarm miktannm resmen kii Avrupa milletlerini sade bu nevi z1d- - 1 1 i tigini ve mlidafaa bi.itc;emizin biit~enin blldlrilen rniktardan fazla o abi ece~ 
diyetler deg~ il, ayni zamanda doktrin ih- k 1 d Zl dil · umumi yekununa nisbetle kabankhgml abul edi mekte ir. ra ltle§re rn1~ 
tl']aAflar1 da aymyor. Bu iki tarafh ayn- k 1 t bl'- k. · tl d t 1 1 i gorerek rnemleketin ikhsadl inki~aft no - 0 an e tg rna mrs er en ve e B zc • 
hk amilleri, belki de milletler arasmda tai nazarmdan bunun biraz fazla oldugu Jerden bahsetmektedir k! bunlarm u~ 
yeni bir musademeyi taeil edeeek kuv • fikirlerine di.i§erdirn. $imdi goriiyorum ki tayyarenin mtirettebah arasmda bulun 
vetlerden olabilir. Hi~ degilse bugiinkti N "d mu§ olanlan muhtemeldir .• 

A 'II , d" k"l d hiik(imet hakhdtr. e yapip yaplp mu a· Populaire gazetesi·, dlyor kr··. ihtilaf ve "arpt~ma ami en un u er en A 
.,. faa kuvvetimizi arttrmak lazimdir. vru- cLekemti vak'as1, Habe§:~tamn bir 

daha kuvvetlidir. 'fo 'fo 'fo pa diplomatlannm agtzlannda dola~an s~- k1smmda italyan kontrolunun hentiz 
J;ihstzlanma sozleri bir taraftan ~ok saml· pek 0 kadar ciddi olmadlgtnl ispat et -

Bugi.in gene Montorde yagmur yagi- mi de olsa diger taraftan bir k1sm1 i<tin mcktedir .• 
yor. Ben de konferans1n _sa~t be~te Yapa- dahili ve harici bir siyaset manevrasl, di- Bir Fran11t. ga~ete•inin fCl)'c'kni 
cag1 ilk umumi ir;timaa mtl~a:enhlo~da~· ger bir k1sm1 ic;in de bir vakit kazanma dikhat makaleai 
da kapanm1~, goliin kuzgum stya 181 us- vas1tasldir. Her tarafta her nevi harb Paris 9 (A.A.) - Yakmda Brilkselde 
ti.inde u<;U§an §irn§eklere bakarak e~~aft~- malzemesi ve bunlara 1\id iptidat madde toplatlacak konferans hakkmda Echo 
d-. miithi§ bir tarraka ile pathyan gok gu· £iatlart son z&manlarda pek c;ok yUk~e.J· de Paris gazetesinde bir yaz1 yazmr~ o· 
ri~ltiiltti arasmda Avrupanlh bu h~l~ni mi~tir, herkes silahlamyor. Tiirkiye tc;In la Pertinax, diyor ki: 

d .. ·· .. Belk1' bana bu fena flkw de selamet yolu budur. Bizim Hn yegit· Fransrzlar, Almanlarla yap1lacak tc-u~unuyorum. . . . ... 1 ,.. • 
lr.ri ilham eden ~ey de tabiatm bu guru • nc. gaye miidafaa olduguna gore, en _iYI 1Iakinin Almanya ile dogrudan dogru • 
tiili.i ve kasvet verici manzarasldir; fakat, bitarafhk siyasetinin bile her~eyden evvel ya bir miizakereye giri§mek maksadile 

• I k , 'lAhl t · d'l ~ · · b'l ek ve bu u· yaprlmay1p Fransrzlarla, 1ngilizlerlc, . • h d k' huzursuzh•k ve agir I .1 a a emm e 1 eeeg1m 1m B 1 lk 1 'kl . 
s1yas1 ava a 1 . . d ~ l - ~ d h''k'' t' b' d . t' ~. her ne· e c; a 1larla ve - gelmck istedt en 
hakklndak·1 mu·· •ahedeler1mm ogru ugun- gur a u ume tn 1z en 1s 1yeeeg1 t kd. . bllA • · f d k• 1 v d' · · · • taka- a trdc - Italyanlnt arnsmda bir un· 
dan eminim. VI e a ar lgl, l~ImiZI hr~ag~mJZa. c;o meydana koymak i~ln yap1lacagmt 

Tiirkiye, Bogazlarm tahki'?ine k:rar rak, kabul etmek mecbunyetmdeyiZ. beyan etmekt d!rler. Almanya ilc mii -
vermekle tam bir isabet etmi§tlr. Dogru- Zannederaem, son iki hafta zarfltda %akerata sonradan vc ihtimaller mi.isa· 
sunu soylemek lazlm gelirse ?~n ~on se- gordiigtim §eylerden sonra vatanda~ an· id olursa bailamlacaktlr. 
nelerde hiikumetin ittihaz ethgi, b1~ ta • ma yazabilcccgim yegane dogru ve fay· ~ayet 1talyn, bu rnilzakerelere Al • 
kim tedbirlerin ve bilhassa verg1len.n ar- dah soz bundan ibarettir. manylltnn hemen i~tirak etmesini is • 
tmlmaS1ntn ikttsadi hayattmtzl ta:zy1k et- MUHITTIN BIRGEN tiyecek olursa Franst1. slyosetlne ~at • 

Abidin Daver DAV'Bll 

. d' · · · .. d ge~tr 1 yazllmt~ yemek hstestni goz en . 
Ali Daymm arkasmda duran gargonu c;a· 
::: k b" u"k bir kadeh rakt Ismarlad~o tsirara uy , .. t" e 
RakiSlndan bir yudum ic;ttkten ve ua u~ 
bir loluna da tUr§U yedikten aonra vatt: 

" t e btr yetinden memnun oldugunu gos er n 
tiWirla tabakastndan bir sigara ~Ikard!. 
Hemen firlayip c;akmagl c;aka~ lokan : 
tact Ali Day1ya da bir aigara tkram ettl. 
Ali Day1: , • 

- Allah omilrler venin beyefendtmiZ I 
T e§ekki.irile sigarayl aldt, fakat teed· • 

diiben yakmtyarak kulagmm arkasma 
sJki,tltdl. Saniha, bu lokantada tek ka • 
dm olmaktan s1krhyor ve etrafmdaki bii
tl.in gozlerin kendisine bakhglm aorerek 

Gene, yaklfrklr, ince bir birinci miiltizim karr kocanrn masasmrn 

ve hissederek rahatsrz oluyordu. 
Biraz sonra, lokantanm kap1smdan 

i~eri be~ alb ge?e. zabi,t . girdi. Bunlar, 
yuksek sesle ne~ eh ne§ elt konu~arak, §a
kala§ryorlardi. F akat !okantada, mutad 

oniine gelince birdenbire durdu 
hi!Mtnda, bir kadm g1iriiverince bird en - ~1hkh oturdular. Y almz, ic;lerinden biri, 
bire sustular, dinlediler ve ciddi bir tavlt gene, yaki§Ikh, ince bir miilazim, kart ko
takmdilar. Zabitler, Saniha ile kocast· camn masasmm oniine gelinee birdenbire 
n:n masasmm yamndan ger;erken k1sa ve durdu. Serbest bit tavtrla S3.nihayt ~oyle 
sert bir askeri selam verdikten sonra, gene bir sUzdU. Bir rnekteb ~ocuguna benzi • 
kadmtn arkasmdaki uzun masaya kar • yen yaramaz, ~irin bir hali V3.rdt. Onun 

Y eni yaprlacalt zrrhlrlar 
Londra 9 (A.A.) - Royter ajan • 

smdan: 
Salahiyettar bir membadan bildirildi

iine gore inoas1 mutasavver olan otuz be§ 
biner toni uk iki fngiliz ztrhhat • Ameri ~ 
kahlar yakmda in,a edecekleri iki ztrh
hya on alttgar pusluk top koysalar bile -
on dorder pualuk toplarla miicehhez o -
laeakhr. Bu karann aaikt, Uzak§arkta 
kuilamlaeak ztrhhlarla Avrupada kul -
lamlacak ztrhhlar arasmda bir fark vii
cude getirmek olup lngiltere, ztrhhlar • 
daki btiytik toplar c;apml 14 pus olarak 
tesbit ve tahdid eden maddeyi kabule a
rnadedir. 

Sir f..-amuel Horun beyanatt 
Londra 9 (Husu i) ,- Avam Kama

rasmm bugUnkii toplanllsmda hilkumet 
Akdenizdeki lngiliz donanmaamm nor
mal hale getirilecegini bildirmi~tir. Bunun 
iizerine bir~ok meb'uslar hi.ikOmetten iza
hat istemi§lerdir. Meb'uslardan biri «ii~ 
yuz senedenberi Akdenizde kuvvetli bir 
vaziyette bulunan !ngili:t donanmasmm 
mustakbel vaziyetinin ne olaeagmt» sor
mu~tur. 

Bahriye Nazm Sir Samuel Hor bu 1U· 

ale cevab vererek demi§tir ki: 
«- lngiliz donanmaamm 300 aene 

daha Akdenizde kalacagmt temin ede • 
rim. Akdeniz donanmamtzl nonnal hale 
getinnekle onu zaytf!&~hracak degiliz, 
aneak ltalyan • Habe§ harbi miinasebetile 
baz1 limanlardan fazla olarak Akdenize 
celbedilen harb gemileri a~t! lislerine ia
de edilecektir. Bu miina~ebetle ~unu da 
soyliyeyim ki, normal vaziyetteki Akde
niz fngiliz donanmas1 her zamankinden 
cok daha kuvvetlidir.» 

mt§ olacokttr. <;UnkU bu suretle · Lokar
no misakmm kendisine yUkletmekte ol 
dugu taahhudleri ihUl etmi~ olacakbr. 

Romamn bu babda h ni.it kat'I bir 
karar almam1~ oldugunu Umld edlyo -
ruz.» 

ltalya BriJ.Ita~l ictimama 
gelecekmif 

Roma 9 (Husust) - Ba§vekil M. Mu
solini Almanyanm hayslyetini haleldar 
etmemek §artile Lokarnocu1arln Br!ik • 
selde yapacagt konfcransa 1talyarun i§· 
tirak edeceginl soyleml§tir. 

Edremidde gUzel bir reaim 
sergisi a~tldt 

Edremid (Hususi) - Edremid Hal
kevi muvaffakiyetli bir surette c;ah~mak
tadtr. Cec;enlerde zengin bir resim sergi· 
si ac;tlml$tlr. Burada, on be~ kadar ama
tor gene <t3h§maktadir. Aralannda beti 
l(Jzd1r. 50 den fazla gUzel tablo te~hir e
dilmi~tir. Edremid, kendi sinesinde ac;1lan 
bu ilk aergiye bliyi.ik bir alaka gostenni§
tir. Resim kolunun ba~mda degerli bir 
ressam vard1r. 

Diger taraftan temsil •ubesi de §imdiye 
ltadar bir!;ok miiaamereler vermi~tir. Bu 
~ube, ~ah,mastm daha esash bir ~ekle 
sokmak istemi~ ve ii~ kola aynirnt~hr. 
Bir temsil verilirken her u~ kol, &yn Bj'tl, 
o temailin biitiin ihtiyaclarmt temin etrnek· 
tedirler. Temsillerde daima memleketi, 
inktlabr tamtmak, yaymak, eumhuriyeti 
ve rejimi !evmek davalarl esas tutulmak· 
tadtr. 

ir;in rnaaalarmm onilnde duru~u ve bakt,l 
kocaatna da, Sanihaya da fena gelmedi. 
Cenc :tabit, sonra, arkadatlanmn yanma 
gicilip oturacaima, Banki talimde imi' gibi 
birdenbire yiizgeri ederek dogru biifenin 
arkasmda meze hamhyan Ali Daymln 
yanma Qitti. Biifeye girerek lokantacmm 
kahn kollanm arkada.n tuttu. 

- Ma§~allah ne palllar, ne paziiarl 
Et degil adeta ~elik, dedi . 

Gene mtilazim, bu iltifatla agli kulak· 
!tmna varan Ali Daytnln genit omuzlart 
arkasmdan Sanihaya bakryor, o giizel 
~oeuk ytiziintin btittin yaramazhaile gene 
kadma tath tath giiliiyordu. 

Saniha k1zardt ve gozlerini online igdi, 
i in den de <<ne cUr' et I» diyordu. Mti!A
tirn, ert v §atlr, rnasalarmtn yamndan 
ge~erek arkada~lanmn sofrasmda kendi
ni bekliyen yere oturdu. 13iraz sonra Sa
niha kocastna sordu: 

- Bu zabitler ne zabitleri~ 
- ~ ak~larmtn re

1
ng_inc b~kthrsa piya-

de zab1tlen. f;ok ne~ eh gender degil mi? 
Bak ne giizel egleniyorlar. 

Saniha cevab vermedi, ma.hz:undu. 
Otelin b&lkonunu ve l'lradan gordiigii 
m&nzarayt, denizi istiyordu. Bu bayag1 
lokantadan, ~irkin meydandan, meydan
daki ucuzluk bakkaliyesinden, eameH • 

5 === 

kazandd 
I'E)\ arisli me~hur yaztet Stephan 
(F' Lauzanne'm, Berlin kongresin· 

de !ngiliz ba§murahhas1 olan 
Lord Bikonsfildin o s1fatla oynad1g1 bii· 
ytik roller hakkmda yazd1g1 gi.izel bir 
makaleyi gazetemiz tereiime edip oku • 
yueularma okuttu. Stephan Lauzanne, 
kudretli ingiliz diplomatmm hangi nokta
da IS!ar etmi§Se SOZUnU dinlettigini, ba • 
zan lngiltere donanmasmt ileri stirerek, 
bazan iiltimatom vererek biitiin kongreyi 
iradesine rameyledigini yazd1ktan sonra 
onun Londraya donu~iinde yap1lan muh
te§~m kar~1lama torenini kaydediyor ve 
diplomattn hem§erilt!rine ~u ~ekilde hay• 
kirdigml soy ltiyor: 

- Size yalmz zaferler degil §erdler 
de getirdim ! .• 

*** Berlin muahede&i Osmanh tatihinde 
e~i hayli ~ok olan kanar yaralardan biri
dir. Goriinii~e bakthm. Ayastafanosta ve 
si.ingi.i altmda Abdiilhamide kabul ettiri
len ahid'nameden hafiftir. Fakat O&manh 
lmpllratorluguna 255,000 kilometro mu· 
rabbat toprakla be§ bu~uk milyon 
nufm hybettirdigine gore gene fe
laketli ve c;ok felaketli bir vesi -
k&dtr. Bu sebeble o vasikayt tanzim 
ettirmekle Lord Bikonsfildin Osmanh 
tmparatorluguna muspet ~ekilde neler 
kaundirdtgi ger~;ekten tetkike deger 
mevzulardandtr. Bizce ( 1908) me ruti· 
yet inktlabrna kadar sliriip giden Ermeni 
meseleleri, Girid ihtilalleri, Makedonya 
giiriiltiileri hep Berlin kongresinde ahlan 
tohumlarm filizleridir. 0 halde Stephan 
Lauzanne'm Prens Bismarka «Avrupada 
lngilterenin lUtufkarhgt canlt bir Tiirki
ye btraktmyor» sozlerini !oyletmesinde 
de isabet goriilemez. 

