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10 CUMHURIYE'l 

~ ASTALIK 

Ge tir · yo'l'u z . 

• 

Tahta kurusu, ainek, aivrisinek, giive, art, karinca, oriimcek 
ve biitiin ha,arab kokiinden keser, yuvalanna ve etyalarm 
iizerine ve odalarm havasma ve tahtalann, duvarlarm kenarla
rma, aralarma bolca FA YDA aerpiniz ve tahta kurusu yuvalartnl 

FAYDA iLE T AHRiB EDiNiZ . 
Biitiin yaz bu muztr hatarattan kurtulacak ve rahat edecek
ainiz. Bilhassa apartlmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklartniZI telvis eden hamam boceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan kii!riik hocekleri, hrbllan, kiimes hay
vanahnda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve aia!rlar iizerindeki brhllart behe
mehal FA YDA ile imha ediniz. Niimunelik 20, ufak 30, yaram 
kilo 50, bir kilo 80, bet kilo 350 kuruttur. F AZLA PARA 
VERMEYtNtZ. Tesiri daha az oldugu halde ecnebi mah diye 
fazla para koparmak iatiyenlerden sakman1z. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha uct-.zdur. H A S A N 
markasma dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

Sac;larm koklerini kuvvetlendi -
rir. Dokiilmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne~viinemaSUll 
kolayla§brarak hayat kabiliyetini 
artbnr. Latif rayihah bir sac; ek
siridir. 

!NGII.iZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL .................... 

Eyiib icrasmdan 
Bor~tan dolay1 mah~uz olup uhdei 

tasarrufunda bulunan tamamma (900) 
lira ktymet takdir edilcn Boyactkoyiin
de Yenimahalle ~irin sokak (51) No. 
tahtmda miistakil kagir iki odundugu 
ve komiirliigii havi bir kattan ibaret 
ah§ab dort oda bir mutfak bir halas1 ve 
elektrik tesisatm1 mii§temil (104) met
ro murabbamda 40 santimetre murab • 
bw iizerine ve e§~an miismireyi ve tak· 
riben (375) metro murabbat bah~eyi ha· 
vi gayrimenkul. A£tk arltrmaya ~Ika

rdmt§ olup §artnamesi 25/8/36 cumar • 

tesi giiniinden itibaren divanhaneye a-
5Ilarak birinci arttrma 4/8/36 tarihine 
Lesadiif eden sah giinii saat 10 dan 12 ye 
kadar yapdacakhr. Arhrm1ya girmek 

Dr. HORHORUNi (Berksoy)-. ~~y:;~::~~n:~:b~:~:~:;:::ti:~;~: 
M uayene hergiin alqama kadar Eminonii Valde ktraathanesi yanmda .J .Bmken verg. vaktf tcarest bor~luya atd 

IKI TARAFLI 
6 <;ELiK LAMBALI 

Diinyaca tanmn 1} 

R 

MiKAN1N EN 
N RAOYOSUNU 
l$iTiN Mi? 

K1sa, orta va uzun dalgah 110 • 220 volt mUte· 
navl p veya mUtamadi cerayanlarla l'leyan 

UFAK RADYOLARIN KRALl 
Yaz1n sayflyenlzde an lyl arkada,•n•z olacaktlr 

MiKA RADYO, Voyvoda caddesi, Nazll Han, Galata, Tel. 
49021 yeni EMERSON katalogunu aldtntz mt? 

HEMORRON 
Ameliyats1z Basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir 

AM 
Eamer, l&rlfiD, kumrel her tene tevafuk 
eden giizellik kremleridir. Sthbi usullerle 

hazirlandtitndan cildi healer ve bozmaz. Cil, Leke, Sivilce 
ve Burutukluklan kamilen giderir. 

4 ~kilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamin yagh geee i!rin pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yagatz giindiiz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin actbadem gece i~in 
4 - Krem Balaamin actbadem giindiiz i~in. 

Kihal' mahfillerin takdirle kullandaklart yegane sthhi J(remleridir. 
MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~asmt altt kuru,Iuk 

poata pullle bize gonderiniz. Yazacagtniz adresinize dort ,ekil 
Krem Balamin ndmuneai meccanen takdim edilir. 

tNGtUZ KANZUK ECZANESI, Beyoglu - Istanbul 

ve riisum tellaliye mii§teriye aiddir. Bi-

rinci arttrmada ktymetin % 75 ini bu
lursa mii§terinin iistiinde btrakxhr. Ak-

si halde evin son artumanm taahhiidii 
yerinde kalmak iizere arhrma (15) giin 
daha uzablarak 19/8/936 tarihe rashyan 
car§amba giinii ayni saatte ikinci ar -
e 
hrma yapdarak ihalei kat'iycsi icra e-
dileceginden ipotek sahibi alacakhlarla 
diger alacakhlann ve irtifak hakla sa
hiblerinin gayrimenkul iizerindeki hak
lai'IDl hususile faiz ve masarife dair o-

lan iddialarmt evrala miisbitelerile bir
lilde ve 20 giin i~inde dairemize bil -
dirmeleri aksi takdirde haklan tapu si
cillerile sabit olmadtk~a payla§madan 
hari~ kalacaklar1 ve fazla malfimat al • 

mak istiyenlerin dairemizin 936/156 

numarah dosyasma miiracaatleri ilan 
olunur. 

COL< 
E TLI OLUR 

Zayi - Loyd Triestinonun K~!mpi • 
doglio vapurunun 1932 senesinin 19 un
cu seferinde namtma gelen A. 0. C. 
markah ve 1/17 numarah 17 sandtk 

hadde makine ve aksammtn 16/11/1932 

tarih ve 545,956 numarah giimriik mak· 

puzunu kaybettim. Yenisini alaca~mt 

ilan ederim. 
Albert Kapuano 

G LAN D 0 K R A T i N 
demek 

ADEMi iKTiDARIN 
devast demektir. Profesor Steinach 
ve Brown Sequard'm mesaileri ne· 
ticesile elde edilen bir ke§iftir. 

Her eczanede bulunur. 

Sahtb ve BCLimuharrtrt Yunaa Nadi 

Umuml ne~rtyat1 tdare eden Yazl l§lerl 

Mildilrii: Hikmet Miinil 

Bayan1n verden goge kadar hakk1 var 
• 

En ,iddetli di' ve ba, agrdarini umulmiyacak 
kadar k1sa zamanda izale eder 

i pi 

Fatma ve azire ile Ebrara ohtp 
bir harik esnastn a ya a mu 
bir halde mahkemeye tevdi e1~ bu
lunan 55446, 55447, 55448, 55li5450, 
83303, 120317, 44011, 5496 nuth A· 
nadolu Demiryolu §irketint hisse 
senedlerini ticaret kanununut iincii 
maddesine tevfikan tediyatttlun • 
maktan §irket menedilerel nisan 
!132 tarihinde gazetelerle de edil .. 
digi halde miiddeti kanuniy,arfm • 
da bir kimse tarafmdan istit davas1 
ikame edilmemi§ ve kanunvzkurun 
457 nci maddesinin 3 iincii ts1 mu
cibince miiddeilerin sthhaiddea • 
lart yemin ettirilmek suretje teyid 
ettirilmi§ ve mezkftr yanm 'sse se· 
nedlerinin kuponlanntn uzde ol • 
dugu ehli vuku£ raporu mfrecabn· 
dan anla~Ilmasma binaen ~' 42, 43 

numarah kupanlann bedelltll ve sair 
temettiilerinin ve diger ktlarxn da 
vadeleri hulfiliinde miidde itasma 
ve §irketi mezkureye teblii ve ga • 
zetelerle de ilamna 20/6/~ tarihine 
mahkemece karar verilmi• mezklir 
§irkete de miizekkere yaz§ o1dugu 
ticaret kanununun 437 ncP.ddesinin 
3, 4 iincii flkralar1 mucibinlan olu • 
DUr, 6/936 

giinahbr! r 
ARI K 

Varken 
... agr1 ~ekmek ...................... 

Milli Saraylar Miidiirli.igiinden: 
1 - Milli Saraylar miistahdemleri i~in yaptlacak yiiz on aekiz ta

ktm resmi elbis~nin mevcud niimunelerine ve tartnamesine uygun 
olarak imali a~tk eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Eksiltme giinune kadar «pazardan batka hergiin» Saraylar 
Mudiirliigii Kalemine muracaat edecek olanlar mevcud numuneleri 
gorebilecekler ve f&rtnameden bedelsiz olarak ~ir tane alabilecek -
lerdir. , 

3 - A!rtk eksiltme temmuzun ii!riincii cuma gunii Dolmabah~ede 
Saraylar Miidiirliigii binasmda yapalacakbr. 

4 - Muvakkat teminat yiiz altmtt liradtr. Bu paranm eksiltme • 
nin yaptlacag• vakitten bir saat evveline kadar Malsandigma yatt • 
ralmtt ve makbuzunun eksiltme heyetin~ verilmi' olmast liz1mdtr. 

(3181) 

Doktor aran1yor 
istanbula ve hat boyuna yakm 

bir maden i9in daimi bir doktora 
ihtiya9 vardxr. isteklilerin §artla -
rmt bildirmek ve §irketin §artla -

MUHASiB ARANIYOR 
Emniyet Direktorliigii Biriktir -

me ve Yardxm Sand1gx muhasebesi 
i9in 50 - 60 lira ayhk iicretli mu -
hasib almacaktlr. Ticaret mektebi 
mezunu veya malt miiesseselerde 
9ah§mi§ taliblerin 10/7/936 ~adar 

Fennen siiziilmii§ meva uzviy

yeden ayrdmt§ biisbiitiinf sudur. 

Bobrek, karaciger, damaJ8!f, kum 

hastaltklarmxn en miiessP.evas1 • 

du. Salgmlarda emniyet i~ileeek 
yegane sudur. Her eczan~e depo• 

da bulunur. Her yere da,cana ve 

§i§e ile gonderilir. Ank 1 ve Se· 

ref isimlerine ve leylek ,arkassna 

dikkat ediniz. Fabrikast ~nkapalll. 

Fabrika sokait numara '9 Tele -

fon 22773 

istanbul dordiincii icra ;emurlu{un
clan: 

Sahlmasma karar veriJn, se~ade, 
aynah dolab, konsol ve oaire 8/'f936 
£Bf§Bmba giinii saatlO dan tibarenTop• 
hanede Mescid sokagmda 10 nullarah 
ev oniinde birinci. a~Ik arflrma i1 sa • 
blacagmdan istiyenlerin gi>sterill!l giin 



BUG ON 
2 nci ahifcde: Siyasi icmal 
3 Uncii sahifede: Konferans etrafmda 

tetkikler - Abidin Daver 
. 5 inci sahifede: Akdenizde tngiliz • 
Italyan rekabeti, Kabotaj bayram1 di.in 
merasimle kutluland1 

-

6 nc1 sahifcde: Mare~al Badoglionun 
planlan iSTANBUL • CAli.ALOli.LU - Bir lokomotif 30 y•ldan fazla dayanm 
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::tJe;;eseiesi Diin Cenevrede F rans1z Ba~vekili ~ok ~idJ~ii'i"""'bil:if~ 
enevrede 

e bu defa bizzat fmparator ha· 
z1r olarak. Habe~istan 1mpara· 
toru, Krallar Krah Birinci Ha

nutuk sOyliyerek aza milletleri vazifeye ~ag1rd1~~: 
M. L eon B I u m A v r n pay 1 a It ii s t I .............. A~~P~d~·- .. b~~k~ ..... bi; .. ··t~hlik~f .......... • :'J 

Selase Milletler Cemiyeti umumi he
etiade taarruza ugram1§ hakkm canh 
tmsali olarak dikildi ve dile gelmi~ bir 
eykel gibi soylendi. Bu hadise Milletler 
emiyetinin suratma indirilmi~ bir §amar 

· eden nutkunda diyorki: H~.b~burglar dOnersed~~ 
Ku~uk Antant umumi :i 
seferberlik ilan edecek! 

idir. Milletlerin guya hakk1 ve sulhu 
udafaa etmek maksadile orada toplan «Milletler giri,tikleri taahhiidii yerine getirmege mecburdurlar. Bunun 

i~in icab ederse harbi de goze almak lazimdJr. Fransa her ,eye haz:u-dJr» olan murahhaslan, hakkmda bizzat 
arlar almt~ olduklan bir meselede he
ete ugramt~ hakkm peri~an vaziyetine 
I dune kadar aciz Ve Jakayd kaJmak· 
ba§ka bir§ey yapam1yorlard1. Bugun 

yapacaklanm ise ogrenmekte gecikmi· 
egiz. 

ilhakika Cenevre haberleri 1mpara· 
ag1r sozlerini dinliyen Asamblenin 

le iizerinde konu§mag1 ertesi giine 
khgm1 bildirmi§lerdir. Bu sahrlar ya• 
en Asamblede rniizakere edilmekte 

olan Habe§ rneselesinin alacagl ee
l ancak geceyansma dogru alacag1· 
e tabii gazetemize ge<;irecegimiz ba
den ogrenecegiz. Ortada mevzuu 
an meselede kimin daha ziyade 

1b vaziyette bulundugunu Layin et
ordur: Habe§istanm m1, yoksa Mil

emiyetinin mi?.. 

rusu istenilirse evvelki giinkii man
da Cemiyet, !mparatorun huzuru
ifadelerine kar§l gosterdigi alakaya 

bozulmu§ bir ordugah hali arzet
hali degildi. Polonya Hariciyesi 

ete sundugu bir takrirle arhk zecri 
~e devamm manas1 kalmam1~ ol· 

l:t.ah ederek Lehistan hUkumeti
il tedbirlere devam etmemek kara
oldugunu bildiriyordu. Bu takrirde 
e en lay1k goriilmek laz1m gelen 
nokta ~udur: 
nya, 1ngilterenin. zecri tedbirleri 
ak karanna vard1gmm Cemiyet 

. e daha onceden ilan edilmi§ ol
~ ~ikayet etmektedir. Zecri ted

'd olarak almacak karartn evvel
J!e et i<;inde almmasl iizerinde soz· 
~111J)mi§ imi§. 
1 f sa, .?i~or ~olonya takriri, yok

hukumeh bu tedbirleri k ]. 
6 olon ,elki !ngiltereye takaddiim b al'le 

~
kt~ 

il A ' • bi ~ymu§ gu~a h Habe§tstan hu-
·ett~ran savletJ oniinde mag~lub o-

tl t .. 
k cedet . e mu§!erek emniyet tesi-
},. iflas •trill§ .~ldugundan §imdi arhk 
5 kiio abulunden ba§ka yapacak 
e kalJII~I§ ?l.u~ormu§. Bu itiraf, 
b (&yeti l<;mde otuz milyon nii
M]er ~f tehlikeye du~ecek kendi 
f vel ~~~ dolay1 Cemiyet gibi bir 
h1 ~: e m1l;ac olrnlyacagl <;ok belirsiz 
t le tB fmdan yapllmaktadlr. N e 
b. ' et lb' 1 · k 1 • \ IT enn aldmlmasma ln-
h zecn · ] 

. de kat venm~ o duktan sonra ni-
~1 olon},(~ mazur gormek te pek 

d.. jiiletler Cemiyeti azalan rn· ur. . . 
b elede ~ravrusu gib1 dag1lmak i<;in 
b ~ rini sip a~arak ka~1~1yorlar. 

1 pii~aheJer: ne Habe§istan lehine, 
alya alrhme herhangi bir dii§iin· 

:ne ciirJian larak degi!, belki sadece 
~ ·n j~ined~§tiigu .hezeyan halini 
r • de tJruz ethrmek i~in kay-
Qa ~ "h (I t bulun~gurnuzu tasn edelim. 
,...~ k .Ukse maksadlarla te~kil e-
r 1! 1 ) t' ·· d"' · dil ~ Cem ~ 1.n vucu u msanhgm 

Cenevre 1 (AI ? A.) - Milletler 
" Cemiyeti asamblesi, 
frt saat 1 0,30 da top • 

~ ~'( 

M. Litvinot 

lanml§llr. 
Ba~kan Van Ze· 

land ltalyan gaze • 
tecileri tarafmdan 
vukua getirilen ha -
diseleri takbih etmi§ 
ve siikun ve niza • 
rna riayet edilecegi
ni ilave eylemi§tir. 

Kolombia mu • 
rahhas1 M. T urbai, ilk olarak soz alm1~ • 
hr. Mumaileyh, tecaviiz yolile elde edil
mi~ olan menafiin tanmmamasm1 isterni§tir. 

M. T urbai, huki'imetinin: 
I - Milletler Cemiyetinin biitiin ci

hana ~ami! bir hale getirilmesini, 
2 - Mezkur Cemiyet mukavelena -

mesinin kuvvetlendirilmesini, 
3 - Sulhun muhafaza ve harbin ka

nun harici ilan edilmesini, istemekte ol • 
dugunu beyan etmi~tir. 

Blumiin nutku 
Mumaileyhten sonra M. Blum, soz Fransrz Ba1vekili M. Blum nutuk soylerken 

alm1~hr. gm1 siiylemi§ ve demi~tir ki: Emr~vakiler kabul edilemez 
Franstz Ba~vekili, son amele hareket- «- Franslz milleti,' umumi hayatm- . 'FianSJZ miiietinin" telakkisine gore 

lerinin Fransay1 tehlikeye dii§iirmii§ ol • da ~ok ate§lidir. Fakat ate~li milletler, sulh, hakk1 kuvvete tabi ve muti bir ha
dugu iddiasmm hakikate uygun olmadt - ne korkak ne de hodbindirler. [Arkasz · sa: 7 " siitun 1 de) ....................... I~;~;~t~;···"ith~~····.-~di;~;!················ .. ·····:·t~;iit~;~·····~~~b~ .. 
'' Milletlerin sozlerinde i~in yapdacak bir 

duracagini Zannettim!, . ~arbe girehi~ir 
. · Bir lngiliz gazetesi lngil-

Milletler Cemiyetinde lmparatoru «Katil, fellah!>> terenin bize muzahir 
diye tahkir eden sekiz italyan gazetecisi 'iddetle olmasini tenkid ediyor 

tecziye edilecek, hadise derin akisler yapb 
Cenevre 1 (A r---- ....,_ 

A) - Dun Mil
letler Cemiyeti A -
samblesinde soyle -
mi~ oldugu nutuk ; 
ta Neca~i ezciim -
le §oyle demi~tir: 

« - Milletler 
Cemiyetine itimad 
ettim. Cunkii Ce • 
miyetin taahhiidle -
rini yerine getirece
gini zannediyor -
dum. Adaletin kuv· 
vete galebe <;ala -
cag1 zannmda bu • 
lundum. Bu sebeb • 
den dolay1 milletime 
ihanet etmemek ic;in 
halyanm yaprnl§ ol
dugu biitiin teklif -

Sunday Times, Bogazlar meselesine 
hasretti i uzun bir makalede Renin ~ar • 
kmda Hya ~anakkalenin garbinde cere
yan etmekte alan hadiselerden dolay1 in
gilterenin derhal harbe girmesi ic;in hi~bir 
esbab mevcud olmamakla beraber; !stan· 
bul i<;in istikbalde vukuu melhuz bir kav· 
gaya i~tirakinin de mevzuu bahsolabile • 
cegini kabul etmek li.izumuna i§aret et • 

[Arkas1 Sa. 7 siitun 3 te] 

···························································· 
Dahiliye V ekilimiz 

Trakyaya gitti 

Edirnede Trakya Vali· 
lerinin i'tirakile top· 

lantdar yapdacak 
e • •1yet l<;m ay1b say1lacak bir 

fer llY·· 
t kurun ve ~amuruna yuvar

ble 'U 
Jeri reddettim. Ciin- Evvelki gun lzmirden 1stanbula gelen 
kii boyle hareket Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sekre • la r 11!fn kripde dikkate lay1k gO

xiilt( I ta geln ikinci nokta Habe§ 
~ j11~tTiak 0~~am1~ ol~akla be· 
raht pc . ID ende Cem1yet mesa· 
isin.lah~~a.~k bf ihtimamla iltihakta 
Hev 1 e< ~~ • 1;nin eden flkrad~r. 

.... , 101 . k']• d d"l Son t•r O i)"hn te§ 1 atm a ta 1 
~e 1 ha. a: n~talar bulundugunu 
(spa! tJlll . 

B bu · R6 ba~murahhas1 Ka
war ~ nta fikibirligi ederek kusur 
Cemtetlll. a d- degil, o kanunu 
tatbi, e~un't r>da oldugunu a~1k 
~0yli.;ecegtl.. z~ at misakmm tadili 
SiitUT]ll e.tra&rnr i ~iiriilen fikirler sa
(lece het1m 1 er ic;in ihtiyar olun· 

e\'" etme · C · •ut ~jail jlarethr. . em1yet 
n !UNUS NADI 

S1 sa. 3 sutun 3 tel 
rJca 

etrnek suretile bii- teri $iikru Kaya diin ogleden sonra ls -
tiin milletleri teca - tanbul Vilayet Parti merkezinde bir 
viize kar§1 miidafaa ' 1 miiddet me§gul olmu~ ve ak§ama dogru 
etmekte olduguma Habe§ imparatoru Haile Selasiye Ba$kumandan iinijormasile da Floryaya giderek Reisicumhur Ata • 
kani bulunuyordum.» betlerden bahsetmi~ ve Onuc;ler komitesi- turk tarafmdan kabul olunmu§tur. 

Tonlarca zehirli gaz at1ldr! nin te§rinievvel 1935 tarihli raporunda ~ukrii Kaya, ak§amiizeri Atatiirke ar-
Neca~i. bundan sonra harb hakkmda Habe§istanm hiisnuniyetini kabul ve tes· Zl veda etmi§ ve Konvansiyonel trenine 

k1saca izahat vermi§tir. lmparator, !tal • lim etmi~ oldugunu soylemi§tir. baglanan hususi vagona Floryadan bine-
yan tayyarelerinin tonlarca iperit sac;mak Buna mukabil Roma hiikumeti, hic;bir rek Trakyaya gitmi§tir. 
suretile Habe§ halk1 arasmda telefata se· zaman Habe§istam fethetmek ic;in ham· Dahiliye Vekilimizle birlikte !stanbula 
bebiyet vermi~ ve diger tahrib edici mad- hklarda bulunmaktan vazge<;memi~tir. gelmi§ olan Parti umumi idare heyeti a-
delerin kendi i§ ve giiclerile me~gul olan italya, dostluk muahedenamesini ve zalan da ayni trenle T rakyaya hareket 
binlerce ki§iyi oldiirmii§ oldugunu soyle- Paris misakm1 imzalarken, imzasm1 ta - etmi§lerdir. 
mistir. mmamag1 dii~iinmekten ba~ka bir§ey T rakyada, lzmirde oldugu gibi ~iikrii 

N eca§i, soziine devamla demi§tir ki: yapm1yordu. Halbuki Habe~istan bu Kayanm riyaseti altmda biitiin T rakya 
«- Buraya bu harb fecaatleri hakkm- diplomatik vesikalan . sulhun . mesnedleri valileri ve Parti idare heyeti azalannm 

da bizzat malumat vermek i<;in gel dim.» addediyordu !» i§lirakile toplanttlar yaptlacaktJr. Bu top-
lmparator, !talya ile Habe§istan ara· lmparator, Oual - Oual hadisesini ve lantJlarda Parti i§lerine dair gori.i§meler 

smda son yirmi sene zarfmdaki miinase • Urka~t sa. 7 sutun 5 tel olacaktu, 

l 
Hadiseye Almanyanm da i,tirakinden korkuluyor 
"· ~u,nig bu endi,e ile Viyanadan ayrdam1y0 ; ru 

Londra I (A.A.) - Siyasi mehafil,l 
·uhtelif membalardan gelen ve Habs • 
urg hanedam saltanatmm iadesi mese • 
sinin had bir §ekil alml§ oldugunu bil -
iren ve M. $u§nigin bu meseleyi1 miiza
ere ic;in Cenevreye c;agmlmasma muhik 
osteren haberler doJaylsile endi§e ic;in -
·dir. 
Bu mehafil, M. $u§nigin Viyanadan 

_mlmak istememesini Habsburg haneda
mm pek yakmda saltanat makamma ge

·irileceginin bir delili suretinde tefsir et
mektedirler. 

Ayni mehafil. Kii<;iik Antanhn Habs
burglann tekrar saltanat makamma gel-~ 
mesinin Kuc;uk Antantm otomatik olarak 

[Arkasz Sa. 7 siitun 2 de) Ar*ldiik Ottonun son re:imlerinden 
IIIII II 111111111 IIIII I Ill IIIII II II Ill I I II 1111111 II I 111111 II 11101111 II I I I I I II II I I Ill If It I I Ill If II II If t II II II 1111111 •o 1 lllflt 

Bogazlar konfer3nsinda 
Atina g~zetelerine gore Tiirkiye - us
ya - ingiltere aras1nda anla,ma yapdd1 

Fransa, Kii~iik itilaf ve Balkan AntantJ son 
bir toplanbd~ itaiyan1n itirazn~I dinlemeden 

Tiirk tezini miidafaaya karar verdiler 
.... 

Montroden umumi bir mam:ara 

Atina gazeteleri Alman (Tramoze -~ Berlin 28 - Pariste ak~amlan inti • 
an~ ajansmdan ald1klan §U telgraf1 nq- §ar eden gazetelerin ekserisi Cenevre hu-
redlyorlar. 1Arkll3z Sa. 7 siitun 4 te 1 
UllllllltlllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllfllllllllllllllllfllllllllltllllllllllllllflllllllllltlltiUIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111fllllt 

Milli tak1m namzedleri 
diinBo~kayiS-1 yendiler 
ikinci devrede de tak1mm muhacim hattmda 

yanh, bir degi,iklik 
gollerimiz daha 

yapdmamJ' olsaydJ 
fazla olacakb 
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Di:n merkez muhacim oymyan Giindu;;; K~l~c dordiincil 
golUmiizii i~te boyle atm1~t1 

zedlcnnden te§kll ed1len bn' muhtel!tle kez muhacim 0'' atllacagmt u a1 

msel 
telif 
arlar 
tt v~ 

ile . 

yem! 
ukla1 Bo~kay tak1m1 i.i9iincii mac;m1 dlij tak1mda yer alacaklanm secilmiven • 

Taksi~ stadyom~nda. Milli. tak1m n~m- lerin arasmdan da Gundu'z K;;hcm ~ rner-

yaph. • !'> milli tak1m · 
Bundan evv lki ma~l- ABIDIN ~ .•ap~c (!..t __ _,;;:::;; ______ _ 
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,211rlhl tefrlka: 80 M. TURHAN TAN 

ar~c5arazam Merzifonlu Kara Mustafa Pa,a, Viyana 
T~elerini hesablamaktan, Krallara etek 

ba,ka bir~y dii,iinmiiyordu! 
BtijU gevtek davram§lar, bu 1\Rumsuz 
met•Yitler ordunun - zaten ~iiriik olan • 
Dr.enini biisbiitiin sarsmt§ gibiydi. He -
Je Tiirk stmrlan ic;inde bulunuldugu 
M~e ,u ve bu tarlalara ilitiyor, bah~e -
trOI hupahyor, ltoyliileri incitiyordu. Ka
vit Mehmed, Mrsuh bir Ieven din ihtiyac 

kile degil de eglenmek arzusuna ka -
bir ~aymn albm iistiine getirdigini 
e kulagmdan yakaladt, SadJraza

• anma gotiirdii : 
- Buralarda c;ayu kesmek, senin sa

i~t .pu dibinden hra§ etmek kadar agndn. 
ieaJ bra§a nastl razt olamazsan c;aynlann 
rJ.silmaine, agaclann devrilmesine de 
J'~ yummama!Jsm. 
IE Dalkavuklarla Viyana hazinelerini he
tiablamaktan, krallara etelc optiirmekt~n 
oatka birtey dii§iinmiyen Sadnazam bu 
'-~rt ihtar iizerine afalladt: 

tl - Hakhsm Aga, dedi. Bu gidileri 
dcezalandtrmah. 
il Kara Mehmed, MJSJrh levendin bir 
iiki yi.iz degnek vurdurularak btrakiiaca • 
J, iuu heaablamt§ ve aynlmt§b. Sadtrazam, 
J hatkalanna ibret olsun diye suc;lunun ka

fasiDJ keatirtti. F akat sarstlan ordu disip
lini bir tiirlii diizelemedi. Hele Pernu
var suyu gec;ilirken lcoprii oniinde lciic;iik 
bir barb yaptld1. Suyu once gec;mek da
vasmdan c;rkan bu kanh boiutmada Si4 

pahiler, Yeni~eriler, Cebeciler, Seltban-
• lar, Sancalar bogaz bogaza gelmi~lerdi. 

Miisliiman kthgt ta~tyan c;obanm ktz· 
gmhlt deminde almancaya benzer bir dil 
ltullanmast Kara Mehmedin diltkatini u
yanchmu~ ve i§lenen cinayet te sinirlerini 
bozmu§ oldugundan hemen ko§tU, katili 
boynundan yakalaytp yere yahrd1, ktsa 
bir muayene ile Islam olmad1gmt anla -
dtktan sonra sikt bir sorguya c;ekti ve iyi 
tiirkc;e ltonu~ur miirted bir Alman olup 
casusluk yapmak ic;in orduya lcart~h
gmt kolayhkla herife itiraf ettirdi. Or • 
·duda casuslar bulunabilecegini o giine 
ltadar tasavvur bile etmemi~ olan Sadrra
zam, keyfiyeti Kara Mehmedden oire • 
nince bir nebze ~a~aladt ve lcatil casusun 
kellesini vurdurdu. 

Batsuk menzili gec;ilince yol ~;ok sarp
la§mt§b. Eni§ler, yolcu,lar ve dereler bir
birini takib ediyordu. Bir giinde yedi 
biiyiik ~ay a§IIdtgl ic;in bir lciSlm agtrhk
lar ve bir hayli zahire suya gitmi§ti. Bir 
y eni~eri ortasl - gene kopriiyii once gec;:
mek htrsile - yeni bir kavgaya yol a~tl· 
imdan Sadtrazam, Ocakagas1 Bekri 
Mustafa ile gorii§tii ve bu ortay1 tabmile 
Kanije kalesine yolladt. 

