
• 
ı~ali Çin Japonya 
ıle muharebe 

istiyor 
(Y~ 2 inci Sayı/ada) 

n 

YIL: 
19-2 

• SAY a: 
eeoa. 

!548 

, Sayısı Her Yerde 3 Kuru$ 
FBI AWUHWll iSTANBUL 

PERŞEMBE 

4 
HAZiRAN 

1936 

* *' 

ıııusssosuuuuuaaucuwusuouuuu 

Parasız 1 
Muaqene kuponu 1 

Bu kupondan yedisini birik· ı 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye . • 

ne etfüebilir. ı 
...... ~:.~!.~.: .. ~:~.~~~~~~ .... 

aıtepede yapılan parlak ve mavallak askeri tatbikat 
Ordumuzun teknik mükemmeliyeti, iyi idar si ve subay ve askerlerimizın 

kahramanhğı göğsümüzü iftihara kaba 'acak şe ildedir 
--- r------

• 
.. 

OiJ>ıta 091.-crt trttMtatta:ı iki güzel enstantane: Suni sis arasından ilerliyen bir tankımız ı•e tayyarelerin attıkları zehirli gazlerle kirlenmiş mıntakaları tahdit eden keşif kolları. 
'---._ (Buna ait yaıı bugün 4 üncü sayıfamızdadır) 

lleksizm ltalya 
l talyada faşizm, Almanyada Hit

lerizın'den sonra şimdi bir de Avusturya, Yugos
lıareıt t l3elçikada Reksizm denilen bir 
~a: başıa~ı. ıtaıyada faşizm ne ise lavya ve Fransa 
idare ~ada liıtlerizm odur. Ve her iki 
dır. n:;s~erni iş başında bulunmakta- hudutlarında 
bıı ha çıkadaki Rcksizın'e gelince, 
~~;eke~ mahiyet itibarile tıpkı fa- askerlerini sefer-
~t ~ ~ıtıerizm gibi bir şeydir. Fa- • v 

"iJrt·~kada yeni olan Reksizm he- berlıge hazırlıyor 
°"ceYe ~e7"' ~ .. vkiini eline alacak de-
~de y rncıniştir. Yalnız son gün- Zecri tedbirler kaldırıl-
lı l?.ek ~Pllan umumi seçimde Belçika- • 
ÇıJta ııısuer yirmiden fazla meb'us mazsa it alga k ımlerle 
hatır;1tşlardır. Bu suretle Belçikada birleşecek? 
teı ... 

1
• 1sayıhr bir siyasi varlık haline 

''' 'j Crd· ne ır. 

'4on lçikada Reksistlerin başında 
ltı:ıınak~grelle) isminde bir genç bu
bıı gen ~~r· .. Daha otuz yaşında olan 
cıtdeıe ç buyu1' bir cür'etle siyasi mü
~e kaf e atılmıştır. Bu yüzden şimdi
lahan ar altı defa yaralanmış ve has
lUr. ~·eya eczahaneye götürUlmüş
~a n Degrelle'nin maksadı ttal
leı-•in ~ussolini'nin, Almanyada Hit
htına~aptığı gibi bütün partileri da
tııanevı' memleketin bütün maddi ve 
l~akt kuvvetlerini kendi elinde top-
1\iiiğe ~r·~ Ondan sonra Belçikada ye
dar Cd ogru bir içtimai devrimi istih
ltt. en bir program tatbik etmek-

hir ~aba faşizm, ve Hitlerizm gibi 
~ baş~ Reksizm de muvaffak olarak 
bır ictna .geçecek midir? Belçikada 
~k trı~;aı devrim vücuda getirebile
lli~e 1 ır? Şimdiden bu suale (evet) 
fevet~"ap. verenler vardır. Herhalde 
<llarak denılmese bile bir ihtimal 

Paris, 3 (A.A.) - Oeuvre gazete
sinde Bayan Tabouis, yazıyor: 