Bununla beraber, Lord Bikon~fildin 
1877-1878 y11larl ic;indeki hailelerden, 
Ruslarla o~manhlartn birbirlerile boii;az· 
la~malanndan lngiltere hesab1na bi.iyiik 
istifadeler elde ettigint ~i.iphe yoktur. 
$eytanlara ki.ilah giydireeek kadar zeki 
olan bu iinlii diplomat, biitiin Avrupayr 
Ultimatomlarla filan tethi~ edip dururken 
Osrnanlt Harieiye N azm Saffet Pa~ayt 
-lstanbuldaki eki Layard vasitasile· kafe· 
se koymu~ ve 4 haziran 1877 de gizli bir 
muahede imzalatarak K1bns adasmt 1n
giltereye maletmi~ti. 

K1bTJS muahedenamesi diye me~hur 
olan bu vesika, garabet baktmmdan, bti
tiin eihan tarihinde e§sizdir. <:unkii Kars· 
la Ard&hanm ve Ba.tumun Rusya Carhgl 
tarafmdan zaph halinde Ktbrmn lngilte
re tarafmdan i§gal edileeegini ve o sm1r 
!talelerinin Tiirkiyede buak1lmast takdi
rinde adamn i~galinden vazgec;:ilecegini 
tespit ediyordu. 

Karsla Ardahan ve Batum Ayastafa
nof muahedesile Ruslarda kald1, Berlin 
kongresi de bu vaziyeti bozmaymca Krb
ns tabiatile elden c;1kh. 

Onun ir;in Stephan Lauzanne'm yaz1st· 
m bir. · tashihe muhtae Rori.iyoruz. Onlii 
yazitl Lord Bikonsfildden bahsederken 
«kazand1rd1» dememeliydi, boyuna ka -
zand1 demeliydi. Ciinkii tarih bak1mmdan 
soz p;otiirmiyen hakikat budur. 

M. TURHAN TAN 

F atih K1.zday1 aUnnet diigiinii 
l<Ittlay Fatih il~eslne ba~h Horhor 

semt ocagt ~evreaindeki fakir ~ocuk • 
lar1 silnnct ettirmek titere 8 agustos 
cumartesi gi.inu bir siinnet dilgiinii ter· 
tib edecektir. <;ok zengin bir programla 
sabaha kadar si.i.recek alan bu hay1rh 
eglt'!nceye l§tirak etrnek istiyenlerin vc 
silnn~t edilecek ~ocuklarm velilcrlnln 
her gUn AkMrayda Kml11.y Horhor 
semt ocag1 ba§kanbgma miiracaat et • 
rn Jeri rica olunur. 

nmda ispirtolu ti§elere konulmui ytlan • 
Ian, di.i§mii~ ~ocuklarile ,irkin bir man .. 
zara arzeden Afiyet ecnazesinden iiire• 
niyordu. Y amba~mdaki aofradaki aenc 
zabitlerin giiriiltiilii .ltahkaha ve tlkalan, 
kocasmm nekadar hotuna gidiyorsa onun ' 
o kadar camm sikJyordu. Bu delikanhla• 
rm, ktndiainin nazar1 dikkatini celbetrntk 
istediklerini hiasederek btisbUtiirt slk1ldt, 
Halbuki o, buralara gelirken neler, ne· 
ler kurmuttu. Bu uzak ve s1cak yerlerin 
Vah~i ve yahct giizelligi ic;inde, kocasile 
ba~ba,a kalarak yabanctl11rdan uzak, 91· 

kt bir hususiyet vt samimiyet ic;inde, ilk 
evlendikleri zamanlardaki eski saadeti 
bulacagmi iimld etmi~ti. 

0 $itlinin dedikodu dolu, aamimiyttsiz, 
riyakar, adam ~;eki,tirmekten ~evk alan, 
birbirini r;ekemiyen insait!arl& dolu mu • 
hitind~n kac;rnt~tl. Hayli uzun ve yorucu 
bir seyahatten sonra, i§te buraya, Payasa, 
Akdeniz sahillerinin bu iiera kci esine ael· 
rni~lerdi. Burasr, hie; bir fevkaladeligi ol• 
rmyan, alelade bit kaaaba idi. Y ollarda 
bun a benzer birc;o~ kasabalar gormU,Ier, 
hi,.biri nazat1 dikkatlerini bile celbetme• 
tni§ti. 

[Mkasl var] 
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Yugoslav milli tak1m1 
bu sabah geliyor 

Dost ve miittefik memleketin 
gartnda biiyiik merasimle 

Dost ve muttefik Yugoslav hiikumeti -
nin k1yrnetli futbolculan bugiin trenle 
§ehrimize gelecekler ve Sirkeci istasyo -
nunda F ederasyon erkanile Turk sporcu
lan tarafmdan merasimle kar~1lanacak -
lard1r. 

Ayni trenle cumartesi ve pazar giinkii 
mac;lan idare edecek olan Macaristan 
beynelmilel hakemlerinden M. Klayn da 

sporculart Sirkeci 
kar~tlanacaklar 

gelecektir. 
.ID Yugoslav kafilesindeki on alii futbol-

cunun yedisi Beogradski, iit;ii Yugoslav
ya, ikisi B. A K. ve hirer ki~i de Slavya 

e 
I 

r; 

c 

a 

c 
y 

' 
d 
f 
F 
z 
Jc 
J] 

I 
l 

ile Hadjok kulublerindendir. 
Dt;ii de Beogradskiden ohn merkez 

muhacim Blagoje, hafbek Arsemjevic; ve 
sagac;1k Tunanic; tak1mm en usta ve ~n 
eski oyunculand1r. 

Yugoslavyah futbocular arasmda ~im
diye kadar hic;bir temsili mac; yapmamJ§ 
yalmz solac;1k Malden .$arit; ile hafbek 
Franja Valok vardiT. 

Digerleri en a~ag1 yedi defa temsili 
miisabakalara i~tirak etmi§tir. 

Diin de yazdlgimiz gibi Yugoslavya -
n1n en kuvvetli amator futbolcularile ya

Yugoslavya milli taktmmm hafbek 
oynnculanndan Franja Valok 

[Bu oyuncunun resmin!, diin koyama -
mi~tJk , bugiin ayr1ca ne~rediyoruz . ] 

pacagiiDIZ iki miisabaka c;ok k1ymetli o· dare edecektir . Yan hakemleri iki ta -
Jacakllr. Bilhassa Olimpiyada gidecek rafm mutabakatmdan sonra taayyiin 
futbol tak1m1m1zm boyle kuvvetli bir a- edecektir. Federasyonumuzca bu vazi -
mator takJmla tecriibe edilmesi c;ok mu- fe ic;in Suphi, $azi, Ahmed Adem ve 
vaf1kllr. Bir imkan bulunursa, milli ta - Nuri aynlmr§hr. 
kimirnJZa Olimpiyada gitmeden evvel bir 5 - Fenerbahc;eden Faz1l, Esad, Ali 

l k k R1za ve Naci, Be§ikta§tan E§ref, Meh-de ecnebi mem e ette rna~ yaphrrna • 
tak1mm hakiki k1ymetini anlamak nokta- med Ali ve Galatasaraydan Ha§im fut-

bol levazJmlarile birlikte bugiin ogle -
smdan pek faydah olur. (:i.inku yabancl den evvel Kadrkoy kampma gelecek -
bir memlekette yap1lan her rnac;ta her lerdir. 
sporcu, kendi memleketindeki klymetin • 6 - $imdiye kadar futbol milli takJ
den bir c;ogunu kaybeder; Olimpiyadlar mma dahil olmu§ sporculanmJz dave -
da ecnebi bir memlekette yap1lacagma tiyelerini Spor Kurumu merkezinden 
gore takimlmJzm as1l k1ymeti o vakit belli alacaklardrr. 

olur. 7 - Biletler , bugiinden itibaren stad 
F utbol F ederasyonu, Yugoslavlarla gi~esinden almabilecektir. 

yap1lacak mat;lar it;in kamptaki futbol - Tiirk spar kurumu istanbul bolgesi 
culardan ba§ka F enerden, Be~ikta~tan ve ba§kanhgmdan: 
Calatasaraydan yeniden baz1 oyuncular Dost Yugoslav milletini temsil eden 
davet etrni§tir. milli futbolcular memleketimize misa-

F akat, §imdiye kadar yap1lan ?eneme~ fir olarak geleceklerdir. 
Jere gore en iyi ve en tecriibeli b1r k~lec1 Bu krymetli mi afirler irnizi harnil o
oldugu sabit alan Ga!atasarayh Avm ~e: Ian tren bugiin saat 10,22 de Sirkeci ga
ne c;agmlmamJ§tir. Biz, bunun sebebm1 rma muvasalat edecektir. Bolgemize 

bagh biitiin kuliib delegelerile sporcu-
bir tiirlii anhyamlyoruz. !arm bu saatte Sirkeci istasyonunda ha 
Misafirlerimiz i~in hazirla- z1r bulunmalan bildirilir. 

nan ziyaret program1 Biiyiik atletizm miisabakas1 
Tiirk Spor Kurumu, dost Yugoslav 

sporcularmm memleketirnizde kalacaklan 
giinler i~in bir program haztrlami~Ilr. Bu 
programa ~ore rnisafirlerimiz bugiin 
I 0,22 de Sirkeciye gelecekler ve buyiik 
merasirnle kar§llanacaklardir. Misafirleri
miz bugi.in I 7 de T aksim abidesine ~e • 
lenk koyacaklar ve 18 de Tiirk Spor Ku
rumunu ziyaret edeceklerdir. 

Curnartesi giinii saat 17,30 da T aksirn 
stadyomunda dostluk mat;J yap1lacakhr. 

Pazar gunu gene T aksim stadyornun
da Ti.irkiye - Yugoslavya milli rnac;1 oy
nanacaktJr. Bu mac;a her iki tak1m birden 
c;1kacak, Yugoslav ve Tiirk milli mar§lan 
c;almacak, bunu miiteak1b Tiirk Spor 
Kurumu ba~kam General Ali Hikmet bir 
nutuk siiy)iyecek ve Yugoslav kafilesi re
isi doktor Kosta Hadzi mukabele edecek
tir. Bu milli temasm hat1ras1m teyid eden 
bayraklar teati olunacakhr. 

Ma~tan sonra saat 20,30 da misafir • 
lerimiz ~erefine Ti.irk Spor Kur~u tara
fmdan Parkotelde bir ziyafet venlecek -

tir. . 
Misafirlerimiz, 13 temmuz pazartesJ 

giinu saat I 0,15 te Kopruden ka~~an va
purla Bi.iyiikadaya giitiiri.ilecek, ogle ye
megi Ad ada yenilecektir. Y emekte~ sr
ra Adada gezilecek ve 18,05 vapunle s
tanbula donulecektir. 

Misafirlerimiz ayni ak~am 20,30 da 
'sirkeciden Irene binerek memleketlerine 
avdet edeceklerdir. 

Misafirlerimiz, avdetlerinde de biiyiik 
merasimle ugurlanacak ve F utbol F ede
rasyonunun bir mi.imessili dost rnemleke
tin sporculanna Turk hududuna kadar 
refakat edecektir. · 

Futbol Federasyonunun tebliii 
Futbol Federasyonundan: 
1 - Yugoslavya milli futbol tak1m1 

buglin saat 10,22 de Sirkeci garma rnu
vasalat edecektir. Misafirlerimizi kar
§llamaga sporculanmiZl davet ederiz. 

2 - Dostluk ma~J: 11 temmuz curnar
tesi saat 17,30 da Taksim stadyomunda 
Turk ve Yugoslav tak1mlan arasmda 
bir dostluk ma~r yapilacaktlr. 

Bu rna~ beynelmilel miisabaka sicilli
ne ge~miyecektir. 

3 - Milli mac;: 12 temrnuz pazar gii -
nii saat 17,30 · da gen Taksim stadyo -
munda Yugoslavya - iirkiye milli ta
klmlan arasmda resrni futbol miisaba
kasr icra edilccektir. 

4 - Her iki ma~;1, Macaristandan cia
vet edilen beynelrnilel hakem Klein i-

Atletizm F ederasyonu Bursa, Bahkesir, 
Edrernid, Band1rrna, Ayvahk ~ehirleri a
rasmda her sene tekrar edilmek i.izere bu
yiik bir atletizm rni.isabakasi tertib etmi§· 
tir. Onumiizdek1 eylulun alhsmda ba§h -
yacak olan ilk musabakamn Bursada ya-
pdmasma karar verilmi§tir. 

Miisabakalar I 00, 800, 3000 ko§u -
lar, uzun ve yiiksek atlama, gi.ille, disk 
atma ve 4X 100 ile 800X400 X 200 X 
I 00 Balkan bayrak yan§lanndan ibaret-
tir. 

Her §ehir arasmda yapilacak bu mii -
sabakalann her birine i§tirak etmek §art-
!Jr. 

Miisabakalara azami iki atlet girecek, 
kazananlara I, 2, 3, 4, 5 s1rasile say1 ve
rilecektir. Musabakalan say1 hesabile ka
zanan §ehre ve derece alan atletlere ayr1 
ayn miikafat verilecektir. 