Sansar Palangast menzilinde birkac;: ce
pane arabast ate1 ahp biiyiik ziyanlara 
sebeb oldu. Bataszckta casuslann yeni 
bir fenaltgt ke§folundu. Herifler o men
zildelti ' biitiin kuyulara hayvan le~leri 
atmi§Iar ve sulan ic;:ilmez bir bic;ime sok
mu~lardt. Sad1razam, gene kuvvetli bir 
uyamkhk gi:istermedi, hic;bir tedbir al • 

CUMHUJtlYET 

( eahlr ve Memlakel Haberlerl J 
Liman idaresinin 

yeni kadrosu 

idarede bir~ok 
degi,iklikler yapdd1 

Istanbul Limam 1tletme idaresi diinden 
itibafen fkttsad V eHietinin emrinde yeni 
kadro ve biitc;esile ~ah§maga ba§lamt§ -
tlr. Y eni kadronun ~ekli dun sabah ala
kadarlara teblig edilmi§tir. 

Y eni liman kadrosunda oldukc;a mii • 
him degi~iklikler vard1r. Antrepo ~efligi 
lagvedilmi§, ve bir kiSlm halinde i§ -
letmiye raptedilmi§tir. Bu ktsma miifet· 
ti~ N aci bakacakhr. Fen heyeti, vesait 
~ubesinden aynlarak atolye ve fen he -
yetleri birle§tirilmi§, 1efligine miihen • 
dis Kenan getirilmi§tir. Fen heye -
ti Deniz Ticaret mektehi ahtabiye pro -
fesorii Harunla takviye edilmi§tir. Sim
diye kadar ayn bulunan itc;iler ve vesait 
servisleri birle§tirilmi§tir. Bu servis ,efli
gine Cevad ve muavinligine Kemal geti
rilmi§tir. 

!statistik ve tarifeler servisi ihdas edi
lerek tefligine eski kontrol tefi 1hsan Ali 
tayin edilmi§tir. 

Y eni Liman kadrosuna haricden miite
ha~SIS olarak hesab, makine ve giiverte 
miifetti$1erile bir mimar almacalctlr. En 
ziyadesi itletmeden olmak iizere 40-50 
ki§i de ac;1ga c;tkanlacakhr. 

Liman idaresi yeni te,kilah dolay1sile 
giimriik ambarlanm ancak 15 giin sonra 
devir almaga ba,hyabilecektir. 

ldarede mesai saati ~in bir had Icon • 
mamr,, her memurun elindeki iti bitirin
ciye kadar c;ahtmast esast kabul edilmi§
tir. f§ini bitiren memur, herhangi saatte 
olursa olsun i,inden aynlacakttt. 

Afi,aj meselesi 
A~liyede 

Holanda Bankasm1n 
davas1 diin ba,Iadt 

£ 

lki bbbi hadise 
tahkik ediliyor 

Hasekiye dair de bir 
,ikayet yaplld1 

$ehrimiz Hoianda Bankas1 kendisin 4 Manisa hastanesi sertabibi Muhlisin 
den afi;?aj ve leyha paras1 olarak 800 ayagma bir ameliyat yapan T1b fakiil • 
ki,i.sur lira istediginden dolay1 Belediye tesi profesi:irlerinden Nissen aleyhinde, bu 
aleyhine ikinci hukuk mahkemesinde ameliyah yanh, yaparak hastamn olii • 
dava ikame, etmi~ti. miine sebebiyet vermek iddiasile Miid • 
· Bu davamn baktlmasma · diin saat 14 deiumumilige miiracaat edildigini yaz • 

te ba§lanmi§br. Mahkemede her iki ta- mt~hk. Diin, bu cidden merakh hadise 
rafm avukatlan haztr bulunmu§lardtr. 
Ev'\"ela Rolanda Bankasmm vekili da- ve iddia iizerinde yaphglmtz tahkikat 
vay1 te~rih ederek afi§aj namt altmda IU neticeyi vermi,tir: 
kendilerinden istenen bu fahi§ paranm Manisa hastanesi sertabibi Muhlis, a
gayrikanuni oldugunu soylemi§ ve Be- .yagmdan mustarib oldugundan bir miid
lediye avukab da bunun aksini iddia et- det evvel lstanbula gelmit ve Cerrahpa· 
mi§tir. Heyeti hakime hangi tarafm §adaki Ttb fakiiltesi hariciye klinigine 
hakh oldu&unu tesbit etmeden evvel, giderek muayene olmu§tur. 
afi§aj i~ine aid Belediye Enciimeninin Profes<>r Nissen doktorun ayagmdaki 
bir karan bulun~~ b~.lunma~tgl~.a ve c;atlagr tashih etmek i~in bir ameliyata 
varsa ·bunun tetkikme luzum gormu§ ve liizum gormii§ ve bu ameliyah yaparak 
muhakemeyi ba§ka bir zaman brrak 4 1 · · d:k · · F k d'k' maraz 1 yen 1 mt§hr. a at 1 I~ten son-
mt§tlr. ra bir hafta hasta doktorun Ishrab1 din -

Soy ad1 kaydine bugiin 
de d'evam edilecek 

Soy aclt kaydmt kanun temmuzun ilci
sine kadar tahdid etmitti. T emmu~n 
ikinc:i giinii dahi lcayicl muamelesine de
vam edilip edilemiyeceii tiiphe uyanchr
ml§ ve alalcadarlardan sorguya gelen -
cevabda temmuzun ikinci giinii aktamma 
kaclar kayid muamelesine devam edil -
mesi bildirilmittir. Bu itibarla lcayid mu
amelesi bu ak§ama kadar devam ede • 
celctir. 

meyip gittiltc;e artml§hr. Bundan sonra 
hastay1 bir kere de operator M. Kemal 
muayene etmi§ ve ayagm derhal ac;Ilmast 
laztm geldiiini soylemi,tir. T edavi edil
diii zannedilen ayak ac;thnca deh§etli bir 
cerahat bo§anm11 ve bir miiddet sonra da 
doktor Muhlis bu yaradan zehirlenerek 
i:ilmii§tiir. 

61en doktorun ailesi bu hadise iizerine 
mahkemeye miiracaat etmi§, mahkeme 
de profesor Nissenin memur oldugu kay· 
dile i§i Vilayete havale etmi§tir. Bu mii
racaati Vilayet, Maarife, Maarif te Oni
Versiteye yollami§hr. Nihayet, Ankara 

J tabibi adlisi F ahri, Ankara Niimune 
HALKEV NDE hastanesi operatorii Orner Vasfi, lstan-Aialann, pa§alann ter dokerelc yapbk

lan uzun yalvantlar sonunda lcavganm 
cmiine gec;ilebildi. Lalcin fil doiii,ii ara-

madan orduyu eskisi gibi bozuk diizen ---------------
yiiriittii. KOLTOR l$LERI 

Eminonii Halkevindeki bul Gureba hastanesi operatorii Ali R1za 
F aik ve profesor Akil Muhtardan mii • 
r~lckeb bir ehli hibre toplanarak meseleyi 
ameli balctmdan tetlcik etmi§lerdir. Ehli 
hibre bugiin de toplantt yaparak bu i§ 
hakkmdaki raporunu hazuhyacaktu. 

smcla ceyli.nlann ezilmesi kabilinden bu 
~arplfJDa s1rasmda da Mmr aslceri ~ole 
ziyan gordii ( 1 ) • 

Bu Pemuvar lcopriisiinden binlerce 
cleve w katu"clan ba,ka elli bin araba 
gec;mitti. Ordunun ne yaman agul1klar 
tqtd1g1 fU rakamdan da anlatlltr. Kara 
Mustafa Pa,a i,te boyle bir alemi, Turk 
IUUlUlclan giinlerce uzalc bir yere ta$•yor· 
da ve yamn1 yoniinii hie; dii,iinmiiyor • 
S"u. 

Bununla beraber ordu yiiriidii. Mohac; 
sahrasma ula§b. V aktile Tiirlc ordusu 
buracla Macaristan1n mukadderabn1 tes
bit etmi§ ve kendi bayragma A vrupamn 
gobeginde dalgalanmak haltltmt lcazan
dtrmt§tJ. Kara Mehmed, ba,ta Bali Bey 
olmak iizere eski Mohac; galiblerinin bii
yiik bir torenle amlmastDI Sadtrazama ha
brlattt ve ilci yiiz elli bin kiti. telc bir ba, 
gibi, tarihin o §anh sahifeai oniinde uzun 
bir an eiildi. 

Gene orada, Mohac; menzilinde garib 
bir haaise oldu. Kara Mehmed, ordunun 
arclmda ta§lnllan koyun ve SlgJr siiriileri 
arasmda dola§trlcen bir topc;u neferinin 
bir c;obanla dala,tJitnl gordii. N efer, bir 
~nak siit sagchrtmalc istiyor, c;oban razt 
olmuyorclu. N efer tsrar edince c;oban hid
cletlendi, tiirkc;e olmryan bir dille iic; be, 
kelime haykuaralc elindeki baltaYJ top • 
~unun ba,ma indirdi ve adamcagiZI ol -
cliirdii. 

F odovarda futtnaya tutunuldu, Altmo
lugu derbendinde birc;ok e§ya kayboldu. 
Bu derbend, ancak bir araba gec;ebilecek 
geni§likteydi. Canlturtaran menzilinde bi
raz geni§ nefes almdt, Penteli siikunetle 
g~ildi, Y aki§tede Eflak voyvadast - as
kerile - orduya iltihak etti, oradan Ostii
ni Belgrada, Stuhlweissenburga vartl • 
dt. Art1k Avusturya smmna yalcla§llml§· 
b, ilti menzil sonra dii§man topragma gi
n1ecekti. 

~ara Musta~~ P,~~a, Q~t~ni J.3el~r~d
da orduya gec;id resmi yapbrd1, toplann 
ah§ ve van, kuvvetlerini tecriibe ettirdi 
ve elli bin Tatar athsile gel mit olan KI
nm Ham Murad Giray1 huzuruna ka • 
bul etti. 

$imdiye kadar ancak yiiriiyii§ yaplh
yordu ve Edimeden c;Iktldlgl tarihten bu
giine kadar doksan giin gec;mi§ bulu.lU· 
yordu. Viyana saray1 bu uzun giinler i
c;inde elbette haztrlanmt§ olacaktJ. Fa
kat Sadtrazam gene agtraksak davrani· 
yordu, ordunun harelcetini h1zlandlrml • 
yordu. 

[Arka.n oar) 

(1) Slpah, Yenlc;erl, Cebecl, Sanca tay • 
fas1 blrblrlerlle balta, kiiHink ve topuzla 
Ciy!e ka.vga kopa.l"CCllar kl din dii.,mamna 
yardtm anca.k bu kadar olur. Mtstrhlardan 
c;ok derdlmendln eua ve zehalri paycmall 
hA.kii biigal ve blrkac;1 dahl ayaklar altm. 
da blcan oldu.:. 

SUA.htar tarlhi-C: H. S: 25 

Bir e,i bulunnnyan hakiki bir Tiirk saati 

toplanb 
Talebe ve muallimlere mah· Diin-saat yirmi b~ukta Eminonii 

Halkevinde azalar arasmda tanltma ve 
lUI kamplar ltonufJDa vesilesile bir toplantl yaptlml§-

llkmekteb talebeleri ic;in Erenkoyiinde ttr. T oplanttda Halkevi temsil tubesi a· 
kurulan kamp diinden itibaren ac;llmlthr. zalanndan ,Sinasi tarafmdan Karagoz 
Muallimler ic;in, Heybeli ve Biiyiikada· oynatllml~. daha batka eglencelerle giizel 
da haztrlanan kamplar da, 15 temmuz- vakit gec;irilmittir. 
dan itibaren ac;IIacalchr. Betiktat Halkevinde teiren 

Bu sene a~dacak orta Oiin Betikta§ Hallcevine Atatiirk 
mektebler ve l.sniet lnoniiniin ill!zah fotograflan to

'renle . tatilt' e(Jilmi§ ve tu miinasebetle 
Orta tedrisat miidiiri.i Avni. diin, Ma- · '( '· ' 

arif -Miidiirii l'evfikle- beraber, bu. sene HaTh~vlerinin ta'i.Tiyet1eri etrafirida llara-
retli hasb1haller yaptlmi$hr. · 

ac;tlacak ortamelctebler ic;in almacalt hi- · MOT EF ERR/ K 
nalan tetkik etmi§tir. Ac;tlacak olan bu 
mekteblerin beheri, 700 • 800 talebe ala- Tiitiin ekaperlerinin 
bilecek geni~likte olacakttr. Ayrrca, di • imtihanlarl 
ger Ortamekteb ve liselerde tamir edile- S .. 1.. '- 1 · · • • . on tu un eu~r en mzamnamesme 
cek kmmlarda ~~ 40 kadar yem ~~b,e . gore ehliyetname alacalc elcsperlerin im· 
ac;tlacakhr .. Bu. Jhb~~la bu s~ne, meY~ tihanlanna diin ba~lanacakb. Fakat, diin, 
stkt~h~t c;~krlrmyecegt zannedilmektedu. komisyon haz1rhlclarla me,gul olduiu i-
,Sehu 1 ~len c;in heniiz imtihanlara ba~lanamamt§tu. 

$EHIR ISLER/ Zab1tan terfi liateai 
Diikkanlarm aekize kadar 
a~1k kalmaslnl iatiyorlar 
Ankara Belediyesinin saat 19 da lca

panmakta olan diilckanlann, mevsim do
layrsile, saat 20 ye kadar ac;1k bulunma
st hakkmda bir karar verdigini Ankara 
haberi olarak yazmt§bk . .$ehrimizdeki ti
carethane sahibleri, Belediyemizin de 
buradaki diikkanlarm mevsimin deva • 
mmca ak§amlan sekize kadar ac;tk leal
mast hakkmda bir karar vermesini temin 
ic;in alakadar makamlara miiracaat et -
mi~lerdir. 

Ruhaatiye almiyan esnaf 
Diinden itibaren, . Belediye dairelerin

de heniiz ruhsatiye harcrmn ilk taksitini 
Vermiyen esnafm tesbitine ba~lanml,tJr. 

Pazara kadar ruhsatiye alm1yan olursa 
pazartesinden itibaren haklannda zab1t 
tutularak para cezast ahnacakttr. 

Gazi kopriiaii intaab 

Otuz agustosta tasdilca arzedilecek o
lan zabitan terfi listesinin hamlanmasma 
batlanllmlltlr. 

latanbul dokuz tayyare 
alacak 

T ayyare Cemiyetinin lstanbulda top
lanan para ile orduya yedi · tayyare hedi
ye edecegini yazmtthk. Y aptian tetkikat
ta loplanan para ile dokuz tayyare ah. • 
nabilecegi anla,tlmt§hr. Mubayaa edile
celc yedi tayyareye verilecek isimleri ev • 
veke yazml§hk. Diger iki tayyareye de 
«Istanbul esnaf1» ve «Eyiib» isimleri • 
nin verilmesi lcararla§mllllr. 
Anneler Birliii nizamnameai 

Anneler Birligi idare heyeti, diin sa• 
at 14 te, Cagaloilundaki <;ocuk Esirge
me lturumu binasmda toplanarak tadili 
takarriir eden Birlik nizamnamesi iizerin· 
de goriifJDeler yapmiJ ve baz1 kararlar 
vermittir. Y eni nizamname maddeleri di
ger bir toplanttda ikmal edilerelc merkeze 
bildirilecektir. Birlilt gelir temini i~in hu 
ay za,rfmda T epeba11 bahc;eaincle biiyiik 
bir konser verecektir. 

MALIYEDE 

Merhum Muhliain relihan 
neler anlatryor? 

lzmir 1 (Hususi muhabirimizden) 
Profeaor Nissenin fenni hatasma kurban 
gittigi iddia olunan Manisa hastanesi 
asabiye miitebassiSI Muhlisin zev,cesi .Pa
kize ·profesorden 30,000 lira tazminat 
is!emat~'; aY.n~~ _ ~okt_oryin. ~~~ziy,es!nU!i" 
leb etmektedir. . 

Kendisi bana hadise iizerinde §Unlan 
soylemi§tir: 

«- Ameliyab profesor yapb. Doc;ent 
F ahri, as is tan HaZJm ve bizzat profesi:ir 
(tehlike yoktur) dediler. Profesor Av -
rupaya giderken, sargdann ve tellerin bir 
miiddet kalmasmt tenbih etti. Zevcim an
stzm fenala§tJ, harareti yiikseldi. Par • 
maklanndan kan alaralt sttma muaye • 
nesine kalktJiar. Hastamtzl operator Ke
male gotiirecegimizi soyledim. Buakma
drlar. 0 giin profesor Avrupadan dondii. 
HastaYJ iyi gi:irerek sttma aramaga kalk
tJ. F ale at kiiltiir yapmadt. Bilahare serom 
glikoz yapt1. Hastayt operator Kemale 
kaldudrk. Ayagrmn altm1 a~h. bir bar • 
dak cerahat ~tkard1. Operator Kemal: 
«h i,ten gec;ti. Kana cerahat kan§mt§. 
lki giin evvel gelseydiniz lcurtanrd1k» 
dedi. 

Doktor Orban Abdi de hastanm Sep
tisserniden oldiigiinii bildirdi. 

Zevcim, itte bOyle, meslekda,Iarmm 
ihrnallerine lcurban oldugunu soyliyerek 
oldii.» 

Bu da b9fka bir valr'a 
Bir miiddet evvel Haseki Nisa hasta

nesine yatmlan Eski Istanbul miistantiki 
Hikmetin kansma burada nisaiye profeso
rii Libman tarafmdan hir ameliyat ya • 
pllml§llr. Ameliyattan birka~ giin sonra 
basta bulundugu odadan ba,ka bir ko
iu§a nalcledilmi§tir. F akat bu nakil esna
Sinda hasta fazla hlrpalandtgmdan ra • 
hatstzhgt artmlf ve tehlilceli bir hal al -
ml§br. 
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Siyasi icmal 

ingiltere • Fransa 
a ngiltere Harbiye N azm Mister Dufl D Coop~r Pariste soyledigi bir nutukta 

vaktile Mister Baldvinin lngiltereniQ, 
mudafaa hath Ren nehrinde olduiu sO, 
ziine i§aretle Fransa hududlanmn lngil • 
terenin de hududlanm te§kil ettigini soy~ 
lemi§ti. lngiliz Harbiye Nazmnm bu soz.• 
leri gec;enlerde Maliye Nazm Mister 
Nevil <;emberlaymn zecri tedbirlerin de~ 
VaTTJJ deJiligin son derecesi oJacaitDJ soy., 
lemesi kadar lngiltere dahilinde :ve hari .. 
cinde biiyiik heyecan uyand~rdt. 

Nevi! <;emberlaynm si:izlerinin akabin• 
de lngiliz kabinesi zecri tedbirlerin leal f 
dmlmas1 liizumuna karar vermi§ti. SimcU 
de J ngiliz Harbiye N azmmn sozleri 1n4 

giltere ile F ransa arasmda ittifak akde~ 
dildigi yahud akdedilmek iizere olduiu 
tarzmda kar§tlandt. Nam Paristelci nut• 
kunda harh meydanlannda iki taraf as .. 
kerlerinin birlikte di:iktiikleri kanla eald 
samimi itilaf muahedesinin bir kag1d par• 
c;ast olmaktan <;1km1§ ve iki milletin kanile 
yaz1im1§ yeni birlik viicude getirmi1 oldu• 
gunu da ilave eylemesi ittifak yaptlacagi 
zanmm biisbiitiin kuvvetlendirmi§tir. 

lngiltere efkan umumiyesinde zecd 
tedbirlerin kaldmlmast aleyhinde kuvvetli 
bir cereyan vard1~. F akat F ransa ile itti• 
fak edilmesine kar§l daha kuvvetli cere • · 
yan vardu. Fransanm §imal sahilleri Bel· 
~ika kadar lngilterenin emniyeti ic;in e} .. 
~ olsa da F ransamn herhal ve hareke
tini tasvib ve bunu silahla miidafaa ve 
teyid etmek hususunda lngilterede tiddet .. 
li muhalefet vard1r. <;iinkii yakm zamana 
kadar oldugu gibi F ransamn politikasmm 
izini takibe devam etmdde tngiltere Av• 
rupada ~eni§ mikyasta taahhiidler altma 
girmi, olacak ve herhangi bir mesele ve 
ihtilaftan dolay1 harbe girecektir. 

lngilterede muhafazkarlann arasmdz 
kuvvetli bir grup bu devletin Avrupada 
fazla taahhiidlerde bulunmasile lngiliJ 
lmparatorluiunu ihmal edecegi ve zafl 
dii~iirecegi kanaatindedir. Bu grupu 
Deyli Meyl ve Deyli Ekspres gibi giind 
her biri iki milyondan fazla siiriimii ola 
halk gazeteleri vard1r. Diger tarafta' 
muhalif liberaller de lngilterenin Avru 
pada fazla bir taahhiid albna girmesin 
taraftar degildirler. 

lngilteredeki muhalif Amele partisi i! 
itti£aklaJII1l >lJmumi ~~lki 
ziyeti dogutarak harbe sebe o ac. .. g. 
naatinde buhmuyor. l,te hnkUmete 
raftar ve muhalif olan partilerin 
daki bu ziimreler iizerinde fngiliz 
biye Nazmnm Paristeki nutku bomba i, 
hi patlad1. Avam Kamarasmda 
yaptld!. Ba§vekil namlna Dahiliye Na;,. 
n Sir Con Simon cevab verdi. 

Mumaileyh bu nutkun Hariciye Nezo. 
retiude evvelce tashih edildiiini. · lab 
devletin harici politilcasmdan lll,s'ul M
ter Eden tarafmdan goriilmediiini a 
F ransa ile ittifak altdi filcrini tlrvic ey
medigini, yalmz Franstz - lng#iz dtlst
gunu hararetle iltizam eyledifti SOy),. 
dikten sonra nutkun Almanya'tn IIley 
ne bir fikri de tazammun c:llemtdi; 
kaydetti. 

F akat bu izahat haricdeiVe dahi 
peyda olan enditeleri ve he,tc1an~ let 
etmemittir. Alman matbuatJ ngilteJ 
F ransa ile ittifak eylemesin~ lllah2:ur 
nm ihtar etmektedir. ltaly atbuat: 
bu devleti sikt,hrmak ve evrede • 
zarhga kendisini icbar ic;i bir lllaJJ 
c;evrildigi zannmda bulu or. 111 
Harbiye Nazmnm nutku Cene"ll 
M. Edenle yeni Franstz B vekili ve· 
ric:iye NaZJn arasmda Mi tier Ceri 
biiyiik meclisinde mii§tere~ir hattJ • 
Ice takibi ic;in yaptlan saJni goriit~ 
Fransada biiyiik memnun etle kart• 

m1~tll. ~ 
1ngiltere ile F ransa ar tnda tiil 

bir ittifak akdedilecegi enernfz,• 
ahaza lngil terenin politi 11 zecr t,. 
ler meselesinde eslci F r~z kabeJl 
gosterdigi muhalefet ve re~~e i· 
men gene F ransa ile st e~nkiesll;
luna girmege ba,Iad1g1 ~uhallb 
aU,J.ao,8rarde vbkii chhpntu 

Mulatm'e Fe T~~ 

Gazi ki:ipriisii in§aatma aid vaz't esas 
resmi bazt zaruretlerden dolay1 gecik . • 
mektedir. Kopriiniin Unkapam cihetin • 
de kakrlacak kaztklarrn tecriibesi heniiz 
yapllmamt§tlr. Bu tecriibeden sonra, tam 
bir netice elde edebilmek ic;in 28 giin 
beklemek fennen zaru • gi:iriilmektedir. 
Bundan batka vaz'1 esas resminde kulla
mlacak makine de heniiz gelmemittir. 

Borsa komiaeri geldi 

Bu vak'a iizerine hastanm lcocast Ad
liyeye miiracaat ederelc bir kogu§tan di
ger bir lcogu§l zorla gotiiriiliirken ka • ~-~-~s,....~!""""....,--~l!!'!!!!!fl!!!! 
dmtn yaralannln ac;Ildtgma, bu yiizden 
daha aitr bir surette hastalandrgmt iddia 

Ahmed Ellaki Dedenin yaptai• .aatin muhtelil cephelerinden goriinufii 
Birkac; giin evvellti niisham1zda, eylul Eski saatc;iler arasmda Koca Mehmed, 

aymda Besanc;on tehrinde bir saat sergisi Vidinli Mustafa, A~med ~eli, ~~cai, 
ac;llacaglnl ve bu sergide, c;ok krymetli ve ,Siikrii, Karabet. Kegork, Kuk? .. gtbt ta
eski baz1 Tiirk saatlerinin de te$hir edi- mnml$ ustalar vardt. Bunlar brlfnl saat 
lecegini yazml§tlk. yapmak hevesine kaprlarak hurda saat a

Bu miinasebetle, Nureddin Rii,tii is - letlerini birbirine ekliyerek ko§esine (arne
mind• bir antikact bize elinde bulunan bir li filan) diye imza oyarlard1. 

tie eski saatrililc hakkmda fU maluma- Deme sar~kim Kirkor ahbar zanaatta1t ne saa . .... kaptt 
b verdt: Asvasm yardtmile htp dive saat yaptl 

cTiirlderin ho,Iandzgl saatJerin mahfa- Si:izii me,hurdur. · 
bagalarla, bronzlarla, Edirne iti Bahsin mevzuunu te~kil eden ~u saat 

