
• 
4 

r 

' 11 

t 

Y erli Mallar Sergisind 

R 
• 

• 
• 

Paviyonunu ziyaret 
etmegi unutmaytntz 

Milyonlarca ki§inin kullandigl bu iki methur Turk 
miistahzartni, serginin en giizel ve en ~OK ragbet 

kazanan paviyonunda haztrlanuken goriiniiz. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundarl! 

Mektebin mayts 937 senesi nihayetine kadar ~amattr yakamasl 
a~tk eksiltmiye konulmuttur. Yakanacak ~amattrm miktart «125000» 
par~a olup heber par~astnm y1kama tahminl fiab «3» kuruf ve pey 
ak~eai c281 » lira «25» kuruttur. Eksiltmesi 6/7/936 saat 14 te ya
ptlacagmdan isteklilerin tartnamesini gormek i~in mekteb dahilin • 
d~ Komiayona hergiin ve eluiltmiye girmek i~in de belli giin ve 
.. atte mftncaatlori. _(3419) 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRLAR 

HER VERDE 
SATILIR · 

.AMERiKAN MAMUL..ATIOIR 

D • • 
- Kocam, bir FRiGiDAiRE alabm diyordu .•. 

Adam send e... Buz dolabtnin elektrik sarfiyatma 
kim dayantr? dedim! 

Bunun iizerine kocam giildii ve dedi ki: Yav· 
rum, her buz dolabt FRiGiDAiRE degildir, 
alaytm da gor. i,te bir ay oluyor ..• Demin elek· 
trik hesabt geldi. .. Meger hem en hem en fark yok 
gibi bir fey. Ben ~ttun, sen .de ,a,, diinya 
AI ' a em sasstn ... 

' ' 
FRiGIDAiRE'in ne h;ln bukadar 
az elektrlk sarfettiglnl merak 
ediyorsaniZ soyliyelim. 

FRiGiDAiRE batka soguk hava 
dolablar1nda bulunm1yan ve 
ken dine mahtus olan EKO VAT 
kompresorU ile lfler. EKOVAT 
lse elektrlk sarfiyatlnl 0{o 50 ye 
kadar azalt1r. 

BOURLA BiRADERLER ve Siirekast 

p 
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Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi- izmir: Gazi bulvar1 ve 

S A T i E' nin biitiin 'ubelerinde 

jiN 
Sahib ve Ba~muharriri: Yunu• Nt~~ 

Umumi ne§riyatJ idare eden YaZJ H1 

Mildiiril: Hikmet Miinif 

FreDsi ve belsoguklugundan,. muhafaza eden en miiessir ilacbr. 
Halt tasjiyede Matbaactltk ve Ne§rtval 

fiirk Anonim ~irketC 



BUG UN 
2 nci sahifemizde: Siyasi icmal. 
::; iincii sahifemizde: Ulusla§ma - Dev
letle~mc - Receb Peker. 

Hay at 

Ansiklope 
5 inci sahifemizde: Terbiye bahisleri -
Selim S1rn Tarcan. 
6 net sahifemizdc: Spor habcrleri. iSTANBUL • CA(;ALO(;LU 

ve ve herkes 
..) 

Onbirinci YII SaYJ: 4361 Telgraf ve mektub adresi: CUmhurlyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Pazar 5 Temmuz 1936 
Telefon: Ba§muharrir ve evl: 22365 Tahrir heyeti: 24298 idare ve matbaa k1smllo Matbaacil!k ve Ne§rlyat l';llrketl 24299 • 24290 

ogazlarda Tiirkiyenin 
Hakimiyet ve emniveti 
Mevzuu bahistir 

T abii ba~ka memleketlerin baz1 
kay1dlar ve §artlar altmda ser
best ge<;i§ haklanna hale[ ver-

memek iizere. Enine ve boyuna Ti.irk top
raklan ve Turk sulan olan Bogazlarda 
ifiirk hakimiyetinin soz giitiiriir hic;.bir ye
ri yoktur. Orada ba§ka milletlerin bizden 
istiyebilecekleri §ey onlann Akdenizle 
Karadeniz arasmdaki bu gec;.idlerden is
tifade eylemelerinden ibarettir. Biz on
lara aid olan bu hakk1 (emniyet ic;.inde 
gec;.i~ serbestisi) adm1 takhgJmJz bir pren· 
sipe baglad1k. Bizim ic;.in emniyet, onlar 
i in gec;.i§ erbestisi. 

Ticaret gemileri ve sulh bali ic;.in gec;.i§ 
Serbestisi mutlc.ktJr. i§in emniyete taal
luk eden kay1d ve §artlan barb gemileri
ne, barb ic;inde ticaret gemilerine ve Ka
radenizde sahildar olan ve olm1yan dev
]etlere gore muhtelif ~ekiller ve §artlar 
almaktad1r. Biitiin §ekillerin ve §artlarm 
yanmda mi.inaka~aya tahammi.ilii olm1yan 
esas1 unutmamak laz1md1r: Ti.irkiyenin 
emniyeti, Tiikiyenin istik!.il ve emniyeti 
he5abma Bogzlar i.izerindeki kat'i haki
miyeti. 

Emniyct bak1mmdan Bogazlarm tah
kimine liizum goriilmiyen bir zamanda 
ifiirkiyenin o hususta verilmi~ olan mun· 
zam teminah da nazan dikkate alarak Bo
gazlann gayriaskeri bir vaziyette kalma
sma ll'luvafakat etmi~ oldugu malumdur. 
~ncak zamanla diinya i§leri Umumi 
Harbden sonra be§erin besledigi su1h ide
f-lini tahakkuk ettirmekten uzakla§tlkc;a 
uza·lda~masma kar~I bi.iyiik devletlerin 
sarih taahhiidler aldiklan vaziyetlerdeki 
~arantilerin de i~1emedigi hayret ve deh
~etle goriildiikten sonra artJk Tiirkiyenin 
Bogazlar reiimini kendi emniyeti bab
mmdan her tiirlii endi~eleri bertaraf ede
cek bir !jekle ifrag etmesinden daha tabii 
Ye daha zaruri biqey olamazd1. 

E bab1 mucibesi c;ok kuvvetli olan da
amaZl entli en 1mize halle kalkl,nnya• 

rak onu Lozan zamanma aid ilk Bogaz
lar mukavelesini imzahyan devletlerin 
tetkik ve miizakerelerine arzetmegi tercih 
ettik. Bu diiriist hareket taTZimiz her ta
rafta hiisnii telakki olunurken umumi su
rette davamiZm Bogazlan tahkim etmek
ligimizden i?aret esasJ dahi kabul olunu
yordu. f!akika_ti halde Montrode Bogaz· 
lara yenlmek Istenilen ye · .. · 

k 
m re)Jrnm cere· 

Yan etme te buluna ·· k I . . n muza ere en esas-
tan ZJyade teferruata taall.k 1 k 
d. B ~ u ey eme te-

Ir. ogazlarm tahkimine k ') . . . .. 1 b'[ h' ar~1 1 en su-
ru e I en ~~bir itiraz kt H . 'I . . yo ur. atta tJca-
ret gem1 enmn Tu··rk . .1 k 

d b . emmyetJ e mu ay-
ye ser est gec;1§]er · b'l .. k 

k.1 . 1 I e muna asa mev-
zuu te~ I etm1y B' k ' 
1 · · B v I or. 1r ISim harb gemi-
enmn ogaz ard . 

b .. an ge<;J§ tarzland1r ki 
az1 devletler 1c;1n hJ'r I k b' .. · f' ara 1 1r nevi IZ· 

zetme 1s meselesi ha11· d 'h .1.f 
d b'] •v· n e 1 t1 a manzara-

Sl arze e 1 d1g1 gorliim .. 1.. A k 
h b I d u~ ur. nca son 

a er er en tama ·1 f 
h. I m1 e te erruat say1lacak 

ma 1yette o duguna .. h I 
nokt · ~up e o m1yan bu 

a1 nazar farkl d h' .1 guna hi.ikmedil an~m a ~. zat oldu-
c:: k mek laz1m gehyor. 
....,ar ve garb I k I . 

b _ I . mem e et ermde tektiik 
az1 gazete erm b k . 

iizen'nd '] . . u no taJ nazar farklan 
e I en geri h h ld sozler s·· l . ve er a e c;.ok yersiz oy emts olm 1 v . B v 1 ·

1 
a anna ragmen b1z 

ogaz ar mese esinin h k '· h k'k tamamen I a ,,a ve a I ate 
uygun 0 an r· k . d . 

Cle yeni b' . . ur tez1 anesin-
lr te)Jffi e b vi v 

§iiphesiz tela'·k· d' sasma ag anacagmi 
ta yen· -T .. k··. I e. IYoruz. Bu netice §ark· 

I ur lye tie d v• b' 
gunu biitiin d.. e~l§en 1r~ey oldu-
olacakhr. unyaya bJr daha gostermi§ 

Filhakika Bogazlar • . . 
baZ! zihinlere b m.eseles1 denJ!mce 
b. . . u meselemn ld k 1r maz1y1 d ld 0 u <;a uzun o uran ta 'h' h 
haciim ederek nl n 1 ahralan te-
lann tufam irin°d ann bazJlan bu hahra-

y e ortadaki . T" k' 
realitesini gozd k Yem ur 1ye 

. en a<;ITm!§lard M J• rnaruf bir Ingi[' Jr. ese a 
. . 1Z mecmuas1 ola Ek 

mrst 27 haznan tarih]' .. h n ono-
.. k f I nus asmda Mon-tro on eransmdan v B v I 
d k I · e ogaz ardan bah-

51' en rna a esmde "U B v I 
k. · d . " ya ogaz arm tah-

Jmm en en Zlyade S . 1 1 . 
Cumhuriyetinin . t'f d OVJyet er thhadi 

IS I a e d ~· • • 
d b. h e ecegm1 Ima 

e en 1r mu akeme tar k'bl ·· 1 Zlm ta 1 e ez-cum e: 

«- Bogazlara hakim I b'l k .. r 1 v l o a 1 me 1c;m 
yar 1gm am area besled'v• 1. S 1. R k d. . 1g1 erne 1 tam 

usyaya, en Isme peyk I T·· k d 
I . .1 • o an ur ev· 
eh vasitasJ e m1 tahakkuk t . k . " 

D . f . e hrece hr ~» 
1yor ve ng1lterenin b" I b' d 

~ k k 1. oy e 1r~ey en 
.KOr ara on a e mden oe[d'•. k d 
h I f d v. . " 1g1 a ar mu-

a e et e _ece~mJ anlahyordu. 
Halbuk1 buka~ giindenb · · B .. I .. . . . en yem o-

gaz ar re)Jml I<;Jn takib ett'1v • • d . • gimiZ ava· 
da guya Rusyamn menfaatini ve dostlu-
iunu nazan dikkate almam1 oldugumuz-

[Arka!1 Sa. 3 siitun 8 da] 

YUNUS NADI 

Hitler $iddetli bir nutuk sOyledi Bogazlar davasmda yeni safha 

"Biz cevabtmtztroktan verdik ltalya, v<:rilecek karara 
~ ' muhal1f kaltrsa ... 

·lakin anlamak istiyen yok !, 
Alman devlet ((Biz kuvvetini askerlik reisi ~oyle diyor: 

alanlardaniz ve sorulan kudretinden suale cevab 
verecek kadar kuvvetli ve 

Berlin 4 (Hususi) - Vay· halinde kahyor. 
marm 926 da geri almmasmm Ben milletime fenahk ya • 
yildoniimii miinasebetile ak . parsam veya iyilik yaptigiml 
tedilen toplanhda M. Hitle1 one siirerek herkesi aldat!rsam 
mi.ihim bir nutuk soylemi§tir biiyiik Alman milletinin bunu 
Siizlerine: derhal anhyarak beni dogru 
«- Bu ana kadar bize sui · yola gotiireceginden hi~ kimse 

hu bah§etmi§ olan Cenab1 Hak >iiphe etmemelidir ve bunu ben 
ka arzu ~iikran ve bu sulhun de le boyle biliyorum. 
vam1 ic;.in dua ederim. Fakat Bana bugiin «nic;:in Alman-
§Unu hat!rlatmak isterim ki bi vay1 sen idare ediyorsuun )» 

zim ic;.in §erefsiz ve hiirriyetsi · diye soranlar olabilir. Onla-
sulh olamaz.» ra milletimin baz1 i§lerine yar-

Diyerek ba§hyan Almar dim ettigimi, fakat onu idare 
devlet reisi demi§tir ki: edenin bizzat kendisi oldugu -

«- Fransada si:iylenen soz- nu soyliyebilirim. 
ler hep gayet k1sa ve manas1z M. Hitler nutuk sayler ken Biitiin suallere . ve iddialara 
kahyor. Bizim siizlerimiz ise benim degil, \ ""' ~ I cevab benden degil, milletimden alma -
milletimin siizii ve milletimin cevab1dlr. Hiicum kit'alari bilir. Benim cevab1m, onun; onun cevab1 
Ortada bir sua! ve cevab meselesi var. benimdir. 
Halbuki esas clava §udur: Dantzigde toplan1yor 0 halde kim sua! soracak ve kimden 

Suali kim soracak, ve cevab1 kimin 1 
--- 1 · cevab alacaklar~ Dantzig 4 (A.A.) - yi rna -

vermesi· la·z1m? B' b cevab ve k k d k lumat almakta olan mehafil, mezun IZ una rece a ar uv -
Zihniyeti kat'iyyen degi§miyecek olan b I b N · h k • 1 vetli ve ham degil miyiz? (Hazmz ses-

koca bir millet daima benimle beraberdir u unan iitiin azJ iicum Jt a a - ') 
nmn Dantzige c;.agm[mJ~ olduklan- ~ leri) · 

ve biz cevabJrniZI roktan vermi•izdir. Ne B. k d'l · · .. k I k t ,. ' m beyan etmektedir. IZ en I enm muna a§a ara ap 1· 
yaz1k ki bunu anlamak istiyen yok! Dantzig ayan meclisi reisi M. ranlardan ve gazete miinaka§alanna ce-

Biz gizliden ziyade ac;.Jk konu~an ve tl Greisser, Dantzigin ~imdiki vaziyeti vab vermekle ugra§anlardan degiliz. Biz 
boyle yapmay1 ilk vazife bilenlerdeniz. hakkmda Alman hi.ikumeti erkam kendisini askerce idare edenlerden ve 
Biz daima ac;1k arJk evet veya hay1r di- 1 d 1 1 k k t. I )'k k d t' d I 1 - :r ,: , ve parti i er eri i e goriisme i.izere ·uvve In! asKer 1 u re m en a an ar -
.Y viz. n n 'rve dairna I( Berline gitmi~tir. l damz! 
boyle kalacakhr. Dantzig 4 (A.A.) _ Dantzig Delice hareketlerin hayram olm1yan 

insanlar vard1r ki kendi korkakhklarm- M I R M G AI I · d' J ec isi eisi : reiser, Cenev· man ar ~~~ 1 e~ zor zam~n anm Y.~ • 
dan kendi giilgeleri arkasmda saklamr - reye hareket ebm~tir. )) ~1yorlar. End1 e dunyay1 gunden gune 
lar. Biz onlardan degiliz. Biz kendi mu- daha fazla sarmaktad1r. Fakat biz her 
kadderatm1 yalmz kendi idare eden bir a~l~§Jlmazsa veya anla')mak isteni.lmezse zamankinden daha metin ve kaviyiz. 
milletiz. 0 hal de or~aya. atda_n bir mese~ mc;.m meydana ko~u~~r. Bunl_ar ~§te. bu Vayman, bizden alanrdan geri aldJgJ· 
leyi ac;.Ik konu~mak 1stenz. B1r mesele k1 sebebden dolay1 kuc;.uk :ve nellcesJz I§ler [Arkas1 sa. 7 siitun 3 tt!l 

························································································································································································ 
Afi~j skandah 

Miiltezim, Belediyeyi de 
feci vaziyete Soktu! 

Vekaleti yaln1z · hukuki 
degil, ha,ka cephele den 

tahkikata ge~melidir 

Dahiliye 
baktmdan 

de siiratle 
Belliba~b mes'uliyeti 

mucib noktalar 

I bulunm1ya te§ebbiis edilmesinin ve 
hatta bulunulmasmm tevlid ettigi ha -
dise mahkemelere, ~urayi Devlete ve 
Dahiliye Vekaletine intikal etmi§ bu -

(Afi§aj ucreti) nami altmda tama.- lunmaktad1r. 
men kanunsuz, tamamen halt~IZ ve h1g istanbul Belediyesi, hi<;bir kanuna 
bir hizmet ve emek mukabih ?lmad~v~ istinad etmiyen (afi§aj ucreti) nam1 al
ve istanbul Belediyesinin temm _ettigi tmdaki tahsilati bir (mi.iteahhid) e ver
devlet otoritesinden istifade ed1lerek dikten maada, kanunla mahsus suret!e 
vatanda~lardan her nevi vergi tut~r - salahiyct ve cevaz olmad1g1 halde ayni 
lanmn c;.ok fevkinde yiizlerce v~ bm - miiteahhide bir de Belediye resminin 
lerce lirallk cebri taleb ve tahs1llerde [Arkasl Sa. 5 siitun 4 tel 
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..... G·~;·~l bir kadir~inashk 
HaydeJberg Oniversitesi Ba~vekil ismet inoniine 

ikbsad Bilgileri fahri doktoru unvan1n1 verdi 

Oniversite, Ba,vekilimizi Biiyiik Onderin sad1k i, 
arkada§l ve Tiirkiyeye ~~ltiir sahasmda yeni bir yol 
a~an kurtaricilardan b1r1 olarak selamlamaktad•r 

Haydclberg 4 (A.A.) - T eessii_ • 
siini.in 550 inci yJldoni.imii mi.inasebetJie 
Haydelberg Oniversitesi Ba~bakan ls· 
met lnoni.ine iktisad Bilgileri fahri dok
torlugu iinvamm vermi§tir. Bununla iini
versite ismet lnoniini.in ~ahsiyetinde bii
yiik bir askeri ve devlet ~efinin sad1k bir 
i§ arkada~J olarak milletine yeni bir yol 
a~an ve ulus tarihinde gi:iri.ilmemi§ bir 
ki.ilti.ir ronesansma gotiirmi.i~ olan yeni 
Tiirkiyenin kuruculanndan birini selam

lamaktachr • BCI§vek1limiz ismet inoniL 

{ 

Frans1z Meclisinde 

26 saat siiren celse 

Bugday satJ~lari devlet 
inhisar1na abnd1 

Paris 4 (A.A.)
Meb'usan meclisi, 
milli bir bugday o • 
fisi ihdas eden ka • 
nunu 2 I 5 reye kar-
l 45 7 reyle kabul 
imi~tir. Bu ofis fi

atlerin istikranm te
min maksadile bug
d<:y sah~lan inhisa • 
nna malik olacak - ··~'~ ..... ., ... ~ 

hr. Bu mesele hak ~ "--""""'"~" 
bnda' meclisin ak - Franszz parlament(j. 

detmi~ oldugu eel- su re1si M. Heryo 

f.e, parlamento tarihinin en uzun celse -
lerinden olmu§tur. Filhakika meclis he • 
meu hemen fasJlasiz olarak 26 saat ic;.ti
ma halinde kalm1~hr. 

IArka.n sa. 3 siltun 6 dal 

···························································· 
Atatiirkiin Beyoglu Halk· 
evine biiyiik hediyeleri 

Atatiirkiin Beyoglu Halkevine hediye 
ettigi imzah fotograflan diin biiyi.ik me
rasimle Halkevinin biiyiik salonuna ta1ik 

I edilmi~tir. Yukariki resim, Bi.iyi.ik ~efin fotograf
lan salona talik edilirken almrru§hr. 

ingiltere anla~may1 imza edecek ve 
Akdeniz filosunu kuvvetlendirecek 

Montriiden bir mam::ara: Sold a konje ransm toplandzfil Montrdpalas btnast 

ingilizler muaddel . bir 1 feransmm heyeti umumiyesinin 
toplantJdan evvel muvakkat bir itilaf 

konvansiyon pro jesi de edilmesi i<;;in Cenevrede 
~orii§meler yap1lacakhr. Tiirkiye, Bo 

verecekler gazlar iizerindeki hukuku hi.ikumra 
kay1d ve tahdidi tazammun eyledigi 

Deyli T elgraf gazetesinin diplomasi nedilebilecek her tiirli.i fikir ve 
muharriri Cenevreden son c;.ek'tigi telgraf· kar~J hassasiyetini muhafaza 
ta Bogazlar anla~masmm hangi safhalar- Bogazlann beynelmilel bahri giizer 
da bulundugunu ~u suretle izah etmi§tir: gah oldugu prensipinin muhafua edile 

«Cumartesi Montrode Bogazlar kon -. r Arkasl Sa. 4 siitun 4 till 

························································································································ 
Asantblenin karar1 
Habe,istanin 

fakat iste 

• • tamam1yeti taniniyor, 
· istikraz verilmiy 

Habe.~ imparatoru Negus IX i$aretlil Mtlle tler Cemiyeti a c•mblesind~>, aza 

Cenevre 4 (Sureti mahsusada giden vecibeleri hatulat!l. Milletler c~Tn11V .. Itll 
arkada§JrniZdan) - Asamble son ic;ti- nin Habe*istam kurtarmaga mecbur 
maim bugiin akdetti. T oplantJ c;.ok hazin dugunda mar etti. Lakin miidafaasm 
oldu. Herkeste, azc;:ok evvelden malum inceligine ve k1ymetine ragmen mecl' 
olan bu sondan, dolay1 bir teessi.ir sezili- verdigi karan degl~tirtmege muvaffak 
yordu. lamadi. ' 

Habe~istan · hiikumetinin miidafii olan . A5amble Habe§istan istiklalirii tam 
profesiir ]eze si:iz ald1 ve bi.itiiri talakatirii yan, fakat istenilen istikra7J 
kullanarak bu memlekete kar~1 Cemiyet malum karan kabul etti. Reis M. 
azas1 milletlerin· deruhde etmi~ olduklan . ....................................................................................................................... . 

Bulgar kabinesi~ diin 
Krala ·istifas1n1 verdi 

Y eni . kabineyi de siyasi · te.~ekkiillere istinad 
ederek Kose ivanof kurdu, yak1nda Belediye 

ve meb'us intihablar1 yapdacak 
Sofya 4 (Hususi muhabirimizden) -1 

Bulgar Ba~vekili Kose 1vanof bu sabah 
saat 1 I de Krala kabinenin istifasm1 ver
di. Kral, yeni kabinenin te~kiline gene 
Kose !vanofu memur etti. Ki:ise lvanof 
yeni kabineyi ~oyle te~kil etti: 

Ba~vekil ve Hariciye Nazm: Ki:ise 
!vanof, Dahiliye ve S1hhiye Namt: 
Elyevm Divam Muhasebat reisi bulunan 
Krosnoski, Maarif Nazm: Mikailof, 
Adliye N azm: Elyevm T en.yiz reisi 
bulunan Karagi:izof, Maliye N a ZITI: 

Bunef. Harbiye Nazm General Cukof, 
Ticaret NaZJn: Vale£, Naf1a Na1m: 
Ganef, Ziraat N azm: Ziraat Bankas1 
umum mi.idiirii bu1unan Vanliyef, Simen
difer N azm: Elyevm Slova gazetesi 
mi.idi.iri.i bulunan Kopukaroftur. 

Y eni kabinede; Ba~vekil, Haridiye, 
Harbiye, Maliye ve Ticaret Namlan 
eskilerdir. Kabineye yeni olarak, Dahi-

Bulgar Ba$tl!kill Kdse It•anof 

liye, Maarif, Adliye, Ziraat ve 
diferler N anrlan girmi~lerdir. 

Y eni kabine, siyasi te ekkiillere i. ti 
[Arkasl Sa. 7 siitun l aeJ 
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2 CUMHURiYET 

I II II ( hir ve Memlaket Hab rleri J 
. 

VIYANA OO_N_.U$U F estivalde giire' te 
yapdacak 

Sefarethaneden 

~ahnan hahlar 
~Ikard an 

Tarihi tefrika: 83 M. TURHAN TAN memurlar 
Padi~h, ordunun Viyana onlerinde oldugunu, . . · . 
Saduazamm gOnderdigi telhisten anlaymca mu- KomJte, programa brr!;ok l~vu;re sefiri, davac1 s1fa· inhisarlarda yeniden 70 
vafakati haricinde olan bu hareketten iiziilmiistii numaralar koydu tde mahkemede bulundu memur tasfiye edildi 

' Festival programml hamlamakla me~- Bundan bir miiddet evvel 1svic;:re se • 1nhisarlar Umum Miidiirliigii tarafm -

Viya~a ~uh~sarasmda. ~izzat bulu ·1 - Kasdimiz Y amkla Kumrandt. Bee;: gul bulunan komite, bu husustaki mesai· farethanesinden c;alman a)h lane halmm dan may1s ay1 ba§mda ac;:1ga c;:•kanlan 
nan M1 yar~~duvel sah1b1 ~e bu al· kalesi hesabda yoktu. Pa§a ne acab say- sini intac etmek iizeredir. Komite, ham- tahkikat safhasJ Adliyeye intikal etmi§ ve 400 memurdan sonra bu ay ba§mda da 
c;:~kh~l~n h1~aye ed~~ke~w~·atJiler~n hii - .giSI~hk edip bu sevdaya di.i§mii§. Ho§ lanmi~ bulunan programa ilaveten 4 ve bu i§in muhakemesine diin birinci ceza ya§t altmt§t bulmu§ olan 70 ya§lt memur 
VJyetJm tasnh ve T urklugu tenzih et - JmdJ T ann a san gore. Lakin once bildi- 6 agustos giinlerinde yagh gi.ire§ mi.isaba- mahkemesinde ba§lanmJ§hr. Mahkemede ac;tga c;Ikanlmt§hr. Bunlardan 15 kadan 
mege liizum gormemi§tir. ~iinkii Viya- reydi rJZa vermezdim [ ~]. kalan tertibini de kararla~tJrmi§tlr. Bu davacJ stfatile bizzat isvic;:re sefiri Mosyo 1stanbulda, miitebakisi Anadolunun muh-
naya giden ordu Osmanlt lmparatorlu - Bununla beraber Kara Mustafa Pa~a· miisabakalarda birinciligi kazanan Tiirk Hanri Marten ile vekili 1smail Kemal telif yerlerindedir. 
gunun ordusuydu, o §enaatleri irtikab e- ya pohpohlay1c1 bir kagidla elmaslt bir giire~c;isinin, getirtilecek me~hur beynel- ham bulunmu~tur. ikinci tasfiyede idarenin tefti~ ~ubesi 
denier de Os!I?anh camiasma mensub bu- hanc;er yolladJ ve bunlar, Viyana oniinde mile! bir pehlivanla kar~Jla§hnlmast dii - Sefarethaneden c;alman alh hahdan mi.idiirii Hiisnii ve levaz1m miibayaa §efi 
lunuyorlardJ. l§te o adm ~iimulii yiiziin· metrisler kazthrken vezirin eline vardJ. ~iini.ilmektedir. Pehlivan glire§lerinin ya- ikisi on yedinci asra aid olup Kula rna- Kemal de ac;:tga c;:Ikanlmi~IardJr. 
dendir ki Tiirk tarihc;ileri de frenk mes- * * * ptlacagt tarihlerde gene komi ten in him a· mulatmdan antika hahlardtr. Bunlardan Kadrodan bo~alan yerlere evvelce mii-
lekta~lan gibi hakikati gostermekte ku - Osmanli ordusunun Viyana iizerine yesi altmda olmak iizere bir de Maraton birinin 1250, digerinin de 1500 lira kty- sabaka imtihamm kazanmi§ olan gender 
sur etmi§lerdir ve Osmanlmm yapttgt ci- yiiriiyii§ii gerc;ekle§tikten sonra impara • ko§usu tertib edilecektir. Bu ko§u, meti vard1r. Hmtzbk yaptld1ktan sonra tedricen tayin edilmektedirler. 1mtiham 
nayetlerde Tiirkiin hissesi bulundugunu tori a Leopoldun akh ba~mdan gideyaz- T aksim stadyomundan ba§hyarak Bii - zabtta tahkikah strasmda c;ahnan hah • kazanmt§ olan bu gender bo§ yerlere kafi 
zannettirecek §ekilde dil kullanmi§lar • mt~h. Ne yerinde durabiliyor, ne bir yer- yiikdereye kadar gidilecek, orada durul- lardan iki kiic;iik hah Tophanede bir gelmezse yeni bir miisabaka imtiham da-
dJr. de oturmak elinden geliyordu. Gecesi madan tekrar T aksim stadyomuna donii- bakkal diikkanmda bulunmu§; diikkan ha ac;IlacaktJr. 