1940 olimpiyad1 nerede 
yap1lacak? 

Roma 9 (A.A.) - ftalyan Olim -
piyad komitesi, lta!yanm 1940 senesi 
Olimpiyadlarmm tertibi ic;in evvelce koy
ffiU§ oldugu narnzedligini geri alacagm1 
beyan etmektedir. ltalya, o seneki Olim
piyadlar ic;in ] aponyanm namzedligine 
muzaheret edecek ve 1944 senesi Olim -
piyadlanmn Romada yapiimasm1 temine 
<;ah§acaktJr. 

Ayni komite, 1talyamn 1940 Olimpi
yadlanm tertibden vazge~mesinin sebebi 
Habe§istan fiituhatJ dolayJsile hallede -
cegi bir tak1m meseleler bulunmas1 oldu
gunu ve bu rneselelerin ltalyanm biitiin 
enerjisini sarfetrnesini icab edecek dere -
cede miihim oldugunu ilave eylemektedir. 

F enerydmaz kuliibiiniin 
tenezziihii 

Fenery1lmaz spor kuliibii, kurulu§u -
nun be§inci ylldiiniirniinii kutlulamak 
i<;in 12 temmuz pazar giinii Beykoza bir 
tenezziih tertib etmi§tir. 

Davetlileri tenezziihe gotiirecek va -
pur Kopriiniin Halic iskelesinden kal -
kacaktrr. 

Tenis ma~larJ 
Tenis ve Dagcrhk kuliibiinden: 
Yagmur dolayisile tehir edilen tenis 

ma~lanna yeniden ba~lanml§hr. 
istanbul - izmir arasmdaki turnuva

ya hafta arasmda devam edilecek ve 
pazar giinii nihayct verilecektir. 

Pazar giinii final mac;l_an yaprlacak 

CUMHURiYET 

Mekteblerimizde 

beden terbiyesi i'i 
. 

Umumi 
dikkat 

Miidiir 
izahat 

•ayant 
verdi 

Bir mi.iddettenberi §ehrimizde bulun -
makta olan Maarif Yekaleti beden ter
biyesi umumi miidiirii Cerna!, 1stanbulda 
bulunan lise, orta ve ilk mekteblerde be
den terbiyesi i§leri hakkmda tetkikatta 
bulunduktan sonra Ankaraya gitmi§tir. 
Cerna! Ankaraya giderken kendisile go
ri.i§en bir muharririmize istanbuldaki tet
kikleri hakkmda §U izahall vermi§tir: 
«- T etkiklerim dogrudan dogruya, 

terfi edecek alan beden terbiyesi mual -
limlerinin vaziyetlerini tesbit etmekti. Mu
ailimlerin vesaitin azhgma ragmen bu i§in 
ba~anlmas1 i~in canla ba~la ~ah§hklanm 
gordiim. Bugiin 5,670 ilkmektebimiz va_r. 
Bu mekteblerin §ehirde olanlannda 6 bm 
789 muallim var. Koy muallimerile be
raber buti.in mtb.llilerin yekunu 13,637 
dir. 

T alebe vaziyetine gelince; ilkmekteb
lerde 567,000 talebe vard1r. Bu rakama 
ecnebi ve azhk mektebleri talebesi dah~ 
degildir. . . . 

T alebenin, ilim iizerinde yetJ§mesmJ te
min edecek §ey zek.ad1r. Fa kat bu zeka
nm inki§afi, ancak beden terbiyesile ka
bil olabilecektir. 

Y ap1lacak bed en terbiyesinin de ilmi ve 
fenni bir beden terbiyesi olmasJ gerektir. 
Vekalet bu gayeye varabilmek ic;in bugiin 
ii~ §ey di.i§iini.iyor: 

Muallim, kitab, mekteb. 
Buniann birincisi alan muallim ihti -

yacmm halledilmesine c;ah§Iimaktad1r. Bu 
sene Gazi Enstitiisi.ine, bu maksadla ye
niden talebe almacak ve yeti~tirilecektir. 
Burada k1zlar ic;in de §ubeler ac;1lacak -
tJr. T alebeye mahsus oyun, jimnastik ki
tablan hamlanacakllr. Bu kitablarm ilk
mekteblere mahsus olam yaZiimi~ ve V e
kaletc;e ahnmi§hr. llkm~teblere mahsus 
olmak iizere §arbh jimnastik oyunlan i
c;in de bir kitab hamlanmaktadir. 

<;apa K1z Muallim mektebinin 926 ila 
930 senelerinde verdigi mezunlar, arzu 
ettikleri takdirde beden terbiyesi mual -
limi olmak uzere Gazi Beden T erbiyesi 
Enstitiisune almacaklardJr. Bir muallim 
45 ya~ma kadar, beden terbiyesi mual
limligi yapmah, bu ya§tan sonra da han
gi derste ihllsas sahibi ise kendisinden o 
derste istifade edilmelidir.» 

Maarif Vekaletinde, ilkmekteblere 
mahsus rnufredat programlan i.izerinde 
yeniden yap1lacak tetkikat i~in te~kili 
mukarrer komisyona i§tirak etmek i.izere 
§ehrimiz ilk tedrisat mufetti§l erinden Fey
zi, Sevki ve Mansur, bugun Ankaraya 
gideceklerdir. 

Ankaradan ka~an iki mek
teb talebesi 

Ankarada bir ilkmektebde okuyan 
iki kiic;i.ik k1z on be§ gi.in evvel evlerinden 
kac;arak §ehrimize gelmi§ler ve burada 
vaziyetleri ~upheli gori.ildiigiinden sivil 
memurlar tarafmdan yakalanarak Emni
yet Mi.idurliigune getirilmi§lerdi. 

Bu ~ocuklar Kayseriden kat;hklanm 
soyliyerek polisin tahkikaiJm §a§lrlmak is
temi~lerdir. F akat Ankara polisinden, iki 
k:zm kayboldugu hakkmda lstanbul po
li~ine bir rapor gelince mesele anla§dm1~ 
ve kiic;iik yaramazlar Ankaraya aileleri
nin yanma yollanmi~lardlr. 

hin garibi bu iki kuc;iik te s1mflanm 
birincilikle bitirmi§lerdir. -···-Maliye tayinleri 

Y eni rnaliye te§kilatma gore tayinler 
yaprlmi~IJr. Buraya gelen malumata gore 
Maliye Yeka~eti merkez te§kilatmdaki 
yeni tayinler ~unlard1r: 

Duymad1klar1m1z ve 
bllmediklerimlz 

Vergi makamtnda 
fare oliisii! 

Sabundan tutun 
da insanm burnuna 
vannc1ya kadar her
~eyi kemiren, pisbo -
gazhgmm sebeb ol
dugu zararlar yetif 
miyormu~ gibi, ta~1 
d1g1 ~e§id c;e§id has -
tahklarla insanlarm b~~,na hakikl bir 
bela kesilen farenin imhas1 ic;in Bombay 
belediyesi ~ok orijinal bir ~are bulmu~. 
Bombay ahalisi, vergiyi, para yerine fare 
ile odi.iyormu~. Belediye, bundan sonra 
vergi mi.ikelleflerinin getirecegi her fare 
oli.isi.ini.in vergi makammda kE,.bul edilece
gini ilan eder etmez, Bombay halk1 se
ferber vaziyete ge~mi~ ve farelere kar§l 
amans1z bir mi.icadele ac;mi§hr. S1hhiye 
dairesine gotiiriilen fare oliileri mukabi
linde alman makbuzlar vergi dairesine 
goti.iri.iliiyor, oras1 da bu makbuzlan mi.i
kelleflerin vergisine mahsub ediyormu§. 

Ciizel usul amma, ahalinin fartJ gay
reti neticesinde, gi.ini.in birinde vergi dai
resinin kasas1, ic;ine dii§en bu farelerin ba
§lfil yaracak kadar bo~almasm! 

Elli as1r sonra 

Diinyamn istikbali hakkmda fikirler 
yiiriitenler ~oktur. Medeniyetin tut 
terakki yolunun, birkac; am sonra insan
lan bugiinku ya§ay1~ tarzmdan biisbi.itiin 
ba~ka tiirlu bir hayata goturecegini du -
§iinen keskin zekalar, be§eriyetin 1stikbali
ni nedense daima elektrik ve makine ba
kimmdan dii§iiniir ve tasvir ederler. 1n -
giliz alimlerinden Herbert Parker bu i§i 
bi.isbiitiin ha§ka bir noktadan tetkike gi
ri~mi§ ve insanlann 5000 sene sonraki ha
lini tasvir eden bir eser ne§retmi§tir. 

!ngiliz a liminin iddiasma gore, insan
lar, 3000 sene sonra tamamen sac;slZ ka
lacaklardtr. Sebebi de, sa~m. ifsad edilen 
havadan muteessir olacagidir. 3000 se
ne sonraki bu dazlak nev'i be§erin di§leri 
de dokiilecektir. <;iinkii di§, c;iy eti ~ekip 
koparmak, c;ignemek i~in yarahlml§hr. 
Bugunkii insanlarm yedigi medeni ye
meklerin yumu§akhgJ di§e hic;bir zahmet 
vermedigi ir;in yava§ yava§ luzumsuz bir 
hale gelen bu alet te tedricen ortadan 
kalkacaktJr. 

5000 sene sonraki insanlann, fazla o
lara~. gozleri miyopla~acakttr. T abiat, 
gozii, ~ok uzakhm gormek, av1 se~mek 
ic;in yaratmJ§hr. Halbuki medeni insan
lar, gozlerini, birka<; santimetre mesafe
den kitab okumak i~in kullandJklarma 
gore bu k1ymetli uzvun evsafm1 bozuyor
lar. 

!ngiliz aliminin tetkikatmm hulasas1, 
insanlann tereddi ettigi merkezindedir. 
Buna itiraz etmege mahal yoksa da, 
muhterem Sir Parkerin, hi.iki.imlerini is -
tinad ettirdigi esas iizerinden yi.iriiyunce, 
bu gidi§le nakil vas1talanmn haddinden 
fazla artmasJ neticesinde, insanlarm Iii • 
zumsuz bir hale gelecek olan ayaktan ve 
her i§in makine ile giiriilecegine gore, 
elden mahrum kalacag1, 5000 sene son
raki insanlarm, kiiskutiik, acayib mah -
luklar haline gelecegi neticesine vanhyor. 
Bilmem amma, bu i~te biraz mubalaga 
var ~ibi r 

lnhiaarlar mlldiirU Ankara· 
ya gitti 

!nhisarlar Umum rniidiirii Mithat 
Yenel, Ankaraya gitmi§tir. Umum mil
diir Ankarada Vekaletle temasta bulun
duktan sonra inhisarlar Vekili Ali Ra
na ile izmire giderek c;arnalh tuzlala -
nnda yeni in~a edilen ince tuz fabrika
Sini tefti~ edeceklerdir. Fiatlarm indi -
rilmesinden sonra bilhassa ince tuz sar
fiyah yiizde yirmi nisbetinde arthgr i
~in yeni fabrika ile fazla tuz istihsaline 
<;ah§Ilacakhr. Aynca c;amalh tuzlala -

Y azan: Habe, lmparatoru Haile Selaaie 

Kiliselerde 
hazineler 

tahrib edilen 
telafi edilemez 

Ha va bombardtmanlartntn vah.eti tarif edilir 
gibi degildi. Oldiiriilenlerin hele bogazlanan 

~ocuklartn had ve hesabt yoktu 
6-

Par~omen iizerine yazilml§ olan bu el 
yaZI!an bugiin bile rahiblerimizin konu§
tugu dini lisan olan eski habe§~e ile ya
zilml§llr. Her sahifesi biiti.in bir hayvan 
derisinden yap1lan bu par~omenlerden 
baz1lan senelerce siiren mesai mahsulii
diir. 

Fa kat en degersiz gori.inen, en az es
ki kitabm bile lisan noktai nazarmdan 
bi.iyiik bir tedris ktymeti olabilir. 

llk amlardaki yaziCJlanmiz, Akdeniz 
memleketlerinde telif edilen miiteaddid 
eserleri Habe§ diline <;evirmi§lerdir. Bu 
eserlerin suretleri ~1kar;la ~Ikanla bize 
kadar gelmi~tir. Bunlar meyanmda, asll

lan ~oktanberi kaybolmu§ ve rahiblerimi
zin, okur yazarlanmJZJn eski dilimize 
c;evrilen terciimelerden ~Jkardiklan su -
retleri kalml§ olanlar vardtr. 

Eski binalan tezyin eden resimleri de 
soylemek lazimd1r. Bunlar Fransa muze-

lerinden birisinin medan iftihan olan ve 
bizim ar~istlerimizin az~ok kaba resim
lerile hie; alakalan olm1yan §eylerdir. 
Filhakika, Habe§istan, Bizans eserlerinin 
son dirilme hamlelerine §ahid olmu§tur. 

Akdeniz mernleketlerinin aSJrlardan -
beri unuttugu bu san' at, yuksek yaylala
nmizda oturan pek ~ok Rumlar sayesin

de, bizim memleketimizde tekrar canla
myordu. 

T ernbiende ve hususile Sired e. oyle 
hazineler mahvolrnu§lur ki, bunlan hic;
bir §ey telafi edemez. 

Bu amlarca ve bilgi ile toplanan eser
lerin gozleri onunde mahvoldugunu go-
ren rahiblerimizin ve din karde*lerimizin 

duyduklan acJyi bu hazin bilan~oya da
hil etmiyoruz. 

Bu tarzda hareket edenlerin hnistiyan 
dinini resmen kabul etmi§ ve kilise ile 
devleti birbirinden heniiz tamamile ayn
mamJ~ bir millet olu§u, bu acJyJ arhnni§• 
hr. 

Harb harbdir, diyeceksiniz, ve esasen 
ustu saman ortiilu bir kilise, garbin 

ta~tan bina edilmi§ katedrallerile muka
yese edilemez. 

Buna cevab olarak denilebilir ki sama
nm ve ta~m altmda ayni umidler ve ayni 
emeller banmr. 

Arazimiz dahilindeki bu bombard! -
manlar esnasmda unutulmaz sahneler ce
reyan etrni§tir. Bombac1lann acemilik -
Jeri, atttk.lan bombalarm miktarile fazla 
fazla telafi ediliyordu. Bu acemilikler 
ve belki de talihsizlikler bazan §ayani 
hayret dereceyi buluyordu. 