ftlii_,i siii/ :.ti. fstanbulda ise !lcinci p:.1ahmuda muvaltkitlik etmi~ 

~~~~~~!~~~!~~~~~~;~~~~~~;~"VV4~· in uzun silleli kafasm-

~esi ve iist krsmmdaki kiire ,eklinde de 
dort tarafa koca dart ayn saat vard1r. 
Bunlann hepsi muttariden i§ler. 

Saatin arkasmda bronz iizerine yaz1h 
(Ahmed Eflaki Astane aded 11) ya

ztsmdan bu saatin iistadm on birinci eseri 
oldugu anla§thr. 

Bir rivayete gore, Ahmed Eflaki De
de, F ransada Breke fabrikasmda isim ve 
hiiviyetini bildirmeden senelerce c;al" -
mr~. mihver yatagma yaltut konulmas1 u
suliinii ogrenmi~ ve kendisi de mina yap

ogrenmittir. Fakat Breke fabrilcast 
•ek.tedi'r.~ 

Londrada toplanan Osmanh Bankas1 
heyeti umumiyeaine ittirak eden Bona 
ve Osmanh Bankas1 Komiseri lhsan Ri
filt ~hrimize donmiitliir. 

Temmuz aybiJ verildi 
Memurlann temmuz ayhklan diin tev

zi edilmi§tir. 
ADLIYEDE 

Suikaad itinde ianadda bulu
. nan latanbula getirildi 
Reisic~mhura suikasd te§kilatma da

hildir, teklinde ba,lcalarma isnadatta bu
lunarak Kastamonuda tevkif edilen Ah
med oglu Yusuf diin tehrimize getirtil-
mi,tir. 

Yusuf, diin Mtiddeiumumilikte dinlen
dikten sonra, hastahgt dolaytsile Umu
mi Hapisane hastaneaine sevkolunmu§ 
ve teclavi altma abnrnltbr. · 

etmi§tir. 
Aliye, bu iddia iizerine, Istanbul ta -

bibi adlisi doktor Enveri i§i tahltike me
mur etmi§tir. Doktor Enver tahkikat yap
ttktan sonra 1ikayetin yerinde olmadrgma 
dair bir rapor hazuhyarak alaka.dar rna
kama vermi§tir. ~imdi avukathk eden es
lti miistantik bu rapor iizerine ayn bir 
istida ile miiracaat ederelc doktorun ver
digi raporun halc.ikate uymadrgm1 iddia 
etmittir. Keyfiyet, Vilayete, Vilayetten 
Maarife, Maariften de Oniversiteye ha
nle olunmu§tur. Oniversite bu i1i de 
Nissen meselesini tetkik etmek iizere te§
kil olunmu§ olan ehli hibreye havale et
mi§tir. 

Ehli hibre bugiinkii toplantmnda bu 
meaeleyi de tetlcik eclecektir. · 

<;ocuiile 
yJidJrJM IAJIIIQ.A 

Silenin Agva 
yiinde Ahmed rnr'"'"" ,_, __ .. ,, . 
binde otururken vnnm··· , .......... '"'1 " 

sini de yaralami§hr. 

Cu 
H ..... 

Abane 1 
t~ralti I 

Sellelik 
Alb •flak 
0~ ayhk 
Bir •rlak 
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Habe~istanda harb 
hala devam ediyor 

Muhariblerden miirekkeb Habe, ~eteleri vakil 
vakit yollar1 keserek italvanlari ugra,briyorlar 

Hartum 1 (A.A.) - Goreden gelen 
seyyahlar, Necasinin Habe~ reisleri iize
rindeki biitiin niifuz ve hakimiyetini kay
betmi~ oldugunu ~oylem~ktedirler. Ancak 
Hab ~ reisleri, ltalyan hululiine kar~1 
mukavemetten geri durmamaktad1rlar. Bu 
seyyahlar diyorlar ki: 

kiilata ugramaktad1rlar. Bu yol. stk stk 
Habe~ muharibler tarafmdan kesilmekte
'dir. 

ltalyan kuvvetleri iki 
fehri zaptettiler 

Ad is - Ababa I (A.A.) - Birkac; 
giin evvel Habe~istanm cenub mmtaka

«- Gore hiikumeti, yerli sivil bir ta- smda bazt kan~1khklar oldugu bildiril
klm memurlardan miite~ekkildir. Bunlann mi~ti. Bunun i.izerine bu kan~tkhklan ba~
!talyanlar tarafmdan heniiz i~gal edilme- hrmak maksadile ftalyan somalisinden 
mi§ olan mmtakalar iizerinde bir guna bir otomobil kolu hareket etmi~ ve bu -
niifuzlan yoktur. Diger taraftan ltalyan- nu yerli asker ktt'alan takib eylemi~ • 
lar, hatta Adis-Ababa yakmmda ve A- tir. Moyale, Kenya ve Noea mevkileri 
d1s-Ababa - Dessie yolunda birr;ok mi.i~- i gal olunmu~tur. 

•· ........... - .. - .... , •• ,,,,,,,,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIOIIIOIIItoooooooo""""'"'"""""'"''" 

Giridde grev 

<;ift~iler Beledfye resmini 
vermivorlar 

. Atina 1 (Hususi) - Hanyada cift -
c;tlmn grev ilan ettikleri Girid umum va
liliginden Dahiliye 1\ezaretine telgrafla 
bildirilmi§tir. Umum vali ile Girid meb
uslanmn grevin oniinii almak icin sarfet
ti.kler! gayretler miismir olmamt§hr. Crev
tiler. ~ahs.ul iizerinden alman belediye 
Yergistne itiraz ettiklerini ve bunu hi<;:bir 
vec:hile 1ediye etmiyeceklerini bildirmi§· 
lerdir.u Miinasebetsiz hadiselerin oniin 
a!mak iizere Giriddeki asker ihtiyat haline 
alm:nt§hr. Hanyamn ic;inde kuvvetli as
ket devriyeleri dola~maktadtr. Fa kat 
~i!Tldtye kadar hicbir hadise kaydedilme • 
mi§tir. 

Girid e6naf sendikalan ziirraa kar~1 
ser.Ipatilet ini gostermek iizere bugiinden 
itih<~Ien grev ilamna karar vermislerdir. 

Sefer esnas~nda tecil 
edilecekler 

Ankara 1 (Telefonla) - Seferde kim
lerin tecile tabi olacaklanm gosteren 
h\yiha, Meclisin onlimlizdeki toplantt -
smda giirii lilecektir. Mevcud kanun 
~a~L~!-PU.WT.LE!I.llg. "i takdirde, tecil edilmesi 
laz1m gdenlerin hayli ,::eni~ bir kadro 
tc§kil edecl'!kleri anla11llml§t1r. Zira, ~u
be mudiirleri ve ~aire gibi, tecile tabi 
tutulan memurlar, bu kanunun ~lkanl
digt tarihe nazaran pek ziyade artml§, 
birc;ok vekaletlerdeki te!)kilat geni~le -
tilmi tir. Tasavvura gore, nahiye mli -
dtirlerinden de ancak bir k1sm1 tecil o
lunacakttr. 

Cezavirdeki h~diseler 
Paris 1 (A.A.) - Tan gazetesine 

gore, Or an (Cezayir) Valisi her tiirlii te
zahiiratt Yasak etmistir. 

T ernyiz edilen bir idam 
karar1 

Ankara 1 (Telefonla) - Yliksek Zi -
ra~t E~titusu memurlarmdan biri, ka
rlSile btrlikte, lie; bu<;uk ya§mdaki 90 -
cukl•mm dov k "ld"' k . ere o urme suc;tle ve 
m~vkufe~ muhakeme Pdilmi~ler, Mlid
deJumumil'k 'd I 1 amlarmt istemi§. maz -
nun!ar da beraet karan almt§lardi. Cum 
hur1yet Mudd · .1.-. b k . eiUmumi 1g1 u arar1 
temytz etmektedir. 

~amdaki paviyonumuz tak-
viye ediliyor 

k
•
1
A?kara I (Telefonla) -lkt1sad Ye-

a eh Sam · · d k' · 
k 

• . . serg1sm e 1 pav1yonumuzu 
t~ VIye 1~1n mi.ihim kararlar almt~hr. Ser
gtye y~mden birc;ok niimuneler gonderil
mektedn T" k f' k · . ur o Jste c;alt~an ressam Hak-

b
1 ~.a pavtyondaki yeni dekorasyon ic;in 
ugunlerde S .. d ') k · V k•J ama gon en ece ttr. 
b e a e_t azledilen sergi komiseri Ra -

gt .mByhnne Tiirkofis lskenderiye komi
sen a ayt tayin etmi~tir. 
~am serg' · t 151 emmuz sonuna kadar a-

<;lk kalacakt~r. 

Haricden gelecek muhtacla
rtn ia§esi 

Ankara I (T elefonla) T" k' 
I k . - ur tyeye 

yer e~me maksadtle kendt'II'kl · d 
] I I erm en ge-
en ere, muhacirler ve mu"lt ') d • ect er en ve-

ya devlet tarafmdan getirilenlerden muh
tac olanlar hakkmda bir talimatname ha-
Zirland!. • 

Bu talimatnameye oore muhta 1 T" k ,. , can 
. 'br top~aklanna ayak bast1klanndan 
Jll aren b!r sene miiddetle devlet ia~e e
decelctir. 

Me~leket ic;inde bir yerden baska yere 
~akledilecekler hakkmda eger . muhtac 
~s~ler, yerlerinden kaldmldtklar1 giinden 
Jtlbaren. gene bir sene mi.iddetle ia~e edile
celderdJr. 1a~e. misafirhane, yolda ve mii

~-etteb mahallerinde olmak iiz:ere ayn ayn 
u~ safHada Yaptlacagmdan verilecek ye · 
mekler buna gore tesbit edilmi~tir. 

Muhacirlerden tohumluk ve yemeklil 
bugday verilinciye kadar biiviiklere gUn
de f 0, ku~iiklere 6 kuru~ nakden verile -
cek.tir. 

Frans1z Meclisinde 
Hiikumete siddetle . 

hiicum edildi 
Paris 1 - Diin Frans1z meclisinde 

liglerin feshi ve lagvt miinasebetile sag 
cenah meb'uslan tarafmdan hiikumete 
kar~t ~iddetli hucumlar yapilmi~tJr. Mu
haliflerden M. Valla soz alarak hiiku
metin komi.inistlere tahribkar faaliyetle -
rine devam ic;in ne zamana kadar goz 
yumacagtm sormu~ ve «F rans1zlar hu • 
kuku be~er beyannamesinin c;ignenmesi • 
ne ve yaptlan istibdada kar~l ayaklanma
gl bir vazife bileceklerdir» diye bagtrm•~
t!r. 

Gene muhaliflerden M. T atinger lig
lerin feshi hakkmdaki kanunun sol ce · 
nahm askeri te~kilata malik liglerine kar
~~ tatbik edilmedii:(inden ~ikayet etti ve 
dedi ki: 

«- Bu, istisnai bir kanundur. Ligleri 
feshetmekle, milli hisler ortadan kaldm
lamaz.» 

M. Devo da soz alarak Ate~hac;hla • 
nn halis Cumhuriyetci olduklarmt soyle
mi~ ve hiikumet «Cumhuriyetin mezar -
em m1 olacak?» diye sormu~tur. Meb'us 
M. Desmar Sanjelizedeki hadiselerin 
bastmlmasmda polisin ~iddetini ve sol 
cenah mensublart tarafmdan yaptlan nii -
mayi~ler esnasmdaki lakaydisini protes -
to etmi~ ve soziinii ~u sozlerle bitirmi~ -
tir: 

<<- Kanunda bu ikilik, gayrikabili ta
mir karRa~ahklar doguracakttr.» 

Meclis, bundan sonra liglerin feshine 
dair kanunu kabul etmi~tir. 

Ankara ha va istasyonu 
hazirlantyor 

Ankara 1 (Telefonla) - Eski Yar1~ 
meydamnda kurulan hava istasyonu 
Cumhuriyet bayramtna kadar hazirlan
mt~ olacaktJr. Hangarlarm ihalesi bu a
ym 13 linde yap1lacakhr. istanbulda 
Mecidiyedeki hava meydamnm tesisin
den sonra, hava yolculan, §ehir dt§m -
dan §ehre gidi§ ic;in, hemen hemen is -
tanbuldan Ankaraya sefer kadar siiren 
bir zaman sarfetmiyeceklerdir. 

Hava yollannm istanbul - izmir se -
ferlerine de yakmda ba§lanacakttr. An
karadan hareket eden tayyare her gun 
tstanbuldan sonra tzmire gidip gelecek 
ve Ankaraya donecektir. Bu suretle, 
Ankara - izmir seferleri istanbula ug -
ranarak yap1lml~ olacaktlr. 

Yeni almacak iki posta tayyaresi i<;in, 
ingiliz fabrikast miimessillerile bugun
lerde gorii§iilecektir. Bu tayareler de 
sipari§ tarihinden iki ay sonra Hava 
i§letmesine teslim olunacaktir. Bu. ta!.
yarelerin bedelleri de klering yohle o
denec-Pktir. 

Heykelbra§ Sabihanm . . 
sergtsl 

Ankara 1 (Tt!lefonla) - Son sergide 
eserleri pek begenilen heykelhra§. Sa 
biha Ziya, yalmz kendi eserlermden 
miite§ekkil bir sergi a~mak iize~e. h~ -
z1rlanmaktad1r. Sabiha, Akademmm Ilk 
kadm mezunudur. 
.Bugday1 koruma tedbirleri 
Ankara 1 (Telefonla) - Bugday1 ko

ruma isinde, bu sene esash tedbirler a
lmacag~ anla§thyor. Bu arada, bugday 
ahm istasyonlannm arhnlmas1 ve ~ev
cuddan bir k1smmm yerlerinin deg1~ -
tirilmesi de vard1r. Bereketli olan mah
sulii deaerinden dli§iirmemek i<;in de 
tedbirle; almmaktadtr. ikhsad Vekale· 
ti de, bu cihetle aynca me~gul olmak -
tadu. • 

Sehrimizde gaz kursu 
- ' a~thyor 

Ankara I (T elefonla) - Maarif 
V ekaleti temmuzun 20 sin den agustosun 
I 0 una kadar devam etmek iizere lstan
bulda bir gaz kursu ac;acaktlr. Bu kursta 
talim ve terbiye azasmdan Avnirrefigin 
idaresinde kimyager Nuri, Refet ve Hik
metle diger iki kimyager ve iki muallim
drn miirekkeb bir heyet dersler verecektir. 

Kursta liselerle muallim mekteblerinin 
kimya muallimleri okuyacaklardu. 

I"Ul\fHUR.tYET 

Hidiseler aras1nda 

Gorkinin son giinleri 

Maxime Gorkinin •on giinlerinde 
kendi•ini tedavi eden doktorun 

kaydettigi tezahiirler, nefe•inin •on 
alrf verifini yapan biitiin laniler ara
•rnda mii,terek tirazdrr: Bogulmalar, 
farprntrlar, gerilmeler, trkanmalar ve 
•ayrklamalar. 

Tam on iki giin siirmiif bu. Ve eger 
cigerlerinin 40 yrl evvel gefirdigi bir 
•abrkasr olma•aymrf kiifiiciik ba•iller 
o koca govdeyi daha birfok •eneler 
;yrkamr;yacakmlf. Bu taralr, bir ada
mrn yalnrz viicudiinii oku;yan -doktor
luga aid bir mesele. 

Gorkinin kitablarrnr oku;yanlar ifin 
dii,ilnmege lci;yrk olan fey onun •on 
•ozleridir. 

Bu sozler ara•rnda biri mazi;ye, biri 
hale, biri de istikbale aid Uf nokta 
var. 

Gorki maziden, Leninle tanrfhir ilk 
gilnil anlatr;yor: «Onunla ilk del a 
Petereburgun bilmem nere.inde bir -
birimize ra•ladrk. Ularak, saf•rz, kur
naz bakr,lr bir adamdr. Ben uzun 
boylu ve becerik•izdim. llkonce bir
birimizi anlr;yamadrk, •onra kahkaha
larla giilerek bakr,trk Ve •erbe•lfe 
konu,mr;ya ba,ladrk. , 

Gorkinin bugiine aid •ozleri ;yeni 
kanunu e•aaiden fOk memnun goriin -
meaidir. 

Fakat istikbale dair verdiii haber 
lena: cBirfok harbler olacaktrr, di;yor, 
hazrr olmalr... Ba•krna ugramama -
lr .. ,, 

Yalnrz ... Ne zaman? lstikbal bir 
•ani;ye •onradan ebediyete kadar gi
den •onauz bir zamandrr: bu miiddet 
ifinde elbette birt;ok harbler olacak· 
trr. Fakat ne zaman? 

Kendi11ine •orul•a;ydr Gorki, belki 
vahye benziyen •ayrklamalarr ara•rn
da buna da cevab verebilirdi. F akat 
ecel dofeii kehanetlerinin en korkun· 
cu in•an olmanrn ebedi fartma ifaret
mi~ gibi, Gorkinin verebilecegi fU ce
vab olacaktr: cHer zamanf, 

PEYAMI SAFA 

Habes meselesi 
' 

Yeniden 
Cenevrede 

tBa,makaleden devamJ 

misakmm 16 nc1 maddesinde yalmz mali 
ve ikt1sadi zecri tedbirler var degildi, o
rada bunlan takiben 11.~1k<;a askeri tedbir· 
Jerden de bahsolunmakta bulundugunu 
bilmtyen ve gormiyen yoktur. 

Amma diyorlar lei harbi menetmek ic;in 
harb mi ac;maltydtk? Bu ba~ltca i~i sulhun 
muhafazasmdan ibaret olan Cemiyete 
hie; yara~tr mtydt) 

Harbi durdurmak ic;in eger askeri ma
hiyette olm1yan tedbirler kafi olmazsa 
askeri tedbirlerden ba~ka ba*vurulacak 
tedbiri kalmt§ 6lur mu? V e eger Cemiyet 
misakma hayatiyet vermek ic;in biitiin 
milletler hakh sulhun, yani hem su.lhun, 
hem hakkm miidafaas1 hesabma bu hu
susta iizerlerine diisen vazifeleri ifada 
azimli bulunsalar harbin devamma hie; 
imkan kaltr mzydt? V e nihayet misakt 
tslah etmek ic;in yapilacak miizakerele~ 
fili ve ciddi olarak bundan gayri hang1 
neticeye varabilir "> • • 

Biz biliyoruz ki Cemiyeti hareketsiZhk 
mecburiyetile mustarib ktlan sebebler 
Cemiyet misakmm noksamndan c;ok ba 
ka ~eylerdir. Diinyada kan~1k olan tek 
vaziyet Habe~ meselesi degildir, diinya
nm biitiin i~leri bir Habe~linin sa~mdaki 
klVlrctldardan daha kan~1kt1r. 

Asamblenin varabilecegi karar sonu
cuna gelince onu ~oyle tahmin ediyoruz: 
Zecri tedbirler kaldmlacak, fakat ~imdi
lik ilhakm kabul ve tasdikmdan uzak ka
lmacakhr. 

YUNUS NADI 

Pe,te kongresi 

Parlamentolar Birligi 
yar1n toplan1yor 

Budape§te 1 (A.A.) - Parlamen -
tolar birliginin 32 nci konferans1 3 tern -
muzda burada toplanacaktir. Konferan
sa, Danimarka 26, Fransa 64, Yunanis -
tdn 14, halya 27, Yugoslavya 37, A -
vusturya 43, Romanya I 4, lsvec; 11, 1s
panya 11 >e Cekoslovakya 19 delege 
goudermi~tir. 

]aponya 6, Amerika 8 ve Mtstr 6 mu
messJI gondereceklerdir. 

Milletler Cemiyeti ve beynelmilel i~ 
ofi-i de konferansta temsil edileo·kle•~ir. 

Opera - Komik artistleri 
grev ilan ettiler 

Paris I (A.A.) - Diin geceki temsil
den sonra, Opera-Komik tiyatrosunun ar· 
tist ve miisthdemlerinden biiyiik bir ktsmt, 
isteklerinin kabuiii i~in grev ilan ederek 
tiyatroyu i~gal etmi*ler ve dt~an c;tkma -
mi~lardir. Saat 2 ye dogru, bu vakti ho~
~a gec;im~elt iizere, aralannda bir balo 
tertib etmi§lerdir. 

Konferans etraf1nda tetkikler 

Once tedbir sonra ihtar! 
Harb tehdid ve tehHkesi kar,Isinda 

o 0 A 

1~1n azam1 istical emniyet 
ba~ 'arbd1r! miidafaamiZm ------

bizim 
ve 

Bogazlar konferansmm te1·nik komite- bizim ic;in c;ok tehlikeli olacagml izah 
si, sah gi.inkii toplanhsmda kendisine ha· etmeden evvel ~unu kaydedelim ki proje
vale edilen maddeleri miizakere etti. Bu mizin 9 uncu maddesi, Numan Mene
maddelerden baztlanm kabul ve baz1la- mencioglunun izahatmdan <;:ok daha sarih 
nn1 da tehir etti. T ehir edilen maddeler- ve Ti.irkiyenin lehinedir. Ciinki.i bu iza
den bir tanesi bizim ic;in c;ok miihimdir. hatta, Milletler Cemiyetinden istenilen 
Bu madde, ~udur: ~ey, «Mvecud olup olmadrgmrn anla§rl-

9 uncu madde: masr ic;in harb tehdidi halinin ta.11in ve 
« Mad de: 9 - Tiirkiye, kendisinin lasrihidir» denildigi hal de, 9 uncu madde 

harb tehdidine maruz bulundugunu his- metninde azami sarahatle «Tiirkiye, ken
settigi takdirde, Milletler Cemiyetini disinin harb tehdidine maruz bulundugu
muktezasmrn ifasz i~in haberdar ve miimzi nu hissettigi takdirde, Milletler Cemiyetini 
devletleri malumallar ederek i§bu muka- muklezasrnrn ifasr i~in haberdar ederek» 
velenamenin 8 inci maddesindeki hiikiim· diyor ki maddenin metni Tiirkiyenin ihti-
lerini tatbik elmek hakkmr haizdir.>> yacma cok daha uygundur. 

8 nci madde §Udur: $imdi, Rumen heyetinin istediklerine 
<<Madde: 8 _ Harb zamanrnda, Tiir- gelelim. Bu teklifi ikiye ay1rmak laztm

kiyc muharib oldugu lakdirde, harb sefi- dtr: 
nelerinin ve muavin gemilerin ge~mesi 1 - Tiirkiyeye dost olan devletlerin 
6 ncr maddedeki hiikiimler nazarr itibara harb gemilerile Tiirkiye ile gerginlik ha
almmtyarak Tiirkiyenin miisaadei mah- Iinde bulunan devletlerin gemilerine ayni 
susasma muallciktrr.>> muamele yaptlmamahdtr. 

Bu maddede bahsi ge<;:en 6 nci mad- 2 - Milletler Cemiyetine yap1lacak 
dedeki hiikiimler, harb gemilerinin Bo- teblig almacak tedbirlerden evvel yaptl-

gazlardan gec;i~ ~artlanm tayin eder. mahdu. 
9 uncu maddeye ilk once J aponya iti- T eklifin birinci k1smt, bir muahedeye 

raz etmi~, kendisi Milletler Cemiyeti azas1 yaztlmasma liizum olm1yan bir diplomasi 
olmadtgt ic;in Milletler Cemiyetine haber ve siyaset i~idir. Elbette, Tiirkiye dost
vermenin liizumsuzlugunu ileri siirmii~tii. Ianna ba~ka. harbetmek ihtimali kar~tsm
Bizim murahhaslanmtz da, Tiirkiyenin da bulundugu devlete ba~ka muamele 
Milletler Cemiyeti azas1 oldugunu ve bu yapmak laztm geldigini idrak edecektir. 
itibarla vaziyeti Cemiyete haber vermek Madde metninde «dost», «miistakbel 
mecburiyetinde bulundugunu ve madde- dii~man» veya «muhtemel dii~man» diye 
nin metninde J aponyanm itirazmt berta- bir aynhk yaptlm1yacag1 a~ikardtr. Boy
raf edecek bir hal sureti bulunacagm1 le bir~ey paptlsa bile, devletler, birbirleri-
soylemi~lerdi. ne top allnctya kadar, dostluk maskesini 

lkinci murahha.rmrzm izahatr: ~tkarmazlar, riyakarhk ederler ve mad-
lkinci murahhaslmlZ Numan Mene- denin tatbikl_!la mani olurlar. Onun ic;in 

mencioglu da, konferansm ikinci ic;tima- maddenin tatbikatile alakadar olan bu in
mda, teklifimizi izah ederken 9 uncu celigi mukaveleye yazmadan Tiirkiyenin 
madde hakkmda ~u sozleri soylemi§ti: siyasi olgunluguna ve durendi§ligine bt-

«9 uncu madde, harb tehdidine rakmak mecburiyeti vard1r. 
aiddir. Bu hal hi~ §iiphesiz ki, gerek ha- Rumen teklifinin ikinci ktsml c;ok daha 
kim devletin topraklarmrn emniyetini, miihimdir. C:iinkii, adeta 9 uncu madde
ve gerekse umumiyetle sulh davasrm ala- nin ruhunu s1f1Ta indirebilecek bir mahi
kadar eder. Ba§ltca maksad, Tiirk top- yettedir. Bir harb tehdidi kar§Ismda kal
raklarmr, herhangi bir yabancr devletin dlglmlZ zaman once Milletler Cemiyetine 
ani taarruzuna maruz brrakmamaktadtr. haber vermege ve ondan sonra teqpirler 
F akat ayni zamanda muhtemel bir mii- almaga mecbur edilirsek, bu ad eta Cemi
learrrzr, f/apacagt ani bir baskrnr ba§or - yetten izin ve miisaade almak gibi bir~ey 
mak imkcinsrzlrgmda btrakmak ve boy· olur. Milletler Cemiyetinin o battal ma
l likle, sulh davasma hizmel elmi§ olmak kinesi harekete gelinciye kadar da i~ i§
gerekmektedir. ten gec;mi~ olur. Bogazlar son derece bas-

Boyle bir harb tehdidi halinde, Tiir- kma miisaiddir. Bogazlarda sevkulcey§i 
kiye, derhal. hususi nizamal tatbik etmek baskma kar~l tedbir almak saatle olc;iil
salcihiyetini haizdir. Tiirkiyenin siyasa· mesi laztm ~elen cok mi.istacel bir mesele
sr, boyle me§ru bir miidafaa hakkrnrn hi~ dir. Almacak tedbirleri Milletler Cemi
bir ~ekilde ke.l/fi ve yersiz kararlara miin- yetine bildirip te sonra almaga, bakahm, 
cer olamtyacagrna kafi bir gar anti le§kil kar~1 taraf miisaade eder mi "> Y a, Mil
elmektedir. letler Cemiyeti Tiirkiyenin harb tehdidine 

Fa kat, diinya efkarr umumiyesini tat- maruz bulundugu fikrini hemen kabul et
min elmek istiven Tiirk:ue, bu nizamata mez de, bir karar vermek ic;in, ekseriya 

hd'd - yaphg1 gibi, i§i haftalarca uzatacak i§' ar la I i bir hiikiim koyma~a lereddiid 
ve isti*' arlara, tahkikatlara kalk!§lr, komi

etmiycrek, harb tehlikesi halinin lesbiti 
telere ve komisyonlara havale etmek ister· 

idn M illetler C cmiyetine ve mukavele- se ne olacak? Milletler Cemiyetinin bii-
nameyi imza eden devletlere miiracaat e- yiik devletlerin tesiri altmda kald1g1 mu
decegini bildirmektedir. Bu itibarla Tiir- hakkakttr. 

kiyenin istedigi, Milletler Cemiyetinden y a, bizim kendisine kar§l tedbir almak 
bir yardrm deg"il, fakat mevcud olup ol- istedigimiz devlet, Cemiyet mekanizmas1 
madrgmm anla§rlmasr i~ln harb lehdidi iizerinde tesir icra ederse... Bii.im fikri-
halinin layin ve lasrihidir.» mizce, Rumen teklifi, Bogazlara baskm 

Japonyanrn itirazr: yapmak istiyen devlete adeta ~oyle bir ih-
T eknik komitede 9 uncu mad de mii- tarda bulunmak olur: 

zakere edilirken J aponya ile Romany a- - Tiirkiye, send en ~iipheleniyor. Bo-
mn ileri siirdiikleri itirazlar ~unlardu: gazda askeri tedbirler alacak, senin gemi-

«/apo? delegesi . he~eti, bu maddede lerini gec;irmiyecek. Milletler Cemiyetin
IJ.a_zrlt Mdleil~r Cemry:lt.ne. yaprla~a~ ~~~- den bunun ic;in mi.isaade istiyor. Cemiyet 
lrgler dolaytsde umumr r~lrmada rlerr sur·· Ti.irkiyenin stegine raz1 olmadan evvel, 
diiqii ihtiraz kaydini hatrrlalmt§ltr. "sen ani bir baskmla Bogaz1 zorlam1ya 

T iirk delege he.11eli, T iirkiyenin Mil- bak! 

letTer Cemiyeti azast devlet stfatile olan Hulasa, Bogazlarm nazik vaziyetine 
hukuk ve laahhiidleri mahtuz kalmak nazaran, maddeyi Romanyamn istedigi 
§artile, /apon heyelinin endi§elerini gi- ~ekle sokmak, 9 uncu maddeyi ilga et
derecek herhangi bir formiilii kabule a- mekle miisavidir. Filvaki, i~ Milletler Ce
made oldugunu bildirmi§lir,» miyetinden izin almak §ekline girince 

J aponyamn itirazi, dogrusunu is terse- 9 uncu mad de ile temin etmek istedigimiz 
niz bizim lehimizdedir; bunun neden boy- emniyet garantisi slfua iner ve Bogazlar, 
le oldugunu a§ag1da Romanyanm teklifi- daima, ilant harbsiz bir baskma, siyasi ve 
fini tetkik ederken gorecegiz. sevkulcey~i bir baskma ac;1k ve miisaid 

Roman;yanrn teklifi: bulunur. 
Rumen teklifine gelince, bizim i<;.in c;ok Bizim ic;in son derece biiyuk olan bu 

mi.ihim olan bu teklifi Bogazlar konferan· mahzurun ve tehlikenin onune gec;mek 
smm 9 numarah tebligi . ~oyle hulasa edi- i~in bir taraftan emniyet tedbirlerini ahr· 
yor: ken. diger taraftan da Milletler Cemiye-

«Ba§kan, Rumen delegesi srfatile u- tine ve miimzi devletlere haber vermek, 
mumi i~timada, yeniden askerile§lirilmesi tek ~ekil ve c;aredir. Esasen, bu madde, 
iizerine Bogazlartn ariacak emniyeti do- harb gemilerinin Tiirkiyeden izin alarak 
layrsile zararsrz gemilerle Tiirkiye ile Bo~azdan gec;melerine dairdir. Harb ge· 
[?erf?inlik halinde bulunan devletler ge- milerini Bogazlardan gec;irmek istiyen 
milerine ayni muamdenin 1/aptlmamasr devlet, bir ay ve yeni kabul ettigimiz 
liizumu hakkmda ileri siirdiigii miilaha- ~ekle gore, on be~ gun evvel, diplomasi 
zalarr haltrlaimt~ ve a11ni zamanda Mil- tarikile bize muracaat etmek mecburiye
letler C emi11eline f/GPrlacak tebligin air- tindedir. Binaenaleyh Bogazlardan ge
nacak tedbirlcrden evvel icrasr laztm ge- <;ecek harb gemileri icin aceleye liizum 
lcce~i fikrinde bulunmu~lur. voktur; fakat harb tehdid ve tehlikesi 

Tiirk delege heyeli, bu miilahazalara kar~ISinda, bizim i~in azami istical emni· 
cevab olarak, harb tehdidt halinde air- yet ve miidafaam!Zln ba~ ~arhdtr. Bu ba· 
nacak tedbirlerin miistacel mahiyetlerini histe Tiirkiyenin prensipi $Udur: «Evvela 
ileri liirmii~fiir.'t tedbir, sonra ihbar!» 

Romanyanm teklifini kabul etmenin ABIDIN DA V ER 
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Seker fabrikalan 
' 

1slah edilecek 

Bu i'' i~in 
iki miitehassts 

Birle§ik ~eker fabrikalan idaresi, 
sanayiimizi esaslt bir 1slahata tabi 
ic;in hamhklara ba§laml§hr. Bu 
istihsal Ve fabrikasyon i§lerinin 
bir halde tesisi i~ine ehemmiyet veri! 