F akat Osmanh Tiirkile Turk olm1 • gi.induzii ah ic;inde, vah ic;inde gec;iyor • lecektir. sahibi de bunlan David isminde birinden Evvelce ac;tga c;:Ikanlmt§ olan memur-
yan Osmanlmm ay1rd edilmesi laz1md

1
r. du. Gerc;i Papadan, Lehistan Krahn • 9 agustos pazar giinii Bogazic;ini yii- satin aldigmi soylemi§tir. Suc;:lu David de lara tazminatlan ve paralan verilmek ii

Bunu yapabilmek kin Tiirkiin ezelden dan, Bavyeradan, Saksonyadan ve hatta zerek gec;:me miisabakast yaptlacakhr. Bu Sinob hapishanesinde bulundugu ic;:in diin zeredir. Bu memurlara verilecek tazmi -
ebede kadar degi§miyen karakterini goz- 1spanyadan yardtm vaidleri alm1§tJ. Fa- miisabakaya i§tirak etmek istiyenler, §im- mahkemeye gelmemi§tir. nat miktarlanm gosteren listeler yiiksek 
oniinde tutmak yeter: Tiirk di.i§manma kat eski devirlerde birc;ok kere tecriibe o- diden hamhklara ba~lamJ~!ardn. Diinku celsede §ahid SJfatile dinlenen divan tarafmdan tasdik edilerek idareye 
k1yar. Turk - milli haklanm ve medeni lunan bu yard1mlann Turk silahma kar§I 2 agustos pazar gi.inu, Modada yapt- Perapalas kar§tsmdaki antikact Hayim, gonderilmege ba§lanmt§hr. Bu kagtdlar 
vazifelerini korumak ic;in - harbeder, or- kalkan olam1yacagmt bildiginden derin lacak deniz bayramt miinasebetile tertib c;ahnan iki antika hahy1 1svic;:re sefirine geldikc;e sahibine paralan derhal veri! • 
dular oldiiriir. Lakin Tiirk, kadm kes - bir fiitura kaptlmt§II, iiziiliip duruyor - edilen programa da yeniden bazt §eyler kendisinin sattJgml bildirmi§tir. mektedir. 
mez, c;:ocuk dogramaz. Hangi tarih bu du. ilave edilmi§tir. Bu ciimleden olarak 0 Diger §ahid sefarethane kavast lbra • Evvelce kendilerinden tahsil edilme • 
hakikate aykm bir hadise kaydediyorsa Leopoldun biitiin i.imidi Sadtrazam giin Deniz Kuliibii tarafmdan, memleke- him de hm1zb~m nas11 yap1)d1gm1 §U su- digi halde §imdi tazminat miktarlan ii • 
ya yaland1r, yahud yanlt§ gosterilmi§ • Kara Mustafa Pa§anm Viyana i~ini ge- timizde ilk defa olmak iizere deniz k1zak retle soylemi§hr: zerinden kesilen eski senelere aid yiizde 
tir. Nitekim bu Viyana yiiriiyii§i.inde de lecek ~~I.a btrakmasmda ve bu ytl, simr yan§lan da yapJiacaktJr. Ktzak yart§mda «- Ben 0 gece yemek yimek ic;in dt- tekaiidiye aidatmm katedilmemesi hak -
Osmanl1 Tiirkile Tiirk olm1yan Osman- kalelermi di.i~iirmege c;ah§masmdaydJ. derece kazananlara Belediye festival ko· ~an c;tkmJ§hm. Geldigim zaman camlt kmda bu memurlarm Devlet ;lurasma 
l1 birbirine kan§tmlmt§ ve gayritiirk Os- Hadiselerin, ba§ka tiirlii cereyan etmesi mitesi tarafmdan k1ymetli hediyeler veri- kapmm ac;1k oldugunu gorerek §iiphelen- yaptJklan itiraz heniiz bir netice verme
manhlann glinaht Tiirklere yiikletilmek o iimidi de suya dii§iirdii ve imparatoru lecektir. dim. Etrafi ara§tJrdigtm zaman haltlann mi§tir. Binaenaleyh idare §imdi verdigi 
istenilmi§tir. tam manasile berbad bir duruma soktu. F estivale i~tirak edecek milli heyet • c;:almm1§ oldugunu anladtm. Ba§ka bir tazminattan bu yiizde be§ aid at farkmt 

Burada bir siiali mukaddere dahi ce • PayitahtJm mi.idafaa etmegi dii§iinmii • lerin haztrlanmast ic;in rnuhtelif vilayetlere kavas arkada§Im daha vardJr. F akat 0 ; kesmektedir. 
vab vermek rnecburiyetini duyuyoruz: y~r~u. Cunkii bunu imkans1z goriiyordu, yaz1lan mektublara da cevablar gel me- yukanda uyuyormu§. HITSJzlann girdi _ Maamafih, Devlet ;lurast memurlarm 
Kara Mustafa Pa§a • biitiin kotii huyla· lakm nereye savu§acagmt da kestiremi • ge ba§lami§hr. Oc;i.incu Mmtaka Miifet- gini duymamt§. H 1rs1z anahtar uydur _ bu muracaatini haklt gor\irse fark kendi-
nna. sakat dii§iincelerine ragmen • Turk· yordu. Riiyalannda degil, uyamk daki- ti§i Tahsin Dzerden gelen cevabda, <.;o· mak suretile ic;eri girmi§tir.» lerine aynen iade edilecektir. 

tii. Kumanda ettigi orduya mensub bir kalarmda bile iri ve demir sikletli Turk rum vilayeti namma, festivalde, ~ark vi- Neticede; Sinop hapishanesinde mah
takJm bayag1 kimselerin Tiirkliige kir p~n_c;elerinin ensesinde dola§hgmi sezer layetlerimizin me§hur bir dansJ olan Ho- kum olan suc;lu Davidin ihzaren getiril • 
bula§tJracE_k kadar sefil davranmalarma gibt olarak baygmhklar gec;iriyordu. run oyununu oynamak iizere alit ki§ilik mesine ve neden dolayt orada mahkum 
nic;in goz yumuyordu?.. Bunun cevabmt Viyana halkt da korku ve tela§ ic;in • bir grup gonderilecegi bildirilmektedir. oldugunun sorulmasma karar verilerek 

SEHIR ISLER/ 

bir facia 
onun hsa gorii§liigunde bulabiliriz. Ka- deydi. Smtrdan gel en haberler bu zev- F estivale !stanbuldan i~tirak edecek dava talik edilmi§tir. 
ra Mustafa Pasa. Viyanaya vanlmctya ke dii§kiin kalababgt akJidan, muhake- heyetler, Konservatuarda, Miidiir Yu • -------
kadar ordunun zenginle§mesini, ganime- rneden, irade kuvvetinden mahrum b1ra- suf Ziyanm nezareti altmda ekzersizlere Denizde 
te ~oymasm1 istiyordu. Eger bu doyum ~tvermi§ti. Hem en herkes, top giillesi devam etmektedirler. F estivale, garbi 
temm olunursa ordunun Viyana hazine- ~oyle dursun, Turk yumruguna bile mu- Anadolu vilayetlerinden de bir heyet ge

Taksim bah~esinden duhuli
ye ahnm1yacak 

r lerine ~ar§J ~amahk~rhk gostermiyecegini ka.vemet edemiyecegine iman ta§tdJgt lecektir. ici arkada,Jnl 
tarak oldiirdii 

Be1ediyenint Yerli Mallar sergisinin 
a~1ldtgt T aksim bahc;:esinden diihuliye a· 
lmmasma liizum gosterdigi hakkmda bir 
~.azetenin verdigi haber dogru degildir. 
Otedenberi mustecir tarafmdan diihuliye 
olarak be§ kuru§ almmaktad1r. Sergi mi.i· 
nasebetile bahc;eye girip c;:tkanlar ~oga
lacagmdan Belediye, almmakta olan dii
huliyeden mevzu resimler c;Ikanld1ktan 
sonra kalan k1smm mi.istecir, Sanayi Bir
ligi ve Du§kiinlerevile miisavi surette tak
sim edilmesini iltizam etmi§ ve boylelikle 
Dii§kiinlerevine bir varidat temin etmi§tir. 

f ve hazmelenn kendme kalacagm1 umu - Y~~ana duvarlan ardmda saniye ba§ma Balkan ve Macaristan turizm ofisleri-
L yordu. Y agmaya izin vermesi bundandJ, olum azabt, oliim tsttrabt c;ekmektense nin direktorleri, festivaller esnasmda bele-

kaydettigimiz facialar ise o gereksiz ruh- §imdiden pthyt pullyJ top]aytp kac;mak diyemizin misafiri olarak §ehrimize davet 
sattn tabii neticeleri bulunuyordu. Buna, kaygusuna baglanmi§ gibiydi. edilmi~lerdir. 
Turk olmtyan unsurlann irtikab ettikleri Biitiin Viyanada yalmz bir adam 50• ---·------------

cinayetlerden c;:ogunu Sad1razamm ~it- gukkanhhgmi kaybetmemi§ti, 51mrdan GVMROKLERDE 
me?igini ve gorrnedigini ?e ilave edersek gelen haberleri mahyarak hiikumler ~~- -
fac1anm hem vukuundakt, hem devamm- kanyordu ve bu hiikumlere gore gelecek 
daki sebebi tesbit etmi~ oluruz. giinlerin portresini c;:izmege ~ah§Iyordu. 

Ambarlarm devri 

Ordu i§te bu vaziyette ilerledi, Y amk Bu, vaktile Hotin oniinde Kara Meh
t kalesi online geldi ve o onemli yeri mu- rnedin had1mla§ttrd1gt Kolc;iski idi. He-
1 h~sara. edece~~i~ gibi goriiniip siirekli ~.if, yaman b~r. zeka ameliyesile vaziyeti 

numayt§lere gm§h. F akat Avusturyaltlar suzgec;ten gec;mp kendi hmcm1 tatmin e
bu ~osteri§lere cevab ~e~ekten c;ekin - decek neticeler ara§hrmaktan bile geri 

t med1, dolgun mevcudlu bu ftrka ile yol kalmJyordu. 
) kesmege yeltendi. Arada Raab suyu var- 1mparat?r, Birinci Leopolda yo) gos-
0 ~1. Ka~a Mehrned Pa§a, ~arc;:abuk muh- t~ren de mhayet o oldu, bir gun saraya 
Y tasar btr koprii kurup ba§ta yigit ada§I g1derek huzura c;tkh: 
n olmak iizere kar§I yakaya biraz asker ge- - Ha~metpenah, dedi, kolenin sada
n c;irdi, bir alay kadar serdengec;ti de yii- kati tehlike oniinde belli olur ve tecriibe 
n zerek suyu a§tt ve Avusturya ftrkasile olunur. Siz, omriiniiziin en kotii giinlerini 
c;: sava§a giri§ildi. Buyiik ordunun alk1§lan ya§tyorsunuz. Kurdlann korkunc sesini 

arasmda yaptlan bu kiic;iik elle§me so - d~~uyorsunuz ve onlann yarm obiir gun 
~ ~u~da d~§man dagtldJ, ktsmen Viyana yuzlerini de goreceksiniz. Fa kat tela~a 

JstJkametme kac;h, k1smen Y amk kalesi- ~ahal .. yoktur. Bu i§in sonunda §erefini
ne stgmdJ. zm Y~kselecegini size temin edebilirim. 

5 Kara Mehmed Pa§a bu ilk talih tee- !=-!v:nr ki tahammiil etmegi, korkunuzu 
1 ' ri.tbesinden mernnun oldu, Raab suyu ile 1 ?Int~~e saklaytp dJ§anya sJzdumamay1 
~ daha ilerideki tic;: buyiik c;ay i.izerine kop- b•lesmtz. 
h ruler kurdurdu. Bir yandan da saga sola lmparator, Lehistanla Viyana arasm-

mtifrezeler yolhyarak Tata, Papa, Pes- da YIIIa;,danberi mekik dokuyan zeki ca
ll perim, Cobanca gibi ki.ic;iik palangalan susun ~osterdigi hiss! celadete imrendi 
n ytkhrdl, o meyanda Kara Mehmed Pa- ve de~~z.~ dii~enlerin kopiige sanlacakla

~anm merd bir hamlesile Ovar kalesi de rim du§unerek herife c;arc;abuk bel ba w _ 
~ ele gec;ti. F akat Y amk ve Kumran ge· ladt. g 

11 
ne Avusturya band1ras1 altmda ya§Jyor- - Aman ~olc;iski, dedi, ne dii~unii

du ve bir c;ift hain goz gibi gerilerden yorsan, ~e SezJyorsan ac;Ik soyle. Gori.i -
Tiirk ordusunu tarassud ediyordu. yorsun b buhran ic;indeyim. Giine~i tu-

SadJrazam, bu ufaktefek zaferlerden bt~k1• ~ ~naby~ kurukgoriiyorum. iki ile iic;ii 
sonra padi§aha bir telhis yollay1p Viya- 1r e§~mp 1r ye fin c;:tkarmak elimden 

rta onlerinde bulundugunu bildirmi§ti. gelm1yor. Ne yapacagJmJ ~a§Jrdtm. Ya
Hiinkar, Belgraddaki Abaza ko§kiinde mmdakiler de boyuna kara haberler veri
kagtdt aldJ, vezirin neler yaphgmJ ogre· yorlar, endi§emi katmerle§tiriyorlar, bari 

nince belinledi, ve yamnda buJunanJara sen iyi ~eyler soyJe. [ArkasJ var) 

~!!_2ozlerle iiziintiisunli bildirdi: r•J Silahtar tarlhl _ c: H. s: 39. 
-

Dahiliye Vekilinin Trakya seyahatinden intibalar 

~ J- . Dahiliye._Yek~~i. ~iikrii Kayanm Trakya seyahati esnasmda Edirnede miihim 
b1r.w~u~uk soy)edJgJm, bu m~yanda Edirn e polis miidi.iri.i Si.iadin de bir nutuk irad 

d t e~~1gm1 ya~~~~t1k. Yukank1 resimler Da hiliye Vekilini ve Edirne polis mi.idi.irii-
" nu nutuk soylerken gostermektedir, 

Y ann giimriikte Liman Umum Mii -
diirii Raufi Manyash ve umum miidiir 
muavininin de i§tirak edecegi bir toplanh 
yap1lacakhr. Giimriik Ba§miidiiriiniin 
nezdinde yap1lacak olan ve alakadar 
~eflerin de bulunacag1 bu ic;:timada giim -
riik ambarlarmm devri i§ine hangi ambar
dan ba§lanacagJ tesbit edilecek ve derhal 
devre ba§lanacakttr. 

Muhafaza motorleri de 
askerile§tirildi 

Evvelce giimriik muhafaza te§kilatJ 
sivil memurlan tarafmdan idare edilen 
muhafazanm biiyiik deniz motorleri ta -
mamen askerile§tirilmi§tir. istanbulda mu
hafJZ kumandanhgma merbut olan deniz 
i~Jetme amirligine bir deniz binba§ISI ge
tiri)mi§tir. Kiic;iik rnuhafaza motorleri §im
dilik gene sivil te§kilat tarafmdan idare 
edilecektir. 

T ekaiid edilen memurlar 
Giimriik ve muhafaza te§kilatmdaki 

60 ya§mdan yukan memurlann tekaiide 
sevkedilmesi hakkmda emir gelmi§tir. Bu 
memurlarm 14 temmuzda vazifeleri ni -
hayet bulacakhr. Bunun ic;in listeleri ya
pilmaktadtr. 

MOTEFERRIK 

Maliye V ekili geldi 
Maliye Vekili Fuadla Maliye Mus -

te§an F aik diin tayyare postasile Anka • 
radan §ehrimize gelmi§lerdir. 

Staj yapan doktorlarm 
tetkikah 

T1bbiyenin gec;en sene mezunlanndan 
olup stajda bulunan yeni doktorlanmiz 
evvelki giin Bogazic;:indeki memba su -
Ian iizerinde tetkikatta bulunmu§lardtr. 
Culhane hastanesi hocalarmdan doktor 
Zeki ve diger birc;ok doktorlar talebenin 
bu tetkikatma i§tirak etmi§lerdir. 

Bugday mahsulii iyi 
fstanbul borsasma yeni bugday mah

suliiniin vaziyeti hakkmda kat'i raporlar 
gelmege ba§lamt§hr. Bu raporlara gore 
bu sene bugday mahsulii Trakyada da, 
ekseriya kurakltk tehlikesi gec;iren orta 
ve cenubi Anadoluda da iyidir. Kara -
deniz mmtakasmda mahsul pek az bozul
mu~tur. Garbi Anadolunun iyi oldugu 
daha evvelden bilinmektedir. 

;lehrimizdeki bugday stoku bir evvelki 
haftaya nazaran biraz daha azalmi§IIr. 
Gec;en haftanm raporunda stokun 3875 
ton oldugu gosterilmektedir. Bir evvelki 
hafta ise 3922 tondu. 

Haskoyde, hilde demirli bulunan 
10 numarah motorlin tayfalarmdan 
Ahmed, evvelki gece motorde rak1 i~
mi§, bir miktar de esrar c;ektilcten son
ra karaya ~1kmu; ve geceyansma dogru 
donmi.i§tlir. Fakat motore girince arka
da~larmdan Mehmed ve Etemle kav -
gaya ba§lamt~tlr. 

Etem, Ahmede yatmasm1 ve reisin 
kendini bu halde gori.irse i§inden <;Ika
rabilecegini soyleyince Ahmed ktzmt~ 
ve Etemi belinden tutarak denize at -
mi§hr. Zavalh gemici c;amurlara sap • 
lanmi§ ve bogularak olmi.i§tlir. Etemin 
denize attldtgmi goren tayfa Mehrnec1 
hemen yerinden kalkarak Ahmedin us .. 
tline hlicum etmi§, fakat Ahmed belin
den ~1kardtg1 biiyiik bir kama ile onu 
da iki yerinden ag1r surette yarala -
mi§hr. 

Yarah hastaneye kaldtrllml§, katil 
yakalanmi§tlr. 

Etemin cesedi Mia buluparnamt§br. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

INHISARLARDA 

~arab fiatlarl ucuzhyacak 
!nhisarlar !daresi az ispirtolu hafif ic;

kilerin halk arasmda fazla ragbet gormesi 
ve binnetice sall§larm artmast ic;in bun -
larm fiatlanm ucuzlatmak iizere tetki ~ 
katta bulunmaktadir. 

Bu ucuzlatma bilhassa §arab fiatla -
nnda olacakllr. T ahmin olunduguna go· 
re 1nhisar §arabian yuzde 30 - 40 nisbe -
tinde ucuzlatilacakhr. 

Diger taraftan inhisarlar ldaresi piya
saya (Misket) ismile ve izmriin misket 
iiziimlerile yaptlmt§ yeni bir §arab c;:1kar
mak iizeredir. Bu §arab, Avrupada c;ok 
sevilen, tath ve lezzetli bir ic;ki olacakttr. 
Misket §arabi 55 kuru§a sahlacaktJr. 

SACLIK ISLER/ 

~ehrin s1hhi vaziyeti 
HtfZISsthha komisyonu Vilayette Vali 

muavini Hudainin yanmda toplanmi§hr. 
Bu toplanhda Vilayet sthhat i§leri go -
rii§iilmii§, vilayet dahilinde bu sene gec;en 
seneye nazaran sari hastahklarm miihim 
miktarda noksan ve §ehrin s1hhi vaziye
tinin §ayam memnuniyet bulundugu an -
la§Ilmi§IIr. --···-Miiessir bir yanh,bk 

Diinkii niisham1zda Harbiye mektebi 
miidiirii Erkamharb miralayt Mehmed 
Agustosun vefat ettigini te~ssiirle kay -
detmi§tik. Halbuki bugiin bize yanh§ 
haber verildigini, vefat edenin Mehmed 
Agustos degil, refikas1 oldugunu ogreni
yoruz. V uku bulan bu miiessif yanh§hk
tan dolayt ktymetli kumandana oziir di
lerken taziyetlerimiZl sunar ve uzun o· 
miirler temenni ederiz. 

Esnafm muayeneleri nas1l 
olacak? 

Esnafm muayeneye tabi tutulmast ve 
mensub olduklan san'at erbabt tarafmdan 
kurulmu§ bulunan cemiyetlere kaydedil -
mesi hususunda kanun hiikiimlerinin yan
h~ anla§Ildtgi goriilmektedir. Kanuna go
re g1dai maddeleri istihsal veyahud imal 
eden mliesseselerde c;ah§an amele ve miis· 
tahdemlerle halkla temasa mecbur olan 
lokanta, ahc;J, gazinocu, kahveci, hamam
cr, ekmekc;:i, hamurkar gibi kimselerin 
muayene olmalan icab etmektedir. Bun
lartn muayenesi hususi bir doktor yahud 
c;:ah§hklan miiessese doktoru tarafmdan 
degil, Belediye doktoru tarafmdan ya • 
p1lacak ve Belediye miistahdemin §ubesi 
tarafmdan kendilerine hirer ciizdan ve • 
rilecektir. Bu ciizdanla altt ayda bir mu· 
ayeneye sevkedilecektir. 

Diger esnafm. bilhassa manifaturact
lann, cuzdan almalan ve sthhi muayene
ye gitmeleri rnecburi olmadtgt gibi mes
leki bir cemiyete girmeleri de ihtiyaridir. 

Muayeneye tabi olan esnafm daha 
arkas1 ahnmadigt ic;:in yeniden 25 tem· 
muza kadar bir miihlet verilmi§ ve key • 
fiyet diin biitiin alakadar Belediye §Ube
lerine bildirilmi§tir. 

POLISTE 
TUTUN KA(,;AK(,;ISINI YAKALA

MAK iSTERKEN - Haydar admda 
bir sigara kac;akc;1smm Sebze Halinde 
esnafa ka~ak sigara sathg1 haber alm -
mt~, sivil rnemurlar dlin sabah Halde 
tertibat alrnt§lardtr. Bir mi.i.ddet sonra 
Haydar sigara satmak i.izere Hale gel
mi§ ve sigaralan satarken yakalanmi§· 
ttr. Haydar karakola gotiiri.ili.irken me -
murlarm elinden bir kolaym1 bulup 
kac;mt§hr. Ka~ak~tyt korkutmak i~in 
memurlardan ' biri havaya bir el silah 
atmi§, fakat kur§un Eyiiblii Dimitri is
minde birine isabet ederek gogsiinden 
,yaralamt§br. Yarah Cerrahpa§a hasta
nesine kaldmlmi§br. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

BiR KADIN YALOVA VAPURUN • 
DAN DENiZE DU$T0 - Di.in saat 14 
te Yalovadan hareket eden Burgaz va
puru Biiyi.ikada iskclesine yana§lrken 
husule gelen fazla sarsmtJdan; arka dii· 
men tarafma oturan yolculardan bir ka
dm denize yuvarl~nmt§br. Yiizme bil
miyen kadmcag1z etraftan yeti§enler ve 
vapurdan denize athyan zevci tarafm
dan bir miiddet sonra kurtanlabilmi§-
tir, 
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Siyasi· ic;m al 
Almanya ve devletler 

D
a ngiltere Ba§vekili Mister Baldvin iki 

giin evvel soyledigi son nutkunda 
Almanyanm te§riki mesaisi temin e· 

dilmedikc;e Avrupada sulhun yerle§me • 
sine imkan olmad1gmt ve hali hamda 
beynelmilel politikada en ziyade arzuya 
deger i~in Fran sa ile Almanyamn ara " 
Sin! bulmak oldugunu soyledi. Bu sozler. 
Rendeki gayriaskeri mmtakanm Alman 
ordusu tarafmdan i§gal ve tahkimi iize• 
rine F ransa ile Almanya arasmda artan 
gerginligin izalesi ve garbin iki biiyiik 
milletini uzla§hrmak ic;in Baldvin kabi • 
nesinin mesaisine bundan sonra dahi de· 
vam edecegini anlatmaktadJr, 

Lokarno misakmda imzasi bulunan 
devletlerden !ngiltere, F ransa ve Belc;:i " 
ka devlet adamlan Cenevredeki toplan ~ 
tJ!ar miinasebetile kendi aralann~l\ cere· 
yan eden hususi miizakerelerde Lokarno• 
cularm bu aym ortasmda Briikselde top• 
lanmasma karar vermi§lerdir. Zecri ted· 
b.irler kalkmakta ve !talya Avrupa i§le· 
nnde tekrar te§riki me$ai yoluna girmekte 
oldugundan Briiksel konferansma bu 
devletin de i§tirak edecegi bekleniyor. 
Bu konferansm birinci safhasma olmasa 
da ikincisine Almanya dahi davet edile· 
cektir. 

Esasen Milletler Cemiyeti meclisinin 
bu defaki toplantJsmm miizakere progra· 
mma Lokarno misakmm vaziyeti dahi 
dahildi. Fa kat lngiltere, Alrnanyantn 
kendisine Lokarnocu devletler namtna 
sordugu suallere henuz cevab vermedtgini 
sebeb gostererek Briikselde aynca bir 
konferans toplanmast fikrini kabul ettir• 
mi§tir. 

Almai}ya, 1talyanin vaziyeti anla§Il " 
madtkc;:a suallere cevab vermekten ve bu• 
nun iizerinde gorii§mekten ameli bir £aide 
olamJyacagmt §imdiye kadar ileri !iirmek• 
te idi. Zecri tedbirlerin kaldmlmasile 
italyamn i§tiraki temin edildikten sonra 
~l~any~mn suallere cevab vermegi ge "' 
cJkt1rmesme ortada bir sebeb kalmtya • 
caktu. 

Almanyanm iki aydanberi lngilterenin 
suallerine cevabt geciktirmesinin astl se• 
bebi Avrupa meselelerinin ve devletlerin 
vaziyeti iyice vuzuh bulmazdan evvel bir 
tabm taahhiidler altma girmekten ~ekin• 
mekte olmastdir. Bilhassa, Aimanya, AV' 
rupanm §arkma ve ortasma aid kat'i bir 
laahhiid I n irmal.c., :*• • y,. ,.... .. 
Sovyet Rusya ile ihtilaft olmadtgtnl . , 
Avusturyanm istiklaline riayet edecegtnl 
ve <.;ekoslovakya hakkmda bir fikri bu" 
lunmad1gmt ac;1k olarak tanunak istemi "' 
yor. 

Fransa ise Sovyet Rusya ve Cekoslo· 
vakya ile yeni yaphib ittifaklann bozul • 
mamast ve Avusturyanm birle§mesile ga• 
yet biiyiik bir Almanyamn viicude gel " 
mesi endi§esile Rendeki gayriaskeri nnn• 
takamn tanmmasma mukabil Almanya .. 
nm Sovyet Rusya, <.;ekoslovakya ve A " 
vusturya hakkmda teminat vermesini isti• 
yor. Habe§ meselesinden dolay1 !talyaya 
kar§t alman hasmane vaziyet dolaytsile 
bu biiyiik devletin ayni suretle tazyik ~ 
dilen Almanya ile uzla§masJ ve birle§me• 
si ihtimallerini ahiren belirmi§ olmasl 
F ransayt biisbiitiin tela§a dii§iirmu§tii. 

Hie; olmazsa Avusturya hiikumetinden 
Almanya ile birle§miyecegi yahud Habs· 
burg hanedamm tekrar tahta getirmiyece
gi hakkmda teminat almak ic;in bu devle• 
tin ba§mda bulunan doktor ;lu§nig, Fran• 
sanm zoru iizerine Cenevreye sureti 
mahsusada davet edilmi§ti. F akat Avus• 
turya hiikfimeti ilk defa Fransaya ve 
bunulna birlikte daveti yapan devletlere 
kafa tutarak daveti vahi rnazeretlerle ka 
bul etmedi. Doktor ;lu§nig_, !talya ve 
Almanya ile miizakerede bulundugun " 
dan Cenevreye gitmek istemedi. Siiphe -
siz Avusturya Ba§vekili Romadan vak 
olan ilham iizerine Fransaya kafa htt " 
maga cesaret etmi§tir. Bu vaziyet kar~i -
smda Almanya, suallere cevab vermekte 
i.sticale pek liizum gormemektedir. Lakin 
ltalyamn vaziyeti takarrUr ettikten sonra 
Almanya !ngiltere hiikumetinin hay1rha 
hane mutavass1t roliinden istifade edebil 
mek idn cevablanm fazla geciktirrniye ' 
cektir. .. 

Muharrem Feyzi TogaY 
- ~-~' 

Amerika sefaretinde diin 
bir resmi kabul yapildi 
Amerika istiklalinin yildoniimii mU ~ 

nasebetile diin Ameriak sefaretinde bit 
resmi kabul yapilmi§hr. 

,. Cumhuriyet 
Niiahut 5 Kuruttur 

Abone I ttlrkiye J.lari~ 
,eraiti ' i«;in i~ 

Se'nelik I 400 Kt. 2:100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayltk 1 SO yoktur 
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SON I-IABERL.Eg ••• 
TE~~EFON T£LCRAF vc TELSiZLE 

Garib bir iddia! 
Riyo do 

Rusya 
Polis miidiiriine gore 

fethedecekmis! 
Janeyro 

Brezilyayi 
' 

Moskova 4 (A.A.) - Tas ajanst te ve Sovyetler Birligi Brezilyayt fethet· 
bildiriyor: mek niyetindedir diye bagtrmaktadn. 

Rio-de-]aneyro polis miidi.irii~iin ~e- Vaktile Uruguaym yaptlgt gibi ~imdi de 
yanahm mevzuu bahseden fzvestlya dt • Brezilya yalmz kendi dahili kan§tkhkla
yor ki: r:na herhangi bir sebeb gosterebilmek is-

«Brezilya polis miidiirii saytkhyor. temekle kalmamakta, fakat ayni zaman
Mumaileyh kendisini deniz kenannda da aharm da bazt arzulanm yapmakta · 
oturmu§, Belakun kumandanh~m~a Sov- dtr.» 
yet armadasmm Brezilya sahtllenne ya- Gerek Pravada gerek lzvestiya Ria-
na~mastm beklemekte. olarak goriiyor.» de:-]aneiroda si:iylenen bu sac;ma sozleri 

Pravda ise diyor kt: Yay an bir yabanct ajanst da ten kid et • 
«Polis miidiirii delilik nobeti gec;irmek- mektedirler. 

-·•""'"'"'"""""""OIOIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllfJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIUUuuuuoo•u"""""''""'-

Eski magaralarda \ Y ahudi dii~manhgt 

ingiltere tayyare 
hangarlart yapacak 

Tunusta da Y ahudilerle 
Arablar birbirine girdi 

Londra 4 (A.A.) - Hava Nezare- Paris 4 (A.A.) - Tunusta Gafsa • 
tin in Salisbury ta§ ocaklan civannda ce· dan bildirildigine gore, bu ~ehirde Y ahu
sim magaralar satm alrnt§ oldugu haber di aleyhtan baz1 tezahi.irat olmu~tur. Bir 

verilmektedir. Normanlann i§gali dev - iandarma, <<kahrolsun Y ahudiler» diye 
rinden kalma olan bu magaralann satm bagtran bir T unusluyu tevkif etmi§, fa kat 

almmas1 keyfiyeti §imdiye kadar gizli tu- bu adamt btrakmast ic;in halkm tehdidi 
tulmu§tu. kar§tsmda, silahmt c;tkararak tuttugu T u-

Bu magaralar, Salisbury ovasmda c;ok nusluyu oldurmii~tiir. Bu hadise iizerine 
uzaklara kadar uzamakta olup birc;ok kan~tkhklar olmu~ ve hadiseyi haber a
tayyarelerin stgmabilecegi kadar geni§ - Ian miisliiman ahali Y ahudi magazalanm 
ttr. Me thai tiinellerinin geni§letilmesin • ya~maya ba~lamt~lardtr. Askeri ktt' alar 
den ba§ka yapdacak bir i§ yoktur. miidahaleye mecbur kalmt~ ve biri Sene-

Bir tayin galli nefer olmak uzere muteaddid e~has 
Ankara 4 (Telefonla) - Ankara oto- yaralanmt~hr. 

matik telefon miidi.irliigiine, Vekalette l.ngi.II.Z ordusu 
bulunan Sadi asaleten tayin edildi. 

Ankarada K1ztlay haftas1 
Ankara 4 (Telefonla) - 11 temmuzla 

19 temmuz arasmdaki KlZllay haftas1 
hazlrltklarma devam ediliyor. Hafta -
nm ba~langtcmda ~ehirde, sonunda da 
~iftlikte Bira parkmda bir gardenparti 

verilcccktir. $ehrin bazt mcydanlarm
da, KJztlaym hav1rh c;ah~malarmt gas -

teren ki.i<;i.ik mikyasta scrgiler de ku -

rulmaktadtr. 

Bel~ikada da 44 
~-~-saatlik hafta 

:Sriiksel 4 (A.A.) - Ayan meclisi, 44 

saatlik haftaya ve i.icretli tatil giinle -
rine aid olup evvelce meb'usan meclisi 
tarafmdan kabul edilmi~ olan kanun • 
lan kabul etmi§tir. 

Bir Japon torpitosunun 
Yapbklarl 

Moskova 4 (A.A.) - Japon bi.iyiik el

c;isi M. Ohta ile diin yapm1§ oldugu bir 

miilakat esnasmda, Dt~ i§leri Halk ko

miser vekili M. Stomoniakof, Kamc;at
ka civarmda bahkr;thk mmtakasmda 
Sovyet sulan dahilinde bazt manastz 

ve keyfi hareketler yapmak cesaretin
de bulunan bir Japon torpitosunun bu 

faaliyeti hakktnda biiyi.ik elr;inin nazari 

dikkatini .~el.betmi§, biiyiik elc;i de me

seleden. h~kumetini haberdar edecegini 
bildirmt!itlr. 

Muglada faydah ancaklar 
ba§ladi 

Mug Ia 4 (A.A.) - Oc; gi.indur de
vam eden yagmur tehdidleri gec;mi~tir. 
Bugiin hava c;ok Stcakh. Bazt yerlerde 
hararet otuzu bulmu~tur. Bu stcaklar u
ri.in i<;in c:;ok faydahd1r. 

Belt Boga2an1 yiizerek 
ge~en kadm 

Kopenhag 4 (A A) 16 h . 
· · - aztran-

da ilk defa olarak buyuk Belt b ~ 
.. k k . ogazmt 

yuzere gec:;me tstiyen fakat yedi saat 
sonra abandone eden .. .. .. M d 
\X'inckler, di.in Korsveryduzuhcu k a dam 

en are et e e-
rek Knudhovene yiizerek . . B 

. kl gec;mt~hr. a-
yan Wmc er, 16 kilom t · l'V · 
d k. b" "k B I b e ro gem~ tgtn -

e 1 uyu . : 1 ogazmt 7 saat 55 daki-
kada gec:;mt~ttr. Bayan w· kl b 
b .. k me er, u 
oga~l yuzere gec:;mege muvaffak olan 

ikinc1 kadmd1r. 

lngiliz biit~esinde a~Ik 
Londra .4 (A.A.) _ M. Neville 

Chamberlam, dun Avam kamarastnda 
miidafaa programmm tatbiki yuzi.inden 
bi.itc:;ed~ . behemehal ac;tk bulunacagm1 
soy)eml§hT. 