Mesela ilk Dessie bombard1manmda 

bir tek binadan ibarettir. Bu da bize pek 
az zarar verdi. Bu hydromel tahanuniir 
ettirmege mahsus bina idi. 

F akat, diger bombardJmanlarda, ha • 

sarat pek korkunc; olmu~tur. Ambasil is• 
mindeki kii<;i.ik kasabanm pek az bir 
miiddet ic;inde tayyareler tarafmdan tah• 
rib edili~i hala goziimi.iziin oni.indedir. 

Bu kasabada hi~bir muharib yoktu. 
kiiyliiler nazan dikkati celbetmemek "e 
miisellah efrad zannedilmemek ic;in e'l' 
lerine kapanml§lardJ. A~ag1dan hit; si• 
lah ahlmad1. T ayyarecilerin altmda, uy• 
kuya dalmi§ gibi gori.inen ve hi~bir mu• 
kabelede bulunm1yan basit bir kasaba 
vardt. 

0 mada, bir kadm ~ocuk dogurmu~ .,e 
evde yapyalmz oldugu i<;in kom§ulardall 
yardtm istemek iizere sokaga c;Ikmi§Il• 
Ot§an ~1kmca tayyareler bombalannJ 
yagd1rrnaga, kuliibeleri ate&e vermege. 
biitiin insanlan imha etmege ba~ladilat• 
Kadm derhal olmii§. kaplSimn iini.ine u· 

zanml§ll. Kasabada canh mahluk kal • 

mad1gmt zannediyorduk, fakat oraya 
vardJgimiz zaman bir ~ocuk sesi i§ittik· 
Bu, yeni dogan ve kasabanm yegane 
canh mahluku olan c;ocuktu. 

Bogazlanan <;ocuklarm ise haddi he • 
sab1 yoktur. BazJ!an, yara bile almadatlt 

sadece pathyan bombalann tarrakasm • 
dan korkup oliiyorlardJ. 

Fa kat btaatJmJz, kendileri ic;in yep • 
yeni alan bu imtihana ah~IyorlardJ. Ef • 
radJmJz bu sahada tecriibe edindik~e 
bombardJmanlar, tesirlerini hergun bir 
da a ay e iyor u. 

T ayyarelerden a~1lan mitralyoz ate~ 
ise hemen hemen tesirsiz kahyordu. Her 
istikamete yerle§tirilen ve endaht zaviye• 
si mani te§kil etmiyecek §ekilde hesab ~ 
dilmi§ olan silahlarm verdigi neticeler 
bile, bu hususta yap1lan masraflarla mii• 
tenasib degildi. 

Bunun sebebi anla§Jhyor. Ayakta du: 
ran insanlara §akuli olarak ate§ edildigt 
takdirde, hedef te§kil eden saha, kafa • 
dan ve omuzlardan ibaret oldugu i<;ill 
dard1r. T arama endahh daha miie~sir • 
dir. Halbuki bu §ekilde ate§ edebilmek 
it;in c;ok alc;aktan uc;mak ikt1za eder ]ti, 

bunu da tayyareler nadiren yaplllar. 
Yukanda da bahsettigimiz gibi, !tal • 

yan ihtiya1karhgmm bir niimunesi de, 

sayJSIZ kur§un)ann hedefe vas1l olduk]a!1 
zaman kuvvetlerini tamamile kaybetmit 

olmalan keyfiyetidir. H1zh at1lm1~ bit 
ta§ siiratile gelen bu kur~unlardan bizzat 

benim harmaniyeme isabel edenler ve Y~ 
re dii§meden evvel etegime sanlanlar ol• 

boyle oldu. mu§tur. 
Sehrin ve saraym i.istiinde yirmibir Bombalar daha tehlikeliydi. Fa kat bil• 

tayyare bir saat muddetle uc;arak i~inde hassa bunlar, gerideki balk i.izerinde zayi• 
insan oturan her yere, fastlasiz bombalar at yapml§llr. Dag1lmaga c;abuk ah§an aS" 

savurdu. Bittabi bizim oturdugumuz bi- kerlerimiz bornbadan az miiteessir oldu• 
na bilhassa hedef ittihaz ediliyordu. Bu lar. Yegane mahzur. k1taatm, yiiriiyii§ • 
binanm muhiti dahiline pek c;ok bornba lerini, geceleyin yapmaga mecbur kal 1 

dii~tu. T ahrib edilen bina, sa man ortiili.i _ mas1 olmu§tur. 
Miiste§ar muavini: lkinci Umum Mu

fetti~lik maliye murak1bJ Hiisnu, miiste
§ar muavini: Eski varidat miidi.irii Esad, 
But~e ve kontrol ~ubesi miidiirii: Mufet
ti~ Cerna) Re~id, T etkik biirosu §efi: 

rmm tevsii ic;in de tetkikat yaprlmak- ----=-"""'!"'--~-~-..... - ..... -~~""""'!~-------"'!"""-!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!''"""'!-!!!'!!!"' 

Cezmi tayin edilmi§lerdir. 

T etkik burosunun I 00 lirahk azahk
lanna: Hulusi ve tetkik miidi.irii Zeki, 
Beyoglu maliye murakibt Kaz1mm mu • 
hasebat umum mudiirliigune tayin edildi
gi soylenmektedir. 

Istanbul maliye muraktbJ Ra§id mud
detini doldurdugu cihetle tekaiid edile
cektir. 

ve kupalar tevzi edilecektir. 

V oleybol ma~lar1 
istanbul bolgesi voleybol ajanhgm -

dan: 
11/7/936 curnartesi giinii Galatasaray 

lokalinde yaprlacak voleybol ma~lan: 
istanbulspor - Topkap1 saat 16,30 ha

kem Talat Ozl§lk. 
Eyiib - Galatasaray saat 17 hakem 

Ali R1dvan. 
Beykoz - Feneryllrnaz saat 17,30 ha -

kern Zekai. 
Miisabakalara yukanda gosterilen 

saatlerde ba§lanacagmdan takrmlann 
mezkur saatlerde haZJr bulunrnalarr la
Zimdlr. 

tadrr. Bu suretle ecnebi rnernleketlere 
ve bilhassa Japonyaya oniimiizdeki se -
ne fazla tuz ihrac edilecegi timid edil -
mektedir. --···-Padlbotla gelen karl koca 

Almanyamn Altona §ehri polis direk
tOrliigi.i adli muavini Vernergast ve ka
nsr Pe~teden Padlbotla §ehrirnize gel
mi§lerdir. Bunlar Padlbotlardan birine 
e§yalanm yiiklemi§ler, digerlerine de 
kendileri binmi§lerdir. Bu zat diin Vi
layete gelerek Hamburg konsolosumu
zun bir mektubunu vermi§tir. 

Vernergast ve kariSI antomoloji tet -
kikah i~in inebolu, Trabzon yolile ira
na gideceklerdir. 

-.... •. ._. 
Tekirdagmda yol faaliyeti 
T ekirdag (Hususi) - in§aat mevsi

minin gelmesi uzerine vilayetin Hayre • 
bol u - T ekirdag, M alkara - T ekirdag, 
Barbaros - T ekirdag ve Saray - <;erkes

koy yollarmdaki in~aat ve tamirat ilerile
mektedir. 

Istanbul - Edirne asfalt yolunun vila
yetimizden ge~en k1srnmdaki faaliyet te 

Bozcaadada iiziim ve ~rab istihsali arbyorl 

Bozcaadadan giizel bir manzara 

Boczaada (Hususi) - Adamiz, <;a- yon kilo §arab ihrac etmektedir. 
nakkale vilayetinin en giizel kazastdlr. Oc; y1l once adada gori.ilen filoksr• 
Buyuk Harbde ba§tana§agl yikihp bo~a- hastahg1 gittikc;e yay1lmakta ve baglar~: 
Ian buralarda bugi.in butiin ni.ifus iki bine tahribat yapmaktadlr. Ziraat Veka!etl 
Yakla•maktadJr. Niifusun yans1 ortodoks 1 1 )all 

' nin yardJmile adada kuru masma <;a 1~1 
Tiirktur. 

Adamn yegane 



!0 Temmu1 1931 

Bogaz1ar dil v!st.?da 
Tiirkiin sozu 

!Istanbul Borsas1 kapam§ 
1 fiatleri 9 - 7 - 1936 

[•CIIIcrafll fnct •Giitl•dll 51va~lara muzaheret c:ttiiinden dolayt 
Iinde Bogazlar konferansmm ~imdiye ka· tahtie eylemi~tir. 
dar bu derece mi.i~kiil bir vu.iyet kar~t • Altpam toplanlrar 
atnda bulunmaml§ oldujiu kanaati mev • Montro 9 (A.A.} - (Havas). Kon· 
cuddur. ferans, akeyam tpplanhsmda lngi -

U L'-ular a• liz projesinin ilk ku~tini ve tetkikini hi-mum! ceiseden sonra rnurann .J · 
d h Inn ... aa. tirmittir. 

r Ill\ a UIUSl cori.i~me yap! d d A~agtdaki noktai nazar farkian kal • 
umumt kanaat bu11iin her :tian }n .h;.
ha bedbindir. Bilhassa Rus • ng1,1Z,.t1 

I- mt§tlr: 
l'f b' d 1 ·1· Rumen ihhlannm Karadenizde Alman ceb kruvazorleri a ma IT e ngt tz • .. 1 
• · · b' k t daha gu<;: e~ • sisteminde ge!Jliler gormemek ic;in, Sov-mztmamt vaz1yet1 tr a 
tirmiatir. yetlerin Karadenizde yalmz hafif gemi· 
1? nci ve 19 uncu rnt~.ddeler kabul ·ler- girmesine miisaade edilmesi hakkm· 

ol•rul• daki enditesi. 
T bl ) Sovyet filosunun tonaj ve aded tahdi· 

Montro 9 (A.A.) - ( e ii di olmaksJZin Karadenizden c;1kmast. 
.Konferans. 17 ve 19 uncu maddeleri Kartlhkh yard1m halleri ve mmtaka -

Adliye V ekaletinin nazar1 
dikkatine 

aeyve J{alk yazlhaneai sahlbl M. Aaun 
~enol imzaslle aldt~muz m~ktubda denlll· 
yor ki : cBir alacak meselesmden mahke • 
mey& di.iti.ince bir avuk.at tutmu11tum. Bu 
zat bllahare hasm!ffiln vekilllginl !fa etti, 
netlcede de kendl.tine mahremane verdi -
gim ctel!lleri kullanarak aleyhimde karar 
istihsaline muvaf!ak oldu. 

Avukatlar kanununa muhalif ola.n bu 
vazlyetten dolayl Mi.iddelumumHlge mu -
racaat ett!m. Aractan on bir ay gec;ip bir 
netlce ~tkma)'lnca Adllye Vekalet1ne mi.i -
racaat ettlm. Yirmi be' gUn evvel evraktm 
bura Mi.iddeiumutnlligine giindcrilerek ce -
vab lstendi. 0 vakittenberi bu i!? halledil
miyor halledilecege de benzemlyor. Has • 
sasiyetle da vranarak_ l~i~le ~Hik~dar alan 
Adliye Vekaletinin brr mufettt~ gondererek 
bu kadar teahhura sebeb olanlarm teezi -
yes! yoluna tnes.'!Ul etmesini gazeteniz 
vas1ta ile dilerim .~ 

Maliye Vekaletinin nann 
dikkatine tasvib etmi1 ve tahrir komitesine havale vi anla~malann tatbik1 ihtimalleri baric 

eylemi~tir. olmak iizere, barb zamanmda Karadeni· ~yvenln Sakarya nahiyesine tlibi ±sa • 
J apon murahhas heyetinin talebi uze· zin yabanct gemilere radikal ~urette ka· bali koyunden Hasan o~lu Ibrahim i~a.. 

rine, konferans, 18 inci madden in mi.iza· sile aldtgimtz Jnektubda. deniliyor ki: cls-
keresini ba~ka bir ic;timaa talik etmi~tir. patJlmasl. ke~eden miibadll <llarak buralara Y~i gc-

Konferans, harb tehdt'd,· sebebl'le Bo· lngiliz gazetelerinin neJriyatt Jenlerdenim. Ayni kiiyden Kamil oglu Ha. sandan altl diiniim tarlayt kira ile tuta -
gazlann Tiirkiye tarafmdan kapatl)ma - Londra 9 (A.A.) - Gazeteler, Mon· rak Qall§lYOrdum. Me~er Ha.samn Geyve 
smdan ctkacak vaziyeti miizakere etmit tri:i konferansmda lngiliz ve Sovyet dele· Mallye daireslne- 60 lira vergi borcu var • 

I ... d b .. t f"k' 'h mt•. Mallye dalresl borcu iizorime d. evret. 
ve te1.nt'L Lomt'te, bu husus hakktnda rnu· gasyon an arastu a a§ go eren 1 tr I • ~ r.. r.. r.. b h d 1 ml~. oe~enlerde Althi ar Tiittin, ~nhisar 
rahhas heyetleri tarafmdan yaptlacak tek- tilaflanm 11\evzuu a etmekte ir er. !daresinden mallmm oedelinl alrrken alt-
lifleri tetkik etmege ve harb tehdidi tak- Times diyor ki :' mt~ Uramt kel!tllar, ellme de ~yvenl~ Ko-

d .. v.. h r «lngiliz delegasyonu F ransa tarafm- zan kiiyiinden l~kabl malum. Olmly.al'\ Hti-
dirinde Tiirkiyenin liizum gor ugu e . . • . . • seyin namma bir makbuz Slk19tmitlar. 
tiirlii tedbirleri almak hakkm1 muhafaza dan tasvtb edtlen ve harb takdmnde Sov , 6Mmdt~muz ana vatanm Cumhuriyet 
eden bir formiil viicude getirmege memur yet gemilerinin Bogazlardan serbest~e hUitumetlnde bOyle yanh~ b_lr muameleye 

PARALAR 

All' 
1 Sterlln G~B. 
1 Dolar 12S. 