to:dir. Bu arada ~eker fiatlannm halk 
hine daha fazla ucuzlat!lmas1 .. · ...... 0, ..... 
iizerinde c;alt§llmaktadtr. 

~eker fabrikalan idaresi ahnan 
mi.ihim tedbirler iiz:erinde di.inya 
sanayiinde tamnml§ maruf baz1 m"""n'"' 
s1slarm da fikirlerini almaga karar v' 

mi§tir. Bu maksadla, Almanyanm ve v 
tiin diinyamn belli ba~h §eker miiteha 
s1slanndan olan Alman §eker 
enstitiisii §efi Spengler oni.imiizdeki 
tos ay1 ic;:inde memleketimize gelerek 
ker fabrikalartmtzm vaziyeti .. · 
e~ash tetkikatta bulunacakttr. Bu mi.ite 
hasstsa, gene Almanyamn maruf fabri 
katorlarmdan doktor Mayer de 
edecektir. 

Alman miitehasSISlarm 
tetkikat iizerine hazulanacak rapor 
projeler §eker sanayiimizde tatbik 
cek bu ikinci 1slah i*inde esas olacaktu, 

Feci bir oliim 
26 metroluk kuyuya 

diiserek oldii 
' 

Ortaki:iyde !?ifa Yurdu hastan 
bah~esinde bulunan 26 metro derinli 
gindeki kuyunun temizlenmesine Iii 
zum goriilmli§ ve bu i§ pazarhkla Ar 
tin isminde bir kuyucuya verilmi§tir. 

Diin sabah saat 8 de hastane 
doktor As1m, kuyucu Artin, amele 
mer, Mustafa ve Veysel kuyunun ya 
nma gelerek ipleri hazirlamt§lar ve 
tini belinden baghyarak kuyuya sarlot 
mt§lardtr. 

Artin, on metro kadar a§ag1ya ininc 
havastzhk ba§larugm1 ve nefes alam1yr 
rak olecegini anbyarak imdad ipini ~eJ. 
mi~tir. 

Bu i§aret lizerine kuyunun ba§tnr' 
bulunanlar kuyucuyu yukan ~ekmer 
ba§lam1§lard1r. Artin tam kuyunun a 
zma geldigi s1rada belindeki ip 
hire kopmu§ ve zavalh adam 26 m 
derinligindeki kuyuya dii.§erek olmii 
tiir. 

Hadise itfaiyeyc habcr verilmi§ , 
Bcyoglu 1tfaiyesinden bir grup 
yerine gelerek Artinin cesedini kuYJ., 
dan ~tkarmJ§br. Hadise etrafmda tab 
kikat yapllmaktadtr. 

I 
ONIVERSITEC 

Getirtilecek ecnebi profeao1 
ve do~entler;, 

Edebiyat fakultesi tarafmdan Avrup. 
dan profesi:ir ve do~ent getirtilmesi 1 
hakkmda hamlanan rapor bugiin 
tarahndan Ankaraya gotiiriilecektir. 

Bu raporda profesor Rayhmbah 
fmdan felsefe tarihi i~in bir profesor :1 

terbiye ve ahlak ic;in bir d~entin getir 
tilmesi hakkmda yaptlan teklifler 
edilmi~tir. 

Bu sahada yeti§mi~ iyi ""''t ... ~. 
ve Avrupada altt sene tahsil goren ve 
lerinde doktoras1m bile yapmt§ 
Tiirk doc;entler varken haricden 
fesor ve doc;ent getirilmesi 
Oniversitece kabul edilmesi Turk 
sor ve d~entlerini ~ok miiteeooil etllnisl:it 

Oniversitedeki diger alakadarlar 
bu teklifin, ecnebi profesorler tar 
kendiliklerinden yap1lmt~ olmad1gtn1, 
lifin idarece yaphnldtgml soylemekte 
dirler. 

Oniversite kamptmn 
ikinci devreai 

Pendikte kurulan Oniversite 
kampmm ikinci devresine bugi.inden 
ren ba~lanacakttr. Bu kampa H 
Guzel San' atlar Aka demisi, Eczac1 
Di~ T ababeti mektebi talebeleri · 
mektedir. Kamp 18 temmuzda btt4~ce.lttu: 

Kampta bulunan fakir ~ocuklara 
ic;mek i~in bu y1l ancak 3 lira vel'tlrrleJt·te 
dir. 16 gun i~inde 3 liramn Hfi ll'elmi'1N 
cegt a~ikar bulundugundan tal 
Rektorluge miiracaat ederek On,':v ... ..rt~ 
nin fakir talebeleri i~in her sene 
miihim miktardaki paradan bu i'e 
miktar daha aynlmasmt istiyeceklerdir. 

0 niversite Rektorii Ankara• 
:wa gidiyor 

Oniversite Rektorii Cemil Bilsel, 
zamanlarda Oniversitenin muhtelif fa 
kiiltelerinde verilen muhtelif kararlar 
kmda Maarif Vekaletine izahat v,.,.,..,_~ 
iizere bugiin saat onda tayyare ile An 

karaya gidecektir. 

YURDDA~! 
Yurdunun lnsana sa~!Jk veren yemt.,le
rlnden hergiin bol bol ye vc ~ocukl 
yedlr. 



CUMHURIYET 

KU~Uk 

Hlkiiye 
Bir san' atkar1n iki de hast ] 

Miguel Zamacois'den 
- Germotl I muruna tuttular ki ben de baz1 tiiccarlann 
Arkada&lml sergide goriince bu isim tekliflerini kabul etmege mustar kald1m. 

istemiyerek agzundan hrlach. Joseph lyi ki zamanmda akhm ba~1ma gelmi§; 
Germot heykeltra~hk ikinci biiyiik miika- yoksa omriibillah karanhkta kalacaktlm. 
abm kazanm1~h. Fa kat kac; senedir onu .5oyle bir karar verdim: Be~ sene orta • 
ormemi§tim. Kendisine: «Cermotl» di- dan kaybolarak italyada dola~hm. Gti -
e hayk1rd!gim vakit parmagm1 agzma niin birinde Parise, Jean Carbine ismile 
otiirerek: «Sus!>> dedi ve beni bir ko§e· avdet ettim. Sakalun1, blyiglml kesmi~. 
e c;ekti. adeta yeni bir kahba girmi§tim. U<; sene 

- Ne var~ diye sordum. gec;medi, modern cereyilmn iistad1 oldum. 
- Sonra anlahnm. Yalmz yalvannm Eserlerim kap1~1lmaga ba§lad1. 

ana, bana Cermot demel - Fakat boyle degi§mek i<;in kimbilir 
~ Bu isimle seni polis ten mi anyor • nekadar azab c;ektin! Ciinkii prensiple-

ar} rinden vazge<;mek bir insan i<;in ... 
- Anlahrun dedim a. ,Simdilik yal- - Y oo!... Hit;; bir§eyden vazge<;mi§ 

•7 §Unu unutma ki beni.m ismim Jean degilim ki ... Bak anlatay1m. 
ordrlinedir. 
sl - Carline mi ~ Fa kat bu isim bana 
ic yabanc1 degil !.. Gorline dedin, oyle 
i~ Ha bak hahrlad1m, bu ismi ta§lyan 
iiyiik bir heykeltra§ var. 

- l§te o, benim. 
- Yapma camm? .. 
- Valia hi... Gel sana eserimi goste-

eyim de ondan sonra konu§uruz. 
Arkada~Iml takib ettim. Bir heykelin 

"niinde durdu ve: 
- i te, dedi. 

<'Eserim» dedigi ~ey biiyiik hacimli 
ir ak1 kiil<;esiydi. Ne ifade ettigini an· 
amak oldukc;a giic;tii ... Hayran olmaga 
it;; te niyeti olm1y an bir tecessiisle etra • 
mda gezinmege ba~lad1m. Arkada&Im: 

- SJk1lma, dedi, istedigin kadar dii
un. 

Nihayet an11yabildim, una bulanml§ 
u kiitle, garib bir mahluku ifade ediyor
u. Oyle bir mahluk ki «insan m1, may
un mu, olsam» diye dii~iiniirken bunla
n nepsi olmaga karar veriyormu§! 

Bu« eser» in garibliginden ziyade, bu 
slubun, Germotnun eski prensiplerine 
ugayir olu~una ~a&tlm. Arkada§lffi bu 
rensiplerine o kadar bagbyd1 ki klya
et kop a ondan aynlmaz ve bunlan 

Beni ba§ka bir salona gotiirdii. Bura· 
da bin;:ok heykel vard1, fakat hepsi de 
tabiatten ilham almarak viicude getiril
mi§ti. Heykeltra§: 

- An' anevi klasik bir hali olan biitiin 
bu parc;alar, ilhamlanmm ilk tahakkuk 
etmi§ §ekilleridir. Fikirlerimi, atolyemde 
gizli gizli kuvveden file getirdikten son -
ra, kailbm1 emin bir arkada§Ima t;;Jkartu 
ve kilini burada saklanm. Birka<; giin 
sonra bunu, a§agtdaki fmmma atar ve 
Jsthnm. Orada kiilc;e yava§ yava§ erime
ge ba~lar ve §eklin garib bir surette de
gi§mesine hararet yard1m eder. \:iinkii 
bu cinayeti i~lemege elim hic;bir vakit va
ramaz. Bir mika pencereden §eklin bo • 
zulmasmm seyrini takib ederim. Hatlar 
kafi derecede tabiilikten <;Jkar, eserim 
kafi derecede garib ve anla§Jlmaz bir hale 
gelmege, budalalan «hayran» etmege sa
lih bir §ekil almaga ba§lar ve nihayet 
Germot ismi Gorline ismine doniince, 
kiilc;eyi fmndan c;tkanr, bir daha kahbmt 
c;tkararak hayranlanmla, mii~terilerime 
s1cagt sJcagma takdim ederim. Sonra bu
na bir de yeni isim takanm. 

- Anhyorum ... Ha, sahi, ben de onu 

soracakhm: Son eserine vermi§ oldugun 

egenmiyenleri affetmezdi. ism in manas1 nedir? 

Y alntz 1unu diyebildim: - Aristotlygene mi? Ben de bilmi-

- Bun a ne ismini veriyorsun? yorum... Bunu kendim uydurdum, fa kat 

- Aristotlygcne. bu uydunna sayesinde ii<; aydanberi yeni 

* * * bir ~ohret daha kazand1m. Ad eta yeni 
Bir c;eyrek sonra Germotnun atolyesine bir ihtirada bulundum sanki ... Y almz sa

kilmi~. konu~uyorduk. Arkada~lffi : na §Unu soy]iyeyim ki. §imdiye kadar 

- Klasik Germotnun bugiin boyle a· kimse ne bu kelimenin ne manaya geldi -

yib muhtelif §ekilli heykeller viicude gini, ne de eserimin ne ifade ettigini bana 

etirme~ine ~a 1yorsun, degil mi? Mesele sormak kiistahhgmda bulunmadL T abii 

~it. .. Zevklerim klasik diye miinekkid- sen miistesna! 

( beni oyle bir kaba kaba hakaret yag- F. V ARAL 

Kukla miisabakasl 
\ 8 agw;tosta a<;llacak beynelmllel Be.. 

bek serg!sinde her lst!yen!n l:;;t!rak ede
bllecegt btr mfisabaka tertlb edllmesl ve 
kazanacak bebeklere ikramlyeler dagt -
tJlmasJ kararla~tmlmt~ttr. 

latifa eden idare azalart 
Sag1r ve Dlls!zler Cemlyetl Umuml Ka

tib!nden diin 4U n;ektubu ald1k: 
Sthhi vazlyetim!zln ve I~Ierlmizln <;oklu. 

gundan m~avtr Ahmed Oylii, muhasebe 
ve veznedarl!ga namzed Mehmed Pulat 
Konak, ve kendim Kurumdan <;eklldik. Bu 
tarlhten sonra Kurumla alakam1z otmadi
gmdan hi<;blr mes'ullyet kabul etmiyece. 
gimizl yii.ksek gazetenizle alakadarlara bll. 
dlrmenizl dller, saygtlanml sunar1m. 

Bebekler her tfu:lii malzemeden yapl
lacak, ancak boylart 80 santim! ge<;ml. 
ecekt!r. 

m------------------------~ 

~~ TEPEBA$1 BAHCESi 
4 temmuz cumartesiden itibaren hergiin saat 17,30 da 

Me,hur Maestro URZiCEANU idaresindeki 
RUMEN <;IGAN orkestrasmm i~tirakile Aperitif Konser 

Fiatlar mutedil • Duhuliye serbesttir. 
Her ak,am saat '22 den itibaren yaz sahnesinde biiyiik varyete 

DEL Y A ve DRAGOR 
F E R 

6LUCKY 
THE HANSES 

R y 
GiRLS 

COSTELLOS 
POLDY 

THE DARRAS DAMCERS 
Chiquita ve Romano 

•--• Trio Mexicano- 4. Ivanows'lar ___ _. 

Bibliyografya 

Zehirli gazler _ ve 
korunma ~areleri 

Vlkii Bastmevi 1936 • Fiatt 15 kurU§ 

Glinli alakadar eden mevzulardan bi
ri §liphesiz zehirli gazlerdir. Bu sebeb
den Vefa lisesi kimya ogretmeni Maz -
har Toburun bu eseri birc;ok karii ala -
kadar edecektir, 

Kultlir Bakanhgmm pek yerinde bir 
tamimile kimya muallimleri talebeye 
zehirli gaz ve bunlarm korunma r;are • 
lerini gostereceklerdir. Muellif bu mev
zuunun herkesin merakm1 celbedecek 
mahiyette oldugunu takdir ederek ha -
zirlad1g1 notlan glizel olarak ba.stlrmi~ 
ve ucuz olarak sahyor. Bu hirnmeti ay
nca zikretmek bir vazifedir. 

Mazhar Tobur kitaba genclere hitab 
eden §U sozlerle ba1lhyor: 

c:Bu birkac; sahrrmla senin saf ruhu -
nun, temiz kafanm dii§iinmiyecegi ac1 
hakikatleri gozuniin oniine koymak is
tiyorum .• 

Kitab herkesin anhyacag1 §ekilde ve 
sade bir lisanla yaztlml§. Gazlerin og -
renilen biitlin nevileri siralanmi§. ic;in
deki resimler bize hakikati butiin feca
atile gi:isteriyorlar. Kitabm sonunda bu 
mevzua dair diger eserlerin de bir bib
liyografyasl yap1lm1§. 

Son iki sene ic;inde bu mevzuda ba • 
s1lmi§ eserlerin adedi goriilecegi ver; -
hile pek c;ok. Biz de istifade etmek is -
tiyenlere bunlan tamtahm: 

1934: 
Hiisnii, Dr. - Muharebe gazleri ve ko

runma c;areleri. 
Nuri Refet - Herkes zehirli gazlere 

ve bunlara kar~1 korunmaga dair ne 
bilmelidir? • 

$evket - Muharebe gazleri. 
1935: 
Kemal - Gaz kimya sava§l. 
M?hmud Belig - Hava tehlikesinden 

korunmak ir;in oglid, 1/2/3/4. 
Mlimtaz Ozay - Zehirli gaz ve hava 

hucumlarmdan korunma c;areleri. 
Nuri Kutkan - Zehirli gaz konferans· 

lan (Eski§ehir). 
Salahaddin Kurtbay - Neferin gaz 

defteri, (Manisa). 
$efik Ozgiiler - Sava§ta agulu gaz sal

dirmalan. 
Hasan Kadri, Dr. - Hava harbinden 

korunmada genel bilgiler (Ankara). 
Hi.isni.i Vural - Muharebe gazleri ve 

korunma r;areleri. 
Salahaddin Ozyar - Gaz tehlikesi (!z

mir). 
$akir Haz1m Gokmen - Hava tehlike

si ve korunma c;areleri, (Ankara). 
Turk Hava Kurum~ • Hava tehlikesi 

(Ankara). 
1936: 
Salahaddin Kurtbay - Erin gaz def -

teri, (Manisa). 
K1z1lay - Zehirli gazler ve korunma 

c;areleri, (!zmir). 
Abidin Ha§'im Ozger - Liseler ve orta 

okullar ic;in zehirli gazler ve bunlardan 
korunma dersleri. 

Kiiltur Bakanh~ - Havadan korun -
rna dersi hulasas1. 

Halk i<;in havaya kar§l korunma ta -
limatJ, D. 86. 

Tiirkiye K1Z1lay Cemiyeti • Gaz mas· 
keleri nas1l kullamhr? 

S1hhat ve 1c;timai Muavenet Vekale
ti • Vilayetlerde r;ali§acak hava ve ze
hirli gazden korunma kurslar1 hakkm
da talimat, (Ankara). 

Nuri Ozkaya, Dr. - Zehirli gazler hak
klnda Halkevinde verilen dersler (Gi
rP.sun). 

Mev lid 
Sofu Mehmed Pa§a hafidesi ve mem

leket yavrularmm terbiye ve irfanma 
uzun zamanlar hizmet eden Sofu Meh
med Pa§a mektebi mudiir ve muessisi, 
istanbul Barosu avukatlarmdan ve ts
tanbul bazine avukatl Kami NaZJm Dil
manm annesi ve avukat Besim ~erifin 
ablas1 merhum Hatice Mihri§ah ~erifin 
ruhuna ithaf edilmek uzere 4 temmuz 
936 cumartesi gunii ogle namazmdan 
sonra saat 14 te tTskudarda Yeni cami
de mevlidhan Bay Haf1z Kemal ve Ha
fiZ Ferid taraflanndan Mevlidi Nebevi 
okunacakhr. Kendisini sevenlerin haz1r 
bulunmalanm dileriz. 

e~i k1rk iki ge~e ta delirmi§; hi~bir ~eye aldm~ etmeden gibiydi. 

Cumhuriyet» in zabtta romana: 95 

Yazan: Charles de Richter 

Riiyada gibi gidiyordu, ne yolu, ne et
fmt, ne de binalan gortiyordu. Thaissa 
dii!. Oldii hat j)iim! Y okluk 1 Ona 
le geliyordu ki sinmi~ gibi muhteriz bir 

ssizlikle online serilmi~ alan tabiatin 
kutu ~inde otomobilin motorii de ayni 
Hmcleri tekrarltyordu: Thaissa oldii l 
a;ssa oldii! 

E.ger olomobili o htzla bir duvara ve
direge ~arpsa da parc;alansa ne kadar 

vinecek ve bu menfur ya§amak mecbu
etinden ne kolay kurtulacakb. Sabah 

rinliginin btitiin zehrini ic;erek; miit· 

iiratin ruzgan i~inde viicudiiniin ga

b sarho~lugunu bogmaga c;alt~arak ade-

Ut;;uyordu. Ba~mdan kasketi de uc;up 

i~ti; doniip bakmad1 bile.. Dakika

dakikaya artan heyf'.cam i~inde ad.-

ilerliyordu. T ekrar hareket etti. Daha yava~ gi -
Safak sisleri tc;me gomiilii yolda ara- diyordu. Arhk karanm venni~ti: Thai!· 

~Ira rasgeldiklerine, y1ldmm hJZi!e ge - samn intikamml alacaktl; cinayetlerinin 
~erken, garib garib baktyordu. Thaissay1 'mes'ullerini adliyenin elinden kurtara • 
-:inayetlere, o intikam cinayetlerine iah- rak ... 
nk eden bu insanlar degil miydi ~ Greenhithe, Northfleett ve Roshe-

tger Thaissa adam oldiirdii ise, bunu • wille'i gec;erek Gravesende geldi, varu,
ruhundaki fenahk temayiillerini uya•tdt- larda bir siirii sokaklan dola,ttlctan son
np kuvvetlendiren gene bu insanlann ra Paddy Millsin randevu verdigi yen 
'Tie~' urn tesirlerile y apmaml§ m1yd1? buldu. 

Evet, miicrim onlard1. Madem ki bu Ag1r agtr ilerliyerelc, kendisine tarif 
~akikada Thaissa olmii~ bulunuyordu. edilen evin onunde durdu. 
onun kamm bu adamlarm odemesi Ia - Etrafma bakmd1, lakin hi~ kimse go -
•umdt. remeyince hayrete dii~tii. 

Birdenbire o kadar siiratle fren yap- Ev, metruk bir yere benziyordu ve 
'J ki otomobil adeta savruldu. Agzmdan Paddy Mills ortalarda yoktu. 
bir ciimle f1rladJ: Bir dakika bekledi, aldanm1~ olmak • 

- Thaissa oldu! tan korkarak biittin !okag1 yeniden do -
Ve bu soz i~inde bir aksiilamel yaptJ. la~h. T arife gore soylenen evin, ilk gel-

Aglamak istiyordu. digi yer olmasJ laz1md1. Tekrar oraya 
Direksiyonun iizerine kapamp ba§lnt dondii. 

kollan arasma ald1 ve kendini teessiirle- Akhna Greenwichteki ev geldi, bu -
rini ic;mege buaktl. Biraz sonra ba~m1 rada da gene §iipheli hilelerle kar~tla~ml§ 
kaldudJgJ zaman yiizii gozya~larile m- olm1yay1m, diye tereddtide dii~tu. Sonra 
atklamdJ; lakin biraz §Uurunu toplamq endi§eleri zihninden lr.ovarak arabasm -
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F ranstzca dersleri 
Yaz mevsimi, lisan ic;in c;ah§maga en 

musaid zamand1r. Diplomah ve pratik 
bir metoda malik bir Frans1z bayam 
mlisaid §eraitle ders vermektedir. Ga -
zetede (C.) adresine yaz1lmahd1r. 

d;n atlad1 v~ evin kapm~1 t;;a!dJ. 
Hic;bir cevab veren olmaffil§tl; ne ya· 

pacagmt dii~iiniirken aklma yeni bir fi
kir geldi. Evin arkasmda alc;ak bir par
makhk vard1; ora dan bahc;eye get;;ilebi ~ 
lirdi. 

Ani bir hrarla parmakilg1 atladt. 
T ahmininde aldanmamt~tl; bir dakika 
sonra ctimle kapmmn oniinde idi. Kilid
li ve siirgiilti olmtyan bu kaptyJ iterek 
at;;mak guc; olmad1. 

1c;eriyi dinledi; hit;;bir §ey duyulmu -
yordu. Kap1dan girdi, bir mutfak ve 
kilan ge<;ince kendisini bir holda buldu. 

Birdenbire baz1 ~eyler dikkatini eel • 
betti. Y erdeki kec;enin iizerinde biiviik 
bir kopegin tslak ayak izleri vard• 

Merdivenlerden birkac; basamak c;1k • 
t1, birinci kata varmak iizere iken bir ho
murdanma onu durdurdu. 

Ayni dakikada a~1k burunlu ve sal • 
yair ag1zlt bir hayvan ba~1 goriindii: 
Greenwichteki kopek geliyordu I 

Cedric Lacy yerinden kJmd~anmadJ, 
elini siiratle tabancasma ataralC silahtnt 
<;ekti, tam hayvan merdiveni ~tkmca atq 

2 Temmuz 1936 

Bir bina yikiidi ·RADYO 
Bir amele oldii, yedi ki~i . 

ag•r surette yaralandJ ( Bu ak$amkl program) 
-- VIYANA-

Diin sabah Oskiidarda bir c;okiintii 18,30 piy~no konserl, halk §arklla.n-19,10 
oJmu§ 1 ki,i oJmu~. 7 ki§i yaraJanffil§tlr. konu~ma, fenni haberler, harlta okuma. 

t h I · · san'atl, konu>$ma - 20,40 konser • 22,05 pi. 
n isar ar idaresi Uskiidarda ,Semsipa- yes • 23,Q5 haberler, hava raporu - 23,15 

§adaki tiitiin deposu kar§Jsmda yeni bir konscr, )tonu§ma - 24,10 dans musikisl. 
bina yaptlrmaga karar vermi§tir.Bina • BERLIN: 

1 18,05 kiic;ii.k konser, kan~lk yaym, gra .. 
nm yap1 acag1 yerde bulunan harab bina mofon - 20,05 musiki, isve~~e llsan dersi ... 
diin ameleler tarafmdan ytkJ!trken bir - 20,50 giinii.n aklslerl, haberler - 21,15 ka.. 
denbire c;okmii§ttir. Cokme hadisesi <;ok ri§lk yaym - 23,05 haberler, hava raporu, 
ani olmu~ ve i§c;ilerden Salih, Musa, Ha- spor • 23,35 dans havalarl. 
c1 Molla oglu Abdiillatif, Aziz, Our ~ BUDAPEE}TE: 

F 18,05 gramofon - 19,05 muslkl • 19,35 
sun, Nuh, erhad admdaki yedi amele Macar :?arkJlan ve Qingene musikisl-20,05 
kac;am1yarak enkaz altmda kalmi§lar ve konu4ma - 21,05 §an lle blrlikte plyano 
muhtelif yerlerinden yaralanmJ§lardJr. konserl - 21,40 konu1?ma • 22,45 haberler • 

Hadiseyi haber alan Oskiidar Miid • 23,15 viyolon.<;el konserl, franstzea konfe., 
rans • 24,05 salon orkestra.s1 - 1,05 son ha

deiumumisi hemen vak'a yerine gelmi§ ve berler . 
enkaz alt1nda kalanlarm kurtanlmas1 i§i- BUKRE~: 
ne nezaret etmi§tir. Enkaz altmdan .y1ka- 18,05 klraat • 18,20 konser, ha.vadls • 
nlan yarahlar cankurtaran otomobilile 19.20 konserin devanu, konferans, yen! 

plaklar, konferans - 21,10 $an konsert • 
Numune hastanesine kaldmlml§lardu. 21,35 orkestra konserl, haberler, spar • 
Enkaz altmda kalan ameleden Sabri 22,50 plyano _konseri • 23,25 gece konsert, 
viicudii parc;a parc;a olmu§ alii bir halde franstzca ve almanca haberler, rumence 
b haberler. 

ulunmu§hir. Miiddeiumumilik tahkika ~ LONDRA: 
ta devam etmektedir. 

GVMROKLERDE 

Giimriik tarifelerinin tetkiki 
Gumrtik T arifeler Miidiirii Raif An

karadan ~ehrimize gelmi§tir. Raif, ~ehri
mizde tarifelerin tatbikatJ iizerinde tet
kikat YaP..acakttr. 

POLISTE 
TUTU~AN TRAMVAY ARABASI

Evvelki ak§am Mac;ka - Beyaz1d ara -
smda i§liyen 251 numarah tramvay a
rabasl Ma~ka mezarhg1 onunden ge<rer
ken elektrikleri kontak yaparak, yan -
maga ba~lam1§ ve tramvay alevler ara
smda kalml§hr. 

Vatman ate§i si:indiinnege muvaffak 
olamamt§tlr. Araba etraftan yeti§enlcr 
tarafmdan gii~liikle sonduri.ilebilmi§tir. 

TERZt DUKKANINDA CIKAN 
YANGIN -Dun sabah, Tepeba§mda 
terzi Sofyanosun diikkanmm ustiindeki 
atelyede mu§ambalan parlatmak ic;in 
suriilen neft yagmm iizerine mangal -
dan su;nyan bir k1vllc1mdan dolay1 
yangm c;tkml§, fakat geni§lemesine mey
dan verilmeden sonduriilmU§tiir. 

18.20 ~;:ocuklann zamam - 19,05 ha.vadls, 
National istasyonu • 21,05 karllllk yaym -
21,35 Fas dlyarmdan levhalar - 22,15 or -
kestra konser - 23,15 spor, havadls-23,35 
dans musiklsl, havadis - 24,45 gra.mofon. 

ROMA: 
18,20 !?an ve orkestra konserl • 19,10 t;g. 

Ienceli mustkl, seyahat haberlerl, gramo • 
fon - 20,50 frans1zca haberler - 20,55 Yu • 
nanistan i<;ln yaym, havadls, konu~a. • 
21.40 opera ya)'lm, lstirahat esnasmda ko. 
nu:?malar, opera bltti~i zaman haberltr, 
sonra. dans mu.cnklsl. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobewi olan eczaneler ,unla.rdlri' 
istanbul clhet!ndekller: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda 

(Ali Riza), Baklrkoyde <istepan), Beya • 
Zldda (Belkls), Emlnonii.nde (Salih Neca • 
til, Fenerde (Emilyadi), Karagfunriikte 
(Suadl, Kii<;iikpazal'da (Hasan Hulfuli>, 
Samatyada (Teofilos), ~hreminlnde (NB... 
Zlml, ~hzadeba:;;mda. (Unlversite). 
Beyo~Iu cihetlndekller: 
Gala tad a (Asri ittlhad), Haski:iyde (Ye. 

ni Tiirkiye), Kastmp~da (Turan), Sa -
r1yerde (Asa.f), l;ll~llde !Kurtulu:;;>, Takslm· 
de .. (Gar! h), (Limonclyan). 

Uskiidar, Kadtki:iy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (~!nasi), Heybellde (Ta. • 

n!UJ), Kadtki:iy, Pazaryolunda (Rlfat), Mo.. 
dada (Sihhat), Uskiidar, Qar:;;tboyunda 
<ittthad). 

( CaQinlar. konferanslar, kongreler SOKA<'iA DU§EREK YARALANAN 
<;OCUK - tTskiidarda Inkllab mahal
lesinde oturan Pertevin 2 ya§mdaki kt
Zl Ayten evin ikinci kat penceresinden • 
sokaga dii§erek tehlikeli surette yara
lanmi§tlr. 

Adalarda ko~ular 
Adalan Gti:r.en~.,urm~ Cemly~tl.nden: 
12126 temmuz 19 tar e c .• 

Iiadada blrinci kategori yiiz, iklncl kate.. 
gori elli kilometroluk iki blsiklet yar1~1 t.::r. 
tib edllml§ttr. KUNDURA BI(_;A(;tLE YARALA • 

NAN (_;OCUK - Beylerbeyinde Bur -
haniye mahallesinde oturan 13 ya§mda 
Hayri ile ayni yerde oturan 16 ya§larm-

Bu yan§lara i~tlrak etmek istlyen spor
cularm Beyo!j'lunda ist!klal caddesinde 
AIA.ca camislnde Sahiblnln Sesi magazas1• 
na kay-dolmalan rica olunur. 

da kundurac1 $ukrii sokakta oynarlar- ( YENI• ESERLER ) 
ken kavga etmi§ler kavgada $ukrii ..,----------------~ 
kundurac1 b1c;agile Hayriyi yaralami§ -

Pertembe Gazetesi 
tlr. Yarah tedavi altma ahntm§ ve sue;- Per~embenin 66 net say1s1 muhteli! mev-
lu yakalanmt§hr. zulara ald giizel yaZJlar ve nefis reslmlerle 

KOPRU DUBALARINDA BULU • <;1kt1. Ibrahim Alaeddlnln Mehmed Aklfe 
h ba~l!kh makalesi, Neblzade Hamdl 1le fev-

NAN CESED - Dun saba • K:arakoy kalade bir miilakat, resimli ftkralar ve si-
ki:ipriisiinun orta dubalari altmda bir nema sahlfest vardlr. Tavslye edertz . 
cesed gorulmii§ ve meydana ~1kanlan ( ) 
bu cesedin giimriik muhafaza memur - ASKERLiK i$LERi _ 
lanndan Tayyara aid oldugu anla§Il - ________ .....;;,._ ____ .., 

KISa hizmetlilerin muayeneleri mJ§hr. Cesed Morga kald1rllml§hr. 
Be~ikt!Ul Askerllk ~ubesinden: 

Emniyet ikinci §Ube mudurliigu tah- Bu yoldakl buyruga. gore 21 ya~m1 b!Ur-
kikata devam etmektedir. mi§ ve orta ve tam ehliyetnameli olanlar. 

tp YOZUNDEN ARKADAo;:INI WTro. dan ve bu devreye gireceklerln sagllk du. 
':1 "'~'"' rumlarl §Ubem!zde 117/936 dan ttlbaren 

DU - Fatihte oturan tiitiin amelesin- ?'apJ!acakttr. l§bu yaz11l §artlan halz olup 
den 18 ya§larmda Saim ile Ahirkapida I.~tanbulda bulunan bu kabil kJSa h!zmet. 
oturan tutiin amelesinden Ahmed, Giil- lilerin muayeneleri ic;in derhal ~ubeye mi.i.-

racaatlert. 
bane hastanesi onlerinde bir ip meselesi 
yilziinden kavga etmi1llerdir. Neticede 
Ahmed biiyuk bir Alman r;aklSl ile Sa
imi karnmdan tehlikeli surette yara • 
Iami~tlr. Yarall Gulhane hastanesine 
kaldmlmi§ yarahyan da yakalanmi§tlr. 

ELtNt MOTORE KAPTIRMI~ -
Unkapam beylik degirmeni ic;indeki 
boya fabrikasmda ~ah§an Tekirdagh 
Kahil elini motora kaptirmi§ ve feci bir 
§ekilde yaralanarak dun Cerrahpa§a 
hastanesine kaldirllml§hr. 

etmek u;ere hazJTlandJ. 

Gel en Thaissantn kopegi idi l Onu da· 
ima miidafaa etmi~ olan kopek l Gene 
zabit onu oldiirmege kJyamadJ, tabanca
SlDJ indirdi. 

Bir dakika put gibi yerinde durduk • 
tan sonra tekrar yiiriimege te§ebbiis et -
ti. Y enid en bir homurdanma i~itildi. 

Eger bir karar vermezse bu vaziyet 
devam edip gidecekti. Madem ki kopek 
burada idi, hie; §iiphe yok, ic;eride baz1 