Her ltalyan pekala biliyor ki= B. 
Mtuısolini, halihazırda Avusturya, Yu
gosZavya ve Fransa hudutlanna asker 
Zerini se/erbcr etmek makscıdiyle icap 
eden biUün tedbirleri almaktadır. ln
giltcre ve Fransa hariciye nezaretleri
ne dün a~am 'Ou hU8US 'hakkında sa
rih malumat gelmiştir. Ancak bütün 
kabineler, Düçe'nin bu hazırlıklarınm 
15 haziranda zecri tedbirlerin kaldırıl
mamaırı takdirinde yapacağı isnadata 
bir siyasi blolcun mukaddemesi olduğu 
miUaleasındadırlar. ltalya, o tarihte 
yukarıda zikri geçen hudutlarda aske
ri nümıayi§ler yapacaktır. Fakat bu 
nümayişler hiç bir veçhil.c /iliyat ile 
teeyyüt edecek değüdir. 

Bayan Tabouis, İtalyan ihtiyatla
rının şimdiden nerelere gideceklerini 
bildiren davetnameler almış oldukla
rını tasrih etmektedir. Diğer bazı ha
berlere göre İtalya hUkftmeti, 15 hazi
randan evvel hudut mıntakasmdaki 

··-··xıaturk·-···ı İş kanunu Kamutaqda 
Çorlu' da Celcil Bayarın sözleri: 

.Büyük önder Mu-ı Bu kanun partimizin ana pren
almıştır İ ratlı 'da göçmen 

i evlerini gezdiler 
J_ h\.Anbul, 3 (A.A.) - Rciskumur. 
:AtatUrk, bugün ubab saat 6 da rc-1 
:fakatlerinde Trakya genel iıpekterii 

İgencral K.bım Dirik de olduğu baldei 
itstanbuldan otomobillerle hareket vei 
İsaat 10 a doğru Çorluya muvasalatS 
ibuyurmuşlardır. i 
i Atatürk, doğruca kolordu karargA-i 
lhına inmi•ler ve orada bir kaç saatS • :J • 

i (Sonu: Sa. 2 Sii. ·') i . . ·························································· 
Kızılay haftası 
devam ediyor 

siplerinden ilham 
Ankara, :ı (Telef~nla) - Kamuta-f açık bir lisanla yazılmasını temenni 

yın bugünkü toplantısında endüstriel etti ve mil:ıakerenin cuma güaüne 
mam11lltıaut maliyet Te eatıf flatla- bırakılmasını iatedL 
nnrn kontrolü hakkındaki kanun la. iŞÇiNiN TARiFi ÇOK YERiNDEDiR 
yihasının ilk müzakeresi bittikten Ahmet Ulus (Ankara) sözlerine 
sonra mll~tacelen kaydile sevk olun. şöyle başladı: 

muş olan iş kanunu layihasının mü- "Bu kanun münasebetile ilk söyle. 
zakeresine başlandı. necek söz, inkilap hükumetine teıek-

Müzakerelerden enel Refik Şe"- kürdür. Bilhassa i'çinin fikrini ıJega 
ket, mebusların kanunu daha esaslı bedenini kiralanan bir meta olarak ıa. 
surette tetkike imkan bulmaları için rif edilmemi§ olnuuu şayanı !'Ükrandır. 
müstacellik kaydinin kaldırılmasını "Bedeni veya fikri, veya hem bedeni, 
istedi. Fakat bu talep kabul olun. hem fikri ile çalışan, tabiri ahla!1 ve 
madı. içtimai meziyeti isabetle tesbit etmek. 

llk kısmın mümkeresi esnasında tedir. 
Refik şe,·ket, General Kbım {Diyar. "ister maden kuyusunda olsun, 
bekir), Ahmet Ulus (Ankara) söz ister tezgah başında olsun işçi mem. 
aldılar. leketin refahına hizmet eden bir 

ORTADA NE PATRON VAR, uzuvdur. 
NE DE AMELE Bu kanundan dolayı milliyetperver 

Türk milletinin ıükranlannı yükaek 
GE:neral Kazım layihada askeri meclisinizde tebarüz ettirmek iate

noktai nazardan kabili telif olmıyan rim.,, 
bazı maddelerin bulunduğunu işaret iKTiSAT VEKiLiNiN SOZLERI 
ederPk bunların muhtelit encümence iktisat Vekili Celil Bayar, Refik 
tadili için bir takrir verdi. Şevketin iş kanununun açık bir lisan. 