Giizel bir i§ 
Konya (Hususi) - Cpmhuriyet Halk 

Partisi ilyon kurulu, Parti kuragmda 

bir biiro a<;tl. Bu bi.iro halkm her ti.irlti 
muracaatini kaqthyacak ve hiikumet 
nezdinde takib ederek kendisine bildi -

recektir. Halkt mutavassttlarm elinden 
kurtaran bu bi.iro, halkt c;ok memnun 

etmektedir. Vaki olan mi.iracaatler, §i

kayetler, dilekler bizzat Parti ba§kam 

ilbay tarafmdan gozden g~irilmekte 
ve alakadar dairelerden 24 saat ic;inde 
kesin cevab1 istenmektedir. 

M1strda, Siivey~ civartnr 
da toplanacak 

Londra 4 (A.A.) - Siyasi meha -
fil, Sir Miles Lampronun, Mtma ~ok bii
yuk imtiyazlar vermek idn talimat almt§ 
oldugunu beyan etmektedir. lngiltere 
hiikumeti: 

kuvvei ki.illiyesini 

mmtakasmda tah -
1 - Ordusunun 

yalmz Si.ivey§ kanalt 

§it etmeii, 
2 - Mmrhlara !ngiliz - Mtstr Suda

mnm idaresine geni~ mikyasta i§tirak 
hakkmt vermegi kabul etmektedir. 

Dar1cadaki f acian1n 
tafsilab 

Gebze 4 (Hususi) - Bundan birka<; 
gun evvel Dancada baltkc;t Hasan adm-

d b .. · bir giimri.ik muhafaza memuru 
a ITJSI, B' b h d' . 

t f 'd n vurulmu~tu. tz u ava lSI 
ara m a b'ld' . k' 

telgraf olarak evvelce I tr~J~ ve va a 
hakkmda maktulun karde~mden gelen 
mektubu da diinku niishamtzda ne~ret -

mi~tik. 
Bu mektub iizerine Gebze muhabiri • 

miz, vak'ayt tahkik etmekte olan Mud

deiumumi ile gori.i~mlistur. 
Gebze Muddeiumumisi vak'ayt ~oyle 

izah etmistir: 
K- Maktul Hasan sandalile mem 

nu ~mmtaka oniine gelmi~tir. Bunun i.ize

. h'l muhafaza memurl;~n Hasana nne sa 1 

d · ve ....... t'slerdir Fa kat Hasan me-ur emn • ·. · 

I 'htanm dinlememi~tir. Bunun mur ann 1 
.. . murlar Hasam korkutmak 1<;m uzerme me 

h 'J•h tmag~ a ba~lamt~lardtr. Bu avaya st a a 

k I d bl.rt'si Hasanm arka tara-ur§un ar an .. 

f d b l'sabet etmt~tlr. Memur m an a~ma 

Celal tevkif edilmi~tir. ~~~u.m.et dokt~ru 
h~d· d .. he gormedtgJ !<;Ill defmnca 1se e ~up 

• . · 1· Tahkikat devam etmekte-1zm vermt~ tr. 
dir.» 

Polonyada kari§tkhklar 
V 4 (A A ) - Di.in Leopol 

ar~ova · · . 
yakmmda koyliiler arasmd~ .v~h~~ ~r -

b d I k tlr On be• kt•t olmu~tur. e e er c;t m1~ · ' ' 
B k.l bu sabah Leopolda hareket a§ve 1, 

etmistir. 

Bu~sada a~tlan Arteziyenler 
Bursa (Hususi) - Si.imer ~ankm 
t kta oldug~u Merinos fabnkasma 

~pt~a I 
.. k mak icin laztm olan bo suyu, 

yun yt a , d . ~. d f b • 
h. )art temm e emtyecegm en a 

~e IT SU . 

rikanm kuruldugu mmtakada arteztyen-

lerle su c:;tk~rtlmtya ba§lanmt§tlr. Bu ~~ 
leziyenler yerin altmdan 45, 60 ve 
metro derinliginde su ta~lmaktadtrlar. 90 
metro derinlikten su ile beraber c;aktl ve 

ld ~ "riil • dere ta§lannm gelmekte 0 ugu go 

mii§tiir. Su halde Bursa ovasmm tama . 

men lahki bir ova oldugu ve ilk devir • 
lerdenberi sellerin burayt doldurmakta 
bulundugu anla~t!maktadtr. 

Afyonda zelzele oldu 
Afyon 4 (A.A.) - Gece saat 24,15 

gec:;e ~iddetli bir yer sarsmhs1 oldu. Bu
nu sabaha kar~t hafif bir sarsmh daha ta

kib etti. Zayiat yoktur. 

CUMHURIYET 3 

Hidiseler arasanda 

Milletler Cemiyetini 
saran facialar 

Milletler Cemiyeti bir .tadyomdur. 
Orada yalnr:z; hitabet ma~r yapr· 

lrr. Toplantrlarrnrn yiizde doksan do· 
kuzu ·kim gi.i:z;el soyliyecek ?-, mera

krna cevab almak i~indir. Bugiine ha
dar - Brianddan Bluma hadar - Mil
letler Cemiyeti mevsimin nutuk ~am-

piyonunu tayin etmekten ba~ka hie; 
bir if yapmtf degildir. Orada belki 
t;ok giizel 11oylenir, belki t;ok Jogru 
soylenir; fa kat bu giizelin Manc;uriyi, 
bu dogrunun Habefilltanr kurtardrgr 
goriilmemiftir. 

Bu 11tadyomun ir;inde fampiyonlar 

alklflanrrken, dr11rnda kan govdeyi 
goti.iri.ir memleketler istilti altrna a
lrnrr m~ahedeler yrrtrlrr ve taahhiid
ler bozulur. T ebaasr:z; kalmr~ bir im
paratora ve ordu11u:t: kalmtf bir ku • 
mandana, el ~akrrtrlarr arasrnda, htilti 

imparator ve haiti kumandan olduk
larr vehmini vermege devam eden bu 
Cemiyet, 0 :zavallrlarr bir kere daha 
aldatmanrn katmerli mes'uliyetini iis· 
ti.ine almrya hie; yana,ma:t:. 

Millelter Cemiyeti salonunda inti • 

hara kalktfan bir fotograf muhabiri· 
ne aian.lar ve gazeteler «akrl. hasta· 
Ill) tefhillini koydular. f!~lbukr bu ~
dam Milletler Cemiyehnm kudretsr:z-

' ligi etrafrnda bi.iti.in Jiinyayr •aran 
be:zginligin i.imidsi:zligin, cana ta_k 
d · • 'b l"d" K-ndi•i deg"rl eyrfrn ~rem o u ur. ~ • ' 
onun ~rah~rrnda 11ulh peri•i intihara te· 
febbii~ etmi,tir. Fakat Milletler Ce
miyeti bu tefebbi.isten yiikselen «ar -
trk yeterl» r;rglrgrnrn mana111nr da a_n
lryamadr ve bu ulvi ye' se he men em
net damgasrnr yaptr~trrdt. 

$ayet boyle ise, fayet a~amcagrzrn 
aklrndan :zoru vana, bu, Mrlletler Ce· 
miyetindeki faydasa:t: nutuklar.~n ve 
miizakerelerin bir hitabet ve muna -
ka~a egzer~~izine inhisar ed~~e~ f~~ • 
drrtrcr bir akamet halinde goriindu -
~.. .. . ~t eder Bu akamet karfl&tn· gunu asp.. · . 
da, harbler, ifgaller ve ahadle~e te· 

.. l l beraber artrk ~rra cannel· cavuz ere ' 
lere ve intiharlara da gelmi~ demek • 
tir. 

PEYAMI SAFA 

.$am sergisindeki 
Tiirk pa viyonu 

Ankara 

lefonla) 

4 (Te

~am 
sergisindeki pav1 -
yonumuz ic:;in, yeni
den toplanan nii -
muneler, T o r o s 
ekspresile gonderil
di. Ti.irkofis rapor· 
torlerinden ressam 
Hakkt ile, Yerli 
Mallar Pazan mi.i
diiru Ekrem de 
niimunelerin te~hir Ressam Hakkt 
'e tanzimi i~lerile me~gul olmak i.izere 

$ama hareket ettiler. Sergi komiseri ta· 

yin edilen iskenderiye Tiirkofis miimes

sili Baha da, $ama bugiinlerde varmt~ 
olacak, eski komiser Ragtb Ankara

ya di:inecektir. 
._....._ ... -

Ayd1n m1ntakas1nda 
s1tma miicade~esi 

lzmir (Hususi) - Aydm mmtakast 
sttma mucadele te~kilah, son ytl!arda da

ha geni~ bir saha i.izerinde faaliyetini art· 
ttrmt§ ve bir~ok yerlerde, as1rlarca halkt 

sttmadan inleten, buyuk toprak parc:;ala
nm orten batak!tklardan buyiik bir kts • 
mmt ortadan kaldtrm~ttr. Bu te~kilatm 
faaliyet mmtakast, Muglamn Koycegiz 

kazasile Denizli, Aydm vilayetleri ve 
1zmirin T orbah kazas1d1r. Bu te~kilat 
ayni zamanda sttmaltlarm muayene ve 

tedavisile me~guldur ve §imdiye kadar 

s;tmadan hie; kurtulmarnl§ bic;are binlerce 

yurdda§J kurtarmt~llr. 

Y almz Mendires mmtakasmda 22115 
hektar tutan bir batakhgm yansmdan 

fazlast kurutulmu§tur. Denizlinin Con • 

cah batakltgmda faaliyete gec;ilmi~tir. 

Aydmda Umkoy deresinin mecrasmda 

300 metroluk bir ktstm, 1 0 metro geni§

letilmi§tir. Bu suretle Kocakor batak • 

hgmm kendiliginden kurumasml saglamJ~

ttr. <;i.inki.i batakbgt yapan bu dere idi. 

Aydm ~ehrinin i<;inden gec:;en T abakhane 

c;aymda 900 metrelik bir sed yap1lmt§ ve 

bazt kenar mahalleler su baskmmdan 

kurtanlmt~hr. 

Aydma bir saatlik mesafede Osman -

buki.i mevkiindeki yeni kanalda maki 

nelerlc- hafriyat devamdadn. Bu suretle 

de Aydm ovasmda binlerce hektarbk ara-

zi kurtulmu~ olacaktlr. 

Fransada 120 bin grevci 
amele var 

Paris 4 (A.A.) - Hali haztrda biitiin 

Fransada grevcilerin miktan 120 bin 

322 ki~iye balig bulunmaktadtr. 

Ulusla~ma - Devletle~me 
Receb 

hi r 
Pekerin ~niihiiD 
makalesi 

Sabtk Parti Genel Sekreterimiz Receb Pekerin Europoscher ' Revue adh Alman mecmuasmda Volke und stat Werdung un
vanh yani Ulusla,ma - Devletle,me ba,hklt bir makalesi intifar 
etmistir. Mecmuanm son gelen niishasmda miinderic olan 

'makaleyi biz de aynen iktibas ve naklediyoruz: 

-2 
[Makalenin ilk ktsmt diin
kii niishamrzda frkmr~trr J 

mflara tahakki.imi.i neticesinde dikte e
dilmi~ a~agt nivoda bir standard hayat 
kurmak manasma almtyoruz. Belki ulu
sun c;ah~ma zi.imrelerinin istismarct me
yillerini, devletin kudretli clile k1rarak 
veya tanzim ederek muvazene yapmay1 
iltizam ediyoruz. 

Milli sermaye milli c;ah~ma ve birik
tirmenin mahsulii olacakbr. 

Ti.irkiyede ancak normal ~ah~an ser
maye himaye gorecektir. Dt§ ticaret, 
devletin ticari muvazcnesini ve tediye 
muvazenesini koruyacak yollardan dev 
let baktmt altmdad1r. 

Milli musiki 

propagandas1 

Yunan Mandolin 
orkestrast Almanyada 

konserler veriyor 
Dresd Almanyanm en muhim kiiltiir 

merkezlerinden biri oldugu gibi Yunan 
tiitiinlerinin en ziyade ragbet buldugu 
ve suruldugii bir yerdir. Almanya ile 

Y unanistan arasmdaki kultur ve ikttsa • 
di mi.inasebatt tebariiz. ettinnek iizere 
burada Y unanh Y orgi mandolin orkes· 

trast Yunan milll musikisini tamtmak i~in 
parl•k konserler vermi~tir. Dresdeki Na• 
zi kiiltur te~kilatile Y unan lwlonisi bu 
ki.ilti.ir tezahuriinun tertibine c:;ok yardtm 
etmi~lerdir. 

Pic;ing telsiz mcrkezi bu konserleri bii· 
tiin Almanyaya ne~retmt~hr. Alman 
san' atkarlanndan mi.irekkeb bir heyet te 
bilmukabele Atinaya giderek konserler 
verecektir. 

Bu mi.inasebetle Dresd ve Atina Be
lediye Reisleri samimi telgraflar teati 
etmi~lerdir. 

Devletle§me fi kri ulusun bi.itiin kuv
vetlerini ve btiti.in enerJIStnJ ziyana 
ugramaktan koruyarak onu gene ulus 
ic;in btiyiik yekun yapacak istikametle
re kanalize eder. Ulusal devlet asla key
fi bir idare degildir. Biz Tiirkler millet
ten oltmyan ve millet ic;in olmtyan ve 
bilhassa millete gi.ivenmiyen ve mille
te dayanm1yan hic;bir idarenin devamb 
bir hayata sahib olacagma inanmtyo -
ruz. Bizc gore, §imdi oldugu kadar hie; 
bir zaman kiitlc mukadderatmm bizzat 
millctin tcsiri altmda bulunmasJ liizum
lu degildi. Ulusal devlet, liberal dev -
letin metodlan kaydi altmda olmakst
zm milli iradeye dayamr. 

~imdi Tiirkiyede ekonomik devlet - Bogazlarda Tiirk~yenin 
qilik bahsine de temas etmeliyim. 

Ekonomi alanmda devletc;ilik anla - Hakimiyet ve emniyeti 
yJ~Imtzla hiirriyet haklarmda devlet -

Tiirkiyedc tcmcl yasasile egcmenlik 
bags1z ve §artstz ulusundur.) Egemen -
ligi ulus adma Kamutay kullamr. Ka
nunlari yapmak, bozmak, degi~tirmck, 
biitc;eyi yapmak ve degi~tirmek, devlet 
namma imtiyaz vermek, finansal taah -
hiidlere giri~mck, harb ilan etmek, sulh 
yapmak, genel af ilan etmek, kanun yo-

lile yaptlan adliye takibatmt tecil et
mek, idam cezalarmm infazma izin ver
mek haklan yalmz Kamutaymdtr. Ka -
mutay1 gizli reyle ulus sec;er, Kamutay 
her ytl kanunda iiisterilen tarihte da
vetsiz toplamr. Kamutayt hic;bir kuv -
vet dag1tamaz. Scc;imin yenilcnmesine 
bizzat Kamutay karar verir. Cumhur
reisini Kamutay sec;er, hi.ikumcti bir 
reis kurar, fakat hiikumet Kamutaym 
itimadile ve onun murakabcsi altmda 

c;ah~tr. 
Tiirkiye bir ulusal devlet olmakla 

beraber bu sayd1g1m vastflar onun de
mokratik simasm1 da c;izmi~ olacaktJr. 
Fakat bu sec;im yolile viicude gelmi§ c
lan devlet cihazt arhk en yi.iksek oto -

riteye sahibdir. Kamutay ser;iminde ge
ni§ hi.irriyd ic;inde hareket eden yurd
daslar devlet kurulduktan sonra onun 
de~i§mez iradesi altmdadtrlar. D.evl.e~ 
vc milletin birbiri ic;inde ve b1rbm 
kar§Jsmdaki durumunun tenzimi vazi -
fesinden bahsetmi§tim. Burast en ince 
noktay1 te~kil ediyor. Ti.irkiycdc bir tek 
milli parti vard1r. Bizim partimiz, Cum
huriyct Hnlk Partisi. .. Parti bi.itiin c;a
b§malannda bu vazife iizerinde uyamk 
ve ayakta bulunur. Parti her ytl bi.itiin 
cihazlarile ulusun ic;inde c;ah§tr. Ulusa 
soylcr ve ulusu dinler.. Her y1! bi.itiin 
yurdda binle!·re halk kongreleri topla
mr, bu kongred€' konu~ma rejimin ana 
prensiplerine sadakat §artmdan ba~ka 
hic;bir kayid altmda degildir. 

Kongrede halkm bir yllhk ~ikayet -
leri, istekleri ve dilekleri toplamr, bun
Jar birle§tirilir. Kar§tla§tlnbr, tasnif e
dilir ve si.izi.iliir. istenen ~eylerin lokal 
idarelerde yaptlacak olanlan ile devle· 
tin yapacaklan aynhr. Kanunlar bu ih
liyaca gore yenilcnir. Yaptlamtyacak o
lanlar scbeblerile dilek sahiblcrine bil
dirilir. Bu suretle ulusun devlct idare
sindeki ntifuzu yalmz sec;imde rcy kul
lanmaktan ibaret kalmaz. Belki ulus 
ki.itlesi, fastlastz bir surette dcvlct ida· 
resine i§tirak clmi§ olur. 

Partinin kendi icinden kendini s1k1 
bir murakabcyc t~bi tutmast esasbr. 
Parti listcsinde sec;ilmi~ olan parti meb
uslan ana prensiplerde vcya meb'us -
lar grupunun kararlan iizerinde stkt 
bir disiplin altmdadtr. Bu kayidler dt 
§tnda tamamcn serbest konu§Ur veya 
yazarlar. 

Goriiliiyor ki biz esasta demokrat fi
kirlerin aleyhinde olmadan ve demok -
rasiyi milli varhgm korunmas1 si.izge -
cindcn tasfiyc Hmenin yolunu bularak 

bir milli dcvlet kurmanm kabil oldu -
gu davasm1 giiriiyoruz. Bu davam1z sa
de yazt ve soz sahasmd.a degildir. Bi.i • 
yi.ik Sava§tan ve uzun lstiklal Kavga -
lanndan sonra kurulan yeni Ti.irkiye 
devletinin giizler kama~ltran ic; diizeni, 
bu sivasal akidcll'rimizin tatbik saha -
smdaki degerini ispat ic;in kafi delildir. 

Tiirkiyede smtfc;1hk olmadtgt kadar 
yurdda§ haklannda cinsiyet farkt d.a 
kaldmlmt~hr. Son asnn c;alkanhlan l

<;inde ortaya at1lan tezadstz devlet da
vasmt biz miisavi hakh ve miisavi §e -
rcfli yurdda§lar ki.itlesi formi.ilti it;m. -
de halletmi§ bulunuyoruz. SosyetemlZln 
umumi durumunda Proletarya - Bur • 
juva taksimi yoktur. Yeni dogan ve ge
nisli •en btiyi.ik cndiistrimizde i§<;i - ser-' . 
maye kavgasma yer. vermiyoruz. Grev 
ve lukavt yasaktlr. Is anla"mamazl!k -
lanmn son hal mcrcii devlettir. Devle
tin hakemligi kat'idir. •Pazarlartmi7.da 
ticaret sahiblcrilc mi.istchliklerin c;ah§
masmt onliyecek. ziraatte servaj1 ko -
ki.inden siipiirecek yeni prensiplerin 
hayatta yer almas1 ic;in c;ah§tyoruz. 

Biz tezadstzhgt bir smtfm ba§ka s1 -

c;ilik anlayt§Imtz arasmda tam bir kon- Mevzuu bahistir 
sckans vardtr. Haklarda yurdda~m 
harekctini hududhyan (umumi menfa
at) c;izgisi endiistri ve · ticarct serbcstli
ginin de stmrlanm tc§kil eder. 

Serbest sermaye endi.istri ve ticaret 
i~lerinde c;alt§abilir; fakat c;ah~trken de, 
imal ederken de, satarken de devletin 
tanzim gozi.i ve eli altmdadtr. 

[Ba~makalcden devam) 

dan Rus gazetelerinin ~iddetle ~ikayete 
kalkt~m1~ olduklanm da gordiik. Bu te
zadm hikmeti hakikati oldugu g1bi gor
memekten ibaret oldugunda ~uphe yok
tur. Bogazlar uzerinde filan ve f 
devletin noktai nazarlarmdan ziyade 

ni Ti.irkiyenin tam ve kamil istiklal ve ha 
kimiyeti mevzuu bahsoldugu laytkile 
zonune almamamJ~tJr. 

Y eni Turkiyenin kendi istiklal ve 
miyetine ve bu esaslarm mahfuziyeti 
de kat'i emniyet ve selametine bu 

fazla bir asabiyetle baglt olu~u i~e 
~umuz Rusya ile muesses ve 1ngiltere 
ise inki~aft arzuya pek laytk do~tlukla 
mlZa asia mi.inafi degildir, bilakis ... 

YUNUS NADI __ .. __ 

Yurdda kurulmamt§ sanayii kur -
mak sade serbest btraktlmi§ degil, ay
ni zamanda himaye de edilmi~tir, Bu 
himaye, iptidai maddelerin kullaml -
mast ~artma baghdtr. Devlet, milli fab
rikalar mamullerinin yurd ic;inde sa -
h~a <;tkanlmast zamamnda mtistehlik 
ki.itleyi a§trl fiatten korumak odevi al
hndadtr. Zorla fiat empoze etmeyi gi.i
den karteller ve trustier yaptlmtyacak
hr. Devlet, maliyet fiahm kontrol ede
cektir. Hatta bu fikir, maliyet fiahmn 
di.i§iiriilmesi ic;in miiessesenin c;ah§ma 
masralan ve fre jenerosu i.izcrinde de 
devletc tavsiyelerde bulunmak hakklm Frans1z mecHsinde 26 
vermege dogru ilerlemektedir. 

Devletin yapicthgi vc kuruculugu 
Tiirk rejiminin ba§hca ana •mstflarm -
dan biridir. Dcvlet, Ti.irkiycde ba§anl
masim h.izumlu gordi.igli her i§i, hususi 
bir te~ebbi.i.siin istegi olsun olmasm 
bizzat yapabilir. Fabrikalar kurar, de
miryollan, limanlar, elektrik, su, bii
yi.tk cnerji mi.iesseselcri viicude getirir. 
Ve bunlan, maden sahalanm i§letir. 
Hatta ba§ka hususi bir scrmayenin elin
dc olan bir i~i ayn bir kanun yapmak 
ve bedelini iidemek §artile kendi uhde
sine alabilir. Devletin btiti.in bunlan 

yapabilmcsi ic;in yalmz genel menfaatin 
icab1 olmak kafidir. 

Her c;iftc;iyi toprak sahibi etmck e
sashr. 

Kollektif fikirler yeni Ti.irkiye e
konomisinde hi~bir vakit yer bulama -
mt§hr. Serbest endi.istri ve ticaretle 
mi.istehlikler arasmda muvazeneyi te -
min ic;in devlet uhdesindeki fiat kon
tt\llundan ba§ka kooperatif tc~ekkiil -
lcrine aynca yer verilmi~tir. Koopera
tifleri ve bilhassa ~imdi kredi koopera
tiflcrini devlet tesirli vasitalarla te§vik 
ediyor. 

Hit;bir zaman, hi<;bir sebeb, hic;bir 
ihtiyac; musadereyi me~ru kllmaz. Tilr
kiyede miilkiyet hakkt mukaddestir. 

Bir nevi mtistahsillerin birle~mesi de
mek olan korporatif te§kilatlanmayt da 
yurdumuzda yer vcrmedik Biz bunu 
umumi baktmdan az c;ok yurdda§lar 
ktitlcsini bozucu bir - miistahsiller • 
mi.istehlikler aynhgma gidebilecek yo! 
gibi giiri.iyoruz. 

Turk rcjiminin, halk ytgmmm bir 
ve e~it olmast Iaz1m gc4en haklan iis -
ti.indeki titizligi, ne kollektif, ne sin -
dikalist ve ne de korporatif tipleri ken
di varltgtmn hususi hiiviyeti ic;in uy -
gun bulmasma mtisaid degildir. 

*** 
Tiirkiycde yurdda§ dii§i.iniir, yazar, 

gC'zcr, c;ah~tr, kazamr; devletin kurul
masma ve i§lemesine usulleri yolu ile 
i§tirak eder. Devletin otoritesine, re -
jimin esaslanna, ba~ka yurdda~larm 
haklanna hi.irmet etmek §artile ... 

Ti.irkiyede dcvlct en bi.iylik niifuz 
ve otoriteyi ta§tr, ulusun cmniyetine 
oldugu kadar menfaatlerine de hizmet 
etmek !)artile ... 

TtirkiyedC' Parti, yurdun tek Ulusal 
Partisi d~vleti ve ulusu birbirine bag -
lar. Parti, devletin iisti.inde degil, dev
lctlc bcraberdir. Rejimin prensipleri 
Partinin bagrmdan dogmu~tur. Parti, 
biiti.in devlet c;ah~malarmda bu prcn -
siplC'r <;izgisi it;inde devletle fastlastz ve 
en steak bir samimilikle el ve i~ birligi 
yapar. Ve yurd ihtiyaclarmm tanzimin
dc ulustan miilhc~ tesirleri ya§ahr. 

*** Taklit escri olm1yan, her yurdun 
kC'ndi §artlanm kapstyan ulus ferdle -
rini birbirine sevdirici, uluslan ic;inden 
birle~tirici, bir (millile~me) biitiin diin
ya devletlerme kuvvet, emniyet ve is-

saat siiren celsP 
1 Ba~tarat1 I tnct sahtfede) 

/lga edilen miislefarlrklar 
Paris 4 (A.A.) - Hukumet, 

Bakanhklar ve miiste~arhklann tlgas1 
Ba~bakanhk te§kilatmm kuvvetlendiril 
mesini kanuni ~ekle koyan kanun layiha 
smt meclise vermi§tir. 

Layiha, 2,010,278 frank masrafl 
pi~ etmekte ise de bilhassa gizli tahsi 
satlann kaldmlmast sayesinde 2.512, I 
frank tasarruf temin edilmektedir. 

lmza edilen anlasmalar 
Paris 4 (A.A.) - Sosyal durum 

bir i~ ba§t durumuna dogru tahavviil 
mektedir. 

~imdi yalmz Cezairde 5,000 
kalmt§tlr. 

Gronoblde 50,000 ameleyi ala 
eden 290 kollektif anla~ma imza edi! 
mistir . 

T ayyarecilige verilen ehemmiyet 
Paris 4 (A.A.) - Hava !§Jeri N 

zm M. Pierre Cot, dun F ransa tayy 
federasyonu kongresi miinasebetile 
quetde bir nutuk soyliyerek mektebler 
iiniversiteler talebesi ic:;in hava N eza 
tarafindan hava antrenmanlan tertib 
dilecegini beyan etmi§tir. 

DENIZ IS 

$irketi Hayriyenin yaz 
tarifesi 

~irketihayriyenin yaz tarifesi bugun 
den itibaren ba~hyacakttr. 

,Sirket gerek Bogazda oturan, 
se Bogaza gezmege gidecek halkm 
yet ve ihtiyacmt dii§unerek adi giinl 
ki postalan c;ogaltl!gt gibi, bilhassa 
giinlerinde c;ok ge~ vakitlere kadar 
isletmek i.izere tertibat almt§hr. 

._.. .... .._. 
Ticaret Odas1 §ubelerinde 

degi§iklik 
Ticaret Odasmm yeni kurulmakta o 

I an sanayi §Ubesi el' an faaliyete ge<;em 
mi§tir. Gec:;en giin toplanan Oda diva 
riyasetinin bu yeni §ubenin te§kilatmt '! 
t1g1 si:iylenmektedir. Oda idare heyeh 
gi.inii toplanarak bu te§kilat i~ini 1 

edecektir. 
Odamn diger §Ubelerinde de baz1 

gi iklikler olacagt anla§tlmaktadtr. 

hkrar vereccktir. 
Ulus haklarile de\'let otoritesinin . . 

vazencli bJr hengini ihtiva eden butu 
ulusal c;ahsmalann \'C 1~lerm 
de makes 'buldugu bir (devlctl 
yalmz bir yurdun .~c; .?tize~i ic;in d 
arsmlusal bi.itiin guc;luklerm hall 
mesi dtinyanm huzura kavu§masl 
de kuvvetli bir amil olacakbr. 

RECEB PEKER 
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Kilciik 
Hikftye Zenciler korkuyu unutunca .. ] 

Amerlkan hlkAyesi == 
Bir, iki, ii<;, dort, be§, alt!, yedi, sekiz, tas1 dii~tii ve i<;indekiler oteyeberiye dag!l-

dokuz. on. Sonra da: d1. Siyah parmaklar harekete geldi ve 
-Joe Louis galibl paralar topland1. 