~eyler cereyan etmi$ olacakt1. 

Hayvanla miicadeleye giri~meden i~i 
llastl idare edecegini dii~iiniirken beklcn· 
';1edik bir hadise patlak verdi. Avluya 
ac;tlan bir kapl a<;Jid1 ve bir 1shk duyul~ 
du. 

Cedric Lacy oraya dogru dondii. Fa
kat kopek ondan evvel davranmt~h, ok 
gibi zabitin iizerine dogru flrladl, ced
ric merdiven parmakhklanm tutmak is -
tedi, muvaffak olamJyarak ta a§agJya 
kadar yuvarlandJ. 

Ayaga kalkhgt zaman kopek ~olctan 
evden c;tknu§tJ. 0 da sokaga fnlach. Y ol 

T ,A K.C::iM Jll "H<;ESiNDE 
HAL K 

OPERETI 
Bu ak,am 
21.45 te 

HALt ME 
Pek yakmda 

RAHMET 
EFENDI 

MasaJarmrz1 aytrinlZ ·Tel. 43703 

tenha-idi ve hic;bir ~ey go~iin~Uyordu. 
Kopegi takib etmek delilik olacaktt. 

Ciinkii evde baz1 esrar oldugu, vak'alar 
ge~tigi belliydi. 

Cedric hemen ic;eri ko~arak birinci ka· 
ta <;1ktJ ve biraz evvel kaptsl ac;1lan oda
ya daldt. Gordiigii manzara kar~ts1nda 
donakald1: Yerde olii gibi <;avu~ Paddy 
Mills yahyordu. 

Y ere egilerek c;avu~un baglanm c;oz• 
dii ve onu kendine getirmek it;;in sarsh. 

Bu beyhude bir zahmet oluyordu. 
Millsin yarasJ beresi yoktu, afyonlu bir 
ilacla uyutuldugu anla~thyordu; derin 
bir baygmhk i~indeydi. 

Cedric Lacy nevmid oldu. Paddy 
Mills takiblerinde kendisine k1lavuzluk 
edecek yegane adamdt ve zabit ~imdi on· 
dan mahrum bulunuyordu. Miicadelede 
maglub oldugunu itiraf edecek mevkie 
dii§mekten korkuyordu; fakat elinden bir 
~ey gelmiyordu. Mills k1h kipirdamtyan 
bir manken gibi yatmaktayd1. 

Y almz bir dakika dudaklan hafif~e 
ac;J!dJ ve mmldandt s 

[Arkas1 var] 
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Kabotaj bayram1, diin 
merasintle kutluland1 

saat Diin sabah 
abidesine 

on birde 
kondu. ~elenkler 

miiesseseleri ve vapurlar 

· ~ j~f · , I"' 

Cumhuriyet 
Biitiin deniz 
donand1 

Kahraman_ bahriyeli/erimiz Taksim meydantna giderlerken, hep •bir agtzdan 

l stikliil mar§& siiylilyorlar ve abideye 9elen~ gotiiriilii.yor 

. Kabotaj bayram1, diin denizlerimiz • mar§ile ba§landt ve direge Tiirk bayragi 
oen kapitiilasyonlarm kaldmlmast hadi - ~_tekildi. Bu mada Iimanda vapurlar tek· 
sesinin ehemmiyetile miitenasib bir surette rar diidtik ottiirerek merasime i§tirak et
yapildJ. Bi.ittin deniz miiesseseleri ve bii- tiler. 
tiin Turk denizcileri kabotaj hatlannda Bayrak c;ekme merasiminden sonra, 
~iir.k hakimiyetinin kurulu~unun on hi - Denizyollan idaresi kaptanlanndan Sa • 
rmc1 Ylldoniimiinii liararetle kutluladdar. id, Tiirk denizciliginin mazi ve halinden, 

Dii b h k" d b D kabotaj hakimiyetimizin k1ymetinden hah-n sa a saat se 1z en iti aren e· 
nizyollcrn, Akay, ,Sirketihayriye, Klla • seden bir nutuk soyledi. 

I k T hi" · Deniz Ticaret mektebi talebelerinden vuz ~ • a ISiye idaresi, Liman inhisan, 
Demz T' M d 1 Ali Giirer de gene bu mevzua temas eden Jcaret u iir iigii kaptan ve mi.i· 
r tt b t 'I D T ayn bir hitabede bulundu. e e a I 1 e eniz icaret mektebi tale-
belen k" ··k d · Hararetle alkt§lanan bu nutuklardan Ve uc;u eniz esnaf1 cemiyeh 
me~s.ublan Tophanede Denizyollan ida- sonra, Atatiirke, Ba§vekile ve !khsad 
reSin! b h · d 1 V ekiline tazim telgraflan rekilmesine ka-n a c;esm e top and1lar. Bu arada "Y 

b 'd rar verildi. Bundan sonra, denizciler hep gene U 1 areler tarafmdan haz1rlanm1§ 
Ia v .. 1 · kl bir arada denizciler mar•m1 soylediler. o n e uzer erme ren i c;ic;eklerle fors - y 

lzmirde kalan 
Yunan emlaki 

Akdenizde lngiliz -ltalyan rekabeti 

~ok harab oldugundan 
bugiin satdam1yor 

ltalyanlar Akdenizi 
ortadan kesecekler 

!zmir (Hususi) - !zmir Milli Emlak 
miidiirliigii, ~ehrimiz ve civarmda mev
cud Yunanh emlaki hakkmda Maliye 
Vekaletine bir rapor vcrmi§tir. Rapor, 
~u esaslar1 ihtiva etmektedir: 

Bu maksadla Malta civar1ndaki Pantellaria 
adasm1 tahkim ederek Sicilya ile Afrika sahili 
aras1ndaki bogaza hakim olmak istiyorlar 

1 - Yunanhlarm da hissedar bulun •. Akdenizin §ark ve garb havzalan ara-
duklan bazt fabrika, depo ve emlak ki, smdaki muvasala yollarma hakim olmak 
300 bin lira ktymetindedir. Miizayede- ve liizumu halinde bu yollan kesmek ic;in 
de alaka gormemi~ ve bunlara talib ~lk· ftalyanm biiyiik hamhklar yaphgma o
mamt§tlr. Sebcb de, bu Yunanh hisse • tedenberi ihtimal veren !ngilizler Malta· 
leridir. nm emniyeti hususunda daima endi~e gos-

2 - Keza miizayedcye ~lkanlmt§ bazl termektedirler. Habe§ harbinin iptidala • 
emlak, buglin ~ok harab vaziyettedir. nnda 1talyanm Sicilya ile Tunus arasm· 
Fakat eskiden takdir 'edilmi§ olan kty -
metleri ~ok yiiksektir. Bu itibarla, bun- da Akdenizi ortasmdan ikiye ay1ran dar 
lara da talib zuhur etmemektedir. Kty- sahada biiyiik miktarda denizalt1 gemisi, 
metlerde hi~ olmazsa yan yar1ya t~nzi- hi.icum botu ve tayyare tah§id eyledigi Ve 
Lat laz1m gelmektedir. bu yiizden lngiliz donanmasmm Malta-

3 _ Bina vergilerinin Hususi Muha - dan !skenderiyeye giderek iissi.ini.i degi§· 
· d'~ · h 1 d d italyanlarzn tahkim ettfkleri Pantellarta 

sebeye devri dolaytsile bu gibi emU • hr Jgl ahr ar a Jr. adastntn mevkii 
kin vergi muamelelerinde de bir nevi 0 zamandanberi lngilizler, ftalyanm 
mii~kiilat basil olmu~tur. Hususi Mu • T unusla Sicily a arasmdaki sahada, !tal
hasebe, bu gibi yerlerin miiterakim ver- yanlann bahrl, askeri ve haval faaliyet· 
gilerini defaten istemekte ve ba~ka ~e- lerini dikkatle takib ediyorlar. 
kilde, satl§l muteber tutma?"laktadtr. Bu takib ve dikkat sayesinde !ngiliz • 
Hatta bu vergileri, Gayrimiibadil ko • ler, ltalyamn Akdenizin ortasma tama • 
misyonttndan istemektedir. mile hakim olarak muvasala yollanm 

Komisyon ise, bu binalardan §imdiye tehdid etmek ic;in filen harekete geldigini 
kadar istifade etm~§ degildir~ Nerede ogrenmi§lerdir. 1talya Maltadaki lngiliz 
kaldt ki, istenen miiterakirn vergi mik- iissiiniin ehemmiyetini bertaraf etmek ic;in 
tart, bin alarm sah~ ktyrnetlerinden bi- Sicilya ile T unus arasmdaki biitiin ad a
le fazladtr. MilH Emlak idaresi, bu ver- Ian tahkim ederek her birini hirer Cebeli
gileri, ~agillerden tahsile tc~ebbiis et - tank veyahud Malta haline getirmege ka
mekte ise de eski ~agillerin borclan rar vermi~ ve i§e ba§lam1~hr. Bundan do
tahsil olunamamaktadtr. <;iinkii bu §a- lay1 !ngiliz deniz mehafili biiyiik endi -
giller meydrt.Ol.da degildir. §eye dii§mii§tiir. , 

Biitiin bu sebebler, !zrnirde Yunan !talyanm bu haZITI1g1 hakkmda Mor· 
emlaki sat!§ i§inde, hiikCunetc;e tedbir ning Post gazetesinin bahri muharriri §U 
almmasmt icab ettirmektedir. 

malumatJ vermektedir: 

kiilceni ehemmiyeti biiyiiktiir. 
Akdenizin §ark ve garb havzalan ara· 

smdaki yegane derin su kanalma bu ada 
hakim olabilecek kabiliyettedir. 

Pantelloria adas1 Afrika sahilinin en 
yakm noktas1 Raselmilhten 50 mil uzak· 
tad1r. Bu ada ile Sicilyanm en yakm sa· 
hili arasmda 80 mil mesafe vard1r. 

Halihamda bu adaya en yakm ltal· 
yan btiyiik deniz iissii Kastellamaredir. 
Bu iis, Sicilyanm §imal sahilindedir. Af
rika cihetinde F ransamn Bizarta iissii 
bahrisi vardu. 

1 · I · b 1 Merasim de bu suretle nihayet buldu. an I§ enmt~ u unan mi.iteaddid c;elenk-
let de meydana getirildi. Kabotaj bayram1 mi.inasebetile di.in ' 

Saat ona dogru toplananlar onde Turk giindiiz biitiin deniz miiesseseleri liman • 

«ftalya Pantelloria adas1m tahkim e· 
Y erli Mallar sergiai yarm diyor. T ahkimat ve in§aata aid miifredat-

a~dacak h sahih malumat yoksa da tahkimatm 

s~kizinci y erli Mallar sergisi yarm §imdiden biiyiik mikyasta ilerlemi§ oldu

!talya Pantelloria adasm1 tahkim edip 
burasm1 kiic;iik harb gemileri ic;in olsa bile 
miistahkem bir deniz iissii haline getire • 
cek olursa denizalh gemilerinden, muh • 
riblerden Ve hiicum botlarmdan tesis ede
cegi karakollarla Akdenizin §ark havza· 
sm1 garb havzasmdan ayuabilecektir. 

Pantelloria adasmm cenubunda ve 
Maltamn 90 mil garbinde Limosa, Lam· 
pion ve Lampedusa adalan vardiT. Bun· 
lann hepsine «Pelogie grupu» denilmek· 
tedir. Bu kiic;iik adalarm hepsi !talyaya 
aiddir. F akat bunlann mevkileri, sevkiil
cey§ cihetinden Pantelloria kadar miisaid 
degildir. c;.unkii bu adalann hizasmda 
Akdeniz birdenbire ziyadesile geni§le • 
mektedir. Afrika sahili Bon burnundan 
birdenbire cenub istikametine donmek • 
tedir.» 

b v Claki Turk ve ecnebi vapurlan bayrak -
ayragl ve temsil ettikleri miiesseselerin !aria, gece de elektriklerle donahlmJ§h. 

bayraklar1 oldugu halde sualanarak 
muntazam kafile halinde hareket ettiler. Deniz ticaretimizin inkifalt 
E .. d D Kabotaj hakimiyetinin teessiis ettigi ta· 

n on e eniz Ticaret mektebinin mt • 
z1kasJ, arkada da <;elenkler gidiyordu. rihtenberi deniz ticaretimizde bariz bir 

H inki~af gi:iriilmii~ti.ir. 
eyetin hareketile beraber limandaki 926 senesinde, yani kabotaj kanunun· 

biitiin vapurlar diidiik ottiirer\k kabotaj dan evvel, Ti.irk bayragml ta§Iyan gemi
bayramim kutlulama merasimme i§tirak lerin gayri safi tonaj1 143,286 idi. Bun· 
ettiler. 

lardan 46,457 tonu hiikumete aid gerni-
Kafile Bo v azkesen yolile Galatasara- lere 87,829 tonu da hususi e§has ve te· 

ya !;Jicarak orad an T aksime gitti. Bu s1· §ekkiillere aiddi. 
rada !stanbul Deniz Kumandanhgma Bugiin bu gemilerden bir c;ogunun ser 
mensub hir mtifreze de T aksim meyda • vis ten c;ekilmi§ olmasma ragmen, Tiirk 
n:na geldi. bayragm1 ta§Iyan gemilerin mecmu to • 

Meydana gelen heyetler ve mi.ifreze • naj1 200.855 tir. Bu yekunun 72,758 i 
ler abide etrafmda maland!lar. devlete, 128,089 u da hususi e§hasa 

Tam sa at on birde merasime lstiklal aiddir. 

Sald kaptan nutkunu soyliiyor ve Tak sim meydanma giden denizcilerimlz 

--~~~--~~----~~-------~ 
lzmirde a~1kgoz bir Var§ovada kapatda~ Y ahudi 
dolandirici yakaland1 miieaseaeleri 

.tzm~ 1 (Hususi) - <;orumlu Orner Var§ova 1 (A.A.) - Var§ova Y a-
S!yaht admda zeki bir dolandmct tacir hudi te~kilatlan antisemitizm dalgaslm ve 
madenci maskeleri alttnda hatta bt'r dh' h k 

d d "·ahudi'lere kar§I yapilan te ~~ are et-yer e e eskl' partt" . . . A . D - I reJStmtz vm oga- h d' 
nm adml kullanarak dolandtrlClhga te- lerini protesto i~in bugun Y a u 1 mi.ies-
§~biis etti ve zabtta tarafmdan yaka - sese ve magazalannm dart saat kapahl • 
landt. · · masma karar vermJ~tir. 

lzmirde kaa1rga -···- d 
:zmir 1 (Hususi) _ Bugiin yagmur Rumen el~iai Bursa a 

yagdt ve "idd tl· b' .. Bursa (Hususi) - Romanya sefiri .. .. .. " e 1 1r kas1rga oldu. Goz-
gozu gormedi. Baglarda ve tiitiin ekili M. Filiitti Ankaradan §ehrimize gelmi§ 
yerlerde zarar · · 1 • f' 1 t r ve ztyat arhyor. ve Cehkpa asa m1sa IT o mu~ u · 

saat 18 de merasimle ac;Jlacaktu. Bu sene gu ogrenilmi§tir. 
T abim bah<;esinde kurulan sergiyi Vali Pantelloria Maltamn §imali §arkisinde 
Muhiddin 0 5ti.indag ac;acaktu. Yann, 160 mil mesafede volkanik bir adadu. 
sergi yalmz davetlilere tahsis edilecektir. Boyu Maltamn ii~te ikisi ve am yarm 
Maamafih, davetlilerin sergiyi ziyaretle- kadardtr. Bu adanm §imali garbisi miin· 

tehasmda ki.i<;iik gemilerin stgmmasma 
rinden sonra gece umuma ac;!lacakbr. 

. . h l d d'l miisaid giizel bir liman vard1r. 
Serg1de m§aata araret e evam e 1 • T .1 s· .1 d k' d • . . . .. unus 1 e IC! ya arasm a 1 erm su 

mekted1r. Bn((ok paVIyonlara henuz ba§· ·kanalmm §ark miintehasmm tam orta • 
lanml§ olmakla . beraber herhalde yarm smda bulunan Pantelloria adasmm sev -

akpma adar her tiirli.i tertibat almml§ ---~---------~------~---~-----~--
ola'cakfir. 

!nhisarlar !daresi bu seneki sergiye de 
gene giizel bir paviyonla i§tirak etmekte -
dir. !nhisarlar paviyonu bu aktam davet· 
liler tarafmdan gezilecektir. !nhisarlar 
paviyonu bu sene ~ok zarif ayni zamanda 

son Avrupa sergilerinde goriilen bir §e • 
kilde yap1lm1§hr. Serginin harici kami • 
len denilecek tarzda camdandu. Bu su· 
retlc ic;inde bulunan !nhisar mamulah ve 
c;alt§an makineler d1§andan goriilebil -
mektedir. 

Sergide 1§ Bankas1 fabrikalan mamu· 
latmdan baz1lanmn te~hir edilecegi pa· 
viyon da c;ok giizel bir §ekilde yap!lm1'· 

Hitlerin Akdeniz seyahati 
Roma 1 (A.A.) - Salahiyettar me

hafil, M. Hitlerin Akdenizde yapmak 
tasavvurunda bulundugu seyahat esna • 
smda M. Musolini ile gorii§ecegine dair 

olan haberleri tekzib etmektedirler. 

lngiliz kabineainin i~tima1 
Londra 1 (A.A.) - M. Makdo

nald, kabinenin sabahki toplantmna ri • 
yaset etmi§tir. Ba§vekil, heni.iz Chequ -
erstedir. 

T olatoyun torunu oldii 
Roma 1 (A.A.) - Tolstoyun to • 

runu Anna Albertini burada olmii~tiir. 

Bal)(an T1b haftas1 Ankara· 
da toplanacak 

Dordiincii (Balkan tlb haftas1) bu se
ne te§rinievvel aymda Ankarada topla • 
nacakhr. Bu miinasebetle alakadarlar, 
hafta ic;in bir program hamlamaga ba§ • 
lamJ§lardir. Kongreye gelecek ecnebi 
murahhaslar, Ankara ic;timalarmdan son· 
ra Y alova, Bursa ve lstanbula ugnyarak 
buralarda bir miiddet kalacaklardu. 

Beynelmilel T1b Tarihi kongminin 
ikincisinin de §ehrimizde toplanmas1 ka • 
rarla~tmlm1§hr. Bu kongrenin i§lerile T1b 
T arihi Enstitiisi.i yakmdan alakadar ol • 
maktad1r. 

Ba~vekil lsmet inoniiniin Ankaraya 
avdeti intrbalan: Yavrusile kucaklafl• 

yor, Vekillerimizle goriifiirken 

I 
L 

Cumhuriyetln tefrika;;;-48 --- --· - - Ba§I ;~~ya~~one dogru i~iliyordu. Sadi dii§tindi.i. Mukadderatmdan bi.i
yiik bir lmmmm verecegi cevab ic;iude 
oldugunu hissediyordu. Di~lerini ~1kh. 
Nail Beyin gozleri onun yiizi.inden bir an 
aynlm1yordu. 

- Bir elif miktan aktorli.igiim var • 
du. 

SERSERi 
Oturmasa bile gi.inah benden g'd 

B . b'l 1 er. em •v• • 
m 1 dtgim Suzamn tab1atinde 

fenahktan ziyade iyJ'l'v ·1 
d 0 

Ige mey1 var-
lT nu d b · • . . a en Z!Vanadan c;J.kanyor -

d~~.' Oyleyse Allah rahathk ve m iki 
gozum. Asusuparim. Bir d h b . .. • . k. a a em gor 
mlyece Sin Suzanlffi. Arada bir, seninlc 
beraber yapttg1m1z kepazelikleri hatJrlar 
~lersin. 1§te o kadar.» ' 

• Sadi ay_agmJ yere vurarak saTSJlmaz 
bu karann riizgan ic;inde odadan <;lkh. 
~adama borcu filan. yoktu. Aynlacagn1,1 
soyle~den ~!kip gltmeyi tercih etti. 
<<B~ da son miinasebetsizligim olsun !» 
ded1, kap1y1 c;ekti. 

0 geceyi otelde gedrdi ve ertesi sabah 
otomobil §irketine gitti. 

Yazan: Server Bedl 

Nail Bey onu goriince giiliimsemi§ti: 
- Ben gelecegini c;ok timid etmiyor· 

dum, dedi, halbuki i§e acele ba~laman 
laz1m. Garaja gitmiyeceksin. Magazada 
c;ah§acaksm. Simdilik benim burada mii~
teriyi kar~1hyacd· bir adama ihtiyac1m 
var. Miikemmel bir adam1m vard1. Sen· 
den sonra o da 1zmirden iyi bir fiat ald1, 
bizi b1rak!p giti. Vak1a a~ag1da Necati B. 
de var. hten c;ok anlar. Zaten sen her§e· 
yi ona soracaksm. F akat cerbezesi yok
tur. Ak~amlan bir saat kadar da bizim 
Siileymandan otomobil kullanmay1 ogre· 
nirsin. Markalar arasmdaki kabiliyet 
farklanm da sana o gosterecek, yalmz ... 

Nail Bey ka§lanm ~ath: 
- Evet. .. diye mmldand1 ve durdu. 

Zihninde bir kanca var gibiydi. Sonra 
ans1zm ba§ml kaldud1: 

- T uhaf olacak amma, dedi, §urada 
bir tecriibe yapabilir miyiz ~ 

Ayaga kalkb: 
- F arzet ki ben mii§teriyim. Mag a· 

zaya ugrad1m. Bir araba almak ic;in te• 
reddiid gec;iriyorum. Ti.irlu markalar i<;m 
tavsiye almJ§Im. Herkes bir§ey soylemi~. 
Daha dogrusu herkes ukalahk ederek 
bana kendi arabasm1 methetmi~. Bir ke
re de gozi.imle gormek istiyorum. Bu 
mesele hakkmda pek az fikrim var. Sen 

kar§Jma <;tkmt§SI~. Mahm methedecck -
sin. Vaha §imdi sen otomobil hakkmda 
c;ok bir§ey, belki hic;bir §eY bilmezsin. 

Zaran yok, sonra ogreneceksin. Eger og
renmeden bir arabay1 miicerred olarak 

methedebilirsen anlanm ki sende miithi§ 
bir kabiliyet var. Nitekim oyle de timid 
ediyorum. ~u yaz1 masasm1 otomobil far
zet. Ben §U noktaday1m, sen de kaT§Im· 
dasm. N e yapamn? Beni kand1rmak i • 
c;in ilk sozi.in, ilk hareketin ne olur? 

,Sadi giiliimsedi ve ans1zm canland;: 
- Bakm ne yapanm. 
- Soyle bakahm. 
- Mii§terinin yiizi.ine evvela hie; bak-

mam. 
-Sebeh? 

- Miisaade ediniz. Yiiziimii otomo· 
bile donerim. Fa kat o tarzda ki mii~teri 
de benim yiiziimii gorsun. Ve... hari • 
hulade bir dag manzaras1, bir gurub 

manzarasJ, c;ok zevkime giden bir§ey sey
reder gibi hayran hayran giiliimsiyerek 

otomobile bakar ve hic;bir §ey soyleme • 
den ba§Iml sallanm. Yani ... Kendi ma
hma kendim samimi surette hayranm1 -
~m gibi ... 

Sadi soyledigi rolii de yapml§h. 
Nail Bey bagud1: 
- Vallahi bu mi.ikemmel... Aktor 

miisiin be mubarek? 

- Bize de o laz1m. Mi.ikemmel. 1Ik 
tesir harikulade. Ben bile §U yaZJ masa
sim bir an ic;in Camhca tepesi sand1m I 
E ... Sonra? 

- Sonra ... Sizi mii~teri farzediyor ve 
size soyliiyorum: «Beyefendi I Yuka • 
r1ya te~rif buyurun, size bu sabah bir 
mi.i§terimizden gelen mektubu gosterece • 
gim. Pamuk i§lerinde biitiin MIS!rm ta • 
md1g1 zengin bir adam ... Y almz Kahi
rede ikisi lngiliz, biri F rans1z markah 
ii~_t ot<.,mobili var. Elinden gec;en bir si.irii 

diger modeller de ba§ka ... 1ki ay evvel 
bizden bir araba ald1 ve soylemesi laz1m 
degil, alakadar oldugu birine hediye et-

ti. Fa kat o mi.inasebetle bu modeli tam· 
ffi1§ oluyordu. T e~rif buyurun, mektubu· 

nu gostereyim: <<Mukayese kabul etmez 
bir tarzda faiktir» ci.imlesini kullamyor 
ve MISira gider gitmez ilk i§i hususi ara
balanmn ikisini tekai.ide c;1kararak bu 
modelden almak olmu~tur. 

Nail Bey bir tereddiid gec;irerek: 

$ u f1kra oldukc;a gi.iliincdiir: 
V aktile bir oliiyii an' an eye go· 
re tezkiye etmek ic;in mahalleli, 

tabutun etrafma toplamr ve imam degi§· 
miyen form til dairesinde sorar: 

- Ey cemaat, mi.iteveffay1 nas1l bi
lirsiniz ~ 

Berkes goniilbirligile degil, fakat dil-
birligile cevab1 yap!§tlnr: 

- hi biliriz. 
!mam, ikinci soruyu yapar: 
- Mah§er giintinde boylece §ehadet 

eder misiniz ~ •v 
-Hay hay, ederiz. 
T ezkiye bitince basmakahb sorulara 

gene basmakahb cevab verenlerden biri 
yamba§mdaki adama doner, yaVa§<;a 0• 
s1ldar: 

- fyiligine iyi idi, ho§luguna ho1tu 
amma koti.i bir huyu vard1, dolandmcth· 
g1 severdi. 

Bu flSllhya muhatab olan kom§u, olii
ni.in ruhunu incitmemek kaygusile olac.ak, 
itiraz eder: 

- Y amhyorsun. Rahmetlinin bOyle 
bir kotiili.igli yoktu. 

- Vard1. 
- Yoktu. 
- Vard1. 
- Yoktu. 
V ar diyen titizlenir: 
- Be adam, der, ne inad edip durur

sun. ,Su oli.i ki§i saghgmda tam i.ic; clefa 
beni doland1rd1. 

*** 
Alemdagmdaki T a§delen ve Defneli 

sulann1 son giinlerde yeniba§tan tahlil 
ettiren, kaynaklan temizleten ve bu kay· 

naklardan damacanalara su doldurulma
sm1 fenni usullere baghyan Evkaf ldare· 
si, gerc;ekten takdirle kar~lladtglffiiZ bu 

i§ler hakkmda gazete muhbirlerini tenvir 
ederken «be§ kuru§ mukabilinde ve ki.ic;i.ik 
§i§eler i~inde Ta§delen diye sattlagelen 
sui arm temizligi ve Alemdagma nisbeti 
hakkmda» §iipheli goriini.iyor. 

Evkaf fdaresinin sulan tezkiye ma
smda ortaya attlg1 bu ~iiphe, y1llardan ve 
y1lla.rdanberi bizim kafamJZda ya~1yordu. 
c;.unkii hepimiz her T erkos muslugunun 

bir T a§delen oldugunu, her kazinoda bir 
Alemdag1 ya~ahldJgmt biliyorduk. F akat 
dikkat ~elmek 1c;in yaz1p c;izdigimiz sahr
lar, eski agalardan birinin <;agl1yan aya
nma yazdtgl sudan mektublar kadar da 
miiessir olmuyordu, olam1yordu. 

,Simdi sulann sahibi olan Evkaf ldare- 1 

si, gazetelerin d1lmachgile bizlerin ylllan
ml& ~iiphelerimizi teyid ediyor, kuvvetlen

diriyor Ye lokantalarda, kazinolarda 

-mumlu, miihiirlii ve yaftah olarak- bet 
kuru§a satJian sulann sahte oldugunu 
soyliiyor. 

Bu ac;1ksozliiltige te~ekkur ederiz. La. 
kin hakikatin bu suretle ilan edilmesinden 
c;1ka~ mi.ispet netice nedir L Sahte sular 

gene giiri.il giiri.il satJhyor mu, sattlm1yor 
mu? .. !yi ve temiz suya hasret c;ekenler 
gene han] har1l aldatihyor mu, aldatJlm1-

yor mu?.. 1c;imizin ferahlanmas1 bu nok
talarm aydmlanmasma bagiii .. 

M. TURHAN TAN 

Y eni bir Ermeni f1rkas1 
kuracaklarmi§ 

Beyruttan bildirildigine gore T a§nak
larla Hmc;aklar arasmda c;1kan son kan
b giiriiltiiler dolay1sile polis tarafmdan 
16 ki~i tevkif edilerek mahkemeye veril

mi§tir. Bitaraf Ermeni biiyi.ikleri bu iki
ligi bertaraf etmek Ve iki parti arasmda 

dokiilen kanlann online gec;mek ic;in yer>j. 

bir f1rka kurmaga karar vermi~lerdir. Bu 
suretle Ermeni milleti arasmdaki ikiligin 
oniine gec;ilecektir. 

s_ 

- F akat ya ben o mektubu gormek 
istersem ve oyle bir mektub yoksa ~. de
di. 

- Oyle bir mektub tabii yok... de • 
di, ben size on unuttururum. 

- Nas1l) 
- Dikkat etmiyor musunuz ~ Ben si-

ze bu laflan soylerken yazJhaneye (ya• 
ni otomobile) dogru bir ad1m atm11 bu • 
lunuyorum ve kolumu uzahyorum. 
-Sebeh~ 
- $imdi otomobilin kapmm ac;aca • 

g1m. 
Nail Bey, agzmdan bo~almak iizere 

olan bir kahkahanm ~iddetini hafiflet • 
mek i<;in oksiirdli: 

- Ne olacak o) t 

- Sizi toy mii~teri farzediyoruz de • 
gil mi? Onlara en c;ok tesir eden ~ey oto
mobilin ic;indeki siistiir. 

- N ereden biliyorsun? 
- Kendimden biliyorum. Ben bir o 

tomobil alacak olsam evvela ~ekline, ~ 
yasma, i~inde oturacak yerlere, ID&II'Uk&r"J 

nine ve siieiine baker.. 
[ArkaSI VCZ1'1 



6 CUMHURiYET 

Milli taktm namzedleri diin 
Bo~kayt 5-1 yendiler 

Holandada bir 
skandal! 

ihtiyar Batvekil, 
gene ktza goniil 

para vermit! 

bir 
ve 

ikinci devrede de taktmtn muhacim hatttnda yanbf bir 
degi,iklik yapdmamif olsayd1 gollerimiz fazla olacakt1 Daily Expressin Amesterdam muha • 

birinin 26 haziran tarihile gazetesine gon· 
derdigi bir telgraf haberine nazaran 67 
ya~mda bulunan Holanda Ba~vekilinin 
gene bir Alman k1zma verdigi paralar 
Amsterdamda miithi~ bir dedikodu mev· 
zuu olmu§tur. 

e 
e 
b 
C Tl 

Kllln ad1 Anna Schulzedur. Holan
damn <<Kuvvetli Adami» diye tamnan 
Dr. Colijn bu kiZI on sekiz ay evvel ta
mml§hr. 

Kalecimiz Cihad canlt bir ~rkrple tehlikeli 
bir vaziyeti atlatryor 

Macar kalesi onunde $erel ve Gundiiz Kdt~ 
ile Macar miidalileri 

Arama Ba~vekil, kiZin kendisine ve 
ailesine olduk<;a miihim hediyeler ver • 
mi§tir. $ayiamn bu k1sm1m esasen Ba~ • 
vekil de itiraf etrn~§tir. Dalbudak salan 
bu dedikoduyu izah maksadile Dr. Co • 
lijn, hza ve ailesine ilk zamanlarda mf 
insani gayelerle yard1mlarda bulundu • 
gunu, fakat bilahare bazt ihtarlar kar~t
smda kald1ktan sonra Annaya arhk mu
avenet edem{yecegini soyledigini beyan 

[Ba~ tarata 1 fn~ sahtfedc I 
yomda evvelki giinlere nisbetle ~ok da
ha kalabahk bir seyirci kiitlesi te§kil 
etmi~lerdi. Seyirciler arasmda dost 
Sovyet biiyiik elc;isi Karahan Yolda§la 
Tiirk Spor Kurumu ba§kam General 
Ali Hikmet, Olimpiyad komitesi reisi 
tenis, basketbol federasyonu ba~kam 
Tokad saylaV1 Siireyya ile diger bazt 
saylavlar ve federasyon reisleri bulu • 
nuyordu. 

Saat be~ buc;ukta taktm: Cihad • Ya. 
§ar, Hiisnii - Mehmed Re§ad, Hakkt 
<lzmir), ibrahim. Niyazi, Said (Izmir), 
Giindiiz Kthc;, ~eref, Fikret §eklinde 
'>lktl. Muhtelit, riizgan arkasma ala -
rak oyuna ba§ladt. Hakem §azi Tezcan
dt. Yan hakemleri: Ahmed Ademle Nu
ri Bosut. 

sm 

Muhtelit taktm oyunculan c;ok iimid 
verici bir §ekilde oynamaga ba§ladtlar. 
Her oyuncu iistiine dii§en vazifeyi .a
zami muvaffakiyetle ifa ic;in adeta c;tr· 
pmtyor, geride Ya§arla Hakkt, ileride 