Refik Şe,,·ket iş kanununun Cumu· la ya21lması temennisine cevap vere
riyet Hükumetinin şükranla karştla. rek ~unları söyledi: 
nacak büyük bir eseri olduı?"unu söy. "Bunun üzerinde durmağa lüzum 
ledi ve sözlerine şöyle devam etti: qörmüyorum. Kanun kabul edildik. 

"Bundan sonra ortada ne patron, ten sonra hükümler bir brofilrle neı-Vak kabul etmek lazımdır. 
fak 01 ıa Belçikada Reksistlcrin muvaf 
<llınaı atak bu küçük memlekete hakim 
tında arı Avrupanın arsıulusal haya-

hususi binaların boşaltılmasını emret- ne de amele var. Patronun amele rolunur, icap ederse konferamlar 

lt llıUhi- b. ~ · aıya v ... ır umıl olamaz. Ancak 
da dah· e Almanyadan sonra Belçika
lllesi b~ otorith bir idare teessüs et

ır gün Fransadaki "Ateşten 

miştir. Erkanıharp zabitleri, harp za- üzerinde, anwlenin de kendi/erile he. verilir, halka bildirüir.,, 
manında istifade edebilecek yerleri rabcr iş yapan adanun üzerinde, greu Celal Bayar, bundan sonra kana. 
kiralamak üzere zikri geçen hudutları yapmak suretile tahakkümleri met·· nun 12 senedenberi hüktlmetin f'linde 
ziyaret etmektedirler. zull bahsolamaz.,, bulunduğunu söyliyerek Kamutay 
l\IUSSOL1Nt 1LE SCHUSCHNlGG NE Refik Şevket, hundan sonra ka. muhtelit encümeninin çahşmaiarını 

GöRÜŞECEKLER? Abidege Kızılay çelengi nuna konulan koruyucu maddeleri şükranla kaydetti ve şöyle söyledi· 
Viyana, 3 (A.A.) - İyi malftmat şükranla andı. Sigorta kanununun "Bu kanun layihası büyük ParH.. 

ASIM US almakta olan maha!il, B. Mussolini konuLUl}Or da bir an evvel Kamutayın müzakere. mizin kabul ettiği ana prensipl.erden 
(Sonu Sa. 6 Sü. f) (Sonü Sa. 6 SU. 2) (Yazısı 3 üncü sayıfamı.ı.da) sinden ge~irilmesini, kanunun daha (Sonu Sa. 6 Sü. 1) 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~--------

Dünkü <18keri. tatbikattan lif g#Jul glJrünllı: Ordunwzu kuvvetl~ndlren geni siltilılar, Maltepe Dsttınd~ kefil ~ taarruz uçuılan yapan tayyarelerimiz, 
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Şimali Çin . Japonya ile harp istiyor 
Çin ve Japon hudutlarında askeri hazırlıklar başladı 

Şangbay, 3 (A.A.) - Burada tah
min oluflduğune. göre, Şimali Çinin J a 
ponya)la karşı harbi tavsiye eden bir 
bcyanamesi üzerine Nan.kin ile Kan
ton arasındaki ınünasebetlerin kesil
mek tehlikesi vardır. 