B k I. 1 .. 1 d"kt ve Max - Bizden para ralml~lardl, sesleri u e 1me er soy en 1 en, ,. 
Baerle dovii~en Louisnin eli gal1biyet yiikseldi. Paralar ceblere dagllml§tl. 
alameti olarak yukan kaldmldiktan be§ Y a~h bir zenci gencleri teskine <;ab§tl; ve 
dakika sonra, kazinolardan, magazalar- suratma bir yumruk yedi. 
dan, berber di.ikkanlanndan, karanhk a- Evet, bu zencilere bir§eyler olmu§tU. 
partlmanlardan (,:Jkan zenciler biiti.in cad- Hi<; kimse bunun ne oldugunu bilmedigi 
deleri kaplad!lar, meydanlara doldular. gibi, sebebini ara§tlrmak ihtiyacJm da 
Ma<; Sikagonun cenub mahallesinde ya- duymuyordu. Siyahlar ve beyazlar kor
pllml§tl. Sapkalanm havaya atarak: kuyorlard1.F a kat bu korku zencilerde 

- Louis, Louis, Louis! diye hep bir tath bir manaya malikti, ve bir arzunun 
ag1zdan bagmyorlard1. Gazeteci ko§kle- geri itilmesi tesirini arzediyordu. 
'linden gazeteleri ahyor, ve onlerine kat- Bir sokak ba§mdasmJZ, ve kendi ken
bklan Yunanhlann hayret dolu bak1§lan dinize oteki ba§mda ·ne olabilecegini so· 
kar§Jsmda, pan;ahyor, ve onlann sa<;SIZ ruyorsunuz. T ecessiisiin tahrikile bir a -
ba~lan i.isti.ine fJrlahyorlardJ. Sarho~ gibi d1m ahyor, fakat garib ve ho~ bir ba§ 
aga sola y1k1hyor, tammad1klanmn elle- donmesi hissediyorsunuz. Gene bir ad1m 

rini 51k1yor, ve lai.ibali bir eda ile omuzla· atlyorsunuz, gene bir ba~ donmesi. Bunu 
rma vuruyorlard1. Bu ani bir ba'si.i bade!- daha fazla tatmak istiyor, ve ko§maga 
mevtti. Sanki dini bir atmosfer te~ekki.il ba~hyorsunuz. Y apligm1zm tehlikeli ol
etmi§ti. Burada dini tabiri bir vahdet, bir dugunu biliyorsunuz, fakat i<;inizde sizi 
kayna~ma doguran his olarak an1a§Jlmah. bunu yapmaga zorhyan mukavemet edil-

iki saat siiren boks ma<;mdan sonra, mez bir kuvvet vard1r. 
South Parkway ile Prairie Avenue ara- Dort amhk tazyik, bu kadar derin i§-
tndaki sahay1 bir siyah ba§lar denizi lemi~ bir ac1, birden satha <;1k1yordu. 
kaplamJ~tJ: sevincinden <;JidJrmJ* yirmi Gayrime§'ur bir surette, bi.iti.in zenciler 
be~ bin zenei, belli olm1yan bir istikamete Joe Louisnin adali yiizi.inde intikam hu}
dogru siiriiklenmek iizere orada toplan - yalannm sanki tahakkukunu goriiyorlar· 
mt~lardJ. Diikkan sahibi bey.izlar maga· d1 ve Joe Louis kazanmJ§h! 
~alanmn kepenklerini indirmek ic;in acele Boksor Louisnin bu muvaffakiyeti, 
ediyorlar; kap1lann arkalanna saklam - sevki tabiile ve ma§eri bir hamle ile, be
vor, mahalle aralannda dola~an bu insan yazlara galib gelmenin miimkiin olabile
siiriisiine hayret ve deh~etle babyorlard1. eegine i~aret olmu~tu. intikama susamJ§ 

Hakikaten bu adamlara bir§eyler ol- zenciler muayyen bir miiddet bu kuvvetli 
mu§tu. Bu o kadar ani olmu§tu ki, civar- olmanm ba§donmesini ya~adJ!ar, yere se
daki bi.itiin bevazlar korkudan felce ug- rilmi§ bir hasJm oniindeki nihayetsiz ga
rami~ gibiydiler. Biliyorlard1 ki, bir~ey libiyet sevincini tathlar. Bir miiddet son· 
patlak vermi~. uzun zamandanberi ~iiphe ra polisler yeti~ti. 
Attikleri, fakat art1k yatJ§mJ~ sand1klan T ekrar gidip gelme ba~ladJ, beyazlar 
bir$;y .. Biitiin bu insanlar bir hamlede nefes aldJlar, ve kanlan tekrar yanakla
I'Jereden cJkmJslardJ? Daha kotiisii, boyle rmda tath tath dola§maga ba§ladJ. Oag1· 
nereye gidiyorlardJ? Korkudan bulanmJ~ I an zenciler kaldmmlar boyunca nefes 
"'ozlerde: «Bu zencilere ne oluyor ?>> su- nefese, oteyeberiye sabit bab~lanm taka
ali okunuyordu. rak, bekle§iyorlardJ. Hi<; bir§ey bilmiyor-

Bir tarafta beyazlar, bir tarafta zen· lardJ. T ath bir§ey 'hissetmi§lerdi, bunu bi
ciler kendi derdlerine dii~tiiklerinin far· raz daha ya~amak istiyorlard1. F akat, 
mda idiler. Zenciler beyazlarm kendile- korku. gayet iyi tamd1klan ve biran unut

rine yaptJklan biitiin fenahklan, haks1z tuklan o korku gene kendisini hissetiri· 
kiifiirlerini hatJrhyorlardl; ve gozlerinin yordu. 
oniinde, birden, sefaletleri, a(,:hklan can- Geceyans1, zeneiler, evvelce intikam 
lamyordu. Beyazlar da, kendi kendilerini icin fJrladJklarr kazinolarda, magazalar
yokluyor,bu siyah insanhga kar~t takib da, berber di.ikkanlannda, karanhk apar
ettikleri hareket tarzmda hakh olup ol- tlmanlarda, 'bu kiikremi hissi -farkmda 
mad1klannt dii~iiniiyorlard1. olmadan belki- dinlendiriyorlard1. 

T ezahiirat ehemmiyet kazanc¥kc;a. <;eviren: 
gene zeneiler kendilerini serke,lige mii.sa· ~ERIF HU LUSt 
id hissediyorlardi. Arabalann basamak- -----~~~-------~ 
Ianna athyor, ve ic;lerindekilere: «Louis 
tarafmdan m1, Baer tarafmdan mJsmJz ?» 
diye ~ormaga ba~hyorlardJ. Bu hassasiyet 
amnda. bu suale verilecek cevab, kimle
rin dost, kimlerin dii~man oldugunu gos· 
terecekti. 

Sayed eevab biraz tereddi.idlii olursa, 
zenciler giilmege ba~hyor, ve: «Baer ha? 
a, ha! Suna da bak l Joe Louis onun en

,esinde boza pi~irmedi mi? J oenin, Bae· 
in oyunlanna ehemmiyet verecegini mi 
~:annediyordunuz? Artrk korkumuz yok, 
'vakti gelince, biz de trpk1 Joe Louis gibi 
hakbmlZI isliyecegiz, biz de onun gibi 
stediklerimizi kazanacag1z I» diye kahka· 
,a ahyorlard1. 

Zencilere kafa tutmak istiyen bir taksi 
oforiiniin arabasJ be~ dakika ic;inde par<;a 
-,arc;a edildi. Gittik<;e cesareti artan teza
'liiratc;Jlar otobi.isleri, kamyonlan, vesaiti 
takliyeyi durdurmaga ba§ladilar. Bir 
,iklonun bir orman1 yutmasi gibi, bagHa
·ak yiiriiyor, ve onlerine c;Jkan her~eyi ki
'JP deviriyorlardJ. Korkak §Oforler geri
'{e doniiyor, c;ocuklar gibi ka<;I~JyorlardJ. 

- Biitiin diinyanm bizimle beraber 
e\inc duymasm1 Ishyoruz, diyorlard1. 

San ve titrek beyazlar da, arabalarm
~an inip ister istemez tezahiirat<;Jlar arasJ· 
ta kan~IyorlardJ. Bunlar da kendilerinde 
Jir eyler hissediyorlardJ. 

Kalababk arasmda. vere bir para <;an· 

. Be~i ktrk iki ge~e 
«Cumhuriyet» in zabrta romam :98 

Yazan: Charles de Richter 
- A vdet ne vakJt kabi\ oldu) 
Gene; ba~m1 kaldirmadan cevab ver-

~i: 

Mi.iessif bir ziya 
Elazizli miitcka -

id albay Hamdi FI
rat tedavi edildigi 
Haydarpa§a Nii -
mune hastanesin -
devefat etmi§tir. 
Merhumun cena · 
zesi bugiin saat on 
birde Numune has -
tanesinden kaldln
larak Selimiye ca -
misinde namaz1 kl
lmdJktan sonra Karacaahmedde mak · 
beri mahsusuna defnedilecektir. Bii -
tUn hayahm muhtelif cephelerde yur -
dunun selli.met ve saadetine vakfeden 
bu k1ymetli vatan c;ocuguna son arka -
da§hk vazifesini yapmak istiyenlerin 
muayyen vakitte l'·mmune hastanesine 
te§rifleri rica olunur. 

Te,ekkiir 
Sevgili babamm ac1kh oliimii iize -

rine bizi sevenlcrden gerek bizzat ve 
gerekse telgraf ve yaZl ile taziyelerini 
hildiren sayg1 deger zevata te§ekkiir ve 
minncttarhg1m1 gazctenizle bildirme -
nizi dilerim. 

Korgeneral As1m refikas1 
Nahide As1m Giindiiz 

bile korktuklarma eminim. 

- Tabii. Kafa ezmek kolay m1? 
- Asd giiliinc taraf1 Queen Mary's 

hastanesindeki tJbbiye talebesinin hali. 
Kesip bic;mege haztrlandJgJ oliiyi.i sabah
leyin yerinde bulamaymea kimbilir nas1l 
afalladJ. 

- Hususi bir cesed mi? 

- Kokainden olmii~ bir kokain tirya-
I - Bugiin ogleden sonra. Londraya 
~ ekrar gelmeden evvel sahilde uzun bir 

;ezinti yapmagJ tereih ettim. Gravesede 
tadar gittim. Hatta Gromeri ge<;erek 
3outhend ve Y armoutha uzananmam 
<a hi! oldu. Sonra da i~te buraday1m! 

kisi kadm. .. 
- Su testisi su yolunda kmhr. Oteki 

otopsi yapJidJgJ zaman .. 
f 
~ 

. I 

- Hi<;bir engelsiz? 
r 

- Bir engel <;1kmad1 ya? 
l) - Herhalde suyun iistiindeyken <;Jk

z ] [adJ. Y almz Joan ger~ekten kii~i.ik bir 
nir ni:ibeti p;e<;irdi. Kendisine getirinciye 
adar hayli terledim. Bu k1z <;ok fazla 

U }- 1assas. Bu hassasiyet giiniin birinde ona 
k ena bir oyun OYnJyaeak. 

- Gencdir. Hem itiraf edin ki sinir 
o t obetine tutulmaltta da hakh. Polislerin 

Arkada~mm bir kaki~l, onun agzmdan 
kac;1rmak iizere oldugu ismi yanda dur
durdu 

- Azizim, iyi yapiian bir otopsi han· 
gi netice "llurad ediliyorsa o neticeyi ve· 
rir. Zaten ba~ka <;1kar yo) da yoktu. Fa· 
kat miisterih olunuz, raporda, gene ka
dmm... kJzo!l;lan k1z oldugu yaz1h bulu
naeakhr. Laz1m olan da bu. Gogi.is mii 
vereyim, but mu? 

Gene adam tavugun gogsiinii intihab 
etti, birka<; dakika gene siikut ettiler. Bu 
si.ikutu, gene ya~h adam bozdu. 

CUMHURlYET 5 Temmuz 1936 
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Halk i~in Hekim Ogiidleri 
Ak§am Bastmevi 1936 - Fiatt 150 kuru§ 

Bizde en noksan ne~riyat ~iiphesiz 
monografiler ve geni§ bir halk tabaka
sma hitab eden umumi bilgi eserleridir. 
Memlekctimizde yeni Turk harflerinin 
okumay1 herkese mtimktin k1ld1g1 bu 
mes'ud devirde, biiyiik bir okur yazar 
ekseriyeti i~in bu gibi eserlere §iddetle 
ihtiyag vard1r. 

Bu sebebden Ahmed As1m ve Nairn 
Onurun cHalk !~in Hekim Ogtidlerh 
zamanmda ne§rolunan k1ymetli eser -
lerden biridir. 

Kitabm on sozii nesillerin hastahk -
s1z, gtirbiiz ve ne§'eli yeti§mesini chas
ta olanlan tedavi ve ameliyat etmekle 
degil, daha ziyade ferdleri basta olmak
tan korunmakla temin kabildir.~ Diyor 
ki pek dogrudur. 

Bu gaye ile, her giin Ak~am siitun -
lannda ne~rettikleri cHekim Ogiidleri. 
ni, bu iki doktorumuz, kitab §eklinde 
de ortaya <;1karmay1 dii~iinmii§ler. Bu 
yaz1lan, resimlerle siisliyerek, daha 
cazib, daha faydah yapmaya ~ah§ffil§ · 
lar. 

Hekim Ogiidlerindeki belli ba§h ba
hisler: Miikeyyifata, kanscr, apandisit, 
~eker ve tifo gibi hastahklara; nezle, 
grip ve soguk algmhgile zatiirrieye; 
tansiyona, biilug ve gebelik zamanla -
rma ve bunlarm tevlid edebilecegi bii
tiin hastahklardan korunma c;areleri · 
ne; c;ocuk bak1mma ve terbiycsine, de
niz ve giine§ banyolarma, uykusuzluga, 
tcre ve ~i§manhga; kanamalarda ilk 
yard1ma, zehirlenmeye ve bu gibi muh
telif hastahk ve saghk i§leri iizerinedir. 

Kitabda hastahklardan korunmak i
c;in ~areler gosterildigi gibi , ~iiphe edi -
len vak'alarda derhal bir doktora mii -
racaat te ehemmiyetle tavsiye edil -
mektedir. 

Hastahk anmda vakit ve zamanile 
miidahale edilirse bir gok fenahklarm 
onii almacagmdan bu tavsiye pek ye -
rindedir. 

Miimkiin oldugu kadar faydall olan 
bu kitab1 daha faydah k1labilecek bir 
c;are bulunsa, yani fiahm biraz daha u
cuzlatm!lk miimkiin olsa, nekadar iyi 
olacak. Bu bir temenniden ibarettir. 
Yoksa biz de muhterem doktorlar gibi 
kitabm degerini kolayhkla takdir ede -
riz ve bu kitaba. verdigi k1ymetli ma
IO.mab tartarak, fiat bic;ilecek olsa, da
ha fazlasmm da istenildigini ilaveyi, 
hakikat namma, bir bore; biliriz. 

T E 
BAHCESi 
BUGUN SAAT 11 DE 
Biitiin yeni V ARYETE 

programile 

BUYUK MATiNE 
Saat 21 den itibaren 

DiNE KONSER 
Tabldot 150 kurut 
Hergiin saat 17 ! ta 

Maestro Urzigeanu idaresinde 

RUMEN QiGAN ORKES· 
TRASININ i'TiRAKiLE 

APERITiF KONSER 
Fiatlar mutedildir -

Duhuliye serbestir 

TAKSiM RA.HCESiNDE 
HAL K 

'lPERETl 
Bu ak~am 
21.45 te 

1atine 17, 30 da 
iALlME 
Pek yakmda 
RAHMET 
EFEND1 

Masalarmtzt aymn1z ·Tel. 43703 

- Karada da i~ler yolunda gitti mi? 
Gene adam yi.izi.inii buru~turdu. 
- 0 kadar iyi degil. Hatta, bir arahk 

biitiin i~in berbad olacagmdan korktum. 
Fa kat diizelttim. 

- Baz1 kimseler fazla miiteeessis dav· 
rand1lar korkanm. 

- Daha ziyade, gayretke~lik. Scot -
land Y arddan bir adam bilgiclik tasla · 
maga kalktJ. 

- Ezeli tehlike. 
- V aktinden pek fazla evvel hiiviye· 

ti te~his edilen kafa kurbanmm etrafm1 
~evirdigimiz zaman, bu zah~erif, onun su<; 
ortaklanm takib etmek dehas1m gaster 
mez mi? 

- T abii sizin tekne ile. Sanki motori.i 
i~lemez bir hale getiremez miydiniz '? 

- Joanm sinir nobetini unutuyotsu -

nuz. 
- Boyle ~eylerde kadmdai\ evvel ser

vis diisiiniiliir azizim. Patates yemez mi
siniz? Kaymak gibi, agJZda eriyor bil -
Ia hi 1 

Misafirinin tabagma yatates koydu, 

Sergiye tehaciim 
Evvelki • • gece serg1y1 

5000 kisi 
' 

dort saat 
gezdi 

=--

RADYO 
( Bu ak~amki progr~J 

iSTANBUL: 
12,30 muhtellf plaklar ne:;;riyat1 ve halk 

musikisi - 18 Taksim bah~esinden nakil. 
Muhtellf varyete numaralan _ 20 sololar 
(pl:l.k) - 20,30 sti.idyo orkestralan - 21,30 
son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansuun 
gazetelere mahsus havadis servisi verile• 
cektlr. 

ViYANA: 
19 e~lenceli konser • 20,05 spor ve sal .. 

re - 20,15 konserin devanu - 21,05 edebi ya• 
ym - 21,10 komedi - 23,05 haberler, spor • 
23,25 !jarkilar ve opera havalan - 24,05 kO
nu!?ma, dans muslkisi. 

BERLiN: 
17,05 Laypzigden konser • 19,05 me§hur 

§ark1!ar - 19,45 plyes: Yalan mi.isabaka -
s1 - 20,45 spar haberlert _ 21,05 plA.jlarda 
f(alman havalar - 22,05 askeri mlZika-23,05 
hava raporu, havadis, spor - 23,35 d&nS 
musikisi _ 1,05 son numara. 
BUDAPE~TE: 

18,35 kon.ser - 19,20 konferans - 19,50 ean 
Sergide bir paviyonda bayanlara holonya veriliyor konseri - 20,25 spor roportajl - 20,55 kon· 

ferans • 21,15 komedl - 23,05 haber!er, 
Sekizinci Y erli Mallar sergisinin di.in \ kab1eilar kooperatifinin zarif pav1yonu spor - 23,25 opera orkestrasmm konserl ~ 

ikinei gi.inii idi. Sergi evvelki ak~am saat da bu meyandadir. 24.50 fransJzca haberler - 1,05 son haber• 
ler. 

20 de, davetlilerin gezmesinden sonra u- Sergide maruf dekoratorii.miiz Sala ~ BUKREt;l : 
muma a<;J!mJ~ ve gece saat 24 e kadar haddin Refik tarafmdan ince bir zevkle 18,05 konser - 19,05 zlraat haberlerl-19,25 

k k I B k .. dd f d 1 1 T k b I konscr, konferans - 20,25 konserin deva -a~1 a m1~tJr. u 1sa mu et zar m a yap1 m1~ o an iir antrasiti paviyonu i- mt _ 21,05 plyes _ 22,05 muslki _ 22,35 ha • 
sergiyi 5000 ki~inin gezdigi satilan bilet- hassa takdirler toplamaktadtr. berler, spor _ 23 konser - 24 haberler. 
lerle tesbit edilmi~tir. Halk Opereti sergi miinasebetile dii.n LONDRA: 

D" · d h b h · 'b k 19,50 orkestra konserl - 21 din! yaym, 
un serg1 a a sa a tan Jtl aren pe ak§amdan itibaren her ak~am program hatlralar _ 21,55 havadis, edebi yaym-22,25 

kalabahk olmu§tur. Kap1da diihuliye al- degi§tirmege ba~lamJ§ ve sergi dolayJsile musiki - 23,20 ~an ve mandolin konseri • 
rnanm da sergiye gelenlerin miktan i.ize- getirilen Avrupa trupu da kapah bah- 23.50 son numara. 

rinde hi<;bir menfi tesir husule getirme - c;ede temsillerine ba§laml§hr i~~i~r~~~~~·~: 18.35 plye.s - 19,35 ha• 
digi anlasdmJ~hr. Kalabahk bilhassa ak- D" h · · 1 M. 1· y k'l" vadis _ 20,45 konu•ma, kar1 ~ 1k program -.. . · un §e nm1ze ge en a 1ye e 1 1 v 
~amuzen c;ok artmi§tlr. . . . 21,20 operet parf(alarJ _ 23,05 giizel nlnni-

s · 'd b .. 1 · F uad ve Mahye Miiste§an F a1k Y erh ler - 23,35 havadis _ 23,50 dans muslkisi. ergJYe yem en az1 muessese er 1~ • ROMA: 
tirak etmektedir. Diin sergide yeni pa - Mallar sergisini gezmi§ler ve begenmi§ - 17,05 gramofon - 18,05 §!mali italyz.da.n 

viyonlar yapiidigl gori.ilmekte idi. Ayak- lerdir. Sergiyi diin 25 bin ki§i gezmi§tir. nakl! _ 19,35 gramofon, spor, gramofon. 
----------------~----~-:----~----"""!!- havadls- 21,35 konu!?ma- 21.50 muhtelif 

Bogazlar davas1nda • yen I safha 
LBa$ tara/1 1 tncz sahtfedc 1 

rek bu deniz yollarmm iizerinde beynel -
milel bir komisyonun nezareti devam et
mesi i<;in lngilterenin izhar eyledigi ar
zuya Ti.irkiyenin gosterdigi muhalefetin 
hakiki sebebi bu hassasiyettir. 

Tiirkiyenin Bogazlardan ge~ecek ti -
care~ gemilerine koymak istedigi usul ve 
nizamlann bir<;ok mi.i~ki.ilat ihdas eyle -
digini ogrendim. Bahri miitehass1slar ara
smda ahiren kabul edilen fikir 1ngiliz ka
binesi tarafmdan tasvib edileeek olursa 
sulh zamanlannda askeri nakliye gemile
ri dahil oldugu halde harb gemilerinin 
Bogazlardan Karadenize girmeleri ve o
radan c;1kmalan meselesi hakkmda bir 
tesviye sureti bulmaga imkan has1l ola -
cakhr. 

g1 ziyadesile arzu eyledigi a§ikardir. U
mum ic;in kabule §ayan bir plan bulunup 
ta buna kar§I yalmz italya muhalif kal· 
d1g1 takdirde italyamn muvafakatini bile 
beklemeksizin ingilterenin anla§mayJ 
yapmak tarafm1 iltizam eylemesi muhte • 
meldir. lngilterenin zeeri tedbirlerden 
dolay1 husule gelen gerginlik esnasmda 
kar§lhkh yard1m i<;in yapm1~ oldugu ta
ahhi.idi.i idameye kendiliginden karar ver
mi~ bulunmasma ve Akdenizdeki donan
masmi gec;en agustostaki dereceye kat'iy
yen indirmemegi tasmim etmesine biiyiik 
ehemmiyet verilmektedir. 

ingilterenin bu hareketi murahhaslar
dan bir <;ogunu hayrete dii&i.irdii , Ciinkli 

1ngilterenin artJk Akdenizdeki lngiliz -
italyan gerginligini tahfif edec~gi ve 

opera parc;alan, lstirahat esnasmda teo -
nu§ma - 24,05 havadis, sonra dans mu
slkisi. 

Nobet~i . Eczaneler 
Bu gece nobetc;l olan eczaneler §unlar

dlr: 
istanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda (Sanml, Alemdarda (S!l'rl 

Rasim), Baklrkoyde (Hi!al), Beyaz1dda cce· 
mil), Eminoni.inde (Mehmed Kaznn>, Fe
ner:ie (Vitam, Karagiimriikte (M. Fuadl, 
Ki.i~i.ikpazarda (YorgD, Samatyada (Teo
filos), ~hreminlnde <A. Hamdl), ~hz&• 
deba§mda rismaU Hakk1). 

Beyogl u cihetindekiler: 
Gala tad a (Hila]), Haskoyde (Halk), Ka

slmpa~ada (Merkez), Sanyerde (Asaf), 
l;ii§llde (l;lis!l), Takslmde (GalatasaraY>• 
(Vinikopulo). 

Uski.iciar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Buyiikada.da (f;llnasi), Heybellde (Ta • 

na,K ., · ae: ... 
yiik), Kad1koy, Yeldegirmenlnde cooler), 
Uskiidar, Selimiyede (Sel!mlye). 

Bahri miitehassJslar arasmda hastl olan 
itilaf, Rusyamn iddia ettigi ve<;hile Ka • 
radenizde biiyiik bir donanma yapm1ya -
cag1 faraziyesi iizerine k1sa miiddetli bir 
anla~ma yapilmasma aiddir. Eger Rusya 
Karadenizdeki bahri kuvvetlerini artlra
eak olursa ona gore Akdenizden Kara -
denize ge<;eeek kuvvetlerin miktan da ar
tmlacakhr. 

Avrupada emniyeti iade i~in italyanm =~~~-~~~~-----~~~"'!!! 

Bu suretle Lozan muahedesindeki esas
lar muhafaza edilmi§ olaeaktlr. 

Bu muahedeye gore Karadenize gire
cek bahri kuvvetlerin miktan Karadeniz
deki en biiyiik deniz devletinin donanma· 
sma nisbetle tayin edilmektedir. 

Ti.irk proiesinde ise bu elastikiyet yok
tur. Karadenizli olm1yan devletlerin harb 
gemilerinin hacmi i<;in azami bir had 
konuldugu halde Karadeniz devletleri -
nin Akdenize <;Jkacak kuvvetleri i~in bir 
had konulmamJ~hr. 

Gerek Romanya gerek Bulgaristan 
Karadenizde biiyi.ik Rus donanmasma 
kar§J haricden kuvvet girmezse bu do -
nanma ile ba§ba&a kalmanm akilane bir 
~ey olaeagmdan ~i.iphe ediyorlar. 

Su kadar var ki 1ngiliz politikasi iize -
rinde nihayet ~u pratik miilahaza miiessir 
olacaktJr: Ti.irkiye bir defa Bogazlan 
tahkime salahiyettar olduktan sonra ka
gJd iizerinde ne gibi ~erait konulmu§ olur
sa olsun Bogazlara duhul ve huruc ken
disi tarafmdan kontrol edilecektir. 

lngiliz murahhas heyetinin Montri:ide 
bir anlasma elde etme2e muvaffak olma-

kendisi de aid! ve soze devam etti: 
- Peki yolda ne oldu? 

Gene adam ba~ml salladt: 

- Y olda da <;aresizlik i~indeydim. 
0 yammdaydJ, Scotland Y ardm adam· 
ian da, maalesef, makineden anhyorlar. 
Otekiler bizi ge<;mi~lerdi. Bizimkinin 
Gravesendde yaya kalaeagm1 samyor -
dum. Fa kat, bu adamm beni miitemadi -
yen hayrete di.i§iirmesi mukaddermi~. Li
mandaki adamlara, <;oeuklara filan sor
mu~. Bu suretle izi tekrar ele gec;irdi. 

Beyaz sac;h zat Rayet ciddi bir tavula: 
- Bu adam tehlikeli bir§ey, dedi, bu-

nu ya oldiirmeli yahud terfi ettirmeli. 
- T erfi ettirelim daha iyi. 
- Riitbesi nedir? 
- (:avu§. Fa kat zabit olacak kadar 

gosteri§lidir. 
- Sonra? 
- SonrasJ, i§te tam o mada kotiile -

mek istidad1 gosterdi. Beriki bizim adam· 
!ann sJgmdJgJ yeri ke§fetti ve ic;eri girme
ge ka!l;tJ. Bereket versin ki ben oraday -
dtm, kendisine yard1m ettim. 

te~riki mesaisini temin edeeegi bekleniyor
du. 

Fran sa Ba~vekilile Harieiye N azm 
ingiliz heyeti murahhasasmm takib ede
cegi hath harekete uymak taraftan bu -
lunuyorlar. Maahaza Fransa Harieiye 
N ezareti vaziyetin yeni inki§afm1 pek 
hay1rh telakki etmemektedir. 

F ransiZ dJ§ politikasJ daimi mi.idiram
nm Avrupanm ortasmdaki ve cenubunda
ki ahvalin takib eyledigi maceradan zi • 
yadesile endi&e ettikleri a§ikard1r. 

Bunlar italya ile Yugoslavya arastn -
daki muhaberatm iyile§tirilmesi ic;in ev
velce F ransanm ba~ladJgi say ve gay rete 
devam edilmesi ve Yugoslavya ordusu -
nun asri esleha ve levazimla te<;hiz edil -
mesine F ransanm yard1m eylemesi fikrin
de bulunuyorlar. Onlann telakkisine go· 
re Yugoslavya ile Romanya ve (:ekos -
lovakya endi§e verecek bir siiratle, Fran
sa tarafmdan Almanya tarafma ge~mek
fo imi~ler ... » 
lngilizler yeni bir proje verecehler 

Montro 4 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususi muhabirinden: Montro Kon
feransmm on giine kadar bitmesine mu
hakkak nazarile bakilmaktadJr. Bir iki 
nokta miistesna olmak iizere ba~hca nok· 
talar iizerinde heyetler arasmda itilaf ha
sJI olmu§tur. ingilizler muaddel bir kon
vansiyon projesi tevdi edeceklerini tek • 
nik komiteye bildirdiler. Umuml i<;tima 
pazartesi akdedileeektir. 

- Yard1m m1? 
- Yard 1m ya! Kap1ya dogru igilmi§· 

ti, dinliyordu. Y ard1m beynine indi, ol
dugu yere yiki!dJ! 

- Sizden §iiphelenmesi ihtimali yok 
mu? 

- Hem evet, hem hay1r. ikimiz yal
mzdJk amma sokak herkesin mah oldugu 
]c;in, o arahk birisi ge~ip gorebilirdi. Za -
ten ben tedbirli davrand1m, avaz1m <;Jk
tJgJ kadar «arkana dikkat !» diye bag1r
d1m. 

- Donmedi mi? 

- Vakit kalmad1 ki I Olsa olsa benim 
ortadan kaybolduguma §a~ardJ. Fa kat 
benim, ben oldugumu anhyabileeek miy
di? Ben SO!lradan yaplian tebd1li kiyafet
lere giivenmem, oneeden yap!lanlann e
hemmiyeti vardJT. Ce~en geee san~md1m, 
bJyJgJm vard1, ve epeyee topalhyordum. 
Herhalde ararsa o k1hktaki adam! anya
caktJr. 

- F ena tertib degil. 
Gene adam bu mada, yanmda gene 

bir erkekle beraber oradan ge~en suvare 

Miiessif bir irtihal 
Tiitiin tiiccan Osman Fehmi Sert ve 

Dr. Mustafa Nail Sertin biraderleri ve 
Bedriye Sertin zevci ve Siimer Bank 
miitercimi Akif ve hem§iresi Kamer 
Sertin pederleri Otomotor §irketi me • 
murlarmdan ismail Nusrat Sert vefat 
etmi~tir. Cenazesi 'Qugiln saat 11 de Os
manbeyde Afitab sokagmda Araksi a• 
parhmanmm 8 numarah dairesinden 
kaldmlacakhr. 

Akraba ve ehibbam1zm cenaze mera· 
simine i§tirakini dileriz. 

( __ Y_EN_i _E_SE_RL_ER __ ) 
Aga.; 

Agac mecmuasmm 14 i.inci.i saylSl J,leclb 
Faz1I, Abdi.ilhak $!nasi, Zlya OSman, i. Ga. 
lib, Mira<;, Asaf Halet, Selmln Tevflk, Sa~ 
lih Zeki. Cevdet Kudret, Fikret Adil, t;le• 
rif Hulusi, Cahld l:lltkmm yazllarile I(JktJ. 
Aynca i~lnde Arlf Dlnl( ve Zahld B1tkmJn 
re.slm ve karikatiirleri vardJT. Hararetle 
ta vsiye e:icriz. 

Bence 
S1vas ilkmekteb ba§muallirnlerinden ib· 

rahlm Olcaytunun bu ad1 ta,Jyan ger~;ek· 
ten gi.izel blr kitabl ~lkml!?tlr. ibrahim ol~ 
"aytu veclzemsl bircok gi.izel sozlerl blr ara
ya toplami~ ve bunlarm her blrine blrer tc
timai, edebi, ahlaki nilktc i~leml~tlr. Ben· 
ceyl okuyanlar, yalmz zevk almakla ve flk
ri kazanf( elde etmekle kalmJyacaklar, bU
gi.iniin ilkmekteblerinde ojtretmenllk eden· 
Ierln yiiksek sevlyelerlni de olcmejte veslle 
bulup mi.iftchir olacaklardJr. 

Bencey! okuyucularJmiza tavsiye ederiz. 

mantosu giymi§ bir kadmt hafif bir ba~ 
i§aretile selamladJ. Onun hie; bir hareke
tini ka<;JrmJyan ya~h zat: 

- Kimdir bu kadm? diye sordu. 

- J oamn bir arkada§t. Emin bir ar• 
kada~ ve enerjik bir kadmd1r. Oyle ufak• 
tefek &eylerden sinirlenip bay1lmaz. 

- Azizim, enerjisi fazla olmtyan ka· 
dmlarm bir meziyeti vardtr. Her istedi· 
gini yaptJrabilirsin. F akat hikayenin so
nunu dinlemedik. 

- F azla bir§ey kalmadt. M iiteeessis 
adamm eve girmekten maksad1 bir kopek 
~ormekti, ben de onun iimidini bo~a 1(14 

karmak istemedim, yakalaymca i<;eri tJk• 
tJm ve pek erken uyamrsa o kopegin mu· 
hafazasma tevdi edilmesini tenbih ettilll· 
Sonra gozciiliige ba~ladJm, I otekiler de 
aldiklart talimat mueibinee gemiye bin• 

diler. F akat <;ektigim zahmetler daha. 

bitmemi§ti. Mi.itecessis adam bir io daha 

yapmaga kalktJ. 

- Yok camml 
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l TERBiYE BA iSLER• 1 

Demolins' e gOre 
Evladlarimizi nasd yeti,tirelim? 

Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

Evvelce iki yaz1mda terbiyeci (Demo
] )S) nin bundan otuz be~ y1l evvel c;1kan 
l \ kitabmda F rans1z rnekteb rejiminin 
r jte§ebbis adam yeti§tirmedigini nas1! 
lah ettigini anlatm!§llm. Bugiin de bu 

zatm fikrine gore miite§ebbis insan nas1l 
yeti§tigi~! nakledecegim. Bu zat diyo: ki: 

«- Once ana babalarda kokle~mi§ o
lan hir zihniyet var. Zengin, fakir, tiic
car, ~iftc;i, §ehirli, koylii hepsinin hevesi 
c;ocuklanm hiikumet memuru yapmakhr. 
\=iinkii bu i§ §ereflidir. Sonra rahathr. 
Y almz bir yere tayin olununc1ya kadar 
giic;liik c;ekilir. <;unkii tamd1k ister, ilti -
mas ister, tavsiye ister, yalvarmak yakar
mak, boynunu biikmek ister. Fakat bir 
kere tayin emrini cebinize koydunuz mu, 
selamete erdiniz demektir. Sabah muay
yen taalte i§inize gider, orada oniiniize 
yigJian kagidlan yazar c;izersiniz, amiri -
mze ho~ goriinmege, onun tevecciihiinii 
kazanmaga, arkada~lanmzla ho§ gec;in • 
mege bakarsm1z. Ak~am paydos zili c;a· 
lmca evinize donersiniz. Aydan aya hkir 
tiklr maa§miz gelir. Arhk hayahmzm ile
ride biitiin safahah onceden malumunuz
dur. o~ dort sene sonra muavin, alh se
ne sonra belki ikinci miidiir, on be§ sene 
sonra miidiir, otuz sene sonra tekaiid! 
Yalmz me<;hul kalan kac; sene sonra ote
ki diinyaya seyahattir! 

!§te degi§mesi e1zem olan bu zihniyet
tir. <;ocuklanmizm terbiyesine baska bir 
istikamet vermemiz laz1mdir. Ege; onlan 
yeni ?e;rin ihtiyacma uygun insan yap • 
mak Ishyorsak. Eger giinden giine artan 
ic;timai buhranlann kar§Ismda apl§IP kal
diklanni gormek istemiyorsak mutlak ma
arifte terbiye sistemimizi degi~tirmeliyiz! 

Eski sistem if! as etmi§tir. Y erine yeni
sini koymak liizimd1r. 

Oyle ise c;ocuklarim!Zl nasi! yeti§ti -
relim? Evvela §unu bilelim ki diiniin ter
biyesi bugi.ine uymaz. c;;:unkii di.ini.in a
damlarile bugiinki.iler arasmda bir fark 
vard1r. 0 fark bir kaleyi miidafaa vazi
fesini i.istiine alan askerle, ileri hatlarda 
bir zafere kavu§mak ic;in harbeden asker 
arasmdaki fark kadar biiyiiktiir. Gi.inden 
gi.ine ilerliyen medeniyet boyle bir vazi-

et · · i , i tikbal lmz ozu ile-
ride olan milletlerindir. lerlemek u;m 
hiitiin hayat yolunda tesadi.if edilen en· 
gelleri kirmak, yorulmadan ko§mak, hi~; 
bir zorluktan yilmamak, kendi kudret ve 
kuvvetine gi.ivenmek, vazifesini dam§ -
madan yapabilmelc, c;ah§mak, mi.itemadi
yen cehd sarfetmek §arttir. !§te maalesef 
eski F ransiz terbiye sistemi bunlan temin 
etmekten acizdir. -5imdi bana §oyle mu
kabele edeceksiniz: Anla§IIdi fakat ne 
yapahm? 

!§te ~e.n. de §imdi onu soy]iyecegim: 
Kendi I§ID~. kendi gormege ah§an, zor • 
luklarla mucadele etmesini bilen hic;bir 
mii§kiiliin kar§ISinda bocalam1yan mil • 
Jet)erden ornek aJmamiz Ve onlar gibi yap· 
mamlz Iaz1mdir. 

Bu millet gozi.imiizi.in oniindedir. Cor· 

Eski Yunan muhariblerinin 
Selanikte yapbklari 

Atina 4 (Hus~si) - Selanikte bulu
nan eski m~~a!·Iblerden kalabahk bir 
grup di.in hukumet konagma giderek 
Makcdonya Um~m Valisinden Sela _ 
nikteki bey~~lm~lel sergide kendilerine 
i~ verilmesml. 1.stemi§lerdir. Valinin, 
bu hususta .salahiye~! ~lmadii{lm say -
l~mesi uzenne de hukumet konagmdan 
di§anya ~tkmi§lardn. Bu grup muhte -
lif kislmlara ay.nlara.k kona~n etrafm
da dola§makta ~~en 1~eriden 1_;1kan ser
gi di.rektorile v!layet m.u~avirinin uzer
lerine hucurn ederek 1kisini de iyice 
dovmu§Ierdir. 

Bu hadiscden mliteessir olan Umum 
Makcdonya Valisi telgrafla hiikfunete 
istifasllil gondcrmi~tir. 

cumhuriyetin tefrikast: so 
------ -

memek ic;in insanm gozleri kor olmal!dir. 
Bunu anlamak ve buna kanaat etmek ic;in 
size kiic;iik bir misal getirecegim. Y eni 
terbiye sistemi ile hareket eden adamlann 
~imall Amerikayi ne hale koyduklanna, 
bir de bizim eski sistem terbiye ile hare
ket edenlerin Cenubt Amerikada ne yap
hklarma bakmiz! Bunlann arasmdaki 
fark beyazla ka;a, gece ile giindiiz kadar 
bi.iyi.iktiir. 

-5imalde sanayi, ticaret, ziraat alemin
de kendi sayine giivenen adamlar, ce -
nubda miitemadi siyast inblablar ic;:inde 
bocahyan memurlar goriirsiiniiz. -5imal • 
de uyanan bir istikbal, cenubda g~en bir 
mazi vardir. Bu hal Anglo • Saksonla 
Fransiz terbiye sistemi farkm1 gosterir. 

Bir 1ngiliz evladm1 kendisinin (bizde 
oldugu gibi) malt bilmez, onu ileride 
kendi ba§ma buyuruk ve rniistakil ya§a
maga namzed bir insan bilir. Bizde oldu
gu gibi manasiz §efkatin onlarda yeri 
yoktur. Her ingiliz ana ve babamn bii -
t ;in dii§iincesi evladmi hiir bir ~ahsiyet sa
hibi yapmaktir. 

Onlar daima yarmm ihtiyacm1 dikka
te alarak, ilerisini dii~iinerek evladlanm 
ona gore haz~rlar. <;ocuklarma biz. vak -
tile boyle yeti§tik, §oyle terbiye a!dik 
diye kendilerini ornek gostermez. Bila -
kis bizim aldigimlz terbiye diin ic;indi, siz 
yarmm adamlan olacaksm1z, yannm ih
tiyadan ise dune benzemez! derler. 

Onlar c;ocuklanmn yalmz kafasmi siis
lemegi degil viicudlerini zahmete daya · 
mr, tehlikeye gogiis verir, miicadeleden, 
sava§lan zevk ahr bir hale koymay1 il 
edinmi~ler, viicud ekzersizlerine terbiye 
ahasmda biiyiik bir pay ayumi§lar ve bu 

sayede saglam karakterli insan yeti§tir -
meyi gaye edinmi~lerdir. 

Onlar daha kiic;i.ik ya~ta 'YOcuklan yal
mz ba§ma i§ gormege, ah§ veri§ etmege, 
hatta bir §ehirden otekine gitmege, tum 
manasile serbest ya§amaga ah~hnrlar. 

Onlarda babalar veya miirebbiler ken
eli niifuzlanm 'Yocuklar i.izerinde pak az 
hissettirirler. !taat onlarda korkuya de -
gil, sevgiye istinad eder. Onlarm kav • 

Iince sevdirmesini bilmiyenler saydnma· 

1 1 d biln ezler. 
i§te §imdi §U say1p doktiiklerimi bi1 

rer hirer tahlil ederseniz, ingilizlerle biz 
Fransizlar arasmdaki rejim farkmi der -
hal teslim edtrsiniz. 

Oyle ise yap!lacak i§ kolayd1r. Ail~de 
ve mektebde an' ane halini alan terb:yc 
sislemimizi degi~tirmeliyiz. Onlara kendi 
ald1gimiz terbiyeyi degil, y.annm .onlar -
dan bekledigi i~i gorecek bir terb1ye ver
meliyiz. Buna ingilizler (Self gouver -

nement) diyorlar. 
Yeni diinya, yeni rnedeniyet miite -

§ebbis, becerikli, at!lgan, faal, 'Yali~kan, 
cehd sahibi kendine giivenen dayamkh, 
gozi.i pek i~san istiyor. Evladlan~m bu 
~ekilde yeti§tirebilirsek ne mutlu bize !» 

Selim Srrrt T arcan 

Eyiib Kaymakaml i§e 
ba§ladt 

Y eni te§kil edilen Eyiib kazasl ~~leri-
. F tih kaymakaml Haluk tarafmdan 

mn a E "b k 
idare edilecegini yazmi§tik. . yu . a.za-
sma bir tahrirat ba§katibi taym edilmr§ • 

tir. 
Haluk diin Eyiibe giderek kayma • 

.kamhk vazifesile me§gul olmu§tur. Kay-
. d'l'k h' b' nda otur -makam §lin 1 1 na 1ye ma.si . A • 

makta ise de bu binanm 1hhyaca k~ft 
gelmedigv i, yeni bir binaya liizum oldu~u 

· D h')' Veka-anla§Ildigmdan keyf1yet a I lye 
letine yaz!lacaktlr. 

Belediye rnedisi toplamncJya . ~a~a~ 
Eyiib kazasmm Belediye i§leri es~Isi gi~I 
F atih kaymakamhgt tarafmdan Jfa ed!-

lecektir. 

SERSERi 
Yazan : Server Bedl 

- Evet, her ~eyd~~~ ~vvel senin mo ., duamad1gmi gordii. 
tor aksanunl ve l§leyl•lm ogrenmen Ia - iki ii~ gun sonra b~r mii§~eri daha gel-
Ziffi· mi§ti. Sadi hem en Nail Beym odasma \;1" 

*~* ~ ·· · karak · 
Nail Bey ,Sadiyi o gun bizzat garaja - Bu sefer bana btrabmz, dedi. 

gotiirdii ve ona ~~omob.il kul!anmayi og • Nail Bey muvafakat etmi§ti: 
retecek olan .§ofor Sahm Ustaya tamtt1. - Fakat, dedi, ben de bulunay1rn. 

Sadi ertes1 sabahtan itibaren ders al- Mii~teri ~ok kisa boylu ve c;ok §!§man 
maya ba~lamt§ti ve pek k1sa bir zaman- bir adamd1. Otomobilin yamna yakla· 
da, bir~a!f g~nd.e .otomobii . kullanmayi, §If yakla§maz, Sadiye soz soylemek flr
otomobd nevilenm ve hususlyetlerini og- sahm buakmadan: 
rendi. - Motorii ac;ar mismiz? dedi. 

Bir hafta sonra magazada c;ah§maya Sadi hemen kapag1 a«;ml~ti. Mi.i§teri 
ba~lami~tl. Fa kat ilk hafta zarfmda an· igildi, cebinden bir elektrik feneri ~~kar
cak bir mii§teri geldi, onu da Nail Bey d1 ve yakh. ~ir kelime soylemeden be§ 
kar~1lad.!. Sadi uzaktan lmnu~malanm dakika kadar rnuayene etti, sonra dog
dinli or u. Nail Be · .. te · · d tomobilin ka tsmr bizzat a b. ve 

Yagmur, dolu ve 

sellerin zarar1 

Ege mintakas1nda 
mahsul harab oldu 

!zmir (Hususi) - Ege iktisadt mm
takasmda yagmur, dolu v~ seller hakkm
da elde edilen yeni malumat, vaziyetin 
umuldugundan <;ok miihim oldugu, bu 
hava degi~ik!iklerinin miihim miktarda 
tahribat yapligm1 gostermektedir. 

Aydmda Sultanhisarda badem biiyiik
liigiinde dolu dii~mii~. zeytinlerde %60, 
potakallarda %25, pamuklarda %30 
zarar has1l olmu§tur. Baglar tamamile 
bozulmu~tur. Dan tarlalannda yalmz 
saplan kalml§tlr. Baglann yapraklan bi
le kalmami§hr. Y enipazar ovasmm pa -
muklan ~arrrur ic;inde kalm1~hr. 

Seller, <;iftekahve • Sultanhisar istas· 
yonlan arasmda hath bozmu§tur. Tren ve 
otoray mi.inakalati, aktarma ile yap1l • 
maga ba§lanrnl§hr. 

. Nazilli ve havalisine, gece ~iddetli 
yagmurlar arasmda miiteaddid yildmm· 
lar· dii§mii§tiir. Suba§I mevkiinde Kayse· 
rili Mahmud nammda bir vatanda§, bu 
yiizden felce ugram1~tir. Ayni yerdeki 
zevcesine bir§ey olmaml§hr. Nazillide 
evlerin elektrik tesisah bozulmu§tur. Ku
yucak c;ay1, buradaki tiinelin iizerinden 
a~m1~, tiineli ba~tanba§a !(amur ve ta§la 
doldurmu§, bu kiSlmda da Denizli • iz
mir postasi aksaml§ht. Pamuklarm yeni
den c;apalanmas1 laz1m gelmektedir. 

Bergama cihetinde Km1k nahiyesine 
ceviz. biiyiikliigiinde dii§en dolu, baglan 
harab etmi~tir. Ekinler su altmda kal • 
m1~hr. Ziraat memuru, ziyani tetkike 
c;Ikmi§hr. Kozak nahiyesinin bazi koyle
rinde de ayni tahribat vard1r. Baz1 bag· 
larda hastahk c;:1kmasmdan korkuluyor. 
Rekolte derhal dii§mU§tiir. Oziim fiat • 
lerinin yiikselmesi gayet tabiidir. Bu va
ziyet, alivre sati§larda ucuz teklifler ya
pan tacirlerin nekadar yanh~ hareket et
tiklerini bir daha gostermi§tir. 

Turk sigaralar1 

M1s1rda ragbetin artbrii
masJ i~in tedbirler almdt 

lnhisar1 ar idaresinin M1mdaki fabri • 
kasm1 tefti~e giden inhisarlar UmUJll MU
diirii Mith Y enel, bu br' ada yap • 
t1g1 tetlc:ikattan sonra Turk sigaralanmn 
MISlrda daha fazla ragbet bulmasi i!(in 
liiz1m gelen tedbirleri aim!§, bilhassa sa
Il~ i§lerini yeni ba§tan kurdurmu§tur. 

inhisarlar Umum Miidi.irii bir muhar
ririmize bu hususta §Un\an soy!emi§tir: 
«- idaremizin MISlrdaki fabrikasr 

soylendigi gibi ~imdiye kadar fena ne -
tice vermi§ degildir. Benim tetkiklerim 
bu zamana kadar alman rand1mam daha 
ziyade fazlala§llrmak ve Tiirk sigara • 
larmm sali§lni arhrrnak ic;indi. Bunun 
i~in de MISlrda yabanc1 ellerde bulunan 
sal!§ i§lerini tamamen iizerimize ald1k. 
E vvelce fabrikayi biz i§lettigimiz hal de 
sah§lar ba~kalan tarafmdan yap1hyordu. 
Halbuki ~imdi MISirdalci Tiirk sigaralan· 
nm imalatile beraber sali§lanm da biz ya· 
pacag1z. Boylelikle di.inyamn her tara • 
fmda oldugu gibi MIS!rda da c;ok sevi
len ve aramlan sigaralanmiZin 'aha zi • 
yade ragbet gorecegini kuvvetle umuyo· 
ruz. MISlrdaki fabrikamn }agvedilecegi 
hakkmda <;1kan haberler dogru degildir. 
F abrika eskisi gibi faaliyetine devam e
decektir.» 

----------------Yugoslavya ile yeni ticaret 
muahedesi 

Tiirkofi~ ba~kan muavinlerinden Bur
han Zihni Ankaradan §ehriRliLe gelmi§· 
tir. Biirhan Zihni buradan Belgrada gi
decektir. Yugoslavya ile aram1zdaki ti -
caret anla§masl bu aym 19 uncia miidde
tini bitireceKtir. Bu itibarla Yugoslavya 
ile aram1zda Belgradda yeni bir ticaret 
anla§masl hazulanacag1 anla§IImaktadlr. 

Afi,aj skandab 

Miiltezim, Belediyeyi de 
feci vaziyete soktu! 

[Ba~taratt I fnct 8ah~ted.eJ 1 eder. Belediye Enciimeninin ve ah t 
t~h~il.ini verme~ suretile (mm:ez!m) U~umi M~cl!sinin vergi ve resi: gi~i 
Ilk 1§Ine de yem ba~tan yer vermi§hr. tanfe tanzimme hakk1 yoktur .• 

Mahkcm.elcr ve ~llrayi Devlet bu i§ 4 - Belediye resmi, tamamen kanuni 
hakkmd.a~I §ikayctleri, davalan dinler mahiyette bir vergidir. Belediye bu 
ve Dahihye Vekaleti hadiseyi tahkik verginin tahsilini afi~aj miiteahhidine 
ederken istanbul Belediyesi kulaklan- verm~§tir. Yani iltizamhk tesis etmi§tir. 
m tJkaml§ ve hatta daha ileriye gide - Gaynresmi ellerin vergi tahsiline dela
rek: let etmesi devrinin ~oktan ge~mi§ ol _ 

- Bize yapi1m1§ hi!Jbir §ikayet yok _ dugundan tegafiil edilmesi ve hatta ya
tur, diyecck kadar adeta miiteahhid ve panlarm tahtl muhakemeye ahnacak _ 
miiltezim nam ve hesabma konu§an lanm dii§iinmemi~ olmalar1 hayrete §a
bir vaziyet almi§hr. Bu garib vaziye _ yand1r. 
tin sebeblerini bilmiyoruz. Bildigimiz 5 - Belediye ,miiteahhide hi!fbir hiz
ve gordiigiimiiz §ey, miiteahhid ve mUl- met ve emek mukabili olmadan (afi§aj 
tezimin Belediyeyi de feci bir vaziyete iicreti) nam1 altmda tahsilatta bulun • 
sokmu~ oldugudur. mak hakkm1 verirken, kendisi i~in va-

Dahiliye miiste§an birka'Y giin evvel ridat diye kabul ettigi bir meblagm yiiz
gazetelere vaki beyanahnda meselenin de ktrk kiisurunu da bu tahsil hakkile 
tahkik safhasmda oldugunu ve Veka _ beraber miiteahhide vermi§tir. !stan • 
letin hukuki noktai nazardan vaziyeti bul hem§erilerinin paralanm sarfet -
tetkik .ettigini, bu tetkikatm bugiinler- mekte bu kadar teklifsizlik ve Iaiibali -
de nehcclenecegini soylemi§tir. lige nasi} musaade edilir? 

v 6 - Belediye ile mtiteahhid arasm -
Dahiliye ekaletinin bu yakm alaka- daki mukavele mucibince miiteahhidin 

SI §iikrana §ayan olmakla beraber me -
1 · 1 h muayyen bir miiddet zarfmda §ehirde 

se emn ya mz ukuki bakimdan degil, tesisat viieude getirmesi lazirndir. Bu 
ba~ka ve daha muhim noktai nazarlar-
dan da tetkik edilmesi laZim vc hatta (muayyen miiddet) gerek birinci mii-

teahhid Anadolu Ajanst zamanmda, ge
?.aruri oldugunu siiylemcgi isteriz. I!u- rek ikinci mliteahhid Giresun saylaVl 
kuki noktai nazardan tamamen kanun- Hakkt Tank Us zamanmda hayli gee; -
suz oldugu tahakkuk edeeck alan bu i- rni§ oldugu halde Belediye bir §CY yap
§in ba~ka cepheleri de vard1r. Mesela: mami§hr. 

1 - Belediye ile miiteahhid arasmda Miiltezim ve miiteahhidin me•'u
boyle bir mukavele nas1l imzalanrnl§?. 

liyetini mucib belliba,lr noktalar 
2 - Belediyc otoritesinden istifade e-

dilerek vatanda~lar nasi} muamelelere A - Te§hir ucreti bir hizmet muka-
maruz kalmi§? hili olmak laz1rnd1r. Miiteahhid tesisat 

d viicude getirecek ve bu tcsisat viicude 
3 - Belediyc, k('n i otoritesini, kcn-

di hak ve salahiyctlerini, kendi muhiir getirildikten sonra, yani vatanda§_lar a-
ve imzasm1 gayriresmi ellere nasll ver _ fi~lerini koy.mak i!Jin hususi yapllml§ 

mahaller bulacak olduktan sonra Be -
mi§? lcdiye rasgele yere afi§ ve levha tali -

4 - Bu gayriresmi ellerin vatanda~ - kini menedccektir. Miiteahhid de bu 
lardan gayrikanuni bir surette topla • husus tcsisata konaeak afi§ ve lev • 
diklarl paralar ne olmq~tur? .. ilah... halar it;in, Belediyenin tanzim edecegi 

Bu hale gore Dahiliye Vekalctinin bir tarife dahilinde muayyen bir ucret 
hukuki noktai nazardan tahkikata de - alacakbr. 
vam etmekle beraber tstanbula da siir- Evvela miiteahhid bu tesisati yapma
atle miifetti§lcr gondcrerek meselcye m1§tJr. Saniyen hususi tesisata konmu§, 
vaziyed etmesi lazim gelir fikrindeyiz. talika ve sairesine kadar biitiin masraf1 
Cunkii ortada hem Belediyenin, hem sahibi tarafmdan yapdmi§ levhalar i~in 
mtiteahhid ve miiltezimin, hem de her hi'Ybir aim teri dokmeden (te§hir lie -
ikisinin mes'uliyetini mucib noktalar reti) diye para istemi§tir. 
vard1r. Bunlarm belli ba~hlarm1 habra B - Miiteahhid, istanbul Belediyesi 
geli~i s1rasile a~aW.ya not ediyoruz: ba§hkh (Tiirkiye Cumhuriyeti istanbul 

Belecliyenin me•'uliyetini Belediyesi Afi§ i§leri) miihtirlii (ihbar-
mucib nolttalar: name) nam1 altmdaki kag1dl!trla halk-

tt tan para istemi§tir. Bu kiig1dlarda afi· 
1 - Nc Bclcdiye kanununda, e de §aj mtitcahhidinin isminc veya adresi -

riisumu belediye kanununda (afi§aj) ne aid en kii!;iik bir kayid olmadiktan 
veya (te§hir iicrcti) diyc bir vergi yok- maada bilakis Belediyeden teblig edil
tur. Boyle oldugu halde istanbul Be • mi§ bir mahiyeti vardtr. Nitekim mah
lcdiyC'si. §ayani hayrPt bir gafletlc balk kcmcye ve ~urayi ne,•lete gidcnler bile 
tan boyle bir para tahsilini temin it;in bu ihbarnamelerin Belediye tarafm -
miitcahhidc Belcdiyc kanunun 113 tin- d an verildigine hukmederek (Beledi • 
cii maddesinin tatbilu hakkmt vermi§ _ ye) yi dava etmi§lcrdir. 
tir. 

2 - Heyeti Vekile, tstanbul Bele - C - Miiteahhid, afi§aj iicreti haklun-
diyesine afi§aj hakkmt (ilanlarm resim da Belcdiye kanununun 113 tincii mad-

k'l 'f ' desi asla tatbik edilemezken yalmz a _ 
!:;C 1 , yaz1, 1 ade, renk ve talik mahal -
leri itibarile ~elorin umumi manzara • fi§aj iicreti i'Yin dahi bu flkraya istina-
sile ahenktar olmasi ve bir Turk mem- den vatanda§lan tehdid eden ihbarna-
1 k t . meier buakml§tir. 
e e me lay1k surctte izhar ve talikini 

temin) maksadile veriyor. Belediye bu D - Miiteahhidin, reklam mahiyetin-
maksadla tesisat yapmaga ve ilanlarl de yazt ve resimleri ihtiva etmiyen Iev
bu tesisata koydurarak bu hizmcti mu- halardan te§hir ucreti istemesi JI¥m -
kabilinde • makul olmak §artile _ bir nudur. Boyle oldu{:u halde mtiteahhid 
licret almaga hak kazamyor. Brlediye bu nevi levhalardan da te§hir ucreti is
ne bOyle bir tesisat yapm1§, ne de her temi§tir. 
hangi bir hizmet if a etmi§tir. 0 haldc ............................................... · 

Yukandaki maddeler gerek Bele -
hangi hakla, hangi hizmet mukabili ve diyeyi, gerek mtiteahhid ve mliltezimi 
hangi kanuna istinaden vatanda§lar - ayn ayn veya mii§tereken mes'ul ede
dan, hem de miktan ba§ dondiiriicii cek ve ilk hamlede habra gelen belli 
meblag1ar olmak iizere, (afi§aj ucreti) ba§h noktalard1r. Yoksa miifetti§ler, 
nam1 altmda, tamamen vergiler hak _ meselenin i!Jine girdikleri vakit, bu iqin 
kmda tatbik edilen usullere istinaden, nckadar yiizk1zartlel oldugunu ~ok da-

ha yakmdan goreeeklerdir. 
bir para isteniyor? Hukuki baktmdan meseleye vaz1yed 

3 - $u fllcrayt ~iirayi Devlete veri • C'dcn Dahiliye Vckaletinin, diger baklm 
len bir istidadan ahyoruz: cTe§hir lie- dan da siiratle tahkikata gec;:mesini ve 
reti namilc istenilcn paramn hangi esas bu tahkikatln neticesine kadar bu nevi 
ve hesaba istinad ettigi malUm degil - tahsilata devam edilmesine mani olma-

Sinl istiyoruz. Nitekim gerek ~fuayi 
dir. Afi§aj hakki vcrgi mahiyetinde ol- Devlet, gcrek istanbul, gec;en giin Ho-
madigrndan Belcdiyenin bunun ic;:in lie- landa Bankasmm ac;:tigi bir davada 
ret iddiasmda bulundugu takdirde usu- mahkeme bu talcblcr hakkmda tehiri 
len mahkcmeye miiracaat etmesi icab iera karan vermi§ bulunmaktadirlar. 

ic;ine girdi. Gene lambasmi yakarak ma· Arabayi sattm. Pey aldim. Kurni.isyonu
rukenleri, pencereleri, kapi topuzlanm nu §imdi sana verecegim. Yiiz dort lira 
ellerile yoklad1. Biitiin bu i~leri siiratle, tutuyor. 

riir gormez, yamndaki erkege bagirdi: 

- Artik bunu alahm. Bayrld1m. Bir 
daha magaza magaza dola~mam. 

fa kat kendisine biiyiik bir emniyetle ya- - Fa kat otomobili ben satmadim ki. 
~:nyordu. Ciissesinden i.imid edilmiyen bir Mii§teri bana bir kelime ~oyletmedi. 
~evikligi vard1. Sadinin soylemek istedigi - Olsun. Bu modellerin hepsini ta • 
birka~ ciimleyi yansmda kesecek kadar myan bir mi.i~teri. Magazaya gelmeden 
her tiirlii telkine mukavemet eden bir cid- kararmi vermi§. Onu kazanmaya c;al!§• 
diyet gosterdi. mamn faydasi yoktu ki ..• Mark a kend.i 

Sonra arabadan indi ve Nail Beyden §ohretile onu kazanm1~b. 
fiat istedi. ,Sadiye hi'Y ehemmiyet vermi- - Pek giizel. .. Benim ne roHim var 
yordu. bu i§te) 

Nail Bey fiatini soyleyince mii§teri ne Nail Bey gi.ilerek: 
kadar tenzilat yapabilecegini sordu. - Uzun etme! dedi, bu senin h k • 

Nail Bey hic;bir ikramda bulunmaya km. Oyle konu§tuk. Biraz da te~vik o

imkiin olmadrgmi gayet kat'i soyleyince lur. 
mii§teri: Ve ~adinin oniine iki elli lirahk ath, 

- Biliyorum, dedi, fiat budur. Fa • dort lirasm1 da sonra verecegini soyle • 
kat bu arabay1 bana !zmire gonderecek- di. 
siniz. N akliye size aid olacak. F akat aradan yirmi be§ giin gecrtigi 

Nail Bey kabul etti ve mu§terile be • halde, bundan ba~ka. Sadinin hesabma 
raber yaz1haneye c_;lktiiar. kaydedilebilecek bir satl§ olmarru~tl. 

Y anm saat sonra mi.i§teri gitmi§ti ve Y almz, ay sonunda, gene ve gi.izel bir 
Nail Bey $adiyi ~;agud1: kadmla kuhm gecrkin bir adam gelmi§ti. 

- Haydi bakahm, dedi, i§in oldu. Kadm bej renkli bir spor otomobilini go· 

Erkek zay1f ye sinirli bir adamd1: 

- Sen gordi.igiin arabaya hayrhyor • 
sun amma parayi da hen bay!lacaglm, 
kiiliistiir mal istemem. Arabay1 1y1ce 

bir gozden ge~:;irmeliyim. 
Sadi hemen otomobilin kap!Slnl a~a

rak: 

- Buyurun l dedi. 