de biitiin hiicum hatbmn biitiin oyun -
culart temayiiz ediyorlard1. 

c;a~ Muhtelitin birinci ve ikinci golleri 
Pazar giinkii mactl 3 • 0 kazanan Ma

carlar, Muhtelitin gi:izahct olmamakla 
Zl 

a beraber miitemadi ve c;ok miiessir aktn
d e Janna kar§t koymaga c;ah§trlarken do
g~ kuzuncu ve onuncu dakikalarda arka 
tala arkaya iki gol yediler. Gollerden bi • 
Mr rincisini Said, Giindiiz K1hcdan aldtgt 
sm- aralama bir past biraz siiriip §lit c;eke -
du rek, ikincisini de §eref gene Giindiiz 
d K.thcdan aldtgt bir geri pasm1 on sekiz 

u ~izgisi iizerinden ve durdurmadan en • 
' sfes bir §iitle yapblar. 

~ bek <;ah§mastmn semeresile 2 • 0 galib 
1 ~lle~ziyete gecten Muhtelit tak1m bundan 
tt sonra bir arahk Macar kalesine akm 

I yapa yapa hastm miidafaastm adeta hu
la naltb. Saidin kuvvetli bir §iitii kalenin 
lf.. iist diregine c;arparak top geri geldi. 

-Macarlar bu biiyiik tehlikeyi gii'>liikle 
r; latlatabildiler. 

-

Muhtelitin ii~iincii golii 
15 inci dakikada milB taktm namzed

leri iic;tincii gollerini de kazanmaga mu· 
vaffak oldular. Sag ac;tkla deplasmanlt 
bir surette pasla§an Giindiiz Kthc kale 
onune kadar gelerek topu Niyaziye ge
'>irdi. Onun da durdurmadan savur • 
dugu §tit direge ,.arparak ic;eri girdi. 

Bu suretle bir gol daha yiyen Macar
lar zaman zaman bu tazyikten kurtulup 
mukabele etmek istiyorlar ve hakika • 
ten c;ok giizel pasla§malarla hiicuma ge
:;iyorlarsa da hiicum hathmn iki ic;in • 
den de yardtm goren muhtelit miida • 
faast, gii'>liikle de olsa, bunlar1 defedi
yordu. Yalmz haf hath biraz bocahyor 
ve iki yan muavin Macar ac;tklanm 
durduramtyorlardL Hiicumlan hep mii
dafilerimiz kesiyordu. 

Muhtelit taktm, yeni bir hiicumunda 
bir gol daha kazanmak iizere idi. Fik -
retin o:-talayt~ma Giindiiz Kthc mii • 
kemmel bir kafa yapt§hrdt. Fakat golii 
kaleci degil, gene kalenin iist diregi 
kurtard1. 

!kinci defa gene direge c;arparak ikin
ci gol f1rsatm1 da talihsizligi yiiziinden 
ka,.Iran Muhtelitte bundan sonra bir 

y yava!llama giiriildii. Fakat bu yava~la
ma Macar hiicum hattmm pazar giinU 
oldugu gibi gemi aztya almasma miisa
ade edecek derecede degildi. 

Bundan sonra top ekseriyetle ortalar-

da oynand1. Her iki tak1mm kar§thkh 
hiicum te§ebbiisleri rakib miidafaalarm 
yerinde miidahalelerile kesiliyordu. 
Yalmz devrenin son be§ dakikas1 ic;inde 
her iki hiicum hath birer kere rakib 
kaleye kadar yakla§abildiler ve bun • 
larda her iki taraf birer sayt kaydine 
muvaffak oldular. 

Muhtelitin dordiincii golii 
42 nci dakikada Fikretin soldan bir i

ni§ini yaktndan takib eden Saidle Giin
diiz K1hc ortalanan topa saldtrdtlar. 
Saidle Macar kaleci yere yuvarlandtk • 
lar1 bir s1rada Giindiiz Kthc aradan to
pu ahp dordiincii go1ii aglara takb. 

Macarlartn ilk ve aon golii 
Bu goliin hemen akabinde sagdan in

ki§af eden bir Macar akmmda top ib • 
rahimle Ya§ar arasmda iken ve bun • 
lar, hangimiz vuraltm diye tereddiid e
derlerken sagic; yeti§ti ve topu kaleye 
atarak Boctkaym §ere£ say1sm1 yapmt§ 
oldu. 

Devre de bu suretle 4 - 1 Muhtelitin 
lehine neticelendi. 

lkinci devre 
Bu devreye Muhtelit taktm ibrahim 

yerine Fikreti, Fikretin yerine Rebiiyi, 
Saidin yerine de Fuad1 alarak cttkb. 
Miidafaayt kuvvetlendiren bu tcrtib hii-

rinci haftaymm neticesini bilmeden etmektedir. Bundan sonra klzl gene yar· 
Stadyoma gl.rt·p mart seyreden olduysa k 1 

" dtmstz btrakmak istemiyen Ba§ve j,, muhakkak ki Macarlarm birkac; gol 
farkla galib vaziyette olduklarma hiik- kendisine Cenubi Amerikada bir i§e yer
metmi~tir. le&mek iizere oraya gidecek kadar para 

Oyunun bitme diidiigiine kadar hii • verdigini de soylemi~tir. 
cum etmek faikiyetini ellerinde tutan Dr. Colijnin siyasi dii§manlan bu if • 
ve cidden fevkalade miikemmel pasla§- §aattan azami istifade 1<;m ellerinden 
malar yapan Macarlar ba§kaca gol ya- geldigi kadar <;ah§maktadnlar. Dostla • 
pamadtlar ve sahadan 5 • 1 gibi agtr bir 

rma gelince, onlar da Ba§vekili mevki • maglubiyetle aynldllar. 
inden dii§iirmek i<;in tamamile bigiinah Biz, taktmtmtzm daima ve biitiin o-

yun imtidadmca diinkii ilk yirmi da - ve insani gayelerle yaptlan bir yard1mm 
kik"'ada oldugu gibi oynamasmt istiyor, vesile ittihazmt esefle kar~llamaktadular. 
temenni ediyoruz. Futbol tam mana - Maamafih Ba§vekilin Anna Schultze 
sile oyle oynamr. Durma yoktur. Dai- ile stktf1k1 temas1 Holanda siyasi meha • 
rna ~ab§mak, daima oyunla me§gul ol- filinde <;ok bi.iyiik bir skandal olmu§tur. 
mak lazrmdtr. Daima topu hastmdan ev Hadise §iimullii bir siyasi buhran lev
vel kapmtya gayret etmek, topu ayagt- lid etmek istidadm1 gostermektedir. 
na ahnca biran tereddiid etmeden ve --------~------
vakit kaybetmeden ya pas vermek, ya 
kaleye dayanmak Iaztmdtr. 

Gorii§lerimizi ilk 25 dakikaya inhi • 
sar ettirip galibiyetin verdigi ne§e' ile 
soz si:iylemek laztm gelirse taktmtmtztn 
gi:iz ahc1, cakah anla§ma ve pasla§ma -
lardan ziyade miismir ve miiessir bir 
oyun oynad1gtn1 si:iylemek icab eder. 

ilk 25 dakikadan sonraki yava§ oyu
nun da yorulmaktan ziyade miitemadi-

adam ve vakit kazandtrdtgt, ikinci dev
rede aldtgr paslarm ekserisini hemen 
ortallyacagma kar§l tarafa kaphdtgl 
Ya§ann top havadan gelirken ve muha
cimler ~arj yaparlarken ayakla degaj
man yapmak istedigi, kafa vuru§lan -
na ehemmiyet vermedigi, Hakkmm da 
zaman zaman pek yava§ hareket ettigi 
goriiliiyordu. 

cum hathm iyiden ---~-,o.,...,._""""" ..,. .., ____ --~~~ 
iyiye zaytflatmt§ti . t 

Taktmm, yiiksek bir taktm haline ge
lebilmek ic;in daha pek '>Ok '>ah~mtya 
muhtac; oldugunu ve arhk hemen esas 
kadrosunu te§kil edip ona gore munta
zaman c;ah§bnlmast laztm geldigini 
soylemege liizum yoktur. sanmz. 

<;iinkii Fuad, Forst 
Viyanaya kar§l oy
nadtgi giizel oyun
dan sonra bugiine 
kadar yaphgt mac;· 
larda derece derece 
dii§erek diin adeta 
stftra inmi§ti. 

ilk on dakika 
miistesna bu dev -
renin miitebaki kts· 
m1 tamamile aley
himize bir tarzda 
cereyan etti. 

Muhtelitin be-
golii 

Oyuna yeni gi
ren Rebii, iic;iincii 
dakikada ilk htzla, 
Niyazinin ortaladt
gl topu, gene Giin
diiz KillCln ktsa bir 
pasile kalenin ya -
kmmda kaph ve a
yaklarma yatan ka
lecinin iistiinden i· 
c;eri ath. 

I 
l 

Oyun bundan Macarlarrn kalesi oniinde muhacimlerimizin 
sonra bir miiddet tnkz bir hiicumu 
Macar muhacim hattile muhtelit muavin yen hakim oynaytp 3 - 0 galib vaziyete 
hath arasmda miicadele halinde gec;ti. c;tkhktan sonra hasmt istemiyerek is -
Muhtelit hiicum hattmm sag taraft ta- tihkar edi!lten ve biraz da merkez mu
mamile felce ugramt§h. <;tinkii 1zmirli avinin Fikret miistesna diger muavin -
Saide nazaran c;ok zaytf kalan izmirli lerin ag1r oyunundan ileri gtldigine 
Fuad merkez muhacimle sag ac;tgm ra- htikmediyoruz. 
bttasmt kesmi§ti. Diger taraftan :;ieref Fakat kinci devrede de hal yukanda 
te gerilere ve hatta sag i~in yerine ka· yazdtgtmtz gibi degildi. Bir taraftan 
dar, gidip top cttkarmaga c;ah§hgmdan Fuadm fevkalade bozuk oyunu ve §e • 
sol tara£ ta bir §ey yapamaz oldu. refin geri kac;mast, paslanm Rebiiye 

Devre ortasmda Fikret oyundan c;t • fena vermesi ve kendi kusurunu gor • 
k~p yeri~e Mehmed Re§ad ve onun ye- miyerek kabahati Rebiiye yiikletmesi 
nne de Izmirli Adil girdikten sonra i§ hiicum hattmt felce ugratbgt gibi mer
biisbiitiin fenala§rr gibi oldu. Bundan kez muavin Hakkt da yoruldu. Bu yor
sonra i§in agtrltgt biisbiitiin Ya§arla 
Hiisniiye yiiklendi. gunluk ondan Mehmed Re§ada sirayet 

Diinkii oyunun ikinci devresinde, bi- etti. Taktmm vaziyeti fenala§ml§ oldu. 
Saidin yerine Fuad oynattlmaytp hU

cum hathmn bu ktsm1 birinci devrede-
ki gibi b1rakilsayd1 mukabil hi.icumla -
ra gec;ip miidafaanm nefes almas1 te -
min edilecek, bu suretle Hakkmm, 
Mehmed Re§adm yorulup nefessiz kal
malarma meydan verilmiyecekti. iz -
mirli Fuadin iki oyunda son derece fe
na oynad1~ halde, iic;iincii bir defa ge
ne tecriibe edilmesindeki ve kendisin • 
den '>Ok iyi oymyan hem§erisi Saidin 
yerine gec;irilmesindeki hikmeti anltya
madtk. 

Macarlarm yenilmesinde en biiyiik 
amil, ilk iki fena oyunumuzu gi:irerek 
bidayette i§i gev§ek tutmalan ve muha
cim hattmm ise ilk anlarda eline ge -
~irdigi ftrsatlan ilk mac;lardaki gibi ka
<;trmtyarak on be§ dakikada ii<; gol ah
vermesi olmu§tur. 

Milli tak1m merkez muhaci~ 
mini buldu 

Diinkii mac;m neticesi, taktmm orta
sma bir merkez muhacim amma ada • 
makt1h bir merkez muhacim girince i
§in nas1l degi§tigini gosterdigi gibi bi
zim bu yoldaki iddialanmtzm isabetini 
de ispat etmi§tir. Rep sec;im usuliiniin 
ve se~imin kotiiliigii yiiziindendir ki 
istanbul taktmt da, milll taktm nam -
zedlerinin A ve B taktmlart da, yap -
hklan ceman yekful be§ ma~1 hakiki 
bir merkez muhacimden mahrum ola • 
rak oynamt§lar ve gi:irdiigiimiiz kotii 
neticeleri almt§lardt. 

Diin. tam idmanlt ve haztrltklt bu • 
lunmamasma, futbol ekzersislerini bt • 
rakarak yiizmeye c;ah§makta olmasma 
ragmen, Giindiiz Ktltc muhacim hattmt 
c;ok canh bir §ekilde yiiriitmii§, atllan 
be§ goliin birini kendi atmt§, oteki dort 
goliin di:irdiinii de hep kendi paslarile 
arkada§lanpa yaptlrrnt§hr. 

Giindiiz Kthc, milli taktmm bo~ olan 
merkez muhacim mevkiini miikemme -
len doldurabilecegini ispat etmi§tir. 
<;iinkii gencdir, kuvvetlidir; myan, 
boylu posludur; nefesi saglamdtr. Mer
kez muhacim vazifesini bihakkm kav -
ramt§hr. Kat'iyyen §ahsi ve hotkam 
degildir, ki bu feragatkar meziyeti bi -
zim futbolcularda maalesef pek azdtr. 

Futboliin 11 ki§i tarafmdan oynandi
~ ve oyunda herkesin birbir·ini tamam
ladtgt, golii atmak hakktnm en iyi ve en 
serbest vaziyette bul,nan arkada§a aid 
oldugu bizim futbolcii genclerin az bil
dikleri ve ender tatbik ettikleri bir §ey
dir. Giindiiz K1hc bu bakrmdan ornek 
bir futbolcudur. 

Hulasa, milli taktm aradtgt muhaci -
mini bulmu§tur. Giindiiz Kthc hemen 
kampa ahnarak c;ah§hrtlmahdtr. 

Anaclolu kuliibiiniin kongrui 
5 temmuz 936 pazar giinii kuliibiimii

ziin senelik kongresi oldugundan biiti.in 
iiyelerin o giin saat 10 da kuliibe gel • 
melerini ehemmiyetle rica ederiz. 

«Top» un galibiyet niishaat 

Macar ltaleai muliacimlerimizin lziicumile tehlike ge~iriyo• 

Kazamlan galibiyetler kusur gorme • 
ge daima manidir. Yaptlan falsolar, ho§ 
goriiliir, affedilir ve unutulur. Biz de 
diin bu tesire kaptlarak nazari dikkati -
mizi cclbedenleri unuttuk, yalmz Ni -
yazinin si.iratinden istifade ederek oy • 
myacagma topu miitemadiyen geri c;ek
tigi ve bu suretle hastm miidafaasma 

Top, diinkii galibiyet macttmtzm bii • 
tiin tafsilatile, bir <;ok resimlerle ve bil
hassa yaptlan be§ goliin krokilerini ih • 
tiva edPn c;ok giizel bir say1 ne§retmi§
tir. Sporcu okuyuculanm1za tavsiye 
ederiz. 

! Temmuz 1938 

Mare~al Badoglionun planlan 

Italya yeni bir Afrika 
lmparatorlugu yaratacak 
.. ~~~·I I I I I II I I II I I Ill I I I I II II I I I I I I II I I II II ttl II II lilt tIt It ll I II It tl Ifill f I II II I I Ill tt I I I It I I It Itt t II tl Itt II It tf ft ,, .. Ill .... . ~ 

f Badoglio, Habetiatamn hazinelerle dolu oldugunu ve f 
lfta]yan gencliginin bura&Inl cennet yapacagiDI aoyliyerek l 
t «fakat yar1m aa1r ~ahtmak laz•m!. diyor. j 
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Sunday Expressin muhabiri ignatius j 
Phayre, Mare§al Badoglio ile Romada 
bir miilakat yapmi§hr. Bu miilakatmda 
Mare§al, Habe§istanda italyanm neler 
yapmak azminde oldugunu inceden in
ceye izah etmektedir. 

cMare§al Badoglio beni Harbiye N e
zaretindeki hususi kabul odasma alrnt§· 
tt. Daha ilk elimi uzattlgtm zaman: 

c- Sizden c;ok rica ederim, politika
dan bahsetmiyecegiz! Siyasetle hi~ ala
kam yok., 

Mare§ah soze ba§latmak ic;in: 
- Arttk harb bitti! dedim. 
Cevab verdi: 
c- Evet, fakat §imdi stra temizleme 

i§lerine gledi ki astl cfetih> bundan son
ra itmam olunmu§ addolunabilir. Ge -
~;en sene Marebi gec;mezden evvel, Du
~e harbin alh ay siirecegini, fakat bun
dan sonrasmm da be1ki yanm astrhk 
bir i~ oldugunu soylemi§ti. 
Habe~istanda kurulmu§ hic;bir §ey 

yoktur; hepsini yeni ba§tan yapmak Ia
ztmdtr. Habe§istam inki§af ettirmek o 
kadar zor bir i§tir ki bu hususta trkiml
zm dehasmt son derecesine kadar gos
termesi icab edecektir. Fakat biitiin 
diinya, tarihin bu buhranlt di:iniim nok
tasma nastl kifayet ettigimizi gorecek 
ve inanacakbr. 

Bu i§te liizumsuz acele edilmiyecek
tir. Bizi tenkid edenler unutmamahdtr
lar ki Habe§istan heniiz bakir, fakat 
ayni zamanda vah§i bir memlekettir. 
Orada medeniyet kelimesinin bir i§a • 
retini bulmak bile zordur. 

ilk i§imiz memleketi gezip baritalar 
yapmak olacakhr. Bundan sonra yer • 
lilerin hukuk ve an'anelerine hiirmet 
meselesi gelir. Yerliler deyince akla, 
bunlan idareleri altma g~iren Arabla
rm Habe§i dedikleri ve ckart§tk> rna • 
nasma gelen bir kiitle gelmelidir. 

Bu zulmet memleketinde Roma sui • 
hu §erefli bir §afak gibi ortahgt aydm
latacakhr. 

Memlekete evvela su temin edecegiz. 
Bundan sonra yol ve daha sonra da bi
nalar in~a edecegiz. Roma fa~izminin 

bunlar timsali olacakhr. Bunlar1 zan -
nederim ki siz Trablusta kendi gozle -
rinizle gormii§siiniizdiir.> 

Ktsa bir siikut esnasmda Mare§ala 
Trablusta hakikaten gozlerimle gordii
giim umran eserlerinden bahsettim. 
Mesela Tunus hududunda Nulat kasa -
basmda kaldtgtm kii~iik otelin her oda
sma muttastl bir de kiictiik banyosu 
vardt. Bir Arab • italyan mektebi, iyi 
bir hastanesi, kilisesi, fa§ist merkezi 
ve zabitan ve efrad i<;in ayn hirer has
tanesi mevcuddu. Bunlan soyledigim 
zaman Mare§al memnunane ba§lnt salh· 
yordu. 

Mare§al devam etti: 
c- Ayni §eyleri, Gadam, Gat ve Mur

zug vahalarmda da ~.oreceksiniz. Bu gi
bi umran asarmt ~;ollerde yaratmaga 
kadir olan Ducte, acaba Habe§istanda 
neler yapmtyacakhr? 

Habe§istan ic;in doktorlara ilitiya~ 
vard1r. Hastane ve s1hhat merkezleri 
yerlileri '>Ok ._abuk celbetmekte ve lSln· 
dtrmaktadtr. 

Ayni zamanda ingiltereye aid Asya 
ve Afrika par<;alannda hiikiimran olan 
ve beyaz ellerle tevzi olunan adalet te 
Habe~istanda hiikiimran olacaktlr. 

Mektebler, telgrafhaneler, radyo is • 
tasyonlan, sivil tayyarecilik ilah gibi 
terakki amillerini memlekete ithal 
bundan sonra ~ok c;abuk kabil olur. 

§imdiye kadar anlatbklanma chu • 
lUI devresh demek miinasib olur. Bu 
dort, be~ sene siirecektir. Bu sozlerle 
derhal Habe§istana g·idecek niifus ol -
mad1gmt kasdetmiyorum. BiUkis §im
di bile Habe§istanda bir daha ana va • 
~ana avdet etmek istemiyen binlerce i
talyan vardtr. 

lkinci devre 
ikinci devreye inki§af devresi adtm 

v.erecegim. Fazla nikbinlik bertaraf, 
Habe§istanda ikinci bir italyanm ni~in 
imkanstz oldugunu anltyamtyorum. Ni
'>in oraya milyonlarca italyan iskan e
dilemesin ?, 

i§gal ordusunun ne zaman geri <;eki
lecegi hakkmdaki sualime Mare§al §U 
cevabt verdi: 

c- Bu kadar me<;hul bir diyan elde 
tutmak aceleye gelir bir i§ degildir. Bu 
itibarla heni.iz bir §ey siiyliyemem.> 

Mara§alm si:izlerini muhabir Phayre 
§Dyle telhis etmektedir: Qalt§kan, sa • 
btrh ve azim sahibi italyan miistem • 
lekecileri elinde Habe§istan c;ok yakm· 
da o derece inki§af etmi~ olacakbr ki 
bu ugurda sarfolunan para ve emek ko
layca geri almacakttr. Gerek Habe§le • 
rin, gerekse Habe§istanda yerle§ecek 
miistemlekecilerin ihtiyac;lan, italya sa 
nayii ic;in c;ok miihim ve yeni bir istih
lak piyasasr halini alacakhr .• 

Mare§al sozlerine §oyle devam etti: 
Mare§alm siizlerini muhabir Phayre 

§oyle telhis etmektedir: <;all§kan, sa -
ylSlz ktymetleri havi, fakat bo§ bir im
paratorluk bizimdir. Bu hakikati bii • 

Mare~al Badoglio Miltinoda kendtstm 
alk~layan halk arasanda._ 

tiin italya takdir etmektedir. ltalya 
gencligi bu diyara giderek orayt idare 
ve inki§af ettirmek ic;in tehaliikle ko • 
§acakhr. 

Danakil sahras1, tuz, petrol, potas, 
fosfor; Harrar, kahve; Kenya hududun
da, pamuk, kauc;uk, bugday, altm, tii .. 
tun, daha §imale dogru gene bugday, 
yulaf ve meva§i; Adisababa civan, bug
day, pamuk, yulaf, meva§i, petrol; Vo
lega, altm, plftiin; Gojan, gene altm, gii· 
mii§; Tana golii civarmda kereste ve 
kimya maddeleri. 

Bu "diyar akla hayret veren tezadlar 
memleketidir. Belki bir cehennemdir; 
fakat birc;ok ta cennetleri vardtr. 

Mesela Gondar platosunu ahn. Bu • 
ras1 bir c;ift~i cennetidir. Gec;en seneki 
tahminimize gore Habe§istanda 20 mil
yon meva§i vardrr. Bunlann en adisi 
140 • 150 kiloluk hayvanlardtr. Ayni za• 
manda koyun da mebzuldiir. 

Buna ragmen biz peri masallarma i
nananlardan degiliz. Burasmm ne 
Kiondyke hazlneleri, ne de Prorokun 
efsanelerine sahne oldugunu biliyoruz. 
Esasen aradtgtmtz 38 bin murabba mile 
bahk istifi stkt§an 45 milyonluk niifu .. 
sumuza bir menfezdir. 

Habe§istamn sonu gelmez ini§ ve yo
ku§larmda her §ey yeti§tirmek kabil .. 
dir. 

Madenlere gelince; bunlardan bahset
mek istemem. Buna ragmen astrlarca 
Volega ve Beni ~angal havalisine yag• 
murlarla altm tozlart ytgtlmt~hr.~ 

Bunu soyledigi zaman Mare§al elin • 
deki kaba bir altm bilezigi gostererek1 

c- Bakm §Una, dedi, bunlar 22 ayar .. 
d1r. Habe~istanda birc;ok nehirler var • 
dtr ki bunlarm ic;inde yiizenler altm 
tozlarmm aktp gittigini gi:izlerile gi:ir • 
mektedirler. Platine gelince, §imdi t. 
talyanlar tarafmdan i§letilmekte olan 
Zapo ve Praso madenleri mevcuddur. 

Danakili kan§ kart§ tamyan Baron 
Franchettinin bana temin ettigine gi:i • 
re, buralarda kuyu kazar kazmaz pet .. 
rol ft§ktracagt muhakkakhr. Maamafin 
teknik hususlar hakkmda bir askerin 
beyam miitalea etmesi dogru olamaz., 

Diger taraftan Hab~istanda petrol 
arayan profesor Regni ve miihendis 
Cavagnari, Habe§istan petrollan hak • 
kmda iimidsiz raporlar vermi§lerdir. 

Mare§ala burada Mr. Rickett mesele
sini hahrlatbm. :;ii:iyle mukabele etti: 

c- Biitiin bunlar benim indimde hi
rer ihtimalden ibarettir. Esas olarak 
ct•ft<;iliktir. Tana golii ve Gojan havalisi 
o kadar miinbittir ki yerlilerin bir dar• 
btmeseli mucibince bir yere tohum\'1 a• 
hnca tarlamn hepsini ekinciye kadar 
diger tarafmda mahsul ba§gi:istermekte
dir. Bugday ekimi ic;in 12 ile 15 milyon 
doniim arazi vardtr. Yulaf her yerde o· 
luyor. Kendir, keten sanayii malfun ol• 
madtgt ic;in hayvanlara verilmektedir. 
Pirinc; ve kahve bayag1 bir §ekilde ye- ~ 
ti§mektedir. 

1talyamn ba§hca ihtiyac;larmdan alan 
pamuk, sulak arazide fevkalade iyi ye
ti§mektedir. Kau,.uk ta Brezilyadaki gi• 
bi yabam olarak mebzuldiir.> 

Marepl Badoglio bundan sonra Hin• 
distan, Kanada, A vustra~yaya gonderi• 
lecek heyetler vasttasile Ingiliz usulle • 
rinin tetkik edilecegini soyledi. 

c- Bag ve orman meselesi de ehem • 
miyetl\ tetkik edilmektedir. Daha §im• 
diden iiziim c;ubuklan dikilmege bB.§la%1 
rnt§hr. Mevalli en birinci planda gel " 
mektedir.:> 

Biitiin bu i§leri ba~armak i~in !tal • 
yamn nereden para tedarik edece~i su· 
aline Mare§al: 

c....: Bunu gene italya temin edecektir. 
En biiyiik sermayemiz gencliktir. 

Habe§istan olgun bir altm eriktir ve 
D uc;enin kucagma dii§mege haZ!rdtr. 

Duc;enin dedigi gibi, ben planlartrnl 
c;izecegim, o da bunlan tatbik etmek l• 
~in ne istersem verecektir.• 
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M. Blum A vrupayi altiist 

eden nutkunda diyor ki:. 

cl 14~r,ttedel [Bq.~ tara./1 1 fn kk"l-
1 • . 'k'l r teve u e getirmemelidir. Emnva 1 e • 
Ie kabul edilmemelidir. h 

• t ve a • 
Sulh, beynelmilel me§TUIYe I'd' On 

J' k' . . d etme I IT. a ·tyat esaslanna 1shna k b' Av-
k. d 'lk d fa olara u 

se IZ sene ic;in e 1 e 'k' b' 'htimal 0 _ 

h b. 'd h k1 I ' IT ) 
rupa ar I vem e~ a~ ba~lanllmt~tlr . 
1arak derpi~ edilmege ~ b"t" . 1 kapamagt u un F ransa, harb yo unu k d. 

. . d "1 . teme te l'r. az1m ve ua est e 15 k • · 
H b . .. .. ,.. 11e~me t~rn ... ar rn ona . . . . 

H b. .. "ne g..rmek tc;m en IYI c;a-ar m onu ~... · 
M 'll tl r Cemiyeti mukavelena~est. -re, 1 e e .. 1 . d ~ ld 

. 'd gozden g~m mest egl u. nm yeni en l b 
Bu mukavelenamenin ibhama mah~ . 1 -
ra)rnuyacak sur~t.,te tatbik edilmestd1T: 

Frans1z hiikumeti, Milletler. Ce~I~e
tinin vazifesini alelade akademtk btr ~~
ti§are mahiyetine indirecek ~ekilde .~edmi-

. · 'd goz en yet mukavelenamesmm yem en .. 
ge<;irilmesine aid bir formiile asla musa
maha edemez. Bu sebebden dolayt F r~n
sa . Milletler Cemiyeti mukavelenamesi -

. : .. · · · · k b"tiin ted -nm mqessmyehm artiraca u 
birleri kabul etmege amadedir. 

lcabtnda harb etmek Ui:ztmdtr 
Eger beynelmilel taahhiidleri k~bul et-

b hh .. dl sonu-mi~ olan devletler, u taa u en 
na kadar tutmaga azmetmiyecek olurlar
sa bunlara kar~I meydan okunur ve bun
Jar akamete ugratthr. hte bund~n dolayi 
taahhiidlerimizi sonuna kadar tfa etme-

hl.k · · .. al -gi ve icabmda barb te I estm goze 
magi kabul ediyoruz. . . . . 

Sulhu kurtarmak ic;in harb Jhhmah~I 
kabul etmek gerektir. F akat milletler si· 
lahh ve haddinden fazla silahh olduk. • 
Ian miiddetc;e kollektif emniy~t .. h~r m.11: 
leti bir harb tehlikesinin fecJ thtJmahm 
gozoniinde tutmaga mecbur ~utar. ~~ se
bebden dolayi kollektif emmyet, stlahla
nn tahdidi zaruretini istilzam eder.» 

Renin ifgali 
M. Blum bundan sonra Reni~ ~ek: 

rar siiel i§galini hattrlatml~ ve de~u~tir kt: 
«- Avrupa Fransanm ~.a s~el mu -

kabelesini bekliyordu. Bu sue! 1~gal hu
kukan bir tecaviiz demek olmakla hera -

. her F rans1z topraklanna dokunulmaml~
b. Hududlanna ve yahud . keqdisi tara -
fmdan teminat altmda bulunqurulan hu-

. dudlara dokunulsa idi Fran.samn•o za' • 
manda boyle hareket edecegini kim far
zedebilir. Kanh Frans1z ihtilac;lan hak.: 
kmdaki iddialar iftira ve hezeyandtr. Bu
yiik bir degi~iklik yaptldt fakat ~.i.dde~e 
miiracaat edilmeksizin. F ransa mutt~ftk 
bir surette taksim kabul etmez ban§ IS • 
tiyor. 

$imdiki Avrupa bartf 
Avrapcur de;ildir 

.$imdilci Avrupa bir ban§ Avrupas~ 
degildir. Her tarafta silahlamhyor. Y em 
bir harbden miimkiin olarak bahsediliyor 

· ve sava~ zanm kullanan uluslar vecibe -
lerine sadtk bulunanlara takaddiim et -
mektedir!er. 1914 den evvelki Avrupa 
tekrar te§ekkiil etmi§tir. hte beynelmilel 
te~kilatla oniine gec;:mek istedigimiz teh -
like budur. Milletler Cemiyeti bir mu • 
vaffakiyetsizlige ugramt§ltr. F akat bu -
n_un sehebi pakt degil, pakbn ge~ vesa -
nh olmtyan bir ,ekilde tatbiktdtr. Buna 
hinaen paktm vecibelerini takviye etmek 
laztmdtr. Biz buna haztnz fakat Millet
!er Cemiyetinin vazifesini akademik bir 
lsti§are rolii derecesine indiren her tiir • 
Iii formiiJu reddedecegiz. Beyneh_nilel 
kanuna alan sadakatimizi icraatla tspat 
edecegiz ve ayni arzu ile miitehas~I: ol~n 
d~vletler arasmda itimadi tarsih I<;tn hi~ 
htr §eyj esirgemiyecegiz. Kar,thkh yar -
dtm muhakkak olmadtk~a silahstzlanma 
olmadtgt gibi silahstzlanma olmadtkc;:a da 
!•~ kol!ektif emniyet yoktur. Ba~ka bir 
lstrkb 1 · · di k' M~ Yapmak laztmdtr. B~nun tc;m r 

1
1 llletler Cemiyeti muhal1f hareket • 
erde b 1 · 'k b I' u unmu~ olan devletlere bu tsh • 
a ~n haztrlanmasma azmetmi§ olup ol -Ina tklannt sormahdtr.» 

b ltnn, salaha hadim olan ltalyan muh-
~astndan dolayi memnuniyetini bildir • 