20 Fransu; Fr. 163· 
20 [..!ret 190• 
20 Belcika Fr. 80• 
20 prahml Ill. 
20 lsv!cre Fr 1 0• 
20 Leva 22· 

1 Florin !r.l. 
20 Celt ltronu 85. 

1 Avusturva Sl. 22. 
1 Peeeta 1~ 
1 Mark 2. 
1 Zlotl 19. 
1 Peng\i 22. 

20 Leva 13. 
20 Dinar -& 

1 Yen 32. 
20 :tsvee lrronu 81 
1 Tilrk altmt 066. 

...l..Banknot Os. B. 242. 

~EKLER 

Londra. 
Nev Yok 
Paris 
Milano • 
BriikSel 
Atlna . 
cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Prall 
V!vana. 
Madrid 
Berlin 
varaova 
Bud a oeste 
Bukre! 
Be!lrrad 
Yokoha.n\& 
Mo.skova. 
Stokholm 

Anadolu 11m. % 

Ac;!ltll 
627 60 

0.7999 
t2·0C 
10.1785 

4. 7825 
64.79 
!U.US 

63.1582 
1.1750 

19.1645 
U!l31 
b8;J;5 
U'820 
4..1937 
4.302a 

101.685 
55.05115 
2.65(10 

24,92,14 
'l.09 

ESHAM 

8at1~ 
630. 
126. 
166 
196. 
84. 
23.50 

818. 
25. 
84. 
9!. 
24. 
16. 
30. 
2'2. 
24. 
16. 
l\2. 
34. 
33. 

967, 
243. 

Kapa.:llf . 6J9. 
0.7972 
12.03 
10.12j0 

i.721 
8i.5i00 

2.4370 
53. 
1.1714 

19.116 
4.1h32 
l\.8084 
1.9772 

UBS2 'I 4,2'J20 
107,4.167 
54..96;)!1 
2.6 25 

24.9866 
3.0838 

Ka.palllf 
ge!ri§i talebini hakh gostermek ic;in Fran- maruz kaldlgtmtzdan .. se~lz lt1~i aUemle pe-

edilmi~tir. S L hkA . . d d rl9an bir vazlyetc du~tuk. 
20 nci madde iie alakadar olarak .. ~?" SIZ • ovyet par.tJ a amma Jsbna e en Aid olduitu Maliye dalrelerlnln dlkkat 

~~i!.!.n ____ ~...-2..;;4~7.;.5 ___ 2;.;4;:.;.7..;.5_ 

gazlar mlntakastnda hava seyriisefen t~m Sovyet teklifini kabul etmemektedir. ln- nazarlanm ~;ckerek magdurlyetlme nihayet tsTtKRAZLAR 

ae'"l"d kulvarlan hakkmda noktai nazar gilterenin bu vaziyeti, bu pakta muhal_e- verdirilmeslni rica cderim.• A~lllf 
'"' -< T k hh he fet baklmtndan ilk deli! goriinmektedtr. TUrk borcu I pe§h 

20
· 
90 

teatileri yaptlmt§hr. iir k mul~a • as k Bu meselenin siyasal ehemmiyeti c;ok bii- Akdeniz yardtm pakb • • 1 vadeli ~~-~ 
arz~ni surette ge~ielerini miimkiin k1laca yiik aldugundan delegelerin ekserisi u • kaJkacak ml? :t ~ ~:t n'.I1I v~eJ;~ g::g 

Kapanll$ 
00,90 

20.77:1 
19.25 
19.-60 
19,10 

yeti hava sefaininin, gere tu ani gerek h'" • • II vadeli \ · 

k · t' de oldu kumetlerinden talimat istemi~lerdir.» ~ ~ bir metin tevdi eyleme ntye 1" - I Ba11taratt 1 tnct :Jahttedel Ere:anl:.,_ ____ -:-~~----
gunu bildirmittir. Madde, aonraya btra- lngiliz • ltalyan gerginliginin den biidirildigine gore, lngiltere ile Ak- - T A H V t LA T 
ktlmt§tlr. aonu gelmif denize aahil devletler arasmdaki kar§thk- ~ Artlt• 

Teblii Londra 9 (A.A.) _ Havas ajansm- h yardtm tedbirleri, Akdenizde yeniden: I ~ v 

M t 
.. 9 (A.A.) - (Teblig). dan: tam bir istikrar viicude gelinciye kadar Anadolu mii. pe~h 45.1° 

on ro . . . ,_ 'k' . k 1 k B d k ,. mti. vade !I 45,40 
Konferans, lnailiz pro]esmtn tetr..l me lyi malumat almakta olan mehafil, menyette a aca tJr. un an '<I an rna· 

Kapamo 

-65.10 
45.2~ I 

devam etmittir. . Akdenizdeki anavatan fiiosunun geri ~Ya- na §U olsa gerektir ki bu tedbirlerden vaz-
22 nici made: tahrir heyetme havale <>mlmaat haberinin lngiliz _ 1talyan ger • ge~Ymek i~in herhangj bir anla~manm bu 

e 1d ~ • i~tikran temin etmesi bcklenecektir. 
olunmuttur. ginliginin sonu gelmi§ o ugunu, an ane-

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tL.i.NLARI 

23 iincU madde i~in Sod' vyet. ~uraMhhas vi !ngiliz _ !talyan dostlugunun tekrar Parlamento muhafazaHr parti meha-
. tm t r at 1 t 1 B .. k fili ise, bilakis, !ngiliz harb gemilerinin heyeti yeni bir mettn te~ 1 e 1~ 1 • • canlanacagmt ve ihtima ta yanm ru -

buata bildirilen bu met!~ hak~tnda muh· sel ve Montro konferans1anna i~tirak ey· kt men Akdenizden ~ekilme ini, yardtm 1 - 936-937 dera senesi i~in 
telif murahhas heyetlen~ll ~tlleger .ce~ liyecegini tahmine miisa~d bulundugu anla~malannm tadili ic;in bir ba~langtc te· Kuleli, Maltepe ve Bursa lise • 
miyeti Paktmdan ve Mt et er emlyetJ miitaleasm1 serdetmektedtrler. lakki eylemek_t_ed_i.r.,...___ lerile Ktrtkkaledeki Askeri San'· 

~erc;evesi i<;inde yap1lmt§ _anl~§ma~~r.~an Ayni mehafil, lngi1iz • 1talyan ger. -. at liaesine ve Konya, Erzinca.n 
hukuk ve taahhudlenn •umulu uze- d k Mistr da hurriyete I AS 0 . kt' bl . t"'l 1!. ' M h ginlig~ inin or~adan t kalkmasth an '-le- 1 1 • rta me e erme .. eoe 

r-""~~~~;~= yiiriitmii' lerdir. u teo- b •- J _._ menuekd. arasrilda. dOitaDe mliiiase et ·... "' ···~f':IYOI'"'' ,IJ ll ., .. ,. •-caattr. ,, 
Sovyet metnuu. iDc:c bjrl tlet- lerin yeni b"attan tees~Us etmesintlen d. o ~ (Bal ta1'att 1 tnct sahtted•l 2 - Kabul tartlart AS. Lise 

kl.ke tibi tutmalanna ve taltmat a ma a· ld kl 
b k l layt hissetmekte o u an memnumyell set vergileri ihdas edece~inl soyle.mi§- ve orta mektebler talimabnda 

rlna l'ntt'zaren, bu madde sonraya ua I- f k t ')" f'l izhar etmekte ve a at ngt tz 1 osunun tir. yazthd1r. Bu talimat askeri mek-
ml~hr. Akdenizde bulunmasmtn M. Musolininin lshenderiyede manevralar teblerde ve askerlik tubelerinde 

24 iindi madde tahrir komitesine ha- H b · f th tm 'ne mani olmamt§ Kah1're 9 (A.A.) - Donanma ilc tay-a e~tstam e e est gBriJiebilir. 
vale olunmu~tur. olmasmdan dolayt duymakt~ olduklan yare kuvvetleri, ge~en haftadanberi ts-
MurahhaJarrmu. tadil teklilinde hacalet hissini gizlememekteduler. . kenderiyc a<;1klarmda mii§terek manev 3 - lsteklilerin atag1da yazth 

bulunacaklar Bundan ba•ka bu mehafil son hadt~e- ralar yapmaktadlrlar. huaualar1 da goz oniinde bulun -

25 > k 1 Siyasi mehafil, bu miinasebetle ge<;en d 1 1 d 
T urk murahhas heyett' pek yakmda l•rt'n fevkalaAde muhim"' so ev• ii cey~ ve 51 0 

0 urma art aztm tr, , _ k sene Iskenderiyede bir hava i.issii ha -
inci madde hakktnda b1'r tadil teklifinde • k' 1 · olabilece"tnl beyan etme • k · "hd · b' 1· h 1 1~ A-Biitiin mekteblerde kaydii yaSl a ts en e i I d rc est 1 as1 i~m rr p an az1r anm ~ 
bulunmak niyetinde oldugunu bildirmi~- tedirler. Filvaki bu badisel~r, .t~ yan 

1 
e- oldugunu hattrlatmaktad1rlar. kabul 1 temmuz 936 d ba~lar 

tir. · tayyarelerile tahtelbahnlennm
1 

ya mz llo' ve 10 agustos 936 da biter. Mii • 

M · · · n1.z. 1 l sah1"1lert'ne yak a•mas1· Fatih sulh 3 Uneii hukuk hakimli.m-
ukavelenamenin mer'iyete gm~t, tas· d ta yan ' b k ' 'h d 15 ~ l 

d u~m~n~n 
1 

kl kalmtyarak Akdenizin den: sa a a 1mb am a agustoa a 
dik1 ve miiddeti hakkmda fikir teatisin e o rna a 21 ~ t d I na mam ndaki miinakalah kes· 1 agus os arastn a yapt 1r. 
bulunmu~ ve 26 net maddeyi tahrir ko· ~arkt ile ga~t aralsti ylicude getirmek Cerrahpa~ada Kiirk!;kha~Jt mahalle• n- B - Mekteblerin bulunduklart 
tnitesine havale etmi§tir. melt ve torptl tar a art d de Bostab sokatmda 27 numarah bane- I h d k' k I d r.. k I · · . .1 .1 Pontelleria adast arasm a yer er aricin e 1 mev i er e o • 

vniimiizdeki ic;:tima, ba~ an a tstJ are· vr Stet ya I e b' ed yapmak su- de oturmakta ikcn 3/6/938 tarlhinde ve- luran istek ilerin 10 hazira• 936 
dtn sonra gene! sekreterin yapacagt da • tahtelbahir1erle adeta tr 5 

· k b' fat eden ve terekes1'ne mahkememizee d · 'f de edilemtyece tr an 31 temmuz 936 tarihine ka-
Vetle tesbit olunacaktn. retile Maltayl tsh a b'l "aZlyed olunan ismailin tarihi ilandan 

21 d 1 ·1 1 B ~ lar k k 'b' •eyler yapa 1 ece • dar bulunduklar1 yerlerin As • 
inci ma de, beyne mt e oaaz vaziyete so ~a. gl 1 • itibaren alaeak ve bor!;lularmtn bir ay 

kornisyonu hakkmda bir miinaka~a~a se- gini isbat etmt~tlr. L k. k 't Ye iddiayi veraset edenlerin ii<; ay zur- kerlik tubelerine miiracaat et • 
beb olmu§tur. Ti.irk murahhas heyett, ko- Bir Atina razete.i «YO:.IIII 1 va l fmda mahkememize miiracaatleri. Ak- mi, olmalarl liztmdJr. 
tnisyonun IaivJm istemi, ve bazt _mura~- haybediliyor» d ~0~ si takdirde oliinun terekesinin Bazine- C - Kabul tartlartnt tatJyan 
has heyetieri bu teklifi tervic etm~§l~rdu. Atina 9 (Hususi muhabinn_!lzden) -.. ye devrolunacag1 alakadarlarm mah1mu istekliler evrak1n1 tamamlatbrtp 
Baz1 murahhas heyetleri de istattsttkle • F · Et azetestnde bugun olmak iizere ilan olunur. (24291) " -k l'k b 1 • •t · T' k General ranct nos g d' k'. I"U er 1 tu e en vas1tast e 
nn tutuimasml koiayla~tuacak ve ur ·~· akalede ezciimle lyor t. mektebe go .. ndermeler1' ve mek· 
hu .. k' It k olan ne§rettJgt m .k I . . nerede ne- H 1' f' d b I M tb act umetinin yiikiinii aza aca M .. .. ere enntn a 1 tas 1ye e u unan a a -b 1 I « ontro m~zad v"ld' ru"nkii me - teblerden davet vaki olmadan u komisyonun ipkasmm fayda 1 0 aca· I ~· b 11 egt IT 'r hk ve Ne,riyat T. A. c:.. Taafiye 

y h b I tice enecegt e 1 B'" .. k· Okyanusa ka- ..., hirbir istekli mektebe gitmeme· 
&Jnt tebariiz ettirmi§lerdir. Ni ayet az sele Karadenizden uyu I ~1emurlugundan: I .... 
diger murahhas heyetleri de bazt ~rta .~u- .. 11 d' Halbuki her§eyden evve 16/6/936 tarihinde toplanan fevkalii- idir. 
reti hailer ileri siirmi.i,ler ve mesela Turk dar §Uffil u en 

1
h·k. · ve Akdeniz vaziye- de heyeti umumiyenln verdigi kararla D - Miisabaka imtihantna 

d Bogaz ann ta IIDI d .. 
tnakamlarmm mukavlenameyi imza e en . . k'lt' 1• md1r. Zira Ak enlztn va· Matbaaethk ve Ne .. riyat TiJrk Anonim girmek irin davet edilen istek • d d h h tJntn tel I I aZI . d k' -. :r 

evletlerin kon!oloslan veyahu er an· ziyeti tehlikelerle doiudur. Akden
1
tz. e 1 ~irketinin fesih ve tadiyesine karar lilerin imtihan yapdacak yere 

gi diger makamlariie i§ birligi yapmast e· 1 t r uma- \•erildiginden §irket zimmetincle ala -
ml')Jetle...:" jtiroad)an saT5l IDI§ I ' v• . • kadar gitmek ve imtihanl kaz& " 

sastnl gi:istermi§lerdir. '"' 1 1 d I fth cakh bulunan kimseler cumartesi ve 
S · -1 ak din a•·det1' yalntz anla§ma ar a egt ·1 namaytnca geri donmek irin ya· aat 16 da yeni bir ic;tuna yapuac - • pazardan maada herKiin saat on ' e on "" 

t1r. tedbirlerle elde ~dil~r. alakadar alb arasmda §irketin Cagaloilundaki pacaklart masraflar tamamen i• • 
Montro 9 (A. A.) - Havas Ajanll Akdeniz hiirnyetJ namma "k I dairei mahsusast muhasebesine tahriren tekliye aiddir. Bunun i~in de gi-

muhabirinin ogrendigine gore, bugiin Bo- d I tl bi"'iin tedbirleri almakla mu e - veya ~ifahen .miiracaatle isim ve ala - dit ve donut masraf1n 1 beraber 
iazlar komisyonu hakkmdaki miinaka~a ev e er d B y 1 nn bo§U- cnklarmt kaydettirmege ve mukabilinde 