Erkek miitteri arahanm i~ine dogru 
~~~~m uzabr uzatmaz homurdanmaya ve 
onune gelen her teferri.iata itiraz etme-

ge ha~lami§tl. Sadi meharetle onu idare 

etmege c;ah~h. Fa kat mii§teri en adi bir 
nokta iistiinde miinaka~a kapm a<;Iyor, 

fikirlerinin zJddtnJ soyliyen olmadigl 
~aide itiraza ugram1~ gibi sesini yiikse] -
hyor, mesela: 

- Ne demek? diyordu, ben karose
riden anlamaz m1y1m samyorsunuz? 

- Estagfirullah, anlamazsmiZ de • 

me dim. 
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K elile Demnenin veya ondan il
ham aim!§ goriinen La F on· 
tainein ~air, musiki§inas, ressam, 

diplomat, silah§or, pehlivan ve her§eyi 
olan tabiatten i.istiin ve tabiate aykm 
hayvanlanm bir yana buakahm, fakat 
dort ayakh, hatta iki ayakh hayvanlar· 
dan ~ogu insanlara pa ak ISirtacak ka· 
dar zeka ve sezgi gostermekten geri kal· 
m1yor. Burnuna igne sokan terziyi hortu
muna doldurup getirdigi <;amurla bir iyi 
kirleten filiu, yaralanan sahibini agZ!na 

alrak kilometrolarla ta~1yan ve nihayet 
c;:admna ula§hran bedevi atmm, Ekber 
;;ahla -miikemmel masubeler kurarak· 
satr~n~ oyniyan maymunun hikayelerini 
hepnmz biliriz. 

Ben, Anadolu §ehirlerind~n birinde bir 
at gormi.i§tiim. Sahibi kordii ve bu kor 
adam o atla sokaklan alc;:ak ~ehni~inlerle 
dolu, yollan yamnyumru ~ehirde sendele
meden, dii§meden, kafasm1 bir yere <;arp-

madan dola~u dururdu. Cunkii hayvan, 
gelgec; denilen bir yandan obi.ir yana 
gec;:me kopriimsii cumbalara, kaldmmlara 
pek yakm yap1lmi~ ~ehni inlere geldikc;:e 
oksiiriigi.i and1ran bir sesle ki§nerdi ve 
kor binici bu i~aretten yolun bi~imini se
zip ba§ml egdiginden hic;:bir kazaya ugra· 

mazd1. Adimba§mda bir c;:ukura yuvarla· 
nan bakar korlerden ~:;ogu bu hassas hay· 
vanda tenasuh etmi~ salih bir ruhun ya§a· 
d1gma inamr ve sez.i§teki keskinligi kera· 
met sayard1. 

Hayvanlann be~eri hayatta canh rol 
oynamalan arhk imkans1z. c;;:ol gemi i de
nilen develer bile kum dalgalan arasmda 
boyunlanm goke dikerek gevi§ getire geti
re tayyarelerin uc;:u~unu seyrediyorlar. 

Makinele~en medeniyet ali da, deveyi de, 
manday1 da asliyetlerine iade etmek i.ize· 
redir. Bundan sonra onlar ya sirklerde, 
ya hayvanat kitablannda goriilecek. 

Bununla beraber hayvanlarm duygu 

kabi!iyetlerinden istifade etmegi dii~tinen· 
ler eksik degil. Kendi zekasile bir e ek 
kafasmdaki kabiliyeti kan~hrarak ortaya 
mi.ikemmel bir kazanc vasJtasi 1;1karan bir 
zerzevat<;l i~te bu ziimredendir. Muayyen 
bir saatten once baglra bagua mal satma· 
mn yasak edilmesi iizerine zelcasm1 faa1i

yete ge~iren bu adam, meslekta lann1,11 
gozleri yeikovanla akrebe dikili dururken 
sebzelerini satabilmegi dii§iinmii§ ve bu 
emeline ermek ic;in de e eginin keskin sez.i
§inden istifade etmegi tasarlam1§. 

-5imdi biz Modahlar heni.iz gozi.imiiziin 
~:;apagm1 silmeden kapimizda bir e egin 
nazik veya lcorkak bir ~ive ile yavaKa a· 
mrdlgini i~itiyoruz ve bundan e~ik oniin
de zer.-evat dolu iki kiife bulundugunu 
anhyoruz. tlk gi.inlerde nezaketli anm 1 

tesadiife hamletmi§tik. Her sabah erken
den a ni teraneyi i§itince i~in ne oldugunu 

anladlk ve ne yalan soyliyehm, biraz da 
ho§landik. <;iinkii sagh sollu her kapi o
niinde bir nebze durarak. <<fasulye, do
mates ... biber, pathcan>> demek ister gi· 

bi gevrek bir ahenkle sesini sahveren e~ek. 
o kadar ustaca davramyor ki ilgilenmerne
ge imkiin yok. 

Meslekta§lanm kiindeden atmak, ma
hm herkesten once satabilmek ve bunlan 
yaparken belediyeye yakasmt kaphrma
mak ic;:in bir e~egin zekasmdan istifadeyi 
dii iinen zerzevatc;:t, bu parlak neticeye 
erinciye kadar ~iiphe yok ki hayli ugra~
ml~hr. F akat elde ettigi nimetin c;ektigi 
ki.ilfetten fazla oldugu da belli. (:iinkii 
hepimiz. obi.ir sebzecileri biraktik, bu ze
ki e~ekle all§Veri~ ediyoruz. 

Yalmz bir korkurnuz var: Obiir e naf 
ta bu zerzevat«;IYJ taklid edip mallanm 
gun dogmadan satmJYa kalk1 masmlar. 
0 zaman bizim mahalle, seyyar bir sirka 
doner ve kulaklanm1z ugultu ic;:inde kahrf 

M. TURHAN TAN 

- Hal a ISTar ediyorsunuz ... Ben bu 
!fOcuk oyuncagmdan daha miikemmel 
arabalar kullandlDl. Hamrnlll hahn ol • 
masa ben bu oyuncaklann yiiziine bile 
bakmam. 

~adi bu soze kar 1 hi<;bir ~ey soyle -
medigi halde mii§teri devam ediyor
du: 

- Tabii... MiilmiZdlr ... Miidafaa e
deceksiniz... Akhmza geleni soyliye .. 
ceksiniz, fakat dogru degi\, hi~ dogru de
gil... 

Kadm erkeginin kolundan c;ekti: 
- Y eterl dedi, vall a hi baygmhk ge

liyor ic;ime ... Simdiye kadar muayene et
tigin arabalann yiiziinciisii bu... lnsaf..-. 
Su adamlara act biraz, bana acimiyor • 

san ... 
Erkek bu sozleri duymam1~ gibi §o -

for yerine egildi: 
- Guya bu idrolik fren, degil mi'? 

Sevsinler. Boyle araba ile insan Si~ha • 
neyi degil, BeyaZid havuzunu done-

mez 
Sadinin yiiziine hakarak: 

LArkasz var] 
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Asamblede Necafiyi dinlerken 

Salonu umumi bir 
rikkat doldurmu§tu 
Bir gazeteci «Feci, dedi, bu sozler kar,tsmda 
Cemiyet ne yapacak?» Ne mi yapacak? Sank
siyonlart kaldtrtp miizakereyi eylule atacak! 
Cenevre 30 ha -

( r 
I= 

ziran - Bu sabah 
erkenden buraya ge· 
len Tiirk gazete 
cileri c;ok enteresar 
bir giin gec;irdil e· 
Evvela, hep bir 
likte Hariciye Ve 
kilimizi ziyaret et 
tiler. Hariciye Ve -
kili de onlan yeme
ge ahkoydu, bu su
retle Karlton ote • 
linin bir salom 
Tiirklerle doldu. 
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Y emekten evvel. 

r;; yemek esnasmda V( 

yemekten sonra se -
vimli Hariciye Vekil; 

1 ~ ile Turk gazetecileri 
l c arasmda c;ok samimi 
( r bir hava icinde, ~u-
~ z radan, buradan uzun Gurultii. r;zkaran Italyan gazctecileri Millctler 

r 

e bir hasb1hal yapJ!dJ. Cemiyetinden ~tkanllrkett 

Doktor T evfik Rii§tii Aras, pek sabma iyi olmiyacagmdan bahsedildi; 
tabu bir ketumiyetle giiniin cari mesele- faydas1z bir miidahale ile son kozun da 
leri iizerinde durmakslZln zamammizda israf edilecegi soylenildi. Bir arahk Ne

n bir harici siyasetin ne gibi unsuralra, ne ca~inin gelecegi, fakat, soz a!mJyacagJ 
r c gibi prensiplere istinad etmesi laz1m gel- laflan dondi.i. Habe§ heyetine Ras Nasi

r digi hakkmdaki fikirlerinden, Turk mil- bunun riyaset ettigi ve onun soyliyecegi 
~ ~ letinin sair milletler arasmdaki mevkiin • zikredildi. Hulasa, bu ic;tima etrafmda, 

~ den, onun bugiinki.i roliiniin tarihteki ro- heniiz toplanmadan evvel c;ok soz oldu, 
lile olan alakalarmdan bahsediyordu. c;ok rivayet dola§II. Nihayet, bugiin sa

n 0 soyliiyor, otekiler de onun sozlerini at be§te miizakere ba§lad1. Cemiyetin da· 
n lezzetle dinliyorlardJ. Kah bir Tiirk §ai- hili i§lerine aid bir takim merasim, ez • 

rinin bir m1sram1 alarak, kah bir Tiirk ciimle M. Bene§in yerine reis intihab1 
a darbiiileselesini kullanarak Tiirkiin haya- i§i bir saat kadar siirdiikten sonra reis, 

ti an1ayJ§InJ, milletler arasmda kendi italyanm bir muhtJrasmJ okudu. !talya, 
l c kendisine verdigi mevkii izah ediyor, son- bu muhtJrasmda her§eyin olup bittigini, 
l k ra, zamammiZin kendisine mahsus olan Habe§istanda italya hakimiyetinin Ha

bugi.inkii §artlannt miita1e ederek bundan be§ hakimiyetini istihlaf ettigini ve mem· 
k bugiinkii Tiirkiye ic;in bir harici siyaset leketin medeniyete sokulmas1 i§ine ba~lan-

c ~ sistemi c;1kanyordu. Biraz §air, biraz filo· d1gml anlatiyordu. Nihayet soz N eca§iye 
r zof, fakat, her§eyden evvel kuvvetli bir verildi, o da agtr, vakur adJmlarla yiirii-
~ ~ insanhk kalbile titriyen bir insan olarak di.i ve kiirsi.iye <;IktJ. Tam soze ba§larken. 
I e kendisini gosteren Hariciye Vekilimizin, «Benim f•ansJZcam iyi olmad1g1 i~in 

r fikirlerine kuvvetli bir gazeteci fm;asile Habe§ dilile soylemekligime miisaadeni
renk verme kudreti kar~ISlnda, gazeteci- zi rica ederim.>> dedigi mada gazetecile· 

1 P. ler, nihayet onun kendileri ic;in eski bir rin i§gal eyledikleri yerlerden Jshklar ot-
meslekta~ oldugunu da haiirladJlar; bu mege, di.idiikler c;almm1ya ba~lad1, bir gii
hahrlayi~ onu onlara, onlan ona daha riiltii koptu. italyan gazetecileri giiri.iltii 
ziyade yakla~brdJ ve nihayet sofra, bir ediyorlardt. Salondan bir heyecan dalgasi 

s 

c meslekta§lar sofras1 halini ald1. Dikkat gec;ti ve hatta bir tak1m delegasyon men
a ediyordum: Biitiin bu hasbihal esnasmda sublan da dahil oldugu hal de biitiin p,a

l r Doktor Aras bir taraftan kalbi yi.iksek zetecilerin ve seyirci misafirlerin kuvvetle 
t bir insanhk hissile c;arpan ate§li bir idea- Neca§iyi alkl§lamJya ba§ladiklan• g{l..lil

list, otetaraftan da milletler hayatmm bu- dii. Bu heyecanh dakika ic;inde bir ara· 
giinkii hakikatlerini goziinden ka~1rm1 - hk Tituleskonun ayaga kalkarak, niima· z 

t yan kuvvetli bir realist olarak canlandm- yi§e nihayet veri1mesi hakkmda tedbir a-
1 yordu. Beyne1milel hayatta daima iyilik lmmasi ic;in reise bir§eyler soyledigini 
a unsuru olmayt istiyen kuvvetli bir tema- gordiim. F akat, ona liizum kalmad1. Bir 

yiil, fakat iyilik isterken hulyaya dii§me- yandan alkl§ sagnag1, di.idiik ve polis miiz 
n mek ve beynelmilel miicadelede gafil av- dahalesinden miitevellid niimayi§ giiriiltii-
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lanmamak ic;in de daima uyamk duran siinii orterken diger taraftan da niimayi§c;i 
bir realizrn_. Tiirkiye hariciyesinin temel gazetecileri jandarmalar dt§an c;1kardJ -
unsurlan bunlardan ibaret olmak laz1m lar. Ni.imayi§c;iler, neticenin ne olacagmi 
geldigini izah ederken biiti.in bu politika- bildiklerinden ni.imayi§i c;1kma kaplsma 
nm ancak kuvvetli olmakla miimki.in bu- yakm bir yerde yapmak ve <;Jkanlacak -
lundugunu ilave ediyor. «Zaytf olan hie; Ian mada fazla zahmet ~ekilmesine ma
bir§ey degildir; hie; bir§ey yapamaz.» hal b1rakmamak nezaketini ihmal etme -
«Zayifm iyilik yapmasma imkan yoktur, mi§lerdi. Bunun i~in bu 1iizumsuz ni.ima· 
fakat fEttahk yapmas1 c;ok miimkiindiir.» yi~, pek k1sa 5i.irdii. 

' <<Diinyadaki milletler hep kuvvetli ol - Bu arabk 1mparator, ki.irsi.ide hie; ses 
maltd1r ki harb o1masm.» Salim anla§Jl- <;Ikarmadan, en kiic;iik bir hareket veya 
m1~ bir harici siyasetin esaslanm bunlar asabiyet alameti gostermeden neticeyi 
gibi, adeta maksim haline gelmi§, bir ta- bekliyordu. Nihayet, siikun iade edildi 
k1m k1sa ciim1elerle ifade eden Hariciye ve o da vakarla soziine devam etti. 
Yekilimiz, boyle c;ok saglam bir hayat 0 habe~c;e okurkcn kilrsi.iden iki mii· 
gorii§i.inden kuvvet alan harici siyasetimi- tercim, nutkun hem fransJZca, hem ingi
zin on be~ sene ic;inde viicude getirmi§ lizce terciimelerini radyoya hafifc;e soy
oldugu bi.iyiik eserden ne magrur, ne de liiyorlar, bu suretle istiyenler de kulakla-
miiftehirdir. nndaki mikrofonlan ona gore ayar ede

Eger ona bugiin meydana gelmi§ olan rek nutku ayni zamanda ya fransJZca ve
kuvvetli binamn bi.iyiikliigiinden bahse- ya ingilizce olarak takib edebiliyorlard1. 

I derlerse 0, hemen gazetecilere haber ve- imparator soyledi, soyledi. Habe§ista-
• riyor ki bunda kendisinin hizmet hissesi m miidafaa etmek ic;in ne soylemek miim

pek ki.ic;i.ik bir§eydir; «Eser, diyor, §efle· ki.inse hepsini soyledi. Miitercimler hafif 
rimizindir, Atatiirkiin ve inooiini.in.» bir sesle onun sozlerini terciime ederler
Zannetmeyiniz ki bunu soylerken, tekrar ken bu korkunc Habe§ faciasmm nakli 
ederken o sadece bir tevazu ve mahviyet esnasmda duyulan hcyccan ve teessi.iri.in 
yaplyor; hayJr, oyle gori.iyor; oyle inan• seslerine verdigi rikkati sakliyamiyorlar; 
IDI§, oyle c;ah§Jyor. Sadece bu. lmparatorun vakur, fakat canSIZ nutku-

dnanmadan c;ab§an insan mahsul ve- nu miitercimler herkese katre katre kalb
remez. Cah~an insanda inanmak gi.ine§ - Jeri dolduran bir heyecan ve teessiir man-
tir.» diyor. zumesi halinde naklediyorlardJ. 

:f. :t- li- Salonu umumi bir rikkat kavrami~tJ. 
Doktor Arasla birlikte gayet tath ve Y ammdaki bir F rans1z gazetccisi bir ara

ruh1an rikkat ve heyecanla kavnyan bir bk yiizi.ime bakh, «feci l dedi, Milletler 
ilci saat gec;irdikten sonra, gazeteciler, Cemiyeti bu sozlcr kar§ISinda ne yapa • 

r Milletler Cemiyeti umumi heyet ic;timama cak ?» Ne mi yapacak? Saksiyonlan kal-
l:] gittiler. dmp miizakerenin devammi eylule ata-
2 Bu ic;timaa kac; gi.indcnberi hayli e- cak! Bunu herkes bugiinden biliyor. Bu· 

J ~ hemmiyet veriliyordu. !talya - Habe§ gi.inkii sahnenin vaZilan herkesin roliini.i r mese1esini tetkik edecek olan bu ic;timai tayin etmi§, herkes roliini.i ezberlemi§, yal
Arjantin istemi~ti. Neca§inin ic;timada mz i§in muhtelif sahne meclisleri halinde 

u 1- • bizzat haZir bulunacagmdan ve ~ava,y1 oynanmas1 kalmi§! 
k bizzat mi.idafaa edeceginden bahsedili - !mparator uzun nutkunu beynelmilel 

vordu. Diplomasi muhitinde Necasinin bir ahlak ihtiyact iizcrinde JSrar ederek ct ' 
bizzat, miinaka§aya girmesinin kendi he· bitirdikten sonra, zeki, narin yap1h, he-

v 
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-F enerbah~enin 
yddoniimii 

Bugiin, biiyiik bir bayram 
halinde kutlulanacak 
F enerbahc;elilerin bayram1 miinasebe

tile bugiin iki ezeli rakib Kad1koy sta -
dmda gene kar§J kar§Iya geleceklerdir. 

SankJrmlZih1arm en kuvvetsiz dii§tiik
leri zamanlarda bile hararetini kaybet • 
memi§ olan Galatasaray - F enerbahc;e 
kar§Jla§masJ bugiin bir kat daha alaka 
Vl'rici mahiyettedir. ~iinkii Galatasarayla 
Giine§ hemen hemen birle§mi§ vaziyette 
olduklanndan ortaya c;IkardJklan tabm 
~ok kuvvetlidir. 0 kadar ki bu tabm 
bun dan bir miiddet evvel F enerbahc;ey -
le Be§ikta§Jn muhtelit olarak !rlkardJklan 
takimi c;ok iistiin bir oyunla yenmege mu· 
vaffak olmu§tu. 

Bugiinkii kar§Jia§manm doguracagi 
heyecanlan baltahyacak bir tek ihtimal 

ER MEYDANINDA 
Yigit binicilerimiz Olimpiyad 
haztrbgtntn harareti i~inde ... 
Gene zabit «Oiimpiyadlara biiyiik azim 

Oradan size miijdeler yollamak 
ve 

en 
imanla 
biiyiik 

gidiyoruz, diyor. 
emelimizdir» 

vard1r. 0 da her iki tak1mda, milli nam- Biniciler selam vaziyetinde ve bir bayan mama atlarken 
zed olarak aynlanlardan gayrisinin an- Gec;en y1] ya hayvan provat• 
tremanlanm muhtelif sebeblerle b1rakmJ§ dellerde Turk bay soktular. Bunlar ' 
olmalandJr. ragm1 ~eref direk • dan ( 40) 1 muY~~ 

Oyunculann mekteblerindeki imtihan- ]erinde dalgaland1 • fak oldu ve bu ~ 
lar ve bilhassa deniz mevsiminin ba,la - ran, belki Ti.irkiin attan iic;iinii s~IP 
mas1 amator genclerimizi futbolden uzak- :yiiziinii onlarm tunc; miisabakalara yol' 
la§hran unsurlardJr. c;ehrelerinde ilk de- hyacaklar. Ameri ' 

Bugiinkii kar§Jla§mada F enerbahc;e • fa goren on binlerle kahlar 20 haY"a" 
nin Necdet - Ya§ar, F azii -- Cevad, insana istiklal mar • prova ettiler. 19 U 

Hakki, Mehmed Re§ad - Niyazi, Na- §lmiZI ayakta dinle- muvaffak oldu. B~ 
ci. Esad, ,Saban, Fikret; Galatasaraym ten, nihayet zafer _ nun iic;iinii OliroP~" 
da Sa fa - LUtfi, F aruk - 1brahim, lerile bir miijde gi- yadlara gonderecer 
R1za, Kadri - Rebii, Ha§im, Giindi.iz bi yurda donen yigit ler. Sonra gene h•d' 
Kihc;, Salahaddin, N ecdet §ekillerinde binicilerimizi 0 giin- yada bir sene e 
c;Jkmalan c;ok kuvvet1i ihtimal dahilinde- denberi unuttuk 3 15 konkurhipik Y'' 
dir. muydu? pdmi§hr. Biz is~ 

T abmlan te§kil eden oyunculara bir Unutmak mJ? goriiyorsunuz kl 
goz ah!dJgJ takdirde her ikisinin de gerek Biz onlan, sade- konkurlara henUj 
miidafaa ve gerek muhacim hatlarmda ce, yeni zaferlere Siivari Binicilik Mektebi Miidiirii Yarbay Saim, Gulsiimii tebrik ederken ba&lami§ bulunuY~' 
ayni kuvvette olduklan goriiliir. Hakk1- hamlanabilsinler diye kendi halleri - - Ki.ic;i.ikliiktenberi binicilige heve - uz. Gene haber ald1k ki, OlimPI ' 
mn merkez muavin, Esadm merkez mu • ne, i§lerile ba§ba§a b1rakmt§tlk. sim vard1. Fa kat dogrusunu isterseniz gii· yadlara i§tirak edecek Alman, g.r 
hacim oynatdmasJ F ener takimmJ neka- hte aradan giinler gec;ti, gene er mey- ni.in birinde bu neticelere varabilecegimi- men, F rans1z, Leh ve Litvanya e' 

dar kuvvetlendirmi§se F arukun sag bek danmda etraflanm bir sevgi c;emberi gi· zi a klima bile getirmemi§tim. Ancak kipleri Var~ova konkurlarma si~.; 
R1zamn merkez muavin ve bilhassa Re- bi sanyoruz. zannetmeyiniz ki bu sozlerimle, arhk mi§1er, orada gec;irilen bu boYll 
biinin solac;Jk mevkilerine konmalar1 da Hep birlikte atlan i.izerinde sahaya muradJmJza erdik, diyorum. Hay1r, da- tecriibede Rumenler iki buc;uk puvllnl• 
Galatasaray takimmJ o nisbette kuvvetli c;1k1yorlar. Sanki yiizlerini gormek ic;in ha c;ok yiiriiyecegiz. Olimpiyadlara da Almanlara yenilmi~ler, fakat ferdi ta.! ' 
bir hale getirmi§tir. egilmi§ gibi duran gi.ine§in J§Jgi, bir kah- biiyiik bir azim ve imanla gidiyoruz. Si- nifte gene birinci gelmi§lerdir. Bun!srlo 

Bu kar§Ila§ma ne bir §ampiyona, ne ramanhk timsali gibi kurulmu§ safa ta- ze oradan miijdeler yollamak en biiyiik ba§kalarmm nasi] c;ah§tiklanm anlatlll_t 
de bir turnuva mahiyetinde olmadigm • rif edilmez bir heybet veriyor. emelimizdi!·-" i~in ~oy~uyorum. Bir de, O!impi .plat' 
dan tak1mlann her ne pah ma olursa lstik!al mars1m dinlerken bu azame e yii nc seVgi i e nsmt o ~1ya- da ~1m tye a ar biz de ic; yapl tna. 
olsun kazanmak i~in oynamay1p daha · dalan gozlerimiz, onlarm varhgmda Tiirk rak giiliimsiiyor: ( ordu ~ampiyonas1) miisabakasma gi~e' 
ziyade birbirlerine daha giizel oyunlarla ordusunun 0 sonsuz biiyiikliigi.ini.i bir ke- - Ne diyeyim, ben .. hte gordii • cegiz. Fakat ~er~eye ragmen kendimitl~ 
mukabele edip ~amimiye~i takviyeye c;ah- re daha goriiyor. nliz. Maamafih atlanmizdan, biz, daha giiveniyoruz. Umid ediyoruz ki gene ' 
§acaklanndan §Uphe etm1yoruz. Seyircilerden biri, onlan yanmdaki iyi neticeler beklerdik. Herhalde onu - mm1~m ~kile i~imizi gorecegiz.» eli• 

Diin yap1lan tenia gene kiZa gostererek soruyor: miizdeki miisabaka1ara onlan da almz. SipahJ Ocagmdan aynhrken, mer 
miisabakalarl - Neye benziyorlar? Bunda eminim. ven ba~mda, en eski binicilerimi~de~ 

Dagc1bk kuli.ibiiniin tudannda tertib 
edilen tenis turnuvasma diin bi.iyiik bir ka
labahk huzurunda ba~lanmJ~tJr. 

Gene k1z, kar~1dan aldigJ sevincle J§Jk· - Beklediginizi alamayi§mJzm sebe- ve konkur hipiklerin komiseri emekh 1 

h bah§lanm c;evirmeden, cevab veri • bini neye atfediyor sunuz? bay ~erefle kar§Jla§JYorum. Yuzii seville 
yor: - Avrupadan dondiigiimiizdenberi dolu, gozlerinin ic;i giiliiyor: 

_ Kendi kendilerine.. Tiirk subay1- hayvanlanmiz ilk defa halk online c;tkl- - Bana sormaym1z evladim.. Ba' 
Diinkii mac;lar neticesinde tek1erde; 

Lefter, Sedad, Muhiddin Yedad Abud, 
Sedad, A vni, Akman, $irin, N ecmi, 
Dikson, Kuiz ve Raynhard rakiblerini 
venerek mac;lan kazanmJ§lardir. 

na.. Ba~ka neye benziyebilir1er ki .. Ve yorlar. Hele baZJlan omurlerinde ilk de- na hic;bir ~ey sormaym1z, diye kolwnu ttl' 
ne mutlu onlara benziyebilene l fa seyirci goriiyor. Ko§u hayvam ic;in tuyor. Goriiyorsunuz ki birdenbire gelle' 

Sonra siiriiyorlar atlarm1, hirer hirer bunun biiyiik ehemmiyeti vard1r. Belki le~mi§ gibi heyecan ic;indeyim. 
ko§uyorlar. baz1 noktalarda yan§ bitmeden kopan - Diine nazaran .. 

Goriiyorsunuz ki at ta kimi ta§JdJgml alb§lann da hayvam §a~Irthgl olmu~tur. Birdenbire soziimi.i kesiyor: . 
bi1iyor. Onun adJm atl&mda, stc;rayJ§m· Ne denir, halk ta heniiz bu i§in yaban- - Hay1r .. Diine nazaran demeyin1t:~ 

Yecanla tl.tredi·g~J· ta uzaktan hissedilen d o··nk""1 I h tt k k !'· ... _. da, dik ba§mda da bir gurur var. em IT. u u er e, a a mu ayeseye a "'~ 
c;ehresile, vakur ve sakin, kollanm iki ta- k . I . Ve yan§, atile, binicisile, hakemile, dii§tincesi bile bugiinki.i binicileriJlll!' 
raftan hafifre salhyarak yerine do;;ru Birbirinden yi.ikse ' c;ehn mani en at- k !d k b. h k I D" · b'ztrll 

... "' larlarken seyircilerin haline bakm .. Zan- seyircisile bir ii iir. Y ava~ yava§, hep ar§l IT a aret o ur. un, yam I d 
giderkcn tekrar her taraftan bir alkl§ ba~- 1 d bera.ber pi•eceg~ iz. zamamm1zda o kadar bol vesait i~iP .' 

nedersiniz ki yar1~an on ar 1r. ' bit 
lad1 ve boyle bir ic;timada nekadar uzama- Gec;en sene Avrupadaki mi.isabaka • hemen hemen bir hic;tik. Di.i§iini.iniit 

.. k" k d b lk lste •u mektebli, §U ihtiyar kadm, §U k b H b" 1 b · d' O fl' s1 mum unse o a ar uzayan u a J§tan , " )arda yi.iziimiizii agartanlardan biri olan ere, en ar 1ye ta e es1y Im. r; t 
sonra miitercimler resmi terci.imeye ba§la- aksakalh baba, §U amele, §U zarif bay an muhatabJma: mf ic;inde <;Iplak ve dizginsiz hayvanla 
d I tek kalb tasiyorlar. sanki. Yiizlerinin c;iz- ·· · d d d · t1 b"]ell 1 ar. · _ Ya Olimpiyadlar?.. diyorum. uzerm e yere ii&me en mam a 1ya t •• , 

B d · · d 'h b 1 gileri gerilmi~. dudaklan morarm1~, goz• 'k' k' · k b'l · · F k ..tJ u ma a I<; lima a m ayet u mu§tu. I _ S. imdiden bir •ey so"y1enemez. topu topu 1 1 1~1 <;1 a 1 mJ§tJ. a at ~-, 
E I• D k A T' 1 k leri arJ!mJ• ve parmak an birbirine gee; - ' h b. d d '!d. y · · · · b'l 1 vve a, o tor ras, sonra 1tu es o- .,. • f Gori.iyorsunuz ki at her•eye rag~ men na JZ e eib 1. eii§IIrmtlSIOI 1 ~ 

k · il d·~ 1 · ·h t mi•, heyecan irinde, ne es bile alm1yor • ' 1 d b' · Ah .. 1 1'1 ,4 <;1 1p g1tt er, sonra 1ger en ve m aye • -. bir sir gibidir. Onun da kendine mahsus yor ar I JZI. unutunuz o gun e · 
halkm, gazetecilerin merak ve dikkati a- lar. huylan, kaprisleri, visleri vardir. Bin de- Bay $eref biraz daha yamma yakla ' 

d N · t f · ·1 • I' Ve onlar esen bir riizgar gibi, f1rtma k b b h 1·1 d d" rasm a eca§J, era 1 SIVI ve resm1 po_1s- fa atlayip ge<;tigi maniin karsJSlnda bir ~ara , o a a a 1 e eTI\m e Iyor: w'l 
!erie c;evrilmi& olarak kap1dan <;lkh. lm • ve bora gibi mesafeleri eriterek manileri k · - Yah\ baz1 hatalar olmad1 deSI" 

d k k b de bakarsmiZ i en nazik zamanda m1h- .,. 
t · k · ··k· et· s1rf o a• .. arlarken yerin en opaca m1• gi i atan F k t b I "lk d f k haJ para or aym va ar, aym su un , • " lanml§ gibi duruverir. Bu sebeble bir ak- a a un ar 1 e a yan~a <;1 an 1, 
lk I k · · k ~ b'r"km1' ol n kalbleri'n sesini bir geni• nefes gibi duyu- I d · .. ") b"l k ha nu a 1~ ama 1<;m so aga 1 1 § a • silik olmazsa, muvaffak o1acagimlz mu· van ann a1ma mazur goru e 1 ece • 

kuvvetli bir kalabahgm miitemadi alki§· yorsunuz: hakkakllr. Bilhassa ilerisi ic;in i.imidleri· leridir. Yoksa bastan sona kadar kon, 
!an, fotograf makinelerinin <;JkardJgJ ses- - Ooh. · · miz biiyiiktiir. y eni yeti§en arkada~lan· kurlan dikkatle takib etmi§ eski bir bir 
ler; yab&Ikh boyu, zeki gozleri ve yakm- lc;lerde ad! an bu1unmami§ duygular, IDIZ c;ok iyidirler. Bizi pek c;abuk ge~e _ ci sifatile soyli.iyorum ki; umumiyetle 11 I' 
da gene memleketine gidip miicadeleye gogi.islerde kabartJ, gozlerde sevincin pa• ceklerdir. nan netice1er c;ok iyi, miikemme1dir. s•; 
devam edecegi hissini veren kahraman nltlSI, avuc;lar birbirini eziyor, ve koca Ve kendi kendine soyler gibi soziinii de,drica ederim yazm1z, halk, olmly~'de 
tavn ve medeni duru§ile Ras N asibu oto- saha ba§tanba§a bir alkl§ sagnagile c;m· tamamladJ: yer e alb~lamasm. Heyecanmt J<;II\ e 
mobile girdiler; otomobil kimJ!dadJ, alk1§ hyor. _ Gec;mezlerse ayJb ve gi.inah olur. sakhyarak konkurun sonunu bek!esi? ~ 
daha kuvvetlendi; yammdaki bir Alman Dort saatten fazla ayakta durarak ya· As tegmen Ad nan: o zaman diledigi gibi c;1rpsm ellerini, 
kadm gazeteci «zavalh, dedi, taksi ile fl§lara bakanlardan bir ihtiyara sokulu• bagJTSIJl r I 