Bu beyannamenin, dahili bir ha.rp 
çıktığı takdirde biltün milliyetperver 
unsurların yardımını temin etmek 
maksadiyle neşredildiği sanılmakta· 
dır. İyi haber alan mahafilin kanaati
ne göre, Nankine karşı harp açmak 
kararı verildiğine dair olan Japon ha
berleri mevsimsizdir. Fakat ayni ma-

ha.fil, her iki tarafın askeri hazırlık
larda. bulunduğunu teyit etmektedir. 

ASKERi HAZIRLIKLAR 
HAŞLA Dl 

Şanghay, 3 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: Kantondan alman ma. 
Hlmata göre mahalli koumitangm 
Japonyaya karşı harp açılmasını Nan. 
kinden Jstiyen beyannamesi, Kanton 
ile Nankin arasınd~ki ihtila.ttan çı 
makfadır. Bu husustaki müzakereler 
akim kalmıştır. Çünkü Nankin hli
kftmeti Kantong ve Kuangsi gibi vi-

• 
layetıerin kendi kontrolü altına kon. 
masmı ve Kanton ordusile Kantonun 
finans ve para muhtariyetinin kaldr. 
rdmasmı istemekte ısrar etmiştir. 

Japonyadan gelen haberlere göre, 
iki taraf da Kanton hudutlarında bü
yük süel hazırlıklar yapmaktadır ve 
başkumandanlık Kuengsi civarında 
350 bin kişilik bir ,>rdu toplamıştır. 

Kantonun Japonyaya karşı muka. 
vemet halinde bulunmak suretile, ef. 
kArı umumiyeyi kendi tarafına çek. 
mek istediği bildirilmektedir. 

Zecri tedbirler yükü lngiliz - Türk 
Askeri işbirliği 

paktı 

Edenin üzerindan Baldvine devredildi! 

Sir Samuel floare donanmayı 
nizden çekmek istigor 

Akde-
Londra, 3 (A.A.) - Siyasi ma• 

bafil, İngiliz hükOmetinin, karada 
' 

Londra, 3 (A.A.) - Havas ajan-ı 
sından: 

Ba.ldvin kabinesi, zecrl tedbirler 
yüzünden müşkfil~t içindedir. Kabine, 
bugün toplanacaktır. Fakat siyasi ma 
hafil, nazırların bu defa bir karar itti~ 
haz etmelerinden korkmaktadırlar. 

B. Eden'in meseleyi tamamiyle B. 
Baldvin'e terk ve tevdi etmiş olduğu 
beyan olunmaktadır. B. Baldvin, şimdi 
zecri tedbirlerin kaldırılması mi yok· 
sa muhafaza edilmesi mi lazım gelece
ğine karar verecektir. ÇilnkU bu ted· 
birlerin tadil edilmesi düşüncesi ta
mam ile terkedilmiştir. 

11ilşkilllin biri de kabinede tadilat 
yapılması meselesidir: 

Nafi a nezaretinde B. Ormsby Go
r c ' un j eı ine klmae getlrllmemış ol(hı· 

ğu gibi Sir Bolton Eyres Monsell'in 
i stifası da mühim bir mesele olmuş
tur. Çünkü amirallık Sir Samuel Ho
ar'a vadedilmiş, o da bunu İngiliz fi
losunu Akdenizden çekmek salihiye
tinin kendisine verilmesi şartiyle ka
bul temiştir. Buna ise zecri tedblrler 
met"iyette kaldıkça imkan yoktur. 

KONSEY tÇTlM.AI GERİ Mİ 
KALACAK? 

Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler c~ 
miyeti asamblesi, Arjantinin vaki mü
racaatı üzerine, ihtimal bu ayın 23 Un
de toplanmağa çağmlacaktır. Konsey 

içtimamm da bu tarihe kadar tehir 
edilmesi ihtimal dahilindedir. 
GLASKOV KONGRESİ TOPLANDI 

Glaskov, 3 (A.A.) - Beynelmilel 
Milletler cemiyetine müzaheret fede-

denizde ve havada tedafüi ve askeri 
it birliğini istihdaf eden lı.ı bi~ İn-
giliz - Türk paktının akdini ciddi 
surette nazarı dikkate almakta bu • 
lunduğu.'lu gizlememektedir. 

rasyonu kongresi, B. Henri Rollin ~------------•' 
"Belçika,, nm reisliği altında bir celse 
aktetmiştir. B. Rollin, ltalyan - Ha- - ................................... - ....... ·-·-··· .. . 

beş ihtilafı hakkmda bir karar sureti 1 At t •• k 
okumuştur. 1 a ur 

Bu karar suretinde Milletler cemi- ! 
yeti azasından, cemiyet için kabule şa- : ç 1 'd 
yan görUlecek bir hal sureti bulmala- ı· o r u a 
rı istenilmekte zecri tedbirlerin ibkası • 

v~ şi~detlendir~esi ve. efkln umu- ı= (Vst anı ı incide) 
mıyenın hakka rucu lehine seferber 'il 
edilmesine çalışılması iltizam olunmak 1 k~arak _kolordu komutanı ile görü~
tadır. İtalyanın, kazanmış olduğu mu- l muflerdır. Öğleden sonra yanlarına 
attzı.ktyett"zehlı:'lıgazıar ıtunannnt:nııa ~- k.._.+,.n• s--·-ı c-ıa. o-

medyun olduğunu kaydeden bu karar i murtağı ve Tekirdağı valisi Haşim 
sureti, cihan sulhu için Milletler cemi- j İ§canr da ahp kasabayı gezmişler, or• 
yeti otoritesinin temin edilmesinin ve duevi bahçesinde bir müddet istira • 
muahedeler ahkamının natık olduğu hat buyurmuflar ve ondan sonra o 
taahhütlerin yerine getirilmesinin e- .i.varda yapılan yeni göçmen köyleri
sas olduğunu beyan etmektedir. Ka- ni görmek için hususi trenle Murat· 
rar sureti, Milletler cemiyetine dahil lıya kadar gitmi§lerdir. 
bulunan milletler için cemiyet lzasm- Atatürk, bazı: göçmen evlerine gi. 
dan olan bUtün milletleri her türlü ha- rip tetkikatta bulunmuşlar ve köylü
rict taarruzlara karşı himaye etmenin lerle görüşmil§lerdir. Girdikleri ev. 
bir zaruret olduğunu ilave eylemekte- !erdeki temizlik, kitaplar, fotoğraflar 
dir. ve karyola gibi düzgün eşy~ bilhassa 

Kongre, bu karar suretlıli ütifakla takdirlerini celbetmiştir. 
kabul etmiştir. Çerkes köyünde trenin tevakkufu 

==~=======~~==~~==== esnasında oradaki alay komutanı, na

ltalya bir Avusturya - Macaristan 
imparatorluğu mu kurmak istiyor? 

hiye müdürü ve saray kaymakamı ile 
görüpnü§lerdir. Gerek Çorlu , gerek 
Muratlı ile Çerkesköyü ve diğer yer• 
lerde halkın Atatürke kar§! gösterdi
ği sevgi ve bağlılık tezahüratı çok 
büyilk ve heyecanlrydi. Avusturya Başvekilinin ·Mussolini ile 

ne konuştuğu belli değil 
Parls, 3 (.A.A.) - Siyasal mahfel. 

lcr, B. Schuschniggin ltalya seyaha.
tile gittikçe daha ziyade meşgul olu
yorlar. 

yialara göre B. Schuschnigg B. Mus
soliniyi Ha~burglar davası lehine ka. 
zanmak tasaTVUrundadrr. 

Gazete, 'büyük savaştan başlrca 
kazancı Avusturya - Macaristan im
paratorluğunu parçalamak olan Ital. 

Atatilrk gece yanst huauat trenle 
İatanbula avdet buyurmutlardır . 