B I Y left·1r. Emniyet olsay 1 oga_z. a. gotiirmeai lbtmdtr. 
esnasmda Romany a, u garistan ve u· b 1 d bir vesika almaga davet olunurlar. . hk' . r umsuz saytla liT I. 44- E - tstekli mektebe kabul e-
nanistan, komisyonun lagvmt tsteyen na ta 1m1 uz h · de-- Alacakhlarm ticaret kanununun a 
Turk noktai nazannt tervic ebni~ler, Akdenizin vaziyeti, askeri ere res! d ind maddesine tevfikan i§bU iliintn ii- dilmediii takdirde hi~bir hak id-
Fraasa ve lnailtere ise bu komisyonun v• . b b dd"l dogu havzasm a ~iincii defa olarak ne .. ri tarihinden iti - dia edemez ve bir sene terki tah-
k I • .J b gt§ml~se, u te e u . . I larak .. 

a masmm faydah olacagJ fikrin.,.Q. u· . d' B n u;m ace e o baren bir sene zarftnda mUraeaatle ala- aili olanlar da mektebe ahnmaz· 
lunmu.Jardlr. daha barll n. unu . . Y k kt' ri 1' d r azt raklartm kayid ve isbat etmele aztm- I 
M. Titiile•Lo ln~r·lr'• mu"'rahhcuur' telilikeleri kar§tlamak zarun I . M t i:i· dtr ar. 

11 • .. 1 ragmen on r • 4 - Mektebler leyli ve mec • 
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lete kareyt almacak tedbi;leri tahdid ede- A . 

9 
(A A ) _ Montrodc:n vt telerden 35 ve 30 kuruta m~te· 5 - Askeri liseleri muvaffa • 

Agn Ilbayh~ndan: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Karakose • Van yolunun 0 

metresinde ve 40 metre a~tkhgmda bir ah,ab koprii in,aah. 
2 - Bu i'in tahmin bedeli 9788 lira 79 kuru,tur. 
3 - Bu i,e aid evrak ,unlardtr: 
A- Eksiltme tartnamesi 
B- Mukavelename . projeai 
C - Naha i,Ieri ••raiti umumiye 
D- Fenni 'artname 
E- Ke,if cetveli 
F- Proje. 

lstiyenler bu tartnameleri ve evraln parum EncGmen 
minden alabilirler. 

4 - Eksiltme 31/7/936 cuma ,Un1l aaat 16 da Villyet Ul•cWIIlOill~ 
de yaptlacakt1r •. 

5 Ekailtme kapah zarf uaulile yapdacakbr. 
6 Ekailtmiye girebilmek i~in iateklilerin 7&4 lira 16 kurut• 
1 Muvakkat teminat verciai ve bundan b&flc& Tievet Odua 

sikasile Nafta Miidiirluiiince taadik edilmit fenn 
meyi haiz olup gostermeai laz1mdJr • 

8 - Miite~hhid haricden kereste tedarik edemezae Kara orman 
lartndan verilmek uzere miiteahhide veaika nrileeek ve 
yic ona &ore tadil edilecektir. 

9 - T eklif mektublar1 yukar1da dordiincii maddede yaz1h aaat 
ten bir saat evveline kadar Agrt Vilayeti Daimi Enciimen 
kanhg1na makbuz kartthgmda verilecektir. Mektub posta 
gonderildikte mektublarm nihayet dordiincii maddede 
saatte gelmit olmas1 ve dlt zarftn miihiir mumile iyice 
ttlma11 liJamdu. Postada olacak &ecikmeler kabul edilmez. 

(3672 

Davlel Demlryollan ve limanlan i'lelme U. idaresi 

tlk eksiltmesi feshedilen ismi, muhammen bedelleri ataitda ya 

z1h malzeme 23/7/1936 per,embe giinii hizalannda g8tterilen 

atlerde Ankarada idare binastnda ayn ayrt ve kapah zarf 

sabn ahnacakhr. Bu itlere airmek iati7enlerin hizalannda 1Btteri 

len muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigi vesikalar1 

Gazetenin 7/5/1S36 G. 3297 numarah niisha&mda intitar etmit o 

lan talimatname dairesinde ahnmlf vesika ve tekllf 

ayni giin li.stik malzeme i~in «saat 14,45 e»; dinu.to kay1tlar1 

«saat 15 e»; kapakh ebonit kutular i~in de naat 15,15 e» 

Komaiyon Reisliiine vermeleri li.z1md1r. 

Bu i,Iere aid tartname Haydarpatada TeaellDm ve Sevk $efil 

iinde, Ankarada Malzeme dairesiode para113 olarak daj1t1lmak 

~~ ~~ 

t S M t 
Muhtelifiilcina li.stik 
malzeme 

Muhtelif eb'adda 
4310 metl'e bezli ka~ 
u~ktan nratDul Ya • 

fGD dinamoau kaJifl 

800 aded kapakh 
ebonit akkiim61ator 
kutusu 

MuhammeD 
bedel 

22765 lira 

13116 » 

4800 lt 

Muvakkat 
teminat 

1707,38 lira 

983,70 » 

36f) ') 16,15 

lduhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton aun'l portland ~imen. .. 
tosu 22/7/936 ~artamba giinii aaat 15,30 da kapah zarf uaulile An. 
kArada idare binaatnda aahn ahnacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 2227,50 lirablc muvakkat teminatla k ... 
nunun tayin ettiii veaikalart, Reami Gazetenin 7/S/936 ciin 3297 
numarah niiahaamda intitar etmit olan talimatname daireainde allQo> 
mtt veai~a ve tekliflerini ayni ,Un aaat 14,30 a kadar Komiayoa Re .. 
isligine vermeleri li.z1md1r. 

~arlnameler yiiz kuk be,er kuruta Ankara ve Haydarpaf& ve:ne-
lerinde sattlmaktad1r. (3749) 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dCSkme demir 
3/8/193f pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf uaulile Ankarada 
ldare binasuida saltn ahnacakbr. 

Bu ite cirmek iatiyenlerin 787,50 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii vesikalar1, Reami Gazetenin 7/S/1936 G. 3297 
numarah niiahasmda intitar etmit olan talimatname daireainde a • 
hnmlt vesika ve tekliflerini ayni giin aaat 14,30 a kadar KoaUa,on 
Reisliiine vermeleri lb1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Daireainde, Ha, • 
darpatada Teaelliim ve Sevk $efliiinden dai1blmaktad1r. (3719) 

Odemis • Uray1ndan: 
3554/76 lira ketifli demir ortii a~lk ekailtmiye konulmuttur. lhale 

13/7/93€ pazarteai &iinii saat on dortte yaptlacakbr. Fula izahat 
almak ve tartnamei fenni ve aaireyi connek Uzere Uray Enc\ime 
nine miiracaat edilmeai ilan olunur. (3675) 

r Operet8r • Urolog 

Dr.Mehmed Ali 
ldrar yollan 

hastahklan mtitehustst, K6p
iibalt Eminonn Han Tel: 2191 

.... -TiFOBiL 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratl!o hastaltklarma tu
tulmamak i~in aW.zdan altnan tifo 
hapland1r. Hi~ rahatSlzl.Ik verrnez. 

Herkes al:lbilir. Kutusu 55 Kr. 

It h d t na rek biletleri isteyiniz. k" 1 b • 1 d d ce ve ya u tecavuze ugnyan devlete 1 · · b.. .. Atina 1yet e ittren er en azru e en· 
yard1m ic;in harb gemilerinin Bogazlar· Tiirkiyeden gelen telgraflar . utun ler miisabaka imtihantna girerek 

dan gec;i~ini meneyliyecek bir tarzda tef· matbuatJnda derin alaka ile kar§~:~~~· A K Al TIEL kazandtklan takdirde miihend\s 

Sat1hk Lokomobil 
35 beygir kuvvrtinde az kullantl· 
mt~ Alman mamulahndan bir lo
komobil sahhkhr. Fazla izahat 
i~in Kiitahya Elektrik tefliji va11· 
tasilP sahibi Alivr mOraeaatedilllle•' 

sir edilmemesini istemektedir. 1ngiliz mu- Gazetelerin c;ogu ba§ goste~e~ .1 t.~ a ~ Or. • ~ ve fen memuru yeti,tirilmek ii • 
rahhas heyeti, konferans1n ak,am toplan· I 'Ie neticelenecegi iimtdml goste ( .a. K U y I E L ) zere Avrupaya tahaile londeri • 
tlsmda, Sovyet teklifine muhalefet etmi•· an a§ma 

1 
kk d d t 'fade • R 

t ' rerek Tiirkiye ha m a 05 ane 1 Karakoy, ToJ»Sular caddeai No. 33 lir. «18» (3244), 
tir. M. Titulesko i6e, ngiltereyi, Cenev • d 1 
llede uuntakavi paktlara, Mon.t.rPde .iae ler kul],anntakta lr ar, 
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Bu sizin kendi kabahattmzdtr, ztra di~lerintzt 

lhmal etdintz, bunlara tyi bakmadtntz, halbuki 

bundan daha kolay bir ~ey yoktur, ztra bu 

lhtiyact temin edecek bir PERLODENT en 

iy~ di~ macunu vardtr 

·•-
~':cot ve ~~·?u&.d&.f. <4fmt;.._....a. "U.. ,,f~. 

"?...,.~~ku oCa..c- ildl;~ kz&v> ....;r~. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Ttp Talebe Yurdu talebesi i~in olbaptaki niimuneleri ve 
tartnamesine gore 1850 metre laciverd elbiselik kuma~ ile 630 met
re paltoluk kuma~ kapah zarf suretile eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Eksiltme: Cagaloglunda Sthhat ve i~timai Muavenet Mii -
diirliigii binasmdaki Komisyonda 20/7/936 pazartesi giinii saat 15 
te yaptlacakbr. 

2 - Tahmini fiat: Elbiselik kuma~m bir metresi 525 ve paltoluk 
kumatm bir metresi 425 kuru~tur. 

3 - Muvakkat teminat: 929 lira 25 kuru~tur. 
4 - lstekliler niimuneleri Cemberlitat civarmda Fuadpafatiir

beti karttsmda Leyli T1b Talebe Yurdu merkezinde gorebilirler ve 
tartnameyi de paras1z olarak alabilirler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasm1 goster • 
meleri. Bu i~e yeter muvakkat teminat makbu:z; veya banka ve teklif 
mektublarm1 ve 1492 sayth kanunda yazth vesikalar1 eksiltme saa • 
tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3683) 

SATILIK 

MARANGOZ F ABRiKASI 
Son sistem makinelerle miicehhez, 5 veya 25 beygir kuvvetinde 

elektrik motorile roiiteharrik, S. K. F. bilyah transmisyon tesi -
sath derhal islemege haz1r bir marangoz fabrikasmm makine ve 
takimlari mii~aid 11eraitle sahhkhr. Fabrika binasmm kirasi c;ok 
ucuzdur. 50 - 60 if~i i11liyebilir. Her tiirlii mali'imat i~in Beyoglun· 
da, Yeni~ar111da 40 No.h yaz1haneye miiracaat. Telefon: 41292. 

Devlet 
isletme 

' 
Sa tim 

Hava 
idaresi 

Yollari 
AI 1m ve . 

Komisyonundan: 
Ankarada lstasyon civarmda eski Kotumeydanmda yaptmlacak 

betonarme tayyare hangan i~in 46,500 lira bedel tahmin edilmit ve 
intaat kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu11tur. Eksiltme 13/7/ 
935 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Tashanda Hava Y ollan Dev· 
let ltletme ldaresine aid dairede yapJlacaktJr. Proje ve tartnameler 
233 kuruf bedel mukabilinde Baymdtrhk Bakanhg1 Y aptlar Umum 
Miidiirliigiinden ahnabilir. Talib olanlarm 3487,5 lirahk muvakkRt 
teminat makbuzu veya banka mektubu ve tartnamede gosterilen ve
sikalan ihtiva etmek iizere 2490 numarah kanunun 32, 33 iincii ve 
miiteakib maddelerindeki tarifat dairesinde haztrhyacaklan teklif 
mektublarm1 yukartda yaz1h eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri ilan olunur. «1455» (3537) 

Elektrik Ustaba~ISI Arantyor 
Eregli komiir havzasmda bir komilr ocag1 i~in miitehass1s ve tecrii· 

beli bir elektrik ustaba~JSina ihtiyac vardJr. lyi maa, verilecektir. lstek
lilerin vesikalarile birlikte Galatada Tahir hanmda Havri AraboQ-lu ve 
§eriki $irketine miiracaat eylemeleri 

Nafta Vekaletinden: 
20/7/936 pazartesi giinii saat on bette Ankarada Nafia Vekaleti 

Y'\1)1 ltleri Eksiltme Komisyonu odasmda «31546» lira «14» kuru, 
ketif bedelli Polath Jandarma techizat ambari im~aatJ kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

~artname, mukavele projesi, Naf1a i~leri 'eraiti umumiyesi, fenni 
tartname, ke,if cetveli, proje ve tafsilat resimleri «155» kurut mu
kabilinde Vekalet Y ap1 ltleri dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat «2366» lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektublarma Naf1a Vekaletince verilmi, mii -

teahhidlik vesikasmi ilistirmeleri lazimdtr. 
Eksiltmiye gireceklerin teklif mektublanm 20/7/936 pazartesi 

giinii saat on dorde kadar Y ap1 ltleri ArttJrma, Eksiltme ve I hale 
Komisyonu Reisligine vermeleri lbrmd1r. «1519» (3634) 

CUJ~HURiYET 10 Temmuz 1936 

•• Bill ,/ 

KUCUK CiFTLiK PARKINDA 
~:~~tkar MONiR NUREDDiN 

ve arkada~lan : FAHIRE, REFIK ve ARTAKi 
10 temmuz cuma, 11 

MEVSiMiN iLK 
temmuz cumartesi 12 temmuz pazar ak§amlar1 

KONSERLERiNE BA$LIY A~AKLARDIR 

Telefon: 41992 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma ve 

En ho§ meyva usarelerile haz1r· 
larum§hr. Hazmi kolayla§tlrir. tn
kibazi izale eder Karu temizliye

rek viicude tazelik ve canhhk 

bah~eder. 