- Bu sene ilk defa miisabakaya gi- .ynl gidiyor !>> Dikkat ettim, hakikaten oyle. yo rum: Gorii*ti.igiim binicilerin hepsi " 
Habe§ fmparatoru, mecliste ve di~an- - Y orulmadm m1? riyordum, diyor. 1933 te zabit <;JktJm. Bir noktada birlc ,iyorlar. • 

sene ir burada c;ab~Iyorum. Konkura gi- 0 halde, onlara olan sevgJmlZI. on • da, herkesten, diplomatlardan, gazeteci- Bir tuhaf giiliimsi.iyordu: 
H rerken bir hay]i heyecan, sonunda da k ld 1 • lerden, halktan kendisine ve abe~istana - Y az1k ki bitiyor, dedi. Ka&ki sa- 1ann istedi!li ~e i e iz.har etme iylt· '· • 

bir~ok sevinc duydugumu nic;in gizliye- d' ~"51' hayli sempati toplam1~ oldu. Herkes kal~ baha kadar siirseydi ve ben ayakta dur· Belki: Bu mi.imkiin mii?.. Iyece 
den onunla beraber, fakat, bundan bir sayd1m 1 yim? $imdi ise, daha c;ok, pek c;ok c;a • 
netice <;Jkar ml? Eger araya hesabda ol- Sipahi Ocagmm ilk de fa m\isabaka1a- h~mak arzusundan ba§ka hic;bir dii~iin • 
m1yan bir siirpriz kan§mazsa bugiinki.i ra i~tirak eden iyi yeti§tirilmi§ gene tale· cern yok..;.o. 
merasim, Habc§istan tacmm son bir derd belerini binici subaylanmJZ bir agabey Tegmen Saim Poladkan: 
dokii~iinden ba&ka bir§ey degildir. gururu ve sevincile tebrik ediyorlar. - Heyecan mJ, diye yiiziime bakl • 

Kalabahk, s1cak bir salon, beklefle, Hele (Bogazic;i) konkurunu birincilik· yor. ArtJk pi~tik. Yan~lara, gezmege <;I· 
dikkatle dinleme, merak ve heyecan, ben le kazanan Bayan Giilsiimii, sahadan kan bir insan gibi sakin giriyoruz. Bugiin 
de c;ok yorulmu§um. Sokaga <;Ikiyorum. donerken e§i tegmen 1Ihanla gozgoze atlarm da, arkada§larm da vaziyetleri 
Kulaklanmda birkac; saat evvel Hariciye geldigi zaman gormeliydiniz. Bu c;ift gec;en seneye nazaran daha iyidir .. 0-
Vekilimizin soyledigi sozleri: oyle bir sembol idi ki. onlara bakarken, numiizdeki konkurda ise, daha c;ok iyi 

«hi olmak ic;in de, sulhu temin etmek eminim siz de kendinizi tutamaz, halkm olacagm1 zannediyorum.:.-
ic;in de her~eyden evvel kuvvetli olmak sesine kan~Ir ve bagmrdm1z: Y a~a!.. Saim Po1adkan da Olimpiyadlar 
laz1m.» Nih a yet, her i~ bitti ve ben onlann ara- hakkmda &oyle dii&iini.iyor: 

Ve ba~ka c;are de yok. Milletler Ce - smdayim. - Omid i~indeyiz.. Ancak kar&l • 
miyeti nihayet derdi dinliyebiliyor; fa kat, En on de giden1erden tegmen Saded - mtzdakilerin nas1l hazula.nd1klanm da 
deva bulmakt"n acizdir. din Erokaym duygulanm ogrenmek isti- dii~iinmek lazimd1r. Mesela italyanlar 

MUHIDDJN BlRGEN yorum. ge~enlerde bu Olimpiyadlar ic;in (50) 

mz. 
Fakat, 

yorlar ... 
Madcm ki onlar boyle isti • 

KANDEMI~ 
---------~~~~~~ --
Denize dii§en memurun ~0'" 

cuguna yard1m . 
11

, 

Gec;enlerde nobet bek1emekte Jkell ·~II 
vazenesini kaybederek denize dii§UP 0 e 11 
riisumat muhafaza memuru Tayya.rtr' 
uf ak ve muhtac1 muavenet bir ~ocugu 0 

1 

tada kalmi~hr. Alakadarlarm ma:?aa"' 
miZa vaki mi.iracaatlerinde Ci.imruk e· 
inhisarlar Vekaletinin yard1m ve mull" Ill 
neti istenilmektedir. Vekil Ali Ranall 
bunu temin edecegini iimid ediyorut• 

------~~------------~----------~--~~--------------------------~ 
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5 Temmuz 1936 

Asainblenin karar1 
Hahe,istanin tamamiyeti 

fakat istedigi istikraz 
tantntyor, 

verilmiyor 
[Ba§taraft 1 fnct 8ah!fedel 

Zeland ktsa bir nutuk soyliiyerek ezciim· 
le dedi ki: 

«- Vazifemizi yapmak ic;in c;ok c;a
lt~hk. Maalesef muvaffak olamadtk. 
Zecri tedbirler, kuvvetleri daha aykm 
olan iki millet arasmda vuku bulsaydt 
muvaffak olurdu.» 

Asamble reisin nutkundan sonra da
itldx. 

Cenevre 4 (A.A.) - Milletler Ce -
miyeti asamblesi biirosu, bu sabah saat 
9.30 da M. Van Zeelandm riyasetinde 
toplanmt~tlr. Biiro bu .ak~am saat 18 de 
asambleye takdim edtlecek olan karar 
sureti projesini kabul etmi§tir. 

Bu karar sureti projesi: 
1 _ Asamblenin Milletler Cemiyeti 

mukavelenamesinin ve araziye aid ihtilaf
]ann kuvvetle halledilmesi suretini kat· 
iyyen bertaraf eden Amerikan milletleri
nin 3 agustos 1932 tarihli karar suretle • 
rinin prensiplerine miizaheret etmekte ol
dugunu kaydetmekte, 

2 - N eca§i tarafrdan istenilmi~ olan 
mali yardtml reddetJJekte, 

3 - Milletler Cemiyeti azalarmdan 
·1 eylul 1936 tarihinden evvel Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesi prensiplerinin 
tatbikma miiteallik usullerin 1slahi mak • 
sadile bu babdaki tekliflerini bildirmele -
rini rica eylemektedir. 

M. Avenol. bu teklifleri tetkik edecek 
ve biironun 21 eylul tarihinde toplanma
ga davet etmek tasavvurunda bulundugu 
Milletler Cemiyeti asamblesinin oniimiiz
deki ic;timamda tevdi edilmek iizere bir 
rapor tanzim edecektir. 

Nihayet, bu karar sureti tanzim komi-
1:esinden muhtelif hiikumetlere zecri ted
birlerin kaldmlmasma miiteallik teklifler· 
de bulunmalanm istemektedir. 

Asamble, saat 12,10 da ktsa bir top
lantl yapmt~ ve bu toplant1da M. Van 
Zeeland, muhtelif delegasyonlann met· 
nini okUQl\11 oldugu bu projeyi derin bir 
tetkike tabi tutacaklanm soylemi§tir. 
' Asamble, saat 18 de toplanacaktu. 
Tanzim komitesinin saat 15,30 daki mu· 
tasavver olan celsesi tehir edilmi§tir. 

Mil tl r Cemiyeti konseyi, sa at 17.30 
aa. toplanarak Danzig meselesini mtizake· 
re edecektir. 

Salahiyettar bir membadan bildiril • 
digine gore Asamble ic;timamm bu ak§am 
saat 18 e kadar tehir edilmesinin sebebi 
karar sureti projesine Habe§lerin muha : 
lefet etmeleridir. 
M eksika ve ~ili rey vermiyecehler 

Cenevre 4 (A.A.) - Meksika dele-

gasyonu reisi M. Marcisse Bassols M. 
Van Ze~landa bir mektub gondererek 
Habe~ - ltalyan ihtilaft meselesinde reye 
mliracaat edildigi zaman Meksikamn 
bu i§e i§tirak etmiyecegini bildirmi§tir. 

Bu mektubda asamblenin noktai na • 
zarlarile Meksika efkan umumiyesmm 
noktai nazarlan yekdigerlerine muanz 
oldugundan Meksikanm rey vermekten 
istinkaf etmek suretile asamblenin ittifa • 
kma hale] getirmemegi tercih eylemi§ ol
dugu beyan olunmaktad1r. 

Santiago- de- Chili 4 (A.A.) -
Hariciye Nazm, Cenevredeki ~iii mu • 
rahhasmm Silinin Habe& - ltalyan ihtila
ft meselesine rey vermekten istinkaf ede
cegini beyan etmi§tir. 

Bitarallarrn vaziyeti 
Paris 4 {A.A.) - M. Marcel Pays, 

Excelsior gazetesinde ba~hca murahhas
lann tic; mesele kar§Ismda §a§trml§ bir va
ziyette olduklanm kaydetmektedir. 

Bu iic; mesele §unlardtr: 
1 - Zecri tedbirlerin kaldmlmast, 

2 - Habe§istanda emrivakiin tamn • 
mamas1, 

3 - Milletler Cemiyetinde reform 
yaptlmasi. 

M. Pays, Almanyanm lc.om§usu q]an 
ve onun yeniden silahlanmasmdan hakki
le indi~eye dii§en bitaraf memleketlerle 
iskandivanya memleketlerinin mii§kiil 
vaziyetlerinden ve tehlikeli hath hare • 
ketlerinden bahsetmektedir. Bir Alman 
tecaviizii ihtimali her an zihinleri ttrma -
lamaktad1r. 

Mecburi mahiyetteki zecri tedbirler, 
bu memleketler hiikumetlerini iki ~tktan 
birini ihtiyar etmek tshrarmda biTakmak
tadu: 

Sosyalist disiplinlerine gore zecri ted -
birleri tatbik etmek. Bu hal, bu devletleri 
korkunc mukabelebilmisillere maruz b1 -
rakacaktJr. Halbuki bitarafhk, bu mem· 
leketlere ihmal edilemiyecek ticari men
faatler temin edebilecektir. 

y aralt lotogral~l oldii 

Cenevre 4 (A.A.) - Diin asamble· 

de kendi kendine rovolver S1krnt§ olan 
fotograf munaoirlerinoen Stefan Lex, ge
ce dahili kan seyelamndan olmii§tiir. 
Kendisi .48 ya§mdayd1. Oliim do~eginde 
yaptlg1 hareketten dolay1 pi§man olmadi

ibm ve bu hareketin gayesi Almanyadaki 

y ahudilerin vaziyeti iizerine cihan efka· 
n umumiyesini celbetmek oldugunu soyle-

mi~tir. 

Aydin hapisanesinde okuma ogrenenler 

tzmir {Hususi) - v·t· t. . . b' k k I d oldug¥u gibi Aydmdaki . I aye 1rn1zm trc;o aza ann a . ' . 
haptsanede de okumak, yazmak bilmiyenmahkumlar ic;in, Halkevi tarafmdan b,r 
leurs ac;Ilmt~hr: Ku:s tedrisahm bitirmi§ Halkevi ba§kam Ne§et Akkar ve Halke
\'i idare hey.et!le diger bazi zevatm huz~runda ~ehadetnameleri dagittlmt~tir. Bu 
devrede yetl§enler 33 k' ·d· 

1~1 IT. ...................................................... , .................................................................. . 
Bulgar kabinesi diin Krala istifas1n1 verdi 

~Ba~ tar~f1 1 fnct saht!edel 
nad etmektedir. Kabmenin . b 1 

b• . 'h gayes1 e e-
diye ve me us Inh ablann1 y k •. . h apma ve 
kanunu esasly! I ya etmek I k 

. k b. d . • o aca tu. X en1 a me e Sly as I te~ekktill · · . .. I d' erm vazi-yetl ~oy e IT : 

Ba~veki~ .ve Harbiye N azm bitaraf • 
t1rlar. Dah1hye, Ma;•rif Ad!' ~::· 
. 'f N I , • lye, ylrnen-C:h er aztr an Cankof t' . T· 

Z. N par 1sme, !Ca-
ret ve 1raat az1rlan La· f .. 
1\H 1. N f pc;e partiS!ne 
~na Iye ve a Ia f ~~aZlr} d t ' ' an a zveno 
grupuna mensubdurlar. 

Y eni kabineye ne ,.ift,. '] d k 
I l.b I ... yl er, ne emo • 

rat ar, ne 1 era ler, ne de l d k 
I I I sosya emo _ 

rat ar a mmam1~ ard1r. Bu . b 
f k 1 •. d' vaz1yet, u 
tr a an gucen ITmi§tir C'ft .1 d h 

Sf d · Ic;Ier aa 
bugiin o ya a bir toplant k 

h l 'f h' 'bl . . . I yapara 
mu te 1 IZ! enm b1rle§tir kl . 
'h bl d h··k• ece er ve m-

tl a ar a u umete kar•t 1 I l k . ' op u o ara 
hareket edeceklermi§. 

Bu vaziyet kar~ISinda oniimiizd k' . _ 
tihabla~ biiyiik mlicadele i~inde bit~::k 
demekhr. 

.~, Y eni ka h!ne 19 mayts ink1Iabmm ve 
~raha 21 msan heyannameainin umdele-

rine sadtk kalacak ve bu c;e~~eve 
dahilinde Bulgaristamn dahili va.ziye -
tini inki~af ettirecektir. Ciftc;i, Liberal, 
Demokrat ve Sosyal Demokrat fuk~lan 
I 9 mayis inkllabmm ve ~ralm 21 . msan 
beyannamesinin umdelerme muhahf ol
duklarmd:tn kabineye almmamt~lardir. 

Ordu da ayni umdeye ~iddetle taraf • 
tar ve sadtk kaldigmdan Kose lvanof ka
binesi bu suretle ancak Cankof, Lapc;ef 
ve lzveno f1rkalanndan te§kil edilmi§ • 

tir. 
Y eni kabine bu ak~am bir beyanname 

ne§rederek Bulgaristanm harici siyase -
tinin aynen kalacagml ve te~rinievvelde 
meb'us intihablarmm yap1lacagml bildir
mi§tir. 

Kral yeni kabineyi habul etti 
Sofya 4 (A.A.) - Kral saat 16 da 

yeni kabine azasm1 kabul etmi~ ve mii -
teakiben Krahn ba~kanhgmda Bakanlar 
toplantlSI yap!lmt§tlr. 

Kral baz1 tavsiyelerde ve yeni kabine
nin miistakbel faaliyeti hakkmda temen· 
nilerde bulunmuatur. 

CUMHURIYET 

Hitler siddetli bir 
' 

nutuk soyled; 
[Btl§taratt l tncl sahttede 1 

miZl ve otl tarihi unutmtyahm. 
Y a§asm yeni Almanya, ya§asm Way

mar! 
Londra mehalilinde endife 

Berlin 4 (A.A.) - Havas Ajanst 
muhabiri, Alman Ba§vekilinin «Alman • 
yanm §erefi ve hurriyeti» sozlerinde tn • 
giliz sualnamesine bir telmih bulundugu 
ve bu sualnamenin Berlinde Alman mil
letinin ~erefi aleyhinde bir te~ebbiis telak
ki edilmekte oldugu miitaleasmdad1r. 

Ayni muhabir, resmi Alman mehafili
nin ingiliz sualnamesi dolayisile hala 
fevkalade asabiyet ve hiddet ic;inde oldu· 
gunu ilave etmektedir. 

Resmi mehafil Almanyamn ingiltere· 
ye verecegi cevab hakkmda hi<;bir §eY 
soylenmemektedir. Bu mehafil, M. Hit
lerin cevab vermek i~in en miisaid zama
DI intihab edecegini soyJemekJe iktifa ey· 

lemektedir. 
Lokarnocular ay sonunda 

toplamyor 
Cenevre 4 (A.A.) - M. Van Zee· 

land, Delbos ve Eden, dun ak§am bera
ber yemek yemi§ler ve yemekten sonra 
yeniden baz1 mtizakerelerde bulunmu~ • 
lard1r. Bu miizakerelerde, 7 marttanben 
Almanya ile Lokarno devletleri arasmda 
muallakta bulunan meseleler mevzuu 
bahsolmustur. 

N e§redilen bir resmi teblige gore, 19 
mart anla§masmi imza eden devletlerin 
vaziyeti tetkik ic;in yakmda yeniden top· 
lanmalan c;ok ~ayant arzudur. Bununla 
beraber kat'i bir karar ahnmami§, fakat 
yalmz alakadarlar arasmda yeni miiza
kerelerden sonra bu hususta davetiyeler 
gonderilmesi iizerinde mutab1k kalmmt§• 
tlr. 

lngiliz mehafilinde soylendigine gore, 
Lokarno devletlerinin bu yeni ic;timat, bu 
ay sonuna dogru yapJ!acakhr. 

Cevab vermezse Almanya 
~agtrrlmtyacak 

Cenevre 4 (A.A.) - Lokarno dev
letlerinin yeni gorii§meleri iizerine Lokar· 
no toplantJsmm 20 temmuza dogru Briik
selde veyahud bir Belc;:ika kaphca §eh • 
rinde yap1lacagt anla~Ilmaktadtr. 

Van Zeland davetiyeleri gonderecek 
ve diger alakadarlarla prehsib· itibarlle 
diin a~la~ma vaki oldugu ic;in, talya ile 
isti~areye giri§ecektir. 

Almanya !ngiliz suallerine cevab ver
medikc;e, kendisinin davet edilmesi mev -
zuu bahis degildir. Almanya Lokarno 
devletlerinin toolanmasmdan evvel cevab 
verdigi takdirde bu devletler Alman • 

yay1 mlizakereye davet muvaftk olup ol

miyacagi meselesini gorii§eceklerdir. 

Cenevre 4 (A.A.) - Fransa dele -

gasyonu ile yakmdan temasta bulunanla· 

nn muhitinde soylendigine gore Alman • 
ya, yakmda Brlikselde akdedilecek 

Lokarnocular konferansma i§tirake crag!· 

nlmiyacaktir. Bu karar, 1ngiliz, Fran • 

s1z ve Belc;ika nazulannm diinkii toplan

tilarmda verilmi§tir. 

Boksor ~meli gin 
villas1 yand1 

GONON BULMACASI 

Soldan salta: 
1 - Yaz harareti, dtinyanm etraflm kap

l!yan ~ey. 2 - Yemek, caddenin kiic;tigii. 3 -
Qivt, hayvanlann su ic;tlgi yer. 4 - Zek~ . 
nota, oz ttirkc;e ak1l. 5 - Alfabe::le btr harfin 
okunu~u. pratik. 6. Hlza, viicudtimtiziin de
risi. 7 - Vticudtimtiztin der!stnden c;1kan su, 
de§mekten emir, 8 - Erkek, kuvvetle ya -
gan gcc;ici yagm ur. 9 - ZIPZip zipllyan kii
c;tik b6cek, btr kurna~a sonradan llavc olu. 
nan parGa. 10 - Blr kuma§m geni§ligi, c ise> 
nin kisaltllmi§l, Arabistanda oturanlar. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Kuru ot, bir dagm en ytiksek ycri. 

2 - Ziya, sof:ukc;a. 3 - :tnsan sikl~tlgl zaman 
yeti~en §ahslyet. 4 • Iskamb!lde blrl!, c~?mi 
edatl, boga21:1an c;1kan :;;ey. 5 • Llman, et. 
raf1 su Ue c;evrilmi~ kara parc;a.s1. 6 - ic;Lne 
para konan demir dolab, Anadolunun ga•· 
bindeki den!z. 7 - Yuin.§ak tab!atli , lil.ti!e. 
8 • Eskl Yunanistanda oturan Ttirklerln 
re!sleri, vticudtin adale k1sm1. 9 • Dar ve 
ytiksek btna, mti.kemmel. 10 - Bagi:;;lama, 
s1cakta c;o~alan kti.~tik kanadh hayvan. 
Evvelki bulmacanrn halledilm~ fekli 

I t! • o 6 7 !I II 10 

•jTIOIPI•ITIOIFIElKlJill 
2 AITI I 1~1•1 ~ IAIYIAlK 
3 lffiTIRI• KIOlLIAIHI• 
4 I IR AID EI•I•ILIJ:IH 
5 HI• ~IAILIAIT A\•IA 
6 •IZIA]F EIRI• TAM 
1 HIAI•I tIKI i IZI•ILIA 
8 OIDIAI•I•I•ItiDIAIM 
9 CIE Rl• KIAIYIAlKI., 

10 AI•IAICIA BIAI•IAL§ 

Istanbul Borsas1 kapant~ 
fiatleri 4 - 7 - 1936 

------~------------PARALAR 
----- AI~ 

1 SterUn G~. 
1 Oolar 123• 

20 Frans1z Fr. 165· 
20 Ltret 190. 
20 Belctka Fr. 80• 
20 Drahml 21 
20 isviore Fr. ::;10· 
20 Leva 1 

22· 
' 1 Florin 82• ' 

20 Cek kronu 84. 
r' l AvwBt.urva SJ. 22. 

1 Peceta l·i 
1 Mark 28. 
1 Zlotl 19. 
1 PenEil 22. 

20 Leva 13, 
20 Dinar 48, 

1 ¥en 32. 
20 :tsvec kronu Bl 
1 Turk altml S68. 

-L.J:anknot Oil. B. '213. 

~EKLER 

Londra 
Ac;!l~ 

623. 
Nev Yok 0.7997 
Paris 12•06 
MUano 10.1!>25 
Bruksel 4.7:90 
A tina 84.79 
Cenevre 2.4,150 
Sofva 63.1582 
Amsterdam 1.1725 
Prall 19.161o 
Vlvana 4.1937 

·Madrid !>,8222 
BerUn 1.9810 
Varsova. 4.1937 
Budaoeste 4.302o 
Biikres 107.685 
Belllrad 56.0525 
Yokohama 2.6890 
Moskova 24.9244 
St.okholm 3,0886 

ESHAM 

Sat~-
628. 
126 
165 
196. 
84. 
2s ou 

618. 
25. 
Sl. 
88. 
24. 
16. 
so. 
:12. 
24. 
16. 
02. 
84. 
33. 

970. 
244. 

-Kapan~ 
6J9.~ 

0. 7971 
12,03 
10.1270 

4, 7171l 
8'-6790 
2.4360 

63. 
1.1695 

19.1161) 
4.1!132 
6,8075 
1,974r> I 

4,1832 ; 
4,2'.120 . 

107.4167 
35.96:>5 
2.6l:l25 

24.!l8ti6 
5.0810 -

I A~11l~ Kapan~ 
Merkez Bankas1 68 68. 

tSTiKRAZLAR 
1- A~lllt Kapan1~ 

I 

Ttirk borcu I pe~il 
:. • I vadeli 21.32:> 21.325 
:. ) II oestn 19.825 19.825 

Euanl 95.25 95.2:> -- TAHVlLAT - I Ac;lll~ Kapam~ 

Anadolu I 4:!.50 45.60 
:. II vadelt 43,50 43,00 

mti.. vadeli 45.30 45.30 
" 

Fikir Hareketleri 
Hiiseyin Cahid tarafmdan ne§re· 

dilmekte olan Fikir hareektleri mec
muasmm 141 inci saytsl 'flkffil§ttr. 
Bu say1da: Sosyal felsefe usulleri 
ve fiziyoloji , Milli ~eref ve haysi -
yet, Me§rutiyet hattralan, Kavim -

lerin psikolojisi, Pamuk i~in gizli 
harb, Terbiyeye dair konu§malar, 
Bugi.inlin sahibleri ba§bkh maka
leler vardtr. 

' 

Berlinden haber verildigine gore, bu 
aym birinci glinli Zenci boksor Joe 
Louisyi maglub eden Max Schmelingin •••••••••••••••• 
Berlin civarmda Saadowdaki sayfiye -
sine y1ldmm isabet etmi§ ve ko~k ta -
mamen yanmi§, ki.il olmu§tur. 

Y1ldmm dii§tiigli mada Schmeling 
ve kans1 sinema yild1z1 Anny Ondra 
ogle yemegi yiyorlardL Anny Ondra 
imdad istemek iizere derhal otomobi -
line atlay1p yakmdaki kasabaya kadar 
gitmi~ ve boksor, evdeki baZl k1ymetli 
e§yayl kurtarmak iizere orada kalmu~
sa da alevler bina)'l derhal sarm1~ ve 
bic;bir ~ey kurtarmak imkam buluna -
mamt~tlr. Resmimiz binanm yancllktan 
sonraki halini gosteriyor. 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye miitehaaslll 

Pazardan ba$kB giinlerde ogleden 
l;Onra sa at (2lh tan 6 ya) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) numarab 
husus1 kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesi glinleri sabah 
c9 lh • 12· saatleri hakiki nkarava mah
sustur. Herkesin haline ~ore muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. (Yazhk Tel: Kandilli 38 - Bey
lerbeyl 48) 
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Van V aliliginden: 
1 - Van~n Havasor ovasmda ve ayr1ca Van ile Edremid koyii a

rasmda aahile yakm hiikumet~e gosterilecek mevkide ceman 250 
goc;men evi yaptlnlacaktu. 

2 - Yekun ketif hedeli 141,692 lira 50 kuruf ve beherinin ketif 
bedeli 566 lira 77 kurut olan bu evlerin ihalesi kapah zarf usulile 
eksiltmiye kon~lmutlur. 
3- Eksiltme 30 haziran 936 giiniinden 15 temmuz 936 ~artamba 

giinu saat 16 ya kadard1r. · 

4 - Usuliine gore doldurulup kapablacak ol~n hu zarflarm ad1 
ge(f.en saate kadar Vilayet Eksiltme Komisyonuna verilmit buluna • 
cakhr. 

5 - Zarf i(f.ine konulmast icah eden teminat makbuzu veya ban
ka mektuhu muhteviyab % 7,5 heaahile 10,626 lira 93 kurut ola . 
cakhr. 

6 - Bu ite aid plan ve ketif, tartnameler Van Vili.yet makamm· 
dan ahmr. 

I istanbul Beledivesi iJB.nlan 
Teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 • 939 seneleri mayxs 10• 

nuna kadar bir senelik muhammen kiras1 300 lira olan {:artambada 

Dervitali mahalleainin Tiirkaga sokagmda Defterdar tbrahimefendt 

medresesi (bir ve iki numarah odalar haric) kiraya verilmek iizere 

pazarhga konulmutlur. ~artnameai Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. 

tstekli olanlar 22 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya 

mektubile beraber 6 temmuz 936 pazartesi giinii saat 15 te Daimi 

Enciimende bulunmahd1r. «f.» (3402) -Sirkecide Ralli ham No. 10 

Nuruosmaniye ~eref aokag1 No. 3 
{:ad1rc1larda Sarm!fh han 

Y emit vapur iskelesinde Limoncu han 

Nahiye Miidiirliigii hinaa1 

Kaymakamlak ve Belediye 11ubesi binas1 

Eminonii 

Alemdar 

Beyaz1d 

Kii!riikpazar 

Kumkap1 

Beyoglu 

Galata 

Haskoy 

Kas1mpafa 

$itli 

Eaki Krediliyone Bankaa1 Nahiye Miidiirliigii binas1 

Eski Maliye ~uhesi hinas1 

U zunyol hayram yeri 

Bomonti tramvay istasyonu civarmda (Nahiye 

Miidiirliigii binaa1) 

Takaim 

Fatih 

Fener 
[yiib 

Straaervilerde {Nahiye Miidiirliiiii binaa1) 

Atpazan 

Fenerde (Nahiye Miidiirliigii binast) 

Eyiibde (Nahiye Miidiirliigii binas1) 

Karagiimriikte (Nahiye Miidiirliigii binast) 

Sulumanashr caddesi 

Karagiimriik 

Samatya 

$ehremini Tramvay caddesinde {:apa K1z Muallim mektebi 

yakmmda 

Kad1koy Osmanaga mahalleai eaki lakele caddeai Fmnc1 

Lokmamn yamnda No. 16 
K1z1ltoprak Ziihtiipafa Riittiye sokak 32 

Erenkoy tataayon caddesi Hasanbey kotkii 

tlakiidar <;ad1rc1 Haaanpafa mahallesi Belediye sokag1 

Beylerbeyi Maliye tubesi binaa1 

Adalar Kaymakamhk ve Belediye tubesi 

Betiktat Sinanpafa Cetme sokak No, 2 
Sartyer Kaymakamhk ve Belediye tubeai binas1 

Bak1rkoy Kaymakamhk ve Belediye tubesi binaa1 

Beykoz Kaymakamhk ve Belediye tubesi binas1 

Arazi ve hina vergilerinin Huauai ldarelere devri hakkmdaki ka

nuna tevfikan Istanbul Belediyeaine devrolunan ve Belediye hu • 

dudu dahilinde bulunan bina ve arazi vergilerile ittigal eden tube • 

lerin mevkileri ve methur aemtleri yukanda gosterilmittir. Bu fU • 

helerde hergiin saat on yediye kadar vezne tarafmdan para alma • 

cag1 ve bu aaatten sonra sair muameli.tla ittigal edileceginden pa· 

ra ahnam1yacag1 miikelleflerce malum olmak iizere ili.n olunur. 

(3771) 

istanbul Oniversitesi ArttJrma 
Eksiltme ve Pazarhk Komisyonundan: 

Cinsi 
Sa bun 
Arpa 
Ot 
Sam an 
Kepek 

Kilosu 
2500 
7686 
500 
500 

4588 

Muhammen 
fiah 

32 
04 

3,5 
1,75 
3 

Kr. 
)) 

)) 

» 

Muvakkat 
teminat 

60 Li. 

Eksiltme 
aaati 
15 

600 8 Bugday 39 15,30 
1 - T1b Fakiiltesi i!fin almacak olan yukar1da yaz1h muhtelif 

mevaddm 13/7/936 pazartesi giinii Oniversite Rektorliigiinde ihale 
edilmek iizere ac;tk eksiltmiye konulmuttur. 

2 - $artnameler pazartesi ve pertemb!! giinleri Rektorliikte go • 
riiliir. Eksiltmiye girebilmek ic;in 2490 aay1h kanuna uygun vesika 
ile teminatlarm1 ihaleden bir saat evvel yatlrm1f olmalar1 li.z1md1r. 

(3600) 

Uluki,Ia Kaymakamhgtndan: 
Eksiltmiye konan it: 

1 - Uluk1tla kasaba ve koylerinde yaptmlacak 28,862 lira 68 ku • 
rut bedeli ketifli 28 tek, 32 ~ift go(f.men evi kapah zarf usu • 
lile eksiltmiye konmuttur. 

2 - Teminall muvakkate 2164 lira 70 kuruftur. 
3 - lhale 15/7/936 persembe giinii aaat 14 te Uluk1fla lakin da

iresinde tski.n Komisyonunca ynp1]acagmdan isteklilerin mii -
racaateri ili.nolunur. (3745) 

Emniyet isleri Umum Miidiirliigiinden: 
. '. . · 1 • · t • • ve bunlarm Motos1klet h111klet ve yaz1 makme ennm am11'1 

k 11 1 • ' . 1 k .. d 80» lira iicretli vazi • u am maa1 1flermde ~a tfma u~re ay a « 
feye miisabaka ile hir makiniat ahnacaktlr. , • , 

I t kl'l • 'k I .1 b' l'ke 16/7/936 tarihine kadar 1at1da ale s e 1 enn vest a ar1 e •r 1 • (3743) 
~mum Miidiirliige miiracaatlen. « 1574» 
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Heybeliada Deniz Lisesi Miidiirliigiinden 
Bu ytl Deniz Lisesinin 9 ve 10 uncu stmflarma &fagtdaki fartlan 

ta,tyan okullar ahnacakbr: 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaast olmak 
2 Orta okul mezunu olmak. <;ok iyi ve iyi derecede olanlar ter

cih olunur. «<kmale kalan1ar almmaz.» 
3 Viicudii zinde ve sthhati yerinde olmak. «Dilde rekaketi olan

lar ahnmaz» 
4 Lise 9. stmf i!rin 15 : 17 yafl arasmda olmak ve 18 yafma bas

mamtf bulunmak. 
Lise 10 smtf i!rin 16 : 19 yaft arasmda olmak ve 20 ya1pna 
basmamtf bulunmak. 

5 - Y aptlacak sthhi muayenede ve miisabaka imtihanmda kazan
mtf olmak. 

6 - Okul gece yabh ve meccanidir. Mektebe girdikten sonra yi • 
yim, giyim, kitab okul tarafmdan parastz temin olunur. 
Getirilmesi mecburi olan kagtdlar: 

1 - Niifus ciizdant 
2 - Mekteb ~jehadetnamesi veya smtf ge~me derecesini gosterir 

tasdikname. 
3 - Askerlik ogretmeninin mahrem raporu. 
4 - A 111 kagtdJ. 
5 Alb aded vesika fotograft. 
6 - Dilek!re ve buna miimasil diger kagtdlar okul tarafmdan ve • 

rilecektir. 
Kayid muamelesi 1 temmuz 936 ba,lanarak 1 agustos 936 ta
rihinde bitecek ve bundan sonra miiracaat edenlerin kag1dlan 
ahnmtyacakhr. (3636) 

Maliye Miifetti§ 
Muavinligi imtihan1 

Maliye T efti~ Heyetinden: 
35 lira maafh Maliye Miifetlif Muavinligi i!rin 18 temmuz 1936 ta

rihinde imtihan yap1lacakhr. 
Aramlan fartlar funlardu: A - Memurin kanununun 4 iincii madde

sinde yazdt evsaft haiz olmak, B - 1kanunusani 1936 tarihinde yaljJ 