.-... ... ----..... --·-----..... 
Yunan - Bulgar 

münasebetleri Jou.rnal gazetesi, B. Schasehniggin 
sadece ltalyanm A'vrupadaki müstak
bel siyasası hakkında B, Musso1inl. 
den malftmat almak istediğini yaz
maktadır. 

yanın buna benzer. bir imparatorlu- iki devlet arasınde mu
ğun tekrar tesisinı arzu etmesi pek 
te mümkün olmadığı mütaleasını ser. allak meseleler nelerdir 7 

Echo de Paris gazetesinin kaydi 
ihtir:u:i serdederek neşrettiği bazı şa-

detmektedir. Atina, 3 (A.A.) _ Ak§&m gazete-

elri Bulgar b~bakanı Köseivanof Yu

Habeş imparatoru ' Londrada 
alkışla karşılandı! 

Necaşi logilizce bir cümle ile mukabele etti 

nan-Bulgar münasebetleri hakkında 
gazetelere verdiği beyanatın metnini 
neşretmektedirler. Bulgar başbakanı 
şunları söylemiştir: 

Bulgari.stan ve Yunaııistan hü.kU

Lonclra, 3 (A.A.) - Habef im.pa ·ı 
ratorunun ikamet edeceği sarayın, civa
nnda bulunan Habq elçiliği etrafında 
kesil bir halk Jı:ütleai Negüaün muvua
latım bekliyordu. 

nuna çıkmış ve eliyle ipret 
halkı ıiildita davet etmiıtir. 

metleri her iki m.eleket arasında mev
cut olan muallak meselelerin halli hu-
8U.!Unda büyük bir hüsnü niyet besle

ederek mektedirler. Halihazırda Yunanistan 

Ne~ geldiği vakit halk polis kor
donunu yamuı Ye Habef imparatorunu 
çrlgmca alJaılaımıtır. İmparator saraya 
girer gıimıu Habef bayraiı çekı1mif • 
tir. İmparator hallan ıllreldi alkı§.lanna 
cenp Tennek iinre yanında oğlu 'ft 

prensesler olduğu 'halde ar&1Jll balko-

Bunun üzerine prenıeı mikrofonun 
önüne gelerek, İngilizce demittir ki: 

"GöstcrdiğL-ıu dostça kabul bize 
vuif emizi yapmak hususunda cesaret 
vermektedir .. ,, 

Habeıistanın Londra elçisi Martin 
de .. imparator gösterdiğiniz hüsnü ka· 
bulden dolayt size teşekkür e~i C• 

mir buyurdu., demi§tir, 
- - J 

ile Bulgariıstan arasında bir gümrük 
harl>i hüküm sürmektedir. Ve Bulga
ri8tanın bazı Yunan gehirlerinde kon
.wloslan yoktur. Yunan hükumetinin 
Bulgaristan hakkındaki dostane beya
natı Bulgar milleti tarafından büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıgtır. 

Sözlerini bitirirken Bulgar başba
kanı, her iki memleket arasındaki me 
selelerin kısa bir ıamanda hallerile
oeğine kani olduğunu söylemigttr, 

- - - ~ 

Fransa blkiimetl 
"son tecriibe11del 

"A rzu edilen 
Faşizm 

neticeler alınmazS!l 
baş gösterecek,~ 

Kabine bugün · istifasını hazırlıyor 
Avrupada günün en mühim siyasi( nunların ilgası, faşizm teŞkil!:" 

meselesi Fransada yeni hükumetin leyhinde tedbirler, Fransa ~arı iJ'S 
teşekkülUdür. Sarraut kabinesi belki yeni esaslara göre teşkili, sın~ bli 
bugün istifasını verecek, onun yerine kilatlarmm kuvvetlendirilnıesı~t 
sosyalist Leon Blum hükfuneti geçe- lık çalışma müddetinin kırk 
cektir. Yeni Fransız hUkfuneti herhal- masına dair kanun, büyük mat 
de bu ha.fta sonunda yeni meb'uslar varidat menbaları hakkında 
meclisinin huzuruna çıkacaktır. Yeni sonra uzun bir zamanda ırı . ~ 
Fransız hükfunetinin takip edeceği iktisadi hayatının yeniden te~i 
proğram bu defa toplan.an sosyalist gre bu kararları almadıkça ta 
kongresinin kararlarını t.a.tbik etmek- liyet etmemelidir.,, . 
ten ibaret olacaktır. Son haberlere göre sosyal~ 