~~~ ~; Almanyanm lngiliz suallerine ve-

h~cegi cevabm da Avrupanm muslihane 
lDast iri b' h k k k' :rn . . ,. n IT are et no last te§ II et -

h kn1. ternenni etmi,tir. Blum, sozlerini 
f er Ctn taze ve tensik edilmi~ bir Millet
i e~ emiyetinde silahstzJanmi§ Avrupa 
3,~nd 'lllliitterek c;:ah1m1ya hadim olacag1 ii-
•ui I e bitj' ' • ' ntu § tu. 

C Nutkun btrakhit ald1ler 
h'dl enevre I (A.A.) - Siyasi mii~a • 

1 ~ M. Briandm vefatindanberi Ce-
n~vr e boyle bir idealist nutuk i§itilme
B? old~~unu beyan etmektedirler. M. 
.. 1 .~m, kursiiye ~Ikhgi zaman salonda bir 
B u s~~utu hiikiim siiriiyordu. F ranstz 

atvekth, kiirsiiden co,kun allu§lar ara
llnda inmi~tir. 

Lokarnocularin toplantur 
• Cenevre I (A.A.) - Franstz, !ngi
liz ve Bel~ika namlan, diia ak§am bir 
~yafette topl~ltlardu. 

CUMHURiYET 

ingiltere istanbul 
i~in yapdacak bir 

harbe girebilir 
[Ba~taratt 1 tnct sahttede) 

tikten sonra bahriyece en kuvvetli bir dev
let olan lngilterenin Cebelitank; Siivey§ 
ve (:anakkale Bogazlan gibi son derece 
miihim deniz gec;idleri meselesinde ala • 
kas!Z davranamiyacagtnl soyJiiyor ve 
Montro konferansma efkan umumiyenin 
lay1k oldugu ehemmiyeti atfetmedigini 
esefle kaydediyor. ' 

Tiirkiyenin Bogazlar davasm1 $imdiye 
kadar lngiliz matbuatmda stk stk tesadiif 
edilen ~ekilde methettikten sonra Sov -
yetlerin talebini mevzuu b hsediyor ve 
Biiyiik Harbde Bogazlann kapanmasmtn 
ingiltereye yiiz binlerce cana maloldugu
nu soyliiyor. 

fngilterenin konferanstaki bize muza
hir vaziyetini tenkiden §unlan yaz1yor: 

«Denizci bir devlet olmak hasebile bii
yiik bir su parc;asile muvasalamlZI mf 
Tiirkiyenin hiisniiniyetine baglamak dog
ru mudur? i stikbal ic;in kendimizi boyle 
tehlikelere sokmah m1y1z? Harbin sonun
da Bogazlardan harb gemilerinin ser· -
bestc;e ge~melerini temin ettigimiz zaman• 
ki hareketimizin yanh~ oldugunu nereden 
anladtk? Be~erin eskisinden ziyade kuv -
vetli bir ihtimal olmak iizere korktugu 
Umumi Harbde Almanyamn; Bel~ika ve 
F ransa iizerine hiicumla son harbdeki 
yanb§l tekrarlamasma ve yahud ltalya 
veya Yugoslavyaya hiicum etmesine im· 
kan yoktur. Sayed Almanya bir harb da
ha c;tkaracak olursa bu sefer muhakkak 
surette Avusturya ile Macaristamn ken
di tarafma iltihakmt temin ettikten sonra 
Romanya ve Ukraynaya dogru yiiriiye
cek Karadenize bu tarikle inmek istiye
cek~ir. Bu itibarla ~aradenizde bu ihti
mal kar§Ismda lngiliz donanmastnm oy
myacagt rol heniiz. hitama ermit addolu-
namaz. 

Tiirkiyenin Bogazlann ac;tk bulundu -
rulmasmdan dolay1 emniyetini tahh teh
likede gormesi tabiidir. F akat Akdeniz 
ve Karadeniz devletleri arasmda mmta
kavi bir andla~ma ile Tiirkiyeye aradtgl 
garantileri vermek kabil oldugu gibi 
A vrup.a ve Asya arasmdaki beynelmilel 
deniz gec;idini gene ac;tk bulundurmak ta 
imkan dahilindedir. Gelibolu ve <;anak • 
kale beynelmilel kontrol altmda olmakla 
bu kontrolun Tiirk hakimiyetile gayrika
bili telif olmas1 ikttza etmez. Filistin ve 
MISlra birc;ok siyasi haklar tamdtgimtz 
halde, butiin bunlara ragmen Siiven .h
nalmdan harb gemilerinin g~mesini men 
ic;in her iki tarafmt tahkim etmi§ degiliz. 
Ayni prensipin \=anakkaleye de tatbilu 
miimkiindiir. » 

[CUMHURIYET - Tatbikt ka
bildir arnma Tiirkiyenin elinde !ngiliz 
donanmas1 bulunmak ~artile. Bu donan
ma bizde olmadtgma gore, Bogaz~a~m 
miidafaas1 ancak sahillerinin tahktmtl.e 
kabil olur. Bu lngiliz gazetesinin "!"iirkt
yeyi ~listin ve M1mla bir tutmasl ISe sa
dece ~iiliincdiir.) 

Bir lngiliz gazeteainin 
miihim netriyab 

Pazarlan inti§ar eden Observe~ gaze • 
tesinin Montro muhabiri gazetesme 27 
tarihile c;ektigi telgrafta ~unlan yazmak-

tadtr: d d·~· 
«Dokuz devletin murahhas gon er Igl 

Montro konferanst gelecek haftanm o

nunda topland1gi vakit; !talyan mura~
hasmm da i$tiraki iimid edilmektedn. 
Zecri tedbirlerin kaldmlmasile 1talyamn 
i~tiraki temin edilmi~ olacagi tabii adde
dilmekle beraber, ,ayed ltalya, Mill~tler 
Cemiyetinin kendisine tarziye vermesmde 
1srar edecek olursa bittabi Montro konfe
ransma i§tiraki $iipheli bir §ekil alac~ktu. 
~imdiye kadar olan miizakereler netice . ." 
sinde Montro konferansmda iic; nokta u
zerinde durmak kabildir: 

I - Bogazlann tekrar tahkimi mese

Bogazlar 

Konferans1nda 
[ Ba~taratt 1 tncl sahttedel 

susi muhabirlerinden aldtklan telgraflar
da Bogazlar meselesi hakkmda Eden, 
Litvinof ve T evfik Rii§tii Aras arasmda 
esas itibarile bir itilaf husule gelmi~ ol -
dugunu bildirmektedirler. 

Ayni istihbarata gore Milletler Cemi
yeti tarafmdan tahmil edilmi§ muayyen 
bir taahhiidii ifa etmek vazifesini deruh
de eden harb gemilerinin herhangi dev
lete mensub olursa olsun Bogazlardan 
serbestc;e gec;mesine miisaade edilecek -
tir. 

Eko do Pari gazetesmm muhabiri 
Japonya ile halyamn bu §ekli kabul et
mediklerini, fakat Tiirkiye, lngiltere ve 
Rusya arasmda yukandaki ~erait daire
sinde bir protokol imza edileceginin an -
la§tldtgmi ve sonradan herhangi bir dev
letin dahi bu protokolu imza edebilece
gini bildirmektedir 

Diinkii miizakereler 
Montro I (A.A.) - Anadolu ~an

smm hususi surette gonderdigi muhabi -
rinden: 

T eknik komite mukavele projesinin 
ikinci okunmasma ba~laml§ ve mukadde
menin tahririni tahrir komitesine havale 
etmi§tir. Mukaddemenin metni projenin 
heyeti umumiyesi tamamen haztrland1k -
tan sonra tesbit edilecektir. lngiliz dele
gesi Lozan mukavelesinin birinci madde
sinde yaz1h olan serbest gec;me prensipini 
Bogazlarm tekrar tahkiminden miitevel
lid olmasi tabii olan kolayhkla yeni mu
kavelenin birinci maddesinde teyidini is
temi§ diger delegeler de bu istege i§tirak 
etmi§lerdir. Tiirk delege heyeti esasen mu· 
kavelede derpi§ edilen ahkamdan ne~et et
mekte olan bu prensipi asia reddetmek ta
savvurunda olmadlglDI bildirmi§, yalmz 
bu prensibin mukavelenin ba~tarafma 
teyidindeki fayda meselesinin konferans 
tarafmdan umumi celsede ve diger mad
deter miizakere edildikten sonra miinaka
~asini istemi§tir. Komite bu ve~hile karar 
vermi§tir. 

1kinci maddedeki saghk hizmetleri ve 
diger takslar meselesi yeniden noktai na
zar teatisine sebeb olmu' ve komite me
selenin konferansa havalesine karar ver· 
mi§tir. 

F ransa • Kiifiik Antant ve 
Balkan Antantt karart 

Atina gazeteleri yaz1yor: Cenevre 
27- Fransa Hariciye Nazm Delbosun 
Kiic;iik Antant ve Balkan AntantJ 
devletleri miimessillerile bugiin yap
ttgi Jt;bmaa buranm siyasi mah
fillerinde fevkalade ehemmiyet veril • 
mektedir 

Bogazlar meselesinin mevzuu bahse • 
dildigi bu i~timada her iki grupa dahil 
devlet miimessilleri ltalyamn itirazlann1 
nazan dikkate alm1yarak Tiirkiye tezini 
miidafaaya karar vermi§lerdir. lc;timada 
bulunan devletlerin miimessilleri ltalyan 
itirazlarmm, miizakerenin tehiri ve belki 
de bu suretle akim buaktmlmasi gayesi • 
ne matuf oldugunu anlamt§lardu . 

Cumartesi giin ·· amami 
i~tima yaptlacak 

Londra I (A.A.) - Deyli TelegraE 
gazetesi, Bogazlar konferansmm cumar
tesi giinii yeni bir umumi ic;tima aktede
cegini bildirmektedir. 

Bu gazeteye gore, Lord Stanhope bu 
arada Londraya gelecektir. Zira Dt~ Ba
kanhgmda huzuruna liizum vardtr. Bu 
miinasebetle Lord Stanhope yeni Bogaz
lar mukavelesinin imzas1 ic;in liizumlu fe
dakarhklarda bulunabilmek iizere tam sa
lahiyet te alacakttr. 

--··•H·~·---Atinada tevkif edilen 
komiiniatler 

Atina I {Hususi) - Atina civann· 
da bir toplanh yapmak istiyen komiinist
ler, polisler tarafmdan dagttllml§lardu. 
Polism takibinden kac;anlardan on alt1 
ki§i tutulup tevkif edilmi§tir. 

lesi ki bunda herkes ittifak ettiginden e- ~"!'---~~~~~~!l!"!e::c:~--~~-"'!!-~~~-

sash bir ihtilaf c;tkmami~ttr. . . limat kendisine verilmi§tir. 
2 - Devletlerin Akdenizde kab1lt F ransa tabii olarak Rus noktai naza-

tatbik bahri bir andla§ma akdi hususunda nna muzaheret etmektedir. En iyi kay • 
uyu§abilmeleri ki esas alaka bu nokta ii- naklardan haber ald1gtma gore buna ne 
zerinde temerkiiz edecektir. Tiirk, ne de Y unan heyeti murahhasalan 

3 - Esash giic;liik Japonyadan belki muhalif degildirler. Bilakis konferansm 
de onlara ilaveten ltalyanlardan da gele- goze c;arpan hususlanndan biri de Rus, 
cektir. Turk ve Y unan heyeti murahhasalan ara-

Konferansm, hie; bir~y halledemeden smdaki resanettir. 
dag1lmak tehlikesi, Ruslann Bogazlar - E sas muhalefet J aponyadan gelmekte 
dan istedikleri kadar harb gemisi g~ir • olup bunun sebebleri de a~ikardtr. Bu 
mek istemelerinden dogabilir. Fakat, c;1- nokta iizerinde italyanlann da Japonlara 
kan ~ayialann aksine olarak Rusya bu iltihak etmelerine inanmak it;in kuvvetli 
mevzu iizerinde heniiz kat'i tekliflerde amiller mevcuddur. Bu takdirde konfe -
bulunmu§ degildir. Rus murahhasi sadece ransm yolu hayli dikenli olacakhr. Ak
Karadeniz devletlerinin ve bilhassa Rus- deniz andla~masmdan sarfmazar konfe • 
yamn haklann1 teyid etmi~ bulunuyor. ransm bile ~uvaffakiyeti bu takdirde 
Rusya gerek harb gerelt sulhta Odesa ile §iipheye dii§ecektir. 
Kron§tad ve Vladivostok arasmdaki mu- Cenevredeki vaziyet tavazzuh edinciye 
vasalay1 temin etmek emelindedir. kadar, Bogazlar konferans1 etrafmda ke-

'7 

lmparator itham ediyor! 

'' Milletlerin sozlerinde 
duracagini zannettim!, 

IBQ4ta.rat1 1 tnct &ahttedeJ 
bu hadiseyi takib eden ve ltalyamn vakit 
kazanmasma, askeri haztrhklanm ikmal 
ve nihayet 3 te~rinievvel 1935 tarihinde 
Habe§ topragma girmesine miisaadebah§ 
olmu~ olan uzun miinaka§a ve miizakere
leri hahrlatmi§hr. 

«Milletlerin •ozlerine kandtmht 
Neca~i. ~u suretle devam etmi~tir: 
« - Miitemadiyen Milletler Cemiyeti 

mukavelenamesine hiirmetleri oldugunu 
teyid eden ve fakat ayni zamanda bu mu
kavelenamenin derpi§ etmekte oldugu 
tedbirleri ve bu tedbirlerin tehirini istemek 
suretile akamete ugramaga c;ah§an bazt 
hiikumetlerin bu hath hareketleri bende 
hayal inkisanm mucib oldu. Diger taraf
tan bana her tiirlii mali yardiiDda bulun· 
malc.tan miitemadi surette imtina edildi. 

Zecri tedbirler kalkmamalrdtr! 
1talyaya kar§I tatbik edilmekte olan 

zecri tedbirlerin kaldmlmasma k1yam e
dilmesinden dolay1 derin bir teessiir duy
dum. <;iinkii bu hareket, Habe§istanm 
kat'i surette yalmz btraktlacagmi goste
riyordu. Zaytf milletlerin Milletler Ce -
miyetinden bekliyebilecekleri ~ey haki -
katen bundan ibaret midir? Biz, Habe§ 
milleti namma 52 devletten bize resmen 
vadetmi§ olduklan yardJmi istiyoruz. Mu
ahedelere riayet edilmesi noktasmda Israr 
ediyoruz.» 

Habe§ lmparatoru, Habe§ hiikumeti 
ve Habet milleti, taleblerinde tsrar eyle • 
mege ve Milletler Cemiyeti mukavelena· 
mesine riayet ettirmk ic;in her c;areye ba§
vurmaga azmetmi§lerdir. 

N eca§inin nutku, 15 dakika devam et
mi§tir. Sa at 19, 1 0 da dinliyenlerin alkt§· 
Ian arasmda sakin ve vakur yava§ yava§ 
kiirsiiden inmi§ ve tekrar yerine oturmuJ
tur. 

Hadise nastl oldu? 
Cenevre 1 (A.A) - Hadiseye biz

zat §ahid olan baz1 kimseler, Neca§inin 
aleyhinde yapilan tezahiirahn fevri ola -
mtyacagt hususunda miittefiktirler. Hadi
seyi c;tkaran ltalyan gazetecileri iki saf 
te§kil etmekte idiler ve her birinin de elin
de hirer diidiik bulunuyordu. Aralarmda 
iki tane de gazete sahibi vard1. Bunlar -
dan baZIIan Cenevrede yerle§ik, baztlan 
da italyadan gelmi§tir. 

!talyan general konsolosu ve ayni za· 
manda mahalli fa,ist te~kilah ba~kam bu
lunan albay Speichlin, M. Van Zeeland 
tarafmdan «Samajeste Haile Selasie» ye 
soz verilir verilmez, diplomatlara mahsus 
locadaki yerinden ayaga kalkhgt ve dt
§anya t;lkttgi goriilmiit ve Hadise de tam 
bu esnada vukubulmu§tur. 

fsvi;.;e umumi meclisi ve yahud ki biz· 
zat Neca§i tarafmdan bir §ikayet vaki 
oldugu takdirde miitecasirler hakkmda 
kanuni takibat yaptlacaktu. 
T ecaviizlere agtr ce:za verilecek 

Y abanc1 bir devlet reisine ve yahud ki 
yabanc1 bir diplomata kar§I irtikab edilen 
hakaret ciirmiiniin c;ok ~iddetli cezayt 
miistelzim oldugu hattrlatthyor. 

Bu son hadise yiiziinden Milletler Ce
miyetile lta!ya arasmdaki miinasebatm 
yeniden mii§kiilata ugramasmdan korkul
maktadtr. 

lmparatora yaprlan hakaret 
Cenevre 1 (A.A.) -Stefani ajansm

dan: 
M. Marco Marchini ile Gazetta Del 

Popolonun muhabiri M. Vittorio T ascet

bir lcarga§altk c;tkarmi§Iardu. 
ltalyan gazetecileri iaticvab 

Cenevre I (A.A.) - ·.,,,..h""''• 
miiddeiumumisi M. Kornii ile polis 
torii M. Kortez kendi aralarmda 
kere ettikten sonra, mevkuf ltalyan 
tecilerini sorguya c;ekmi§lerdir. 

Mevkallar hapishanede 
Cenevre 1 (A.A.) - Sekiz 1 

gazelecisi, bugiin ogleden sonra da 
Saint Antoine hapisanesinde 
lardt. Kendilerine tehir 
yemek getirmek miisaadesi verilmi§se 
ziyaret kabul edememektedirler. Mev 
kuflar, yemeklerini beraberce yemekte 
dirler. 

Kabahat, Neguse sos 
verende imi,t 

Cnevre I (A.A.) - Milletler -~·-. 
yetindeki resmi 1talyan miimessili 
Bovascopa, bir miilakat esnasmda 
demi§tir: · 

«- Diinkii hadiseler, i~tinabt 
olm1yan ~eylerdi. Bundan ii~ giin .. vv .. 

Milletler Cemiyeti makamatma ve 
gasyonlar reislerine Neca§iye soz 
nin havsalaya s1gmaz bir~ey ol 
ihtar ettim. Bizim miitaleamtza gore 
ca~inin nutku bir tahrik olmu~tur. 
lannda ~arki Afrikanm birc;ok sabtk 
haribleri de bulunan vatanda~lanm, 
ca§inin beynelmilel ahlakiyetin 
nu kesilmit oldugunu gordiikleri 
infiallerini zaptedemediler. Biitiin 
ya, kendilerini tasvib ediyor. Bi 
bir hiikiim vermesi ve miibalagalara, if 
ratlara meydan vermemesi ic;in cihan 
kan umumiyesine hitab ediyorum.» 

Matbaat Cemiyetinin harem 
Cenevre I (A.A.) - Milletler Ce 

miyeti nezdindeki beynelmilel 
cemiyeti azalan, diin fevkalade bir 
akdetmi§tir. Azalar, bir takrir kabul 
mi~lerdir. Bu takrirde «ltalyan ga 
cilerinden bir grupun Milletler ~~uu2r• 
tarihinde misli mesbuk olmtyan bir 
diseye sebebiyet vermi$ olan hatt1 
ketlerine teessuf ve bu hareketleri 
olunmakta ve matbuat namma M 
Habe~ lmparatorile 16 nct Asamble 
isinden oziir dilenmektedir. 

Bu takririn sonunda «Bu hareketi 
mt$ olan gazetecilerden hie; birinin 
nelmilel matbuat cemiyeti mensublarib 
dan bulunmamasmm memnuniyete 
oldu~u» kavdedilmektedir. 

i Istanbul Borsas1 kapanr 
I fiatleri 1 - 7 - 1936 

1 1 Sterlln 
· 1 Dolar 

2(1 FranSlz Fr. 
20 Llret 
20 Belc1ka Fr 
20 Drahml 
20 isvlcre Fr 
20 Leva. 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 Avusturva Sl ' 
1 Peceta 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Pen2ii 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 
20 isvec kronu 
1 Tiirk altm1 

All$ 
Go!3. 
123, 
l63. 
l ()(), 
tlO. 
21. 

' 10. 
o)<) --. 
~2. 

b4. 
l2. 
14. 
28, 
1~. 
22. 
t3. 
4tl, 
32. 
ill 

. 67 
H3. 

Satt~ 
629 
126 
16£ 
196. 

04. 
23 

!:118. 
25. 
84. 
88 
24, 
16. 
30. 
2'.2. 
24, 
16. 
52. 
S4, 
33. 

968, 
:2«. 

ti isminde iki ltalyan gazetectsi, polis ~~d~~k 
miidiirii tarafmdan isticvab edildikten Parts 

A~Jl1~ 
·127 75 

v.79gs 
l2'()(; 
10 1645 rb b k I I d MIH!.no sonra se est ua 1 mi§ ar 1r. BriikseJ 

Diger sekiz gazeteci, halen mevkuf Atlna 
bulunmakta olup §Unlardtr: ~~r;;e 

Corrier Della Saranm muhabiri M. Amsterdam 
Carlo Ciucci, ayni gazete muhabirlerin - PJ1~~na 
den M. Guilio Carpini, Gazetta Del· Madrid 
Popolo muhabiri M. Paolo Moneli, Berlin 

Varsova 
Stampa gazetesi direktorii M. Alfredo Budaoeste 
Signoretti, Popolo Ditalia muhabiri M. Biikres 

Bellrra.d 
Eugenio Morreale, Piccolo gazetesi mu- Yokohama. 

4.7310 
:!4.79 

2.4420 
63.1hll2 
1.1740 

19.1645 
4.1931 
5.8214 
lU816 
4.1937 
uooo 

101.685 
36.~~ 
2.6890 

~4.9<144 habiri M. A! do Cassuto, Lavoro F asciste 
1 
Moskova 

muhabiri M. Giovanni Angeli ve Popolo tJl~Ul.2:!m. ___ _J_~~-..!~ 
Ditalia muhabiri M. Guido Caiani. 

Federal miiddeiumumi M. Comu ile 1 

Berne §ehri miiddeiumumisi arasmda ya
ptlan telefon gorii§melerinden sonra bu 
sekiz gazetecinin mevkuf tutulmasma ka
rar verilmi~tir. 

Bunlar, bilhassa N eca§iye a§agtdaki I A~ullo 
hakareti mutazammin sozleri soylemi§ o!- Tii:k ~reu / pe§!t ~:g~~ 
duklanndan dolay1 muahaze edilmekte - > > •n pefiln 19,6~ 
d. I 19,116 IT er: > II vadell 95. 

«Katih>, «Harb meydanma don», I...!Er~R:~an~l~---::0::-;:-i-:::--~r'l 
«Kahrolsun fellah>»>. TAB V t LA T 

Bundan ba§ka ltalyan gazetecileri I MLlll 
kendilerini tevkif etmek istiyen zabtta ! Amadolu I pesln 
memurlarile hakiki boks miicadeleleri i ~,. ;~ n· 1 va~~~ t:;gg 
yapmt§lar ve matbuat locasmda umumi Gene c;1Ican ~ayialann aksine olarak bu hanetlerde bulunmak dogru olmamakla 

~:~:. ~::~;~,~::: :.;r:;h~~.~~:~ ~~::~:~:r~:~E!~i;;":::.:~:~: KAN S I Z Ll 
gildir. Lord Stanhope bu hususa dair ta· akamete ugrad1g1 giin giinden tavazzuh 

limat istemi~ ve aglebi ihtimal diin Mr. etmektedir. Mr. Edenin Paris g8rii""e • bminizlill: tc:m yqtne dna kml thya -..- SJROP DESCHJENS 
Eden ogle yemegi yedigi esnada bu ta - Jeri bu hususta !;Ok faydah olmU§tur. ED mDiltahip ctibba tarafmdaD tutip cdilmlftlr. ' 
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. I HASAN TRAS BICAGI 
» T ra~ Makinas1 
~ T ra~ Bt~a&"J 
)) T ra~ Sabunu 
~ Tra~ Kremi 
~ T ra~ Pudras1 
~ Tra~ Kolonyas1 
~ T ra~ F Ir\!alan 

HASAN DEPOSU: 1ST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Giimriik Muhafaza Genel Komutaniigt 
istanbul S~t1nalma Komisyon.undan: 

ltin cinsi 
Muhafaza erat" 
i~in kaput 
Muhafaza eratt 
i~in ktshk elbise 

' 

Miktar1 
942 tane 

1868 taktm 

Muhafaza memur- 1160 taktm 
lar1 i!rin elbise 

Tastnlanan tutan tlk teminat Tarih Gun Saati 

/ 

25379 lira 40 K. 1904 lira 17/7/936 Cuma 15 te 

18629 lira 60 K. 1398 lira 18/7/936 Cumartesi 11 de 

3106 taktm 15856 lira 13 K. 1190 lira 24/7/936 Cuma 11 de Muhafaza erati 
yc i!rin yazhk elbise 
h,~--~----------------~-----------------------------------------------
E't 1 - Giimriik Muh~faza Komutanhit i!rin yukar1da yaz1h kaput ve elbilelerin kapah zarfla eksiltme • 
Sc leri yaptlacakbr. 