1NGiL1Z KANZUK ECZANES! 

Niimune, lstil'-iye, ~ocuk has· 
tanelerile Ebe Yurdu ve Ku
duz tedavi miiessesesine. 

istilaiye, ~ocuk, Akliye has
tanelerile Sanatoryom ve Ku
duz tedavi miiesseselerile Ebe 
Yurduna. 

Eksiltme Komisyonundan: 
Tahmin fi Mu. garanti ~artname beded 

Ekmek 
Francala 

135000 
3000 

Et 

161000 
3600 

11,25 
16,50 

Karaman 12500 20500 44 
Daghc 40500 53000 46 
Kuzu 11700 17800 44 
S1g1r 36000 47500 38 

1402,99 480 K. 

4446,15 535 K. 

Beyoglu · tstanbuJ 

Devren Sabhk Dilkkanlar 
Aksaravda Kemal pa a caddesin· 
de Yenikap1ya giden volda 13nu
marah bal<kaliye diikkam ile bi
ti§igindeki 15 numarah sucu ve 
kOfteci diikkam i'>indeki e~yasile 
kisi birden veya ayn ayn acelt

devren sablacak tu. lsteklilerin ay-

:ukand~ a~lar1 yaz1h s1h~i miiesseselerin kapah zarfla eksiltmeye konulan 1936 mali yth ekmek, £ran• 
cala ve et Ihhyaclarmdan b1r k1smma teklif edilen fiatlar fazla goriilmiit ve bir ktsmma da hi~ talib 
£IkmamJ' olmasma binanen pazarhkla yeniden eksiltmeye konulmu,tur. 

1 - Pazarhk 27/7/936 pazartesi giinii saat 14 te Sthhat Miidiirliigii binasmdaki Komisyonda yap1la· 
cakhr. 

2- ~artnameler kartilarmda gosterilen bedellerle Komisyondan almabilir. lstekliler her miiessese ib• 
tiyact i~in ayr1 ayn pazarhga girebilirler. 

m diikkanlara miiracaatlan ... 

3 - istekl~ler. cari ~en eye aid. Tic.aret Odas1 vesika sile 2490 say1h kanunda yaz1h belgeler ve bu i,e ye· 
3- lstekhlerm can seneye atd T1caret Odas1 vesikasile 2490 say1h kanunda yazth belgeler ve bu ite ye· 

(3803) 
~i~li Niifus memurlugundan: 
~ehremini Derbend 21/14 te Niifusta 

kayidli Mehmed As1m oglu Mehmed 
Saimin ismi istanbul be§inci hukuk 
mahkemesi 19/6/936 giin ve 125 sayl11 

kararile Mehmed Adnan olarak tas -

hihine karar verilmi§ oldugundan key

fiyet ilan olunur. 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 

or. Celal So nat• 
Bevliye miitehass•s• I 

Beyog1u, Parmakkap1 No. 5 

Haskoyde eski Mahmudaga, yeni Siitliice mahallesinin tmrahor • 
kotkii caddesinde Tapa Fabrikasi Muhafaza kt~jlast kart\smda, i~in
de kargir bir bina bulunan ve denize pek yakm olmas1 hasebile fab -
rika yap1lmaga elveri~li eski 35,35 miikerrer yeni 183, 185 ve 187 nu
marah 3985 metro murabbat arsamn parast nakid veya yiizde be~ 
faizli hazine tahvili olarak pe~in verilmek ~artile beher metro murab
hai yiiz altm1' bir kuru' iizerinden 13/7/936 pazartesi giinii saat on 
dortte kapah zarf usulile sablacakbr. tsteklilerin 482 lirahk muvak

kat teminat mektublarile teklifnamelerini yevmi mezki'irda saat 13 e 
kadar Komisyon Ba,kanhgma tevdileri. «M.» (3584) 

~i~Li ~iF A YURDU 
Bomontide terkos su dt'posu civarmda ... Telefon : 41807 

Operator Dr. RiF AT BERKMAN ve Operator Dr. NAZIM ARM N 
taraf1ndan dimag. sad1r, battn vesaire ile eski ve yeni kmk 

~1k1k ve egri bacak ameliyatlan yapthr. 

RoNTGEN, DiYATERMi, OLTRA ViYOLE, PANTOSTA 
vesair bilciimle vesaiti cami, bula!jtk olm1yan hastahklara 

ve her hekime a~1k hastane. 
Fiatler : 2,5 • 3,5 • 4,5 lira 

vakti miisaid olmiyanlara biiyiik kolayhk gostet ilir 

Eksiltme ilan1 
Bursa Vilayetinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it «Bursa - Y eni,ehir ve Bursa - Bandu· 
ma yollarmm ba~ taraflarmdan ceman 3553 metre kummm esash 
surette tamiri ve iizerine asfalt kaplama intasi»· 

2 - Muhammen kesif bedeli «60,580» lira «72» kurustur 
3 - Bu ise aid sart~ameler ve evrak sunlardtr: . . 
A- Eksiitme ~~rtnamesi . 
B- Mukavele projesi 
C - Hususi sartname 
D - Silsilei fiat ve kesif cetveli 
E - Eksiltme ilam. · 
istiyenler bu liartname ve evrakt «152» kuruf bedel mukabilinde 

Bursa Naf1a Miidiirliigiinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 17/7/936 tarihinde cuma giinii saat 15 te Bursa 

Vilayeti Daimi Enciimeni odasmda yaptlacakbr. Ancak bugiine ka
dar Nafta Vekaletinden proje ve ke~if evrak1 ve tartname tasdik e
dilip gelmedigi takdirde i\Iale yapilmiyacaktir. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin «4279» lira muvak -

kat teminat vermesi ve bundan ba,ka yukanda yaz1h evrak1 imza . 
lamas1 ve a•ag1da yaz1h resmi vesikalari gostermesi laz1md1r. 

2490 numarah kanunda yazth vesikalarla beraber 1/6/936 tari • 
hinden sonra Nafia Vekaletinden ahnmif ehliyet vesikasmi ve Mii . 
hendis veya Fen mektebinden mezun olduguna dair resmi belgeyi 
veya ruhsatnameyi ve bir mukavele ile laakal altmt' bin lirahk ktrma 
ta, ljOSa ve tesviyei tiirabiye ve imalati smaiye ve otuz bin metre mu
retbaa soguk asfalt yol inljaatJ taahhiid etmi• ve bu taahhiidlerini hiis
nii suretle ikmal etmit olduguna dair taahhiidiin ifa edildigi Vilayet 
Nafla Miidiirliigiinden almmu resmi belgeleri. 
7- Teklif mektublar1 yukar1da dordiincii maddede yaz1h saat . 

ten bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm ni
hayet dorduncii maddede yaz1h saate kadar gelmis olmas1 ve dts zar
fm miihiir mumile iyice kapablm1' olmas1 laztmd~r. Posta ile oiacak 
gecikmeer kabul edilmez. (3656) 

Agr1 Halkevi Ba,kanhgindan: 
1 -- Ke~if bedeli 18556 lira 33 kuru!j olan Agn Halkevi intaab ka

pah zarf usulile 6/7/936 tarihinden itibaren 25 giin miiddetle ek -
siltmeye- konmu,tur. in~aat Komisyonun elinde bulunan taf, kire~, 
kum ve on iic; metre mikab agac ke,if bedelinden tenzil edilecektir. 
Bu illle aid eksiltme ,artnamesi, mukavele projesi, hususi tartname, 
ketif cet eli, proje Halkevi Ba~kanhgmdan parastz verilir. Muvak
ka• teminah 1377 lira Q}an bu i'i 31/7/936 cuma giinii saat 4 te Agrt 
Belediyesinde Halkevi tn,aat Komisyonu tarafmdan ihale edilecek -
tir. (3804 ). 

Riyaziye - Lisan - Fizik - Kimya 
Ve olgunluk de~sleri: Tiirk.,e, franstzca, ingilizce, almanca, italyanca, rus<;a 

- cdebi, tarihi, mesleki her tiirlii tercii meier - gramer, tahrir, ticaret mektub• 
Ian, bank cth e muha ebe dersleri: K1ya e gay 1 asi ii erin a -i£atl 

\"e tatbikatile ciimle te~kili ve esash konu§malar: Kuvvetinize gore 16 bii -

yiik tablo iizerinde sonsuz miikalemel cr: 5 lisanla ihtiyacm1z olan derslerden 
her mektebin imtihanlanm da hazuhyoruz. 1914 senesindenberi usulii ted· 

ris ve muvaffakiyetile tamnan (<;ember !ita~ kat§Ismdaki Yabanc1 Diller ve ri· 
yaziye k1z • erkek okulu) ecnebi mek teblerini aratmaz, birka~; dersten si· 

mfta kalmak korkusunda btrakmaz. Dersler hususi tek veya ayni s1mf ve 
kuvvette olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ki§ile giin diiz ak~am gece de veriliyor. 4 ki§iJi}( 
dersi 30 kuru§ - 6 ki~ilik grupla dersi 2:i kuru§tur. Bilenler ve bilmiyenlcr 
her zaman kabul olunur. Haftada ka~ ders laz1msa verilir. istiyenler biiti.in 
sene devam ediyorlar. Direktorii: Ziya <;:etinkaya 

S1vas ~arbayhgJndan: 
1 25,229 lira 68 kuru' bedeli ketifli S1vas merkezine aid yap1 • 

lacak fenni mezbaha kapah zarf usulile miinakasaya konul • 
muttur. 

2 - tstekliler mezbahaya aid tartname ve planlarm1 Ankara, ts • 
tanbul, S1vas ~arbayhklarmdan 2 lira bedeli mukabilir,de 
alacaklardJr. 

3 Eksiltme 936 temmuzunun 13 iincii ~artamba giinii saat 15 te 
yap1lacaktu. 

4 Muvakkat teminat miktar1 2,374 lira 63 kuru,tur. 
5 Eksiltmiye girecekler 2490 say1b artbrma eksiltme kanunu • 

nun 2, 3 iincii maddelerinde gosterilen vesikalan vermege 
mecburdurlar. 

6 - · Teklif mektublar1 ihale zamanmdan bir saat evvel Belediye 
dairesine teslim olunacak haricden gonderilecekler iadeli ta· 
ahhiidlii olarak posta ile gonderilecektir. Gecikmder kabul 
edilmez. 

7 - Teklif mektublarmm 2490 sayth kanunun tarifatma ve hiikiint· 
lerine uygun olarak hazulanmu~ olmasl ,arthr. (3785) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlari 

Cinsi Mikdan Muhammen 
bed eli 

Zeytinyag1 700 kilo 58 Kr. 

Sa bun 
Pirinc 
Sadeyag 
Sal~a 
Sogan 
Kuru 

120 
2000 

700 
120 
700 

» 
)) 

» 
» 
)) 

31 )) 
20 )) 
80 )) 
15 )} 
3 )) 

ilk teminal ihale giinii 

30 L. 50 Kr. 27/7/936 pazarteti 
saat 15 te 

30 » 
42)} 
1 )} 50 » 
2» 

)) » 
)) 

)) 

» 
» 

fasulye 3000 » 11 » 50 san. 25 » 50 » » » 
Nohud 2000 » 10 » 15 » » » 
Odun 80 ~eki 220 » 13 » 50 » » » 

lmarete liizumu olan yukanda cins ve miktart yazth dokuz kalerl' 
yiyecek ve yakacak ayn ayn ac;1k eksiltmeye konmuttur. thalesi yu • 
kar1da yaz1h giin ve saatte Batmiidiirliik binasmda toplanan Komit' 

yonda yaptlacakhr. $artnameleri hergiin Levaztm Kaleminde go ' 
riilebilir. isteklilerin ihale saatine kadar teminat akc;elerile birlikt# 
gelmeleri. (3891) 



10 Temmuz 1936 
CUMHUBtYET 

Yiiksek Ogretmen okulu sabnalma 
komisyonu ba§kanhgindan: 

Erzakm cinsi 

Ekmek 
Et (dagh~, k1V1rc1k) 
Et (kuzu) 
Et (a1g1r) 
Sadeyag 
Zeytinyai 
Zeytin 
Sa bun 
Odun 
Mangal komiiril 
Kmple ki:SmUr 
Beyaz peynir 
Tuz 
Pirin~ 
Kuru faaulye 
Nohud 

<;ok 
Kilo 
21000 

5500 
3000 

750 
2500 
1000 
300 

1000 
225 ~eki 

2500 
50 ton 

800 
600 

Az 
Kilo 
18000 
4000 
2000 
500 

2000 
750 
200 
750 

200 ~eki 
2000 

40 ton 
700 
500 

Ilk teminat 
Lira K. 