30 dan fazla olmamak, C - Miilkiye mektebinden «Siyasal Bilgiler 
Okulu», Hukuk Fakiiltesinden, Yiiksek Ticaret ve iktisad mekte • 
binden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden me -
zun olmak, D • Yapdacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi mii
said bulunmak. 

lmtihana talib olanlar 14 temmuz 1936 tarihine kadar Ankarada 
Maliye V ekaleti T eflif Heyeti Reisligine arzuhalle miiracaat ede -
eeklerdir. Arzuhale fU evrakm rapti laztmdtr: A· Niifus ciizdam ve 
adresi, B • Kendi el yaztlarile terciimeihal hulasasJ «Memuriyette 
bulunanlar miiddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rapte
deceklerdir», C • Askerligini yaphgma dair resmi vesika «askerlik
le alakas1 kesilmemif olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyet
namesi olmtyanlar imtihana girebilirler, kazandtklart takdirde an -
cak namzed olarak kabul olunabilirler», D - Mekteb ~jehadetnamesi 
veya tasdiknamesi, E - Saglam ve yolculuga miitehammil olduklarma 
dair hiikumet doktorunun raporu. 

Talibler yaz1h ve sozlii olmak iizere iki imtihana tabi tutulacak -
lardtr. Yazdt imtihan Ankarada ve lstanbulda ve muvaffak olanla • 
rm sozlii imtihant Ankarada yaptlacakbr. 

imtihan Program1: 
1 - Maliye: A - Biit!re «ihzari, tatbiki, tasdik ve kontroli.i» muha

sebei umumiye kanunu, hiikiimleri, B - Vergi nazariyeleri ve usul -
leri, vasttastz Ve vasllah vergiler «sediillii vergiler, veraset ve in -
tikal vergileri, istihlak iizerinden ahnan vergiler, giimriik, inhisar
lar, har~lar» Tiirkiyedeki vasJtastz ve vasatah vergiler, C- Maliye Ve
kiletinin Merkez ve Vilayetler te,kilah, D - lstikraz nazariyeleri, 
tahvil, amortisman, Tiirkiye diiyunu umumiyesi. 
2- tkttsad: «<stihsal, tedaviil, nakid ve itibar, inkasam ve istihlak 

hahisleri». 
3 - Mali ve ticari hesab, basit ve miirekkeb faiz, iskonto, faizli 

hesabt cariler. 
4 - Hendese: «Satth ve hacim mesahalart». 
5 - Tieari usul defteri «Esash ve pratik malumah>. 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza· muhake

meleri usulii kanununun tatbikat usullerine miiteallik hiikiimleri, ce· 
za kanununun memur &U!rlarma aid ktsmt, kanunu medeni ve borc;
lar kanu1,.1unile tiearet kanunlarmm Maliyeyi alakadar eden ahkamt. 

7 - Tiirkiyenin tabii ve iktisadi sografyast ve tarihi hakkmda 
malum at. 

8 - Eenebi Iisant «Franstzea, almanea veya ingilizeeden biri». 
lmtihan netieesinde Miifettif Muavinligine ahnanlar ii!r sene sonra 

yaptlaeak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa Maliye Miifettis· 
ligine tayin edilecekler ve hir sene staj i!rin Avrupaya gonderilecek.
lerdir. «1277» (3154) 

Haydarpa~a Lisesi 

Cinsi 
Ekmek 
Karaman eti 
Ya, sebze ve 

Satinalma Kurumundan: 
Miktari 
14000 K. 
4300 » 

Tahmin 
fiata 

1575.00 
1849.00 

tlk te- lhale giin 
minah ve saati 
118.13 9/7/1936 14,15 
138.68 » 14,45 

meyva <<kalem» 20 1967.55 147.57 » 15,15 
1- Haydarpafa Lisesi Ogretmen ktsmtmn agustos 1936 gayesine 

kadar yukartda miktar, ilk teminat, ihale giin ve saatleri yazah ek
mek, karaman eti ve yal! sebze ve meyva ihtiya~ari a~tk eksiltmiye 
konmuttur. 

2 - Eksiltme istanbul Kiiltiir Direktorliigii binasmda toplanacak 
Komisyonda Y8J>tlacakhr. 

3 - tstekliler ,artnameleri gormek ve malumat almak i!rin Okul 
Direktorliigiine lrliiraeaat edebilirler. 

4 - fsteklilerin Okul Direktorliigunden alacaklar1 irsaliye ile ilk 
teminatlarm1 Liseler Muhasebeeiligine yabrmalari ve belli giin ve 

Kaatte Tiearet Odast vesikaluile birlikte Komisyona miiracaatleri. 

CUMHL'RtYET 

Erzurum Vilayeti Naf1a 
Basmiihendisliuinden : , 

Trabzon - Agrt transit yolunun Erzurum ViHiyeti dahilindeki Er
zurum koy k1smmm 0 X 000 dan 14 X 031 nci kilometresine kadar 
olan klSlmlardaki soseme saatile bu yolun 38 X 000 net kilometro
sundaki Karabtytk kopriisii ve Erzurum - Agn ktsmmm Erzurum -
dan isticaren 82 X 550 nci kilometresine kadar olan muhtelif rna -
hallerdeki ~jOse in~aatile bu yol iizerinde bulunan ve 46 X 825 nci 
kilometredeki Badicivan ve 40 X 725 kilometresindeki Ugum ve 
80 X 071 nci kilometresindeki Zara kopriileri ve fOSe vusalah ek -
siltmiye konulmu~tur. Bu i~lerin bedeli ke,fi 155 bin lira 4 kuru,tur. 

Bu i,e aid ,artname ve evrak1 fenniye funlardtr: 
A - Eksiltme •a•tnamesile mukavelename. E - Naf1a ifleri fe • 

raiti umumiyesi. C - Hususi ve fenni 'artname. F- Tahlili fiat ve 
ke,if hulasa cetvelleri ve fOSe ve kum ve ta, grafik ve mesafe eet -
veli. istekliler bu ~artnameleri ve evrak1 fenniyeyi 775 kuruf bedel 
m,,kabilinde Erzurum Naf1a Miidiirliigiinden alabilirler. 

B - Eksiltme 10/7/936 cuma giinii saat 16 da Erzurum Vilayeti 
Naf1a Dairesinde yap1lacaktu. Eksiltme kapah zarf usulile olaeak· 
hr. Eksiltmiye girebilrnek i~in 9000 lir~Jhk muvakkat teminat veril
mesi ve bundan ba.ka Ticaret Odast vesikasm1 haiz olup gostermesi 
laz1mdtr. Teklif mektublart yukanda ii!riincii maddede yaz1h saat
ten bir saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Nafaa Miidiirliigiine 
getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabili veri -
lecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii!riincii mad -
dede yaz1h saate kadar gelmi• olmasJ ve du~ zarfm miihiir mumile 
iyice kapablm1• q_lmast lazimdJr. Postada vukua gelecek gecikmeler 
kabul edilemez. Eksiltmiye girmek istiyenler ehliyetname almak i!rin 
Vilayet Naf1a dairesine de mevcud bulunan 24/4/936 giinlii talimat
nameye ili~ik bulunan beyannamelerden hirer suret olarak bu beyan
namenin siitunu mahsuslaramn doldurulup eksiltme giiniinden laa
kal sekiz giin evvel hangi giinde eksiltmesi yap1lacak ise girmek hu
susunda fenni ehliyet vesikast istedikleri sar~h olarak y.aziimJ' bir 
istidaya mezkur beyannameyi raptedip Nafta Vekaletine miiracaat 
edecektir. Aksi takdirde istedikleri vesaiki alamtyacakla~dJr ve eh-
liyetnamesi olmayanlarm eksiltmiye kabul edilemiyecegi. (3633) 

I inhi:rlar Umum Miidiidiiiiiinden I 
~artnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'admda 4,000,000 aded 

rak1 mantart 27 /VII/936 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te 
pazarhkla satm ahnaeaktJr. lsteklilerin ,artnamesini gormek iizere 
hergiin ve pazarhk i!rin de tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giiven
me paralarile birlikte Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesi Mii -
durliigiindeki Ahm Komisyonuna miiraeaatleri. (3768) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bankam1zea mevcud listesi mucibinee ahnacak kntasiye levaz1 • 

m1 mii.nakasaya konulmu~tur. Bu listeyi ahnak ve miinakasaya gir
mek ~artlarm1 anlamak i~in 5/7/936 tarihinden itibaren azami bir 
haft a zarfmda Y enipostane arkasmda kain Tiirkiye hanmda birin
ci kattaki mezkur Bankanm Levaz1m dairesine miiracaat edilmesi 
ilan olunur. (3772) 

Memur aran1yor 
istanbul iskan Miidiirliigiinden: 
Y az1s1 giizel, makine ile de siir' atli yazar, muhasebe i,Ierinden 

anlar bir memura ihtiyac vardu. Yafl 45 ten fazla ve askerlikle ili
figi olmamak iizere talib olanlarm Sirkecide Istanbul lskan Miidiri
yetine miiracaatleri. (3762) 

5 Temmuz 1936 

Siinter Bank 
umumi miidiirliigiinde 

Miinakasa tehiri 
Safranbolu civannda Karabiikte kurulacak 

fabrikalar1na aid sehir insaah hakk1nda 8/7/936 
' ' 

,amba giinii saat 14 te Ankara Ziraat Bankas1 binas1n· 
da Siimer Bank merkezindeki Komisyonda yap1lacag1 
evvelce ilan edUmis olan miinakasa insaahn viisatinde 

' ' 
yap1lan baz1 tadilat dolay1sile tehir edilmistir. 

' Yeniden yapllacak miinakasan•n giinii ayrtcS 
ilan edilecektir. 

Komutanhg1ndan: 
Hava Okullara talimahnm 86 net maddesinde yaz1h ~artlart 

istekliler: 
Dilek kag1d1 ve vesikalarile temmuz ha,Iangtcmdan agustos 

nuna kadar okula bafvuranlar okulun bulundugu yerin dtfmda 
lunanlar dilek kagtdlarile vesikalarmJ posta ile okula 
ve alacaklar1 kar1phga gore hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okullara Gedikli ktsmma girme ,artlart 
lardtr: 
A- Tiirk olaeak. 
B- Orta mekteb «Lise sekizinei smah tahsilini 'tirmi~ en az 

en !rOk 20 ya,mda olmak. 
C - Sthhi vaziyeti U!rueulukta ve U!rU~ iflerinde kullamlmaga 

ri~li olduguna dair miitehasstslara tamam olan bir 
sthhat heyeti raporu almak. 
Dt~artda bulunanlar: 
BulunduklarJ yerin askerlik fUbelerine miiraeaatle ... ,~.._, ...... -
ye gonderileceklerdir. Tam te,kilath sthhi heyeti 
o yerin en biiyiik kumandanma miiraeaatle muayeneye 
derilirler. 

D - Ahlak1 saglam olduguna ve hi~bir suretle su!rlu ve mahkum o 
madtgma dair bulundugu yerin Emniyet Miidiirliigiinden 
Polis amirliginden tasdikli vesika gostermek. 

E- Mektebe almacak okuyueular: Gedikli erbaslar 
2505 say1h kanun mucibince muamele goree~klerini 
bitirdiklerinde 12 ytl miiddetle hava gedikli erhaf olarak 
goreceklerini taahhiid etmek. 

F - Mektebce yap1lacak se~me imtihanmda kazanmak. 
H - istekli adedi ~ok veya imtiham kazananlar almaeak 

fazla olursa bunlarm i~inden riyaziye bilgileri daha iyi ve 
banct dil bilenler yenlenir. Hava mektebleri okuyueulara as 
keri liseler okuyueulan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab 
diger ders i!rin laz1m olanlar parastz verilir. 

V- Hava okullarma kabul edilenlerden birinci nmft muvaff 
e bitiren er arasmda kabi iyetlerine gore u ucu, m ......... ,,., 

siz, fotograf!r1 1 ahf ve bombardamanedtga aynhrlar. 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Ayasofyada Sultanahmed !rCfmesi arkasmda yanmlf Adliye 

rayt bah~esi i~indeki binada sakh i!rlerinde pek k1ymetli 
bulunan 175 par!ra muhtelif cins ve hQydaki hah, kilime verilen 
lira bedel az goriildiigiinden bu hah ve kilimler, parast nakid 
yiizde bet faizli bazine tahvili verilmek fartile 881 lira elli 
muhammen bedel iizerinden 3/8/936 pazartesi giinii saat on 
kadar uz1yan bir ay i~inde pazarhkla sablacakhr. tsteklilerin ve 
mek istiyenlerin hergiin yiizde yedi bu!ruk pey ak!relerile miiracaat 
Jeri. «M.» (3744) 

NASl'R llACl 
KANZUK istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 

r 

Nasir ilac1 butiin dtinyaca tanm
mi§itlr. En eski nas1rlan bile ko -
ktinden c;1kanr. 

!NGiLiZ KANZUK ECZANES! 
Beyoglu - !stanbul 

Memur aran1yor 
Ciddi bir ~irket, lstanbul'da 

8t'yoglunda, Kamkoyiinde, Uskii· 
darda ve Adalarda komisyonla 

\ah§acak ve ivi teminat verebilt'cel 
Elektrik tesisab yapbr
mak isteyen mii,terileri 
bulacak adamlar ara
maktadlr. 
'Sab§ servisi, rumuzile 2248 pos

ta kutusu adresine tahriren miira
caat t'dilmesi 

KiMYAGER 

r. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini vapar. 
)ivanyolu ortasmda Tel 2333-' 

No 

50 

1067 

1604/I 

1604 2 

1631 

Semti ve 
lVI ahall esi 

Beya;:td eski 
Em in bey 
Y. Beyaz1d 

Kad1kOy 
Osmanaga 

samatya 
<;1rag1hasan 
Tarabya 

Bostanc1 
c;atall{e~me 

• 

" 
Aksaray eski 
Klltibkas1m 
Y. Yah 

Haskoy 
Tur~ucu 

Fatih 
Hacderhad 

Balat 
Ilaciisa 
Unkapam 
Hara~c1kara 
Mehmed 
Bi.iyiikada 
Maden 
Kad1koy 
Ziihtiipa§a 

Tophane 
Cihangir 

Okcularba§J 
cad. 

E. Misk 
Y. Miskianher 

iki ·uzlii~te§me 

Dereyolu 

Ortayol 

<;atal~te me 

E. YahbostanlarJ 

Y· Kumsal 

Arabac1 

E. lrfanzade 
Y. Irfanabmed 
ve Karadeniz cad. 

Kasab 

Ilisaraltl 

E. Kalam1~ 

Y. Re~adiye 
mahallen rii~tiye 
Sormagir cad. 
mahallen 

Emlak 
No. 

E. ve Y. 
23·25-27 

E. 2 mu Y. 47 
mah~llen 48 

E. 44 
Y. 3 
E. 99 Y. 9t 
Tapu 95 
11·15 mii. 
4 harita 
11 15 mii. 
19 harita 

E. 16 mii. 
harita :!8 
E. 106 
Y. 207 

E. 23-25 
Y. 19-21 

E. 15 ada 34 
harita 
285-285/1 

E. YC Y. 3 

E. 15 
Y. :!3 

E. 27 

E. 17 mii. 
harita 21 
Y. 4-6 
E. 45-47 Y. 35 
Ada 29 harita 672 

Cinsi ve Hisseye gort 
hissesi . muhammen ktymeti 

Ustiinde odalan olan 200 A<;1k 
ii~ diikkAn ve bah~te· arthrr11ll 
nin 6-84 his. 

Bah~eli ah~ab 
hanenin 3-24 his. 

Aheab hanenin 
2·6 his. 
Evvelce bah~tel i bane 
§imdi 264 metre arsa 
115 metre arsa 

115 metre arsa 

123 metre arsa 

19 metre arsa 

18.5 metre arsa 

1173,72 metre arRa
nm 80·120 his. 

Ustiinde oda. 1 olan 
karg-ir di.ikkan 
Havas•z rnahzenin 
115-120 his. 

12/ .JO metre tarla ,-e 
incirligin 1-Z his. 
161,50 metre arsa 

122 metre arsa 

220 

70 

290 

GO 

60 

62 

60 

100 

2350 

650 

200 

610 

650 

2450 

• 
.. 

It 

Kap!ll 1 

zarf 

Ac;tk 
arttJrtllll , 

I 

Kumruluyoku~u mahallen 28 
Buziik~;ar~t E. T1gcJlar E.M Ah~ab diikkl\nm 350 At;tk 
Mercanaga Y. Camii§erit Y. 2 9-16 his . artttfi119 

Yukanda evsafa vaz1h l>'avrimenkuller on gun miiddetlt> sah11a ~Ikanlm1~hr lhalt>leri 17 • 7 . 936 taribiJJf 

~esarliif t'den euma giini.i o;aat on dorttedir. Sah$ miinhas1ran P"ayrimiibadil bonosu iledir 
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5 Temmuz 1938 

....................................... 
VARIN SON GUN 

Galata'da maruf 

EKSELSYOR 
Elblse ma§azas1n1n resmi tasfiyesi dolay•slle 

MECBURi satl$tan 
istifade f1rsahm ka~Irmayiniz. 

lstok mallar azald•9•ndan acele ediniz. 
Hazu elbise, pardesii, palto, manto, ~ocuk elbisesi, kadm, erkek ve ~ocuk 

mu ,ambalar1 tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta sablmaktadu, 

F1rsattan istifade ediniz. 
Hali tastiyede EKSELS YOR K. Palas, J. Her,kovi~i ve ~ki. 

Tastiye memurlan: Avukat i. Agah Akkan, H. Siileyman ............ ~~ ............................ .. 
Hava Y ollari · Umum 

Miidiirliigiinden: 
Hava Y ollart Deviet ltietme fdareaince, aivil pilot, U!rUf makinisti 

gibi hizmetier i~in yetittirilmek iizere 16 gene hizmete ahnacak • 
ttr. Bunlar bir miiddet idarenin miinasib gorecegi itlerde takird 
veya memur namzedi olarak ~ahthktan sonra kabiliyeti goriilenle • 
rin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunlarm takird olarak 
~ahthklarr miiddet~e, yiyecek ve giyecekleri idarece temin oiuna • 
cag1 gibi kendilerine bir liraya kadar giindelik de verilecektir. 

Kabul tartlan tuniardu: 
1 - Pilot olmak istiyenlerin lise, u~ut makinisti olacakiarm da 

orta veya Sanayi mektebi mezuni,arJ olmalan. 
2 .- Havac1hga miisaid bir sthhatte oiduklarmm resmi bir heyeti 

athhtye raporile tevaiki. 
3 - Yirmiden biiyiik ve otuzdan kii~iik yatta oimaian. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hi~bir halleri 

olmamasJ. 
5 - tdare heaabma Avrupada buiunduklart rniidde.tin en az alb 

misli idarenin rniinasib gorecegi iicretie idare hizmetinde ~ahta • 
caklarmJ miibeyyin bir katibiadil senedi vermeieri. 

6 - Tiirk olmalarJ. -~ n 

Bu feraiti haiz olanlardan ingilizce, aimanca veya fransizca bi • 
lenier tercih edilecektir. lstiyenlerin 25/7/936 tarihine kadar resirn
leri ve diger veaikalarile birlikte Ankarada Hava Yollart tdaresin~ 
miiracaatieri. «1529>) (3676) 

Harbiyede 

BELVO 
Bah~esinde 

jadei $1hbat 

A 
I 

I 
Bu ak§amdan itibaren seanslarma 
devam edeeegini sayg1 de~er din· 
leyicilerine arz eyler. 

..... Telefon: 49091 ---~~ 

Kirabk hane 

CUMHUR1YE'1 9 

Yiiksek Ogretmen okulu sabnalma 

Erzaktn cinsi 

Ekmek 
Et (dagh~, ktvirctk) 
Et (kuzu) 
Et (atgtr) 
Sadeyag 

' Zeytinyag 
Zeytin 
Sa bun 
Odun 
Mangal komiirii 
Kmpie komiir 
Beyaz peynir 
Tuz 
Pirin~ 
Kuru fasulye 
Nohud 

<;ok 
Kilo 
21000 

5500 
3000 

750 
2500 
1000 
300 

1000 
225 ~eki 

2500 
50 ton 

800 
600 

Az 
Kilo 
18000 
4000 
2000 
500 

2000 
750 
200 
750 

200 ~eki 
2000 

40 ton 
700 
500 

Ilk teminat 
Lira K. 

177 19 
177 37 
96 75 
21 37 

156 56 
45 
5 62 

27 
38 81 
5 62 

48 75 
19 20 

2 02 

Kuru barbunya fasuiye 

2500 
800 
300 
300 

2000 
700 
200 
200 
100 

45 00 
7 80 
2 25 
2 59 
1 52 Ktrmtzt mercimek 

Siyah mercimek 
~eker 
Ka11ar peyniri 
Yumurta 
Cekirdeksiz iiziim 
Cevizi!ri 
Kuru erik 
Kuru kay1s1 
Cam ftsllk 
Ku, iiziimii 
Ftndtk i~i 
Badem i~i 
Kuru incir 
Limon 
Kuru sogan 
Patales 
Sal~a 
Sarm1sak 
Maydanoz 
Ayte fasuiye 
Kabak 
Enginar 
Taze bakia 
Dereotu 
Hiyar 
Semizotu 
Taze yaprak 
Y etil saiata 
Tazt> sogan , . 
T aze hezelye 
~ah faaulye 
Pathcan 
Bamye 
Sivri biber 
Domates ( dolmahk, 

150 
100 

4000 
400 

20000 aded 
600 
250 
250 
150 
50 
30 

200 
15 

75 
3500 
250 

17500 
500 
200 
200 
100 
40 
25 

150 
10 
50 

4000 aded 
2200 

90 
78 00 
15 00 
20 55 

8 10 
6 56 
4 69 
7 87 
2 25 

45 
8 25 

84 
1 20 
9 37 
9 37 

100 
5000 aded 
2500 
3500 3000 

150 
30 

3500 
2000 
1500 

100 
20 

demet 3000 
1500 
1000 

15 75 
1 69 

34 
demet 1 84 

16 45 
10 98 

1000 aded 750 aded 
400 300 

600 deniet 400 demet 
1500 aded 1200 aded 

400 250 
75 50 

2500 2000 
1500 de~e.~ , 1000 demet 

150 100 
· .. ·· 2oo · · · ' · 1so 

16000 aded 13000 aded 
250 150 

40 25 

4 92 
1 29 

34 
3 79 
1 03 

82 
1 26 
1 55 
1 41 
211 

27 96 
3 41 
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komjsyonu ba$kanh2'1ndan: 
Tab min 
edilen 
Fiat 
11 25 
43 
43 
38 
83 50 
60 
25 
36 

Z30 
3 

1300 
32 
4 50 

24 
13 
10 
11 50 
13 50 
12 
26 
50 

1 37 
18 
35 
25 
70 
60 
20 
55 
75 
16 
2 50 
5 
6 

15 
15 

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

14 56 
0 67 
1 38 

12 56 
14 04 
2 33 

18 17 
8 67 
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Eksiltme tekli 
A~tk ekailtme 
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yemeklik) 2500 1750 11 25 6 » » 13 » 
Dolmahk biber 600 500 4 04 8 98 » » 13 » 

N · 1·vartnda apart1man Barbunya fasuiye 1000 700 9 46 12 61 » » 13 » uruosmamye c 
kah halinde dahilen yeni boyah terkos, lspanak 1500 1200 5 14 4 57 » » 13 » 
elektrik, mw~amba, hamam bulunan be~ Havu~ 200 150 78 5 21 » » 1:, » 
odah ucuz ve miistakil hant istiyenler Kereviz (yaprak, kok)~ 400 250 1 00 3 35 » » 13 » 
Feneryolu iramva~. duragJ 168 ~um~rah Salamura yaprak 75 50 67 12 » » 13 » 
haneye mektub ya"zarlarsa senan tza • Lahana 250 150 70 3 72 » » 13 » 

En ho~ rn 
1 

eyVa usarelerile haZir· 

k
annub ~t~. Hazmi kolayla~tJnr. !n-
1 aZI 1zale ed 

bat gondcrilir. · P1rasa 600 400 1 18 2 62 » » 13 » 

k .. er. Karu temizliye· 
re vucude t . 

~zelik ve canhhk 
bah§eder. 

1NG1Ltz KANZUK ECZ t B . ANES 
eyoglu • Istanbul 

GLANDOKRATiN 
demek 

ADEMi ikTiDARIN 
devas1 demektir p f .. . 
ve Brown S · ;o esor Stem.;ch 

equard m '1 . 
ticesi1e e1d d'1 . mesal erl r.e-

H 
e e 1 en b1r ke~iftir. 

er eczanede b 1 u unur. 

..-•SARAY BURNU --.. 

CAMLI K01?K 
GAZiNOSU A~ILDI! 

Rakl parasiZdir. Inhisar fiatma. 
Bomonti birasi fabrika fiatma. 

Bira i~in meze serbesttir. Ra
ki i~in m~ze gayet ucuz.d~r. 
Kahve ~ay 9 kuru~tur. Butun 
ko!lkleri gezmek serbesttir. 
Her pazar giinleri giindiiz.saa~ 
4 te Na~id. Halide temstllen 

or. Celal Sonat-a 
Bevliye mUtehass•s• I 

Beyoglu, Parmakkapt No. 5 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Beledi · b · k 1 fl Yentn hir aenelik ihtiyac1 oian 500 • 800 ton enzm 

• a;a 1 z~ ha on bet giin miiddetie eksiltmiye konulmuttur. 
- u arnrnen b d I" . 

3 _ Muvakkat e. e 1 263,200 hradtr. 
d. _ ~artna .t~rn~?att 19740 liradtr. • . 
I b"l' I mesmt gormek istiyenler hergiin Y az1 itlert Kaiemme gee 1 1r er, 

5 - istekliler' I" kl . k 'A t ki'f 
• lD usu u dairesinde tanzim edece en at 1 e 1 

ve temmat rnek.tubl 1 . .. .. 'h 1 ti I b armJ 3 ternmuz 936 pazarteaJ gunu J a e saa i a~. on .etten h<ir aaat evveline kadar yani saat on dortte Belediye 
ncumemne Verrneieri ilan olunur. «1499» (3623) 

Hava Okullart Komutanbg1ndan: 
Hava okullart j • 12 . .. . · I k 't ~ !riD 6 hra ucretle btr mtmar a maca hr. 
~erat afagtda ya 1 d 0 . I · "k 'd I" 

k .. . ZJ J tr. cretlerme gosterecek er1 1 h ar ve tya-

I
.al te. g~re.dve tahmat ve~hile iki senede bir zam yaptlacakhr. istek • 
1 erm utJ a ve dig~ k' · · H Ok II K 

I ~ .. er evra tie beraber Eskttehu ava u art o· 
mutan JgJna muracaat et I . lA d 
1 T .. k I k me er1 aztm Jr. 

- ur o rna 
2 - Dipiomau buiunrnak 
3 - Askerligini bitirrnif oimak 
4 - Hiisniihai varakaat 'Ve 11hhat raporu almak 
I - lki sene hizmeti taahhud edecegine dair noterlik~e musaddak 

aened yermek. '3577). 

Karnabahar 300 aded 200 3 26 14 47 » » 13 » 
Helvact kabak 300 200 56 2 50 » » 13 » 
Marui 300 aded 200 46 2 03 » » 13 » 
Pancar 100 75 18 2 41 » » 13 » 

Yiiksek Ogretmen Ok Iunun mayta 937 nihayetine kadar ihtiyac1 olan ve yukartda nev'i ve miktart yazth yiyecek ve yakacak mik
tarlart ekailtme f&rtnamelerine gore ayr1 ayrt gosterilmittir. Bu yiyecek ve yakacai•n ne au:retle ekailtmeye konulduiu ve eksiltmenin 
hangi giin ve saatte yaptlacagJ ve bunlara aid ilk teminat miktarlar1 da yanlarmda yaztlmJtllr. 

Eksiltme, lstanbuida, Fmdtkhda Giizel San'atiar Akademiainde Yiiksek Mektebler Muhasebeciliii binasmda topianan Sattnalma 
Komisyonunda belli p-iin ve saatlerde yaptlacakhr. 

Eksiltmeye girecekierin 936 y1h Ticaret Odasmdan ve vekaieten hareket edenlerin Noterlikten alacaklar1 veaik~lar1 ibraz etmeleri 
mecburidir. tateklilerin belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlartni Yiikt~ek Mektebler Muhaaibliii vezneaine yabrmalart ve tartna
meleri gorrnek iizere Beyaztdda Oniversite arkasmdaki Yiiksek tlg retmen Okulu Direktorliiiiine batvurmalart Han olunur. (3587) 

A~1k Eksiltme ilant 
Manisa Valiliginden : 

1 - Manisa Memieket Hastanesi i~in 2651 lira 47 kurut tahmin 
k1ymetinde 137 cina ilac ve hbbi malzeme aahn almacaktu. 

2 - Bunlarm cins, miktar ve eksiltme ,artiarmt gosterir liste An· 
kara, Istanbul ve tzmir Sthhat Miidiitliiklerinde mevcuddur. 
Orada goriilebilir veya Manisa Memleket Hastanesi Bathekim
liginden parasJZ olarak ahnabilir. 

3 - A~tk lcsiltme temmuzun 17 nci cuma giinii saat on birde Ma • 
nisa Y.ilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacakbr. 

4 - Muvakkat teminat miktan 198 lira 87 kuru,tur. (3616) 

Bir Su Miihendisile iki Naf1a 
Fen Memuru AIInacaktir 

Z1raat Vekaletinden: 
Konya ovast sulama idaresinde ~ahttmlmak iizere bir su miihen • 

diaile iki Naf1a fen memuru ahnacakllr. Su miihendiainin Yiiksek 
Miihendis mektebi mezunu olmaa1, au ve in,aat i,Ierinde ~ahtmtf bu
lunmasi, fen memurlarmm da Naf1a Fen Mektebi mezunu oimas1 18.
ztmdtr. Askerliklerini yapmlf olmalar1 muktazi buiunan isteklilerin 
vesikaiarile birlikte Ziraat Vekaletinde Ziraat ltieri Umum Miidiir • 
Iiigiine miiracaat etmel~ri. «1533» (3678). 

-
Ankara Sehri imar , 

Direktorliigiinden : 
1 - Ekailtmiye konuian it: Ankara mezarhk duvar1 kapak tatla • 

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

A. Ekailtme tartnamesi 
B. Mukavele projeai 
C. Nafta itleri teraiti umumiyesi 
D. Husuai tartname 
E. Ketif cetveli 
F. Proje 
lstiyenier bu tartnameleri ve evrak1 bir lira mukabilinde An • 
kara lmar Miidiirliigiinden alacaklardtr. 

3 - Ekailtme 10 temmuz 1936 cuma giinii aaat on altJda Ankara 
fmar Miidiirliigiinde yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacakttr. 
5 Ekailtmiye girebilmek i~in isteklinin 1581 lira muvakkat te • 

minat -vermeai, bundan batka ataitdaki veaikalar1 haiz olup 
Eksiltme Komiayonuna gostermeai laztmdir. 
Eksiltmiye en az bir par~ada bet bin Iirahk temiz duvar ve laf 
i,i yapmtf olduguna dair vesikast oianlar girebilir. . 

6 - Teklif mektubiart yukartda ii~iincu maddede yazth.'~atten bn 
aaat evveline kadar Ankara tmar Miidiirliigiine getmlerek Ek· 
ailtme Komiayonu Reisliiine makbuz mukabilinde veriiecek 
tir Poata ile gonderilecek mektubiarm nihayet u!;iinc~ ~adde
de yazd1 saate kadar gelmit olmast ve dtf zarftn muhur mu 
mile iyice kapabimif oimasJ lazimdtr. Postadan olacak ge • 
cikmeler kabul edilmez, «1433» .(3474) 