I Tl 
A 2 - ~artname ve evsaflar1 Komisyondad1r. 

l tE' 3 - Erat kaput ve elbiselerinin tartnamesi 127 k urut mukabilinde ahn1r. 
Tc 4 - lstekliler kanuni vesikalarile birlikte tek~if mektublarmi bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
sa (3500) 
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Grip • Nevralji - Bat; ve Di\i agr1lar1 - Artritizm - Romatizma 

KIZKULESi 
parkmda bu cuma ve cumar

teai aktamlart saat 6 i tan 
itibaren 

Y iiksek Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

s- ~! Dariittalim Saz Heyeti 
Okulumuz senelik gezintisi 4 temmuz 936 cumartesi giinii Sua • 

diyede Koru parkmda yaptlacakbr. Bu gezintiye okulun mezun ta
lebesile!' eski ve yeni muallimleri davetli.dir. Geleceklerin, cumar -
tesi giinii saat dokuzda Koprii Ada iskelesinde bulunmalar1 rica o
lunur. (3690) 

e-n 
d KI 

!riZ 
sfes 

bek 
b1lec: 
k •• 

ti 

Salacaktan doniit vapuru cuma 
23,15, cumartesi 23,15- 24,15 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan:· 
'· No Semti ve 

ahallesi 

456 Kastmpa§a 
Hac1abmed 

Burgazadas1 

Sanyer Yenimahalle 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Be:voglu Hiisevinaga 

Bostancl 

Beyoglu 
Hiiseyinaga 

Be~ikta§ 

Sinanpa§a 

Kadtkoy 
Osmanaga 

Burgazadast 

Tarabya 

Sanyer 
Yenimahalle 

Kii<;iikmustafapa§a 
Karaba§ 

Kadtki:iy Caferaga 

Kadtkoy 
Caferaga 

Biiyiik<;aqt 
Mercana~a 

0 

Sokaj'J 

Ebiirriza dergah.J. ve 
Uzunyol ve Dereboyu 

E. ManastJ.r 
Y. Goniillii 

F\<;ICl 

Validec;e§mesi ve 
Kilburnu 

Valide<;e§mesi cad ve 
Kilburunu 

Emlik 
No. 

Cinsi ve 
hiuesi 

Hisseye giir• 
muha mmen ktymeti 

E. 19-21 1.tc; arsa ve c;ic;ek bahc;esi 4600 kapalt 
Y. 23-94-96 ve ic;inde odalar zarf 

E. 29 370 metro arsa 400 
mahallen 23 

2 Ah§ab hanenin 
3,50/28 his. 

E. 163-163-163 Kargir hane ve diikka
Y. 197-197/1 mn 1/6 his. 

E. 165-167-2 Ah§ab iki hane ve bir 
Y. 200-203-2 diikkfmm 1/8 his. 

140 

230 

170 

• 

• 

mahallen· 203-2-2/1 

Sultanc;e§mesi ve 
Arnavud c;tkmazt 

Be§ikta§ cad. ve 
!fasfmn cad. 

Yaghkc;t 

E. Yeni sokak 
Y. <;:akilta~ 

He kim 

E. Dordlincii 
Y. Aziz Ef. 

<;:ukurc;e§me 
ve Mesc;it 

Miihiirdar cad. 

Hact $iikrii ve 
Nisbiye 

60 rnii. 11-34 ~o. 193 metro arsa 
harita45 

22,6 34,50 metro arsa 

E. 102 ve 2-4 Havas1z kargir diikkanm 
Y. 47-49 5/120 his. 

E. 12-14-16 
Y. 1-1/1 

E. 33 mii. 
mahallen 45 

2 

E. 1 
Y. 24 

E. 8 
Y.10 

E. 87 
Y.114 

Kargir fmmn ve listiin
de odalarm 2/96 his. 

300 metro arsa 

Arsa 

103,50 metro arsanm 
1/2 his. 

Arsa 

57,50 metro arsa 

190 

110 

130 

300 

200 

110 

40 

180 

200 

• 

• 

) 

~. 2 ve 5 defa 
miikerrer 2 

Y. 11-13-15 ve 

34-36-38 

Kargir 3 dilkkam mli§ 3130 kapa 
temil iki hane ve bir apar- zarf 
tJmamn mukataah muay -

yen mahallinin 16/48 ve i

careteynli muayyen rna 

hallinin 12/48 hisseleri 

E. Mercanaga ham E. 7 Kargir diikkamn 
3/4 his. 

870 
Y. Mercanaga ham c;tkmaZI Y. 9 

Yukartda evsafi yazth gayrimenkuller on gun miiddetle sah§a c;tkanlmt§tlr. ihaleleri 15/7/936 tar·ihine tesa -
diif ecl~n c;ar§amba giinii saat 14 tedir. SatJ~ miinhastran Gayrimiibadil bonosiledir. 
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..--TiFOBiL 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratifo hastahklarma tu· 
tulmamak i~in agJ.zdan ahnan tifo 
haplandtr. Hi~ rahatSizhk vermez 

•Herkes al:tbilir. Kutusu 56 Kr • 

EKONOMi BAKANLIGI 
Madenler Gene] Direktorliigiinden 

i LAN 
Konya vilayetinin <;umra kazast da

hilinde YiirUkcamii, Sodur ve KU~iik

oren koylerinde birbirine muttasd bu

lnnan 1/3 ve 1/4 numarah ruhsatname 

sahalart tevhid edilerek §imalen KU -

~iik~al tepesinden ba§hyarak Keklik~ah 

tPpesinden ge~ip Kocabucak tepesine 
k1r1k hat, §arkan Kocabucak tepesin -

den ba~hyarak Lilla ~ah tepesinden 
ge~ip Kelag.J ~al tepesine dogru hat, 

cenuben Kelagd 'raJ tepesinden Sodur 
koyii camiine dogru hat, ga:rben Sodur 
koyii camiinden hudud ba~Iangtct olan 

Kii~iikc;al tepesine dogru hat ile c;ev -
rilmi~ 427,88 hektar arazide Recep Bak· 
kalba§J tarafmdan bittahar:ri rneydana 

c;tka:rdan Krom madeninin 60 yd rniid· 
detle mumaileyh uhdesine ihalesi yapt· 
lacagmdan maden nizarnnarnesinin 36 

ve 37 nci maddeleri rnucibince bir guna 
itirazt olanlarm 2 temrnuz 936 tarihin· 
den itibaren iki ay miiddet zarfmda 
ikhsad Vekaletine ve rnahallinde Vila
yete istida ile miiracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

ELEKTRIK ALETLERININ 
TAMiRi 

Ejer sizde bozuk veya kullamlmtyacak vaziyette bulunan elek • 
trik aletleriniz varsa, onlart derhal Sahpazarda Necatibey cadde • 
sindeki SA TIE Soayetenin I dare merkezine, veyanud diger fUbe -
lerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle itiniz~ gorebilecek aletleri ni~in evinizin bir 
kotesine abyorsunuz? 

Bilmiyor musunuz ki 44.963 No.ya telefon edince SA TIE sizde 
bulunan bozuk alektrik aletlerini derhal aldmp en k1sa bir miid • 
det zarfmda, miikemmel kullamlacak vaziyette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SA TtE•ye getirebilirsiniz. 

KU<;UK T AMiRLER BEDA VA Y APILIR 
Digerleri i!rin yalmz yaptlan masraf bedeli ahmr. 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl ILANLARI 

1 - 936-937 ders senesi i.~in 
KuleU, Maltepe ve Bursa lise · 
lerile Kmkkaledeki Askeri San'
at lisesine ve Konya, Erzincan 
AS. Orta mekteblerine talebe 
ahnacakttr. 

2 - Kabul tartlart AS. Lise 
ve orta mektebler talimattnda 
yazthdtr. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik tubelerinde 
goriilebilir. 

3 - lsteklilerin atagtda ya~nlt 
hususlarJ da goz oniinde bulun -
durmalar1 li.ztmdu. 

A-Biitiin mekteblerde kaydii 
kabul 1 temmu~ 936 da bastar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii -
sabaka imtiham da 15 agustosla 
21 agustos arasmda yap1hr. 

B - Mekteblerin bulunduklarJ 

yerler haricindeki mevkilerde o -
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar hulunduklarJ yerlerin As -
kerlik !Uhelerine miiracaat et • 
mis olmalarJ li.ztmdir. 

C - Ka~ul tartlarmi ta~Jyan 
istekliler evrakm1 tamamlattmp 
Askerlik tuheleri vasttasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki olmad.,n 
hicbir istekli mektebe gitmeme· 
lidir. 

D - Miisabaka imtihamna 
girmek i!rin davet edilen iatek • 
lilerin imtihan yapilacak yere 
kadar gitmek ve imtiham kaza -
namaymca geri donmek i~in ya· 
pacaklart masraflar tamamen i11. 

tekliye aiddir. Bunun i~in de gi· 
dit ve doniit masraftm beraber 
gotiirmesi lazund1r. 

E - fstekli mektebe kabul e
dilmedigi takdirde hi~bir hak id
dia edemez ve bir sene terki tah
sili olanlar da mektebe ahnmaz
lar. 

4 - Mektebler leyli ve mec • 
canidir. Talebenin ia,esinden 
ba,ka giydirilmesi, te~hizah ve 
kitablari mektebe aid olduiu gi· 
bi ayr1ca heray bir miktar maa~ 
ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden· 
ler miisahaka imtihanma girerek 
kazandtklari takdirde miihend1s 

ve fen memuru yeti,tirilmek ii • 
zere Avrupaya tahsile gond~ri -
lir. «18» (3244) 

ol~i.i Uzerine 
F enni Kasrk Baglan 
Mide, barsak, bobrek 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
ol~ii tr-rifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

ir sokag1 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

aklidcilerden 
sakmmu 

TURK OKUTMA 
Kurumu Miidiirliigiinden: 

Denizyollari 
i~LETMESi 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~1 

Tel. 42362- Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

lstanbuldan cuma giinleri 
kalkarak Armudlu ve Gem -
lige ugrtyan posta1ar badema 
Armudluya ugramryacak Mu
danyaya kadar gidecektir. 
Buna mukabil cumartesi pos ~ 
talarJ Armudluya ugr1yarak 
Mudanyadan sonra Gemlige 
gidecektir. 

Gemlikten cumartesi giin -
leri kalkarak Mudanya ve 
Armudluya ugrtyan postalar 
da badema Mudanyadan kal -
karak dogru lstanbula gele -
cektir. 

Buna mukabil pazartesi 
giinleri Gemlikten bir posta 
kalktp Mudanya ve Armud -
luya ugr1yacakhr. (3688) 

KOMANYA SEYRlSEFAiN !DARES! 
HAREK.ET EDECEK V APURLAR: 
PRE~CIPESSA MARiA vapuru 6 

temmuz pazartesi saat 14 te (Kosten -
ce) ye. 

DACiA vapuru 7 temmuz s~ saat 
18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve iskende
riye) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahaye, Lwaw ve Wars -
zawa ic;in tenizlath fiatlarla miitte -
hit biletler verilir. Biitiin Romanya, Po· 
lonya ve Tuna limanlar1 ic;in ve Tiirkiye, 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki i.tilaf 
mucibince merkezi ve §ark! Avrupa ic;in 
tenzilatl1 fiatlarla e~yayi ticariye sevk 
ve nakledilir. Fazla tafsilat i.c;in Galata 
nhhmmda Merkez Rthtim hamnda kain 
istanbul umumi acentahg.na milracaat. 

Telefon: 44827/8 

GAZO~ UNU VE MADEN SUYUNU 
HER VERDE TERCIH EDiNIZ 
GALATA ARABOGLU N~ 6 

NASH~ llACl 
KANZUK . 

m 
ba ... 

Nastr ilact biitiin diinyaca tamn
mt~ttr. En eski nas1rlan bile ko · 
kiinden <;1kanr. 

iNGiLiZ KANZUK. ECZA~ESi 
Beyoglu . istanbul 

r-

(:ikolata lezzetinde nefis bir 
me~rubat olan 

G 0 G 0 M A l T ( Kokomalt) 
siitiio bt>sleyici k1ymetini 

o" 70 ARTIRIR. 

Tiirk Okutma Kurumu, 936 ydt tem

muzunun be~ine tesadiif eden pazar 

giinii saat on dortte, fevkalade olarak 

ic;tima edeceginden saym iiyelerin mez

kU:r lriiD ve saatte Daru~~afakada bulun· 

I malar& rica olunur. 

a• zu edildikte duununa kii~iik bu:z; 
pan;alan veya buzlu krema i.ave 
edilerek soguk ta i~ilebilir. 

• Her yerde sahhr, __ .... 
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~ 'Iemmuz 1936 CUMHUBIYET 

' 
I•IA,-.I8fln1ZI Bah~e· SALiH NECATi ~en al!:i:f re.~e~el~riniz biiyiik bil dik- FQSF AT1•N NECATI• <;:ok k1ymetli bir bebek fldasuhr. B•nunla bcs. 

Gy kapada at, c1 1 b1r tstikametle haz1r amr. lenen yavrular tombul ve kuvvetli neiJ'eli olar, 

~-··· 
~rERLODENT f# dit macununu • 
~erc;jl) edecekslnlzJ 

' ~ ira qs~tztn bilcOmle ,eraitt sthhiyesini 
1ttaiz olan bu macun dl,lerl cilrOmekten 
lkorur, di!ii etlerinl kuvvetlendirir, nef~s~ 
serinl"etir ve lnsantn g6rOn0~ efestm 
arttrtr. 

N af1a V ekaletinden : 
20/7/936 pazartesi giinii aaat on bette Ankarada ~af1a Vekaleti 

Yapt ltleri Eksiltme Komisyonu odasmda «31546» hra «14» kurut 
ketif hedelli Polath Jandarma techizat amban intaatx kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmuttur. 

~artname, mukavele proje1i, Naf1a itleri teraiti umumiye1i, fenni 
tartnarne, ketif cetveli, proje ve tafsilat .reaimleri «155», kurut mu
kabilinde Vekalet Yap1 ltleri daireainclen verilecektir. 

Muvakkat teminat «2366» lirad1r. 
lsteklilerin teklif mektublarma Na.f~ N~kileti.nce,.¥eril~ mil 

te 1 1 eai aam1 ilittirmel;ri laztmdir. ., r 
Ekailtmiye gireceklerin teklif mektublarm1 20/7/936 pazarte • ,r 

giinii 1aat on dorde kadar Yap1 itleri Arttlrma, Ekailtme ve !hale 
Komiayonu Reisligine vermeleri laz1mdu. «1519» (3634) 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirll)a 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli T1p Talebe Yurdu talebesi i~in olbaptak~ ~ii~uneleri ~e 
f&rtnamesine gore 1850 metre lacivera elbiielik kumat de 630 .met· 
re paltoluk kumat kapah zarf auretile ekailtmiye konmuttur. 

1 _ Eksiltme: Cagaloglunda S1hhat ve l~timai ~u~~e.~et Mii -
diirliigii binasmdaki Komisyonda 20/7/936 pazartes1 gunu aaat 15 

te yaptlacaktir. 
2 _ Tahmini fiat: Elbiselik kumatm bir metresi 525 ve paltoluk 

kumatm bir metresi 425 kuruttur: 
3 _ Muvakkat teminat: 929 hra 25 kuruttur. . 

inonii 
.~ A~1k Eksiltme ilan1 

Sarbaybg1ndan: 
1' - Takriben 80 • 100 hektar olan lnonii kaaabas1n1n 1/500, 1/1000 

ve 1/2000 mikyasmda haritalar1 yap1lacakbr. 
2 - Bu it iizerinde miistakbel plan da yaptlacakllr. 
3 - Y apttrdacak it in hududlar1 a~tk eksiltme tartnameain~e goa • 

terilmit olup dortte ii~ii kasaba dahili ve birisi de tarla ve bah
~eliktir. 

4 - Muhammen bedeli 1550 lirl}dtr. 
5 - Muvakkat teminat ak~esi 116 lira 25 kuruttur. 
6 - Tediye tartlart, hususi tartnamede goaterilmittir. 
7 - Miinakasa miiddeti 25 haziran 1936 giiniinden 15 temmuz 

1936 ~artamba giinii aaat on bete kadar olmak iizere 21 giindiir. 
1 8 - 2490 aayth kanunun hiikiimleri dahilinde miinakaaaya itti • 

rak etmek istiyen taliblerin timdiye kadar bu gibi itleri mu • 
vaffakiyetle hatarm1f olduklarma ve yapm1f olduklar1 hari • 
talarm aid bulunduklar1 makamlar tarafmdan tasdik edil • 
mit olduguna ve ihale giiniinden en son aekiz giin evvel Ba -
ymd1rhk Bakanhima miiracaatle alacaklar1 fenni ehliyet -
name ibraz etmeleri mecburidir. 

9 - Bu babda fazla malumat almak istiyen taliblerin 1nonii ~ar· 
bayhgma miiracaatleri ilan olunur. (3593) 

SATILIK 

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

elektrik motorile miiteharrik, S. K. F. bilyah transmisyon tesi -
sath derhal itlemege haztr bir marangoz fabrikasmm makine ve 
tak1mlar1 miiaaid teraitle sabhkbr. Fabrika binasmm kiras1 ~ok 
ucuzdur. 50 • 60 it~i itliyebilir. Her tiirlii malumat i~in Beyoglun· 
da, Yeni~arttda 40 No.h yaz1haneye miiracaat. Telefon: 41292. 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - ~ehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptll'llacak asfalt ve par

ke yol intaab on bet aiin ~iiddetle ve kapah zarf usulile ekailt • 
m.iye konmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 497,000 liradtr. 
3 - Muvakkat teminah 23,630 lirad1r. 
4 - ~artname ve ketifnameai Belediye Fen 1tleri Direktorlii 

giinden 12,42 lira bedel mukabilinde al'l(lacakllr. 
5 - lsteklilerin 10 temmuz 936 cum a giinii aaat on bet bu~uk

ta Belediye Enciimenine miiracaatleri ve usulii dairesinde tanzim 
ediie~ek zarflarm1 ihale saati olan on bet bu~uktan bir aaat evvel 
yani 1aat on dort bu~uga kadar Belediye Enciimenine vermeleri. 

6 - lateklilerin eksiltmege airebilmeleri i~in Fen ltleri Direk • 
torliigunden bu ite aid ehliyet ve1ikast ~m1f olmalar1 lbtmdtr. 

(3529) 

' ·JI Odeniis 
' 

3554/76-lira-ketifli demir ortii &!;lk ekailtmiye konulmuftur. thale 
13/7/936 pazarteai giinii aaat on dortte yaptlacaktir. Fazla izahat 
almak ve tartnamei fenni ve saireyi gormek iizere Uray Enciime • 
nine miiracaat edilmeai ilan olunur. (3675) 

~----~----~~~~~~--~ 
I TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

3 iincii ke,ide 11 Temmuz 936 dadar 

Biiyiik lkramiye 5 0. 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 20.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» lirahk bir miikafat vardtr ... 4 _ lstekliler niimuneleri ~emberlitat . civarmda Fua~~atatiir· 
besi kartiSmda Leyli Ttb Talebe ~~rdu merkezinde goreh1hrler ve 

tartnameyi de parasiZ olarak al~db1Th~ler. Od k .. t j '• • 
5 -lsteklilerin carl seneye at tcaret aSI vesi 851n1 gos er. stanbul Universttesi Artttrma, Ek-

meleri. Bu ite yeter· muvakkat teminat makbuz veya ban~a ve teklif 
ktublarml ve 1492 aayth kanunda yaz1h veaikatar1 eks1ttme •aa. siltme ve Pazarhk Komisyonundan: 

tm1·neden bir Jaat evvel Komisyona vermeleri. · (3683)_ 1. - 1 - Bedeli ketfi 35696,25 1ra olan Hayvanat ve Nebatat Ensti • 

·~DAS WORT II tiilerine yap1lacak mobilyalar kapah zarf uaulile ek1iltmiye konul • 
Almaoca ayhk edebi mecmua mu,tur. lhale 16/7/936 pertembe 1aat 15 te Rektorliikte yapdacak • 

Temmuz 1936 aytndan itibaren MOSKOVA'da ne,redilecektir br. Bu ite aid tartname ve saire 178 kuruta Rektarliikten pazarteai 
Tahrir Heyeti· Berthold Brecht, Lion Feuchtvanger, Willi Bredel ve pertembe giinleri ahn1r. 

. Tom•• Mann, Stefan Zveig, Arnot- Zveit, An~a 2- Eksiltmiye gi'rebilmek i~in 2678 lirahk ilk teminat yallrmalarr 
• • Segers, A. Doblin, Max Brod, Osear • Marta 

Muharrr1rler1 Graf, Egon • Ervin Kisch, Heinrieb Mann, ~u- ve 5000 lira.hk mobilya iti yapm1f ve bizzat fabrika 1ahibi oldukla • 
dolf Olden, Bruno Von Salomon. Ludvig Win· 

• der, Ernst Toller vesaire.. rma dair Istanbul Baymd1rhk Direktorliiiiinden kagtd almalar1 la • 
Behar nUshaSI 100 sahifedlr • Flat1 40 kuruftur z1md1r. latekliler o giin saat on dortte tekliflerini Rektorliiie vermit 

1 

Kapaii Zarf 
EKSiLTME 

SUIVIER 

Usulile 
iLANI 
BANK 

Umum Miidiirliigiinden: 
1 - lzmit Kag1d ve Karton fabrikaat aahaamda yaptlacak revir 

ve eski kagw 1d ambar1 1' t h'd' f' 'I k 1 ntaa 1 va 1 1 1at eaas1 e ve apa 1 
zarf usulile ekailtmiye ~tkarilmttbr. Tahm' 1 · t 
bedeli (20,780) liradtr. ' 10 0 unan Infa& 

2 - Bu ite aid eksiltme evrak1 funlard1r: 
A - Eksiltme f&rlnamesi, 
B - Mukavele projesi, · 
C - F enni tartname, 
D - Vahidi fiat ve ketif hulaaast, 
E - Huausi ve s1hhi tesisat tartnamesi, 
F - Planlar. 
lstiyenler bu avrakt bir lira mukabilinde Siimer Bank fa. 
tanbul tuhesinden ve Ankarada Siimer Bank Muamelat 
Miidiirliiiiinden satm alabilirler. 
Eksiltme 10 temmuz 1936 cuma giinii aaat 16 da Istanbul. 
da Galatada, Bankalar caddesinde Siimer Bank ~ubeain • 
de icriJ edilecektir. 

4 - lsteklilerin (1558,50) lira muvakkat teminat vermeleri la
Z1mdir. Bundan hatka, eksiltmiye girecekler. ilan olunan 
intaat cesametinde intaat yapm1f olduklarmt teklif mek _ 
tublarma leffedecekleri vesaikle ispat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektublart, yukartda yaz1h giin ve aaatten Wr saat 
evveline kadar Siimer Bank Istanbul ~ubesi Miidiirliiiiine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmit bulunmahd1r. 
Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ihale saatin • 
den bir aaat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekil
de kapattlm1f bulunmas1 li.ztmdtr. 

Agr1 Ilbayhg1nda : 
Ekailtmiye konulan it: Karakoae. Van yolunun 0 120 kilo . 
metres in de ve 40 metre. a~1khg1nda bir ahtah koprii intaab. 

2 - Bu itin tahmin bedeli 9788 lira 79 kuruttur. 
3 - Bu ite aid evrak tunlardu: 
A- Ekailtme tartnameai 
B - Mukavelename projesi 
C - Naf1a itleri teraiti umumiyeai 
D - F enni tartname 
E - Ketif cetveli 
F- Proje. 

latiyenler bu · tartnameieri ve vrak1 paraatr £nciimen kale _ 
minden alahilirler. 
Eksiltme 31/7/936 cuma giinii aaat 16 da Vilayet Endimenin
de yap1lacaktJr. 

5 - Ekailtme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
6 - Ekailtmiye gir~bilmek i~i~ isteklilerin 754 lira 1b kur~~. 
7 - Muvakk~t temmat verg1s1 ve bundan batka Ticant Odaa1 1,e

sikasile Naf1a Miidiirliigiince tasdik edilmit fenni ehliyetn • 
meyi haiz olup gostermesi laz1mchr. a 

8 - Miiteahhid haricden kereste tedarik edemezae Kara orman • 
larmdan verilmek iizere miiteahhide vesika verilecek ve ra
yic ona gore tadil edilecektir. 

9 - T eklif mektublan yukar1da dordiincii maddede yazJ}1 saat • 
ten bir saat evveline kadar Agn Vilayeti Daimi Enciimen Ba,. 
kanhgma rnakbuz kar91hgmda verilecektir. Mektub posta ile 
gonderildikte mektublarm nihayet dordiincii ntaddede yaz1h 
aaatte gelmit olmast ve d1f zarfm miihiir mumile iyice kapa. 
blmaa1 laz1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul e.dilmez. f 

KARYOLA ME$HERi 
Fabrikan1n yeni binaamda huauai aurette a~bkt metherin bir kere go
riilmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve aaglamdu. Somyelerimiz dun
yanJn en rahat aomyeleri derecesinde olnp en hassas kimaeleri memnun 
edeeek miikemmelivettedir. 

( 

H A L i L s E z E ·R 
Karyola ve mad ni etya fabrlkas1 

Sirkeci, Sallumsogiid, Demirkap1 caddesi No. 7 
Eski Ford Qaraja binas1 ) Telefon: 21632 

Hava Yollar1 Umum 
Miidiirliigiinden: 

Abone Ucretl: Senellk: Kuruf 400 • 6 ayhk kuru' 2 olmahdular. (3504) 
Bevotlunda J1tiklil L • B R E R • H A Q E T'de satJla· I - I . ~av~ YoJiar•.~evlet ~tl.e~me tdaresince, sivil pilot, u~uf makiniati 
caddeaindc 469 No. da I I y cakbr · • • g1b1 htzmetler 1~10 yehttmlmek iizere 16 gene h1'zmete altnacak _ 

Istanbul Belediyesi Ilanlart 
I• .. d -•••••• hr. Bunlar bir miiddet idarenin miinasib gorecegi itlerde takird 
stanbul Universitesi Rektorliigiin en: · . veya memur namzedi olarak !t•htbktan •onra kabiliyeti goriilenle _ 

Aded .Belediye. :Sular Idaresinden: rin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunlarm takird olarak 

1 ~ahtl1klar1 miiddet~e, yiyecek ve giyecekleri idarece temin oluna • 
Birinci Dahiliye Kliniii Do~entligi 
Mikrobiyoloji ve Si!-11Jmlar ~il~isi 
laboratuar1 Do~entligi • 2 
'Marazi T etrih labOFatuan Do~entligi 1 

h Yukartdaki listede gosterilen klinik ve laboratuarlarindaki miin • 
• al Do~entliklere talib olacaklar1n Rektorliige miiracaatleri. (3469) -

Ankara Belediye Reisliginden: 
Su itleri idaresi i~in diplomah bir makine miihendiaine ihtiyac 

Vard1r. A.yhk iicreti 300 lirad1r. Ecnebi lisan bilenler tercih edile -
cektir. lstekliler veaikalarile birlikte Su ltleri Miidiirliiiiine miira ~ 
caat edebilirler. «1493» (3581) 

Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 
Adalar • Anadolu - Yalova liath yaz tarifeai 2 temmuz 936 per~ 

~mheden itibaren tatbik olunacakbr. Yeni tarife iakelelere as1l • 
m1thr, (3654). 

~ebekede yap1lan · takviye ameliyeainden dolay1 temmuzun altm· cag1 gibi kendilerine bir liraya kadar giindelik de verilecektir. 
Cl pazartesi ve yedinci sah giinleri aktam aaat yirmi ikiden aabah Kabul tartlar1 fUnlardtr: 
alttya kad~r tehire Terko~ su~ verileceiini muhterem halka iti • 1 - Pilot olmak istiyenlerin lise, U!tUf makinisti olacaklarm da 

. 1 (3689) orta veya Sanayi mektebi mezunlar1 olmalar1. zar arimtzla bildiririz. 
fitiWlfl 2 - Havacthga miisaid bir 11hhatte olduklarmm reami bir heyeti 

Ketif bedeli 998 lira 91 kurut olan Floryada yap1lacak 294 metro 
fO&e a~1k ek1iltmiye konulmuttur. ~artnamesi Levaztm Miidiirlii • 
i\inde goriiliir. Ekaili:miye girmek iatiyenler 2490 numarah kanun -
da yaz1h vesika ve 75 lirahk .muvakkat teminat makbuz veya mek -
tubile beraber 4 temmuz 936 cumartesi giinii saat 11 de Daimi En
ciimende bulunrnahdtrlar. «B.» (3695) 

fitiWJfl 

Beyoglu Merkez nahiyesinden hat1hot olarak hulunup daireye 
gonderilen boz re~kte bir hat kurd kopeginin aahibi sekiz giin zar -
fmda miiracaat etmedigi takdirde sahlacag1 ilan olunur. «B.» (3691) 

s•hhiye raporile tevsiki. 
3 - Y~rmiden biiyiik ve otuzdan kii~iik yatta olmalart. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hi!rbir halleri 

olmamas1. 
5 - tdare hesabma Avrupada bulunduklar1 miiddetin en az alh 

miali idarenin miinasib gorecegi iicretle idare hizmetinde ~ahta -
caklarmt miiben:in bir katibiadil aenedi vermeleri. 

6 - Tiirk olmalan 
Bu ~eraiti haiz olanlardan ingilizce, almanca veya frans1zca ~i • 

lenler tercih edilecektir. tatiyenlerin 25/7/936 tarihine kadar res~m
leri ve diger vesikalarile birlikte Ankarada Hava Yollap ldare•me 
miiracaatl~ri. «.1529» (3676) 