177 19 
177 37 
96 75 
21 37 

156 56 
45 
5 62 

27 
38 81 
s 62 

48 75 
19 20 
2 02 

Kuru barbunya faaulye 

2500 
800 
300 
300 

2000 
700 
200 
200 

45 00 
7 80 
2 25 
2 59 

Krrm1Z1 mereimek 
Siyah mercimek 
!?eker 
Katar peyniri 
Yumurta 
~ekirdekaiz iiziim 
Cevizi~i 
Kuru erik 
Kuru kaytat 
~am ftsbk 
Ku, iiziimii 
Fmd1k i~i 
Badem i~i 
Kuru incir 
Limon 
Kuru sogan 
Patatea 
Sal~a 
Sarm1aak 
Maydanoz 
Ayte faaulye 
Kabak 
Enginar 

ISO 100 1 52 
100 75 90 

4000 3500 78 00 
400 250 1S 00 

20000 aded 17500 20 55 
600 500 8 10 
250 200 6 56 

' 250 - 200 4 69 
150 100 7 87 
50 40 2 25 
30 25 45 

200 150 8 25 
15 10 84 

100 so 1 20 
5000 aded 4000 aded 9 37 
2500 2200 9 37 
3500 3000 15 75 

150 100 1 69 
30 20 34 

3500 demet 3000 demet 1 84 
2000 1SOO 16 45 
1500 1000 10 98 
1000 aded 
400 

750 aded 
300 Taze bakla 

Dereotu 600 demet 
Hiyar 1500 aded 

400 demet 
1200 aded 

4 92 
1 29 

34 
3 79 
1 03 

82 
Semizotu 400 
Taze yaprak 75 
Yetil aalata 2500 
Taze aogan 1500 demet 

250 
50 

2000 
1000 demet 

100 

1 26 
1 55 
1 41 

Tahmin 
edilen 
Fiat 
11 25 
43 
43 
38 
83 50 
60 
2S 
36 

230 
3 

1300 
32 
4 50 

24 
13 
10 
11 so 
13 50 
12 
26 
so 
1 37 

18 
35 
25 
70 
60 
20 
55 
75 
16 
2 50 
5 
6 

15 
15 

0 70 
10 97 
9 76 
6 56 
4 31 
0 75 
3 37 
3 42 

14 56 
0 67 
1 38 

12 56 

Tarihi 
15/7/936 

» 
)) 

)) 

» 
» 
» 

lt ,. 
lt 

7/936 
lt 

» 
» 

lt 

» 

lt 

» 
• 
• 
• 
D 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 

» 

• lt • 

GUnii 
~artamba 

)) 

» 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
Pertembe 

» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

» 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 

» 
» 
)) 

lt ,. 

lt 

» 
lt 

» 
» 
» 
» 

» 
)) 

Sa at 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

,.... ) "'~, ..... ,,.. 13 

Eksiltme tekli · 
A~1k ekailtme 

)) 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
)) 

)) 

» ,. 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
I 

lt 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
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TESISI: 1925 

BELEDiYELER 

ROSENBAUER 
Motopomplar1 

1936 teslimabmtz 
26 BEYGIRLIGE: 21 Atm. 700. m. hortum tak1hr. 
20 BEYGIRLIGE: 18 Atm. 600. m. hortum tak1hr. 
12 BEYGIRLIGE: 15 Atm. 400. m. t1ortum tak1hr. 
Ancak "ROSENBAUER, bu yUks k kudretl vereblllr 

85 Motopompumuz buna ornektir 

HALiD SALiH TEKER: Istanbul Posta kutusu 1482 

ltfaiye techizah • Ingiliz hortumlan • 
Yedek Aksam 

Tapu ve Kadastro Umum 

I 

M iidiirliigllnden: 
lstanbulun Fatih kazasmda da kadastro itlerine batlamlacagmdan 

keyfiyet 2613 say1h kadaatro ve tapu tahriri kanununun «8» inci 
maddesine gore alakahlarca bilinmek iizere ilan olunur. 

«1625» (3845) 

KadtkOy V aktflar DirektOrliiiiU ilanlan J 
K1ymeti 
muhammenesi Teminab 
Lira K. 
560 60 42,05 

No. st 

7 Oakiidarda lmrahorda Ali
pat• aokagmdaki · evin ta· 
mamt. 

Yukar1da k1ymeti yaz1h ev aablmak iizere a~1k artbrmtya !flkar11-
mt,hr. lhaleai 27/7/936 pazartesi giinii aaat 10 dadrr. lateklilerin Ka
dJkoy Vak1flar Miidiirliigiine miiracaatleri. (3871) 

Dahiliye V ekaletinden: 
Mahalli tdareler Umum Miidiirliigiinde a~1k olan 35, 30, 25 lira 

asli maath memuriy~tlere a'agtda gosterilen ,artlari haiz olanlar 
ahnacakllr. 

lstekliler: 
1 - Memurin kanununun dordiincii maddesinde gosterilen va • 

a1flart haiz olmalart. 
2 - Hesab, biit~e i,lerile Mahalli ldareler mevzuahna ve mali 

kanunlara vukuflar1n1 a!f1lacak miiaabai(a imtihantnt kazanmak su
retile ispat etmeleri li.ztmdtr. 

3 - Miisabaka 15 temmuz 936 tarihinde Ankara, Istanbul, lz • 
mir, Konya, Seyhan Vilayetlerinde yaptlacakttr. 

Taliblerin bu tarihten evvel veaikalar1 ve hal terciimeleri hulas~· 
• larile birlikte bulunduklarJ yerlerin Valiliklerine miiracaatleri. ~~ · T bezelye_~-~~ .• ., . .-L~~- 15Q 

~ah faaulye • 200 150 2 11 
27 96 
3 41 

26 

• 14 ()4 I I r » 13 
13 
13 
13 

1
' «1627» (3835) » 

» 
Pathcan 16000 aded 
Bamye 250 
Sivri biber 40 

13000 aded 
150 
25 

2 33 
18 17 
8 67 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

Domatea ( dolmahk, 
eklik) 2500 1750 11 25 6 » » 13 » 

yem 600 500 4 04 8 98 » » 13 » 
Dolmahk biber » . » 13 » 

I 1000 700 9 46 12 61 
Barabnuaknya faau ye 1500 1~00 -- 5 14 4 57 » » !33 » 
lap 200 150 78 5 21 lt » .. » 

~=:V~z (yaprak, kok) 400 2~~ 1 ~~ 1~ 35 
: : !~ : 

Salamura yaprak 75 70 3 72 » » 13 » 
Lahana 250 150 1 18 2 62 » » 13 » 
Ptraaa 600 . 400 3 26 14 47 » » 13 >> 

Karnabahar 300 aded 200 56 2 50 » » 13 » 
Helvact kabak 300 200 46 2 03 » » 13 » 
Marui 300 aded 200 18 2 41 » » 13 » 
Pancar 100 75 ,. 'kt 1 y 1 • k k k 'k · 'h t' kadar ihtiyac1 olan ve yukartda nev 1 ve m1 ar az1 t ytyece ve ya aca mt • 

Yiikaek (lgretmen Okulunun maY11 937 01 ay~ ttne'lmitlir. Bu yiyecek ve yakacagm ne auretle ekailtmeye konuldugu ve ekailtmenin 
tarlar k • I • "re ayt1 ayr1 goa ert h 1 e atltme tartname er1ne go • d ilk teminat miktarlart da yanlartnda yaztlm1fltr. 

angi riin ve aaatte yaptlacag1 ve bun.~ara ; 1 'atlar AJc,.tlemiainde Yiikaek Mektebler Muhaaebeciliii binasmda toplanan Sattnalma 
Eksiltrne, tstanbulda, Ftndtkhda Guzel - a~ 

Korniayonunda belli giin ve aaatlerde. yaptla0cad br.d ve veki.leten hareket edenlerin Noterlikten alacaklart vesikalar1 ibraz etmeleri 
Ek 'I • 936 h Ttcaret aatn an h 'bl'"'' . I rt 11 trneye gireceklertn Y1 b' t vvel teminatlarm1 Yiikaek Mektebler Mu aat 181 vozneame yattrma art ve ta na· 

tnecburidir. lateklilerin belli giin ve ~aatt.en 1~ •:.:d:ki Yiikaek tlgretmen Okulu Direktorliiiune batvurmalar1 ili.n olunur. (3587) 
tneleri eormek iizere Beyaztdda tln1veratte ar a 

Ankara Sehri' lmar Dahiliye Vekaletinden : 
· Direktorliigiinden : 

arhk duvarl kapak tatla .. 
.l - Eksiltmiye konulan it: Ankara mez 

ra olup ketif bedeli 21075 lira 31 kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardtr: 

A. Eksiltme f&rtnameai 
B. Mukavele projeai 
C. Nafta itleri teraitl umumiyeai 
D. Huauai tartname 
E. Ketif eetveli 
F. Proje k bT de An. 
latiyenler bu ,artnameleri ve evrak1 bir lira mu a 1 10 

kara lmar Miidiirliiiiinden alacaklard1r. d A k a 

Merkezde kurulan Belediyeler Fen Heyetine dolgun iicretle: 

1 - Heyeti F enniye ~efi, 
1 - l!;me aularmda miitehass1& mtihendis, 
1 - ~ehird mimar, . 
1 - Kalem ~efi, 
1 - Memur, 
1 - Daktilo almacakbr. 

tatekliler vesikalarile birlikte temmuzun on ikt'sine kadar Da· 
hiliye Vekaletine miiracaat etmelidirler. «1626» (3834) 

TEBDiLiHA VA Y A GlDEN 
ve 

Bozcaada ~arbayhg1ndan: 
1 - 27900lira ke,ifli i~me au yollar1 in,aah kapah zarf uaulile ek

siltmeye konulmuttur. 
2 - Eksiltme 16/7/936 pertembe gunii aaat 16 da Bozcaada Be • 

lediyeainde Daimi Enciimende yaptlacakttr. 
3 - Taliblerin, kanunen aranmasi icab eden veaaikle beraber bu 

gibi itlerde ~ahtm1f ve muvaffakiyetle bitirmit olduklarma da
ir reami evrak1 haiz bulunmalart laztmdtr. 

4 - Teklif mektublart 16/7/936 per11embe giinii saat 15 ten evvel 
Boczaada $arbayhgma verilmit bulunacakbr. 

5 - Muvakkat teminat ak!fesi 2092 lira 50 kuru,tur. 
6 - ~artname ve projeler 150 kuru, bedelle Bozcaada Belediyesin-

den sabhr. Taliblerin adreslerine posta ile tediyeli, farth 
gonderilir. (3413) 

,_ __ MOTOR Devrindeyiz ----• 
Motoriin gorecegi i§i E ~ goreme~ 

SAT i E 
En milkemmel motorleri, 12 ay vade ile 

5 A T A R ve T E S i S E D E R 
Her tiirlii elektrik stnai aletleri 

Ztmpara ta~lart! mak'aplart, pompalart, tezgAhlan, 

12 A Y V A D E i L E S A T A R 
._ ___ F abrika tesisi i~in hususi servise miiracaat ___ .. 

izmir Belediyesinden: 
1 - lzmir ve civarmda Belediye tarafmdan i,letilecek otobiialer 

i~in ilk parti olarak 4 veya 6 ailindirli tam Dizel motorlii 20 iii. 24 
ki,ilik ve tehir ,yollarmda ~ahtan tiplerden olmak.iizere sekiz aded 
komple otobiis kapalt zarfla miinakasaya konmuatur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni yalmz giim'riik resmi Beledi • 
yeye aid olmak tartile tzmir Belediyesi ltfaiye binaaJ oniinde teslimi 
tarlile yedi bin bet yiiz ve hepsinin altm1t bin liradtr. 

3 - Ekailtllle 10 temmuz 1936 cuma eiinii aaat on alb a n ar 
fmar MiidUrliigiinde yaptlacakbr. 

4 - Ekailtme kapah zarf usulile yaptlacakt1r. t 

3 - Mali ve fenni ,artnameleri U~ lira bedel mukabilinde lzmir 
Belediyesi Mak~ne ve Elektrik MUhendialiginden tedarik edilir. Tat· 
radan istiyenler tartname ve poata ucretini petin gondermelidirler. 

Elektrik aleti kullananlartn dikkatine 4 - lhale, 31 temmuz 936 cuma giinii aaat 16 da ~ehir Mediainin 
tasdiki tarhna bagh olarak lzmir Belediyeai Daimi Enciimenince 

S - Ekailtmiye eirebilmek i~in isteklinin 1581 lira muva~at t · 
minat yermeai bundan hafk& atai1daki veaikalart ha1z 0 up 
Ekailtme Komiayonuna gostermeai li.ztmd1r. 
~kailtmiye en az bir par~ada bef bin liraltk .tem!~ duvar ve laf 
ttl yapm1t olduiuna dair vesikaa1 olanlar g1reb1hr. • 

6 - Teklif mektublar1 yukartda ii~iincii maddede yazth a~atten b1r 
aaat evveline kadar A kara lmar Miidiirliigiine eetirtlerek Ek· 
ailtme Komisyonu R ~ 1 .... ine makbuz mukabilinde verilecek 
• p I ets Ig h .. .. .. dde 

br osta i e gi:Snderilecek mektublar1n ni ayet u~unc~ ~a • 
de yaz1b aaate kadar gelmit olmaaJ ve daf zarftn muhur mu· 
mile iyiee kapablmtf olmas1 lbJmd1r. Postadan olacak ge ) 
~ikm~l~~; ~abul ~dilmez. «1433» _(3474 

Yaz1 koyde gagirmaga gldan miittarilarinin kolayhgl yap1iacakttr. 

I I S · 1 k SATI.E'd f hnml, 5 - Muvakkat teminat dort bin iki yiiz elli lirad1r. 9 n A TIE, badava 0 ara an sa In a 6 - Nakten verilecek teminat ak~esi ihale tarihinden asgari bir 
alaktrik aletlerinin vollajlnl II 0 dan 220 volta tebdil giin evvel Belediyeden ahnacak fi, mukabilinde It Bankaatna ya • 

b I N hrtlacakttr. adaceg'" ini bildirir. Mtit:lerilar u alatlarl Sa 1pazar, e· k 
T 7- Teklif yapacak firmamn otobiisler hakktndaki bilumum a· 

catibey caddesindeki Sosyetenln idara Merkazina, ve· talog ve teknik resimlerte bro,ur, plan ve izahnamelerini ve redek 

I• • 1 S f" d d.. ·· 1 par~a katalogunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 
Ya dig"' er fUbalarine ge 1rs1n er. ay 1ya an onu' e, h d't 8 - lttirak i~in 2490 1ay1h kanunun tarifi dairesnde i zar e 1 • 
Sosvete avni seraitle voltail t krar de~islirir. I mit teklif mektublarml ihale tarihi olan 31 temmuz 936 cuma giinii L..ll••••••••••••••-••-••-•••.-1 azami saat 15 e kadar lzmir Belediye Reisligine vermelidirler. (3%83) 