Sosyalist kongresinde söz alan meb gresi şu kararlan almıştır: 
uslardan M. Philippe şöyle demiştir: "Fa§izm ile alakayı kesı:n6' 

"Bütün Fransız efkarı umumiyesi mi hürriyetleri müdafaa etınek. 
sosyalist programlarının verdiği ümit- talizm oligarşisine karJı ı:nU~ 
lerin tahakkukunu beklemektedir. Fa- bulunmak, iç meseleler içi:ı bit 
kat yarın başlıyacağımız tecrübe de· sureti bulmak, idarede ralahıt 
mokratik rejimin yaptığı son tecrübe ve nihayet Fransayi sulh taraf~ 
olacaktır. Eğer bu tecrübe arzu edilen }etlerin ba§Ina geçirecek bit 
neticeleri vermezse Fransada faşizm k. k "' ta ıp etme .,, 41 __ , 

rejimi kendini gös.terecektir. Sağ ce- • • • __....-
nahın reaksiyonculan sosyalist ve de
mokratik rejime karşı hUcum hareke- KABtNE tSTtFASINI 
tine geçmek için sol partilerin göste- YOR 
receği tereddütleri bekliyorlar. Bunun Paris, 3 (A.A.) - Nazırlar, iiı 
için yarınki hükQmet bir mücadele ka- rek istifanamelerini imzaıarnalc 
binesi, cesaret ve basiretin ilk teşek- yann toplanacaklardır. 
külü olacaktır. Kongre alınacak ted- Müteakiben Bay Sarraut, 
birlerin neler olacağını derhal kararlaş meyi cumu?' reisine takdim 
tırmalıdır. Fikrimce kongre şu karar- tir. ... ı ı • 

lan vermelidir: Umuınl af, zalim ka- •••«• w •-- 1 

!!!!!> 

Birçok şehirlerimizde kadast 
işleri bitti 

meşgul oldukları Ankara, ~ 
BUyükada, Bursa, Mudanyst 
ya, Malatya, Izmir, Karşıy~ 
nlzlL Manisa. Aydm me.rk.~ 
münh:ısırdı. Bunlardan AJ' 

Ankara, 3 (Telefonla) - Memle
ketin muhtelif yerlerinde kadastro ve 
bir kl.$ım vilayetlerde de krokili tapu 
ta.hriri ~nıeliv:ıhna devam olunmak. 
tadır. Gayri menkul mallar üZerin. 
deki ayni ve şahsi hakları gösteren 
yeni tapu sicillerimizin meydana gel
mesi, ancak bu ameliyenin yapılma. 
sı ile mümkün olacaktır. 

Memleketimizde kadastro ve tapu 
tahririne 923, 924 te başlanmıştı .. 
Kadastro heyetlerinin şimdiye kadar 

eski şehir tarafı ile Manisanm .,, 
haric~ yerleri, Denizli. Mu 
Karşıyakanın kadastrosu bf tıı' 1' 
İstanbul ve lzmfrden madası1' lı 
bu sene içinde bitirilmesine çf 
maktadır. 

' 1 

ihtisas 
nun 

mahkemeleri kanunu; 
değiştirilen maddeleri 

Ankara, 3 (Telefonla) - İhtisas} esası kabul edildiği gi~i, ~~-giltl 
mahkemeleri kanununun bazı madde- mevcut olan karar hakımlıgı lt 
}erinin deği§tirilmesi hakkındaki layi- mışt~. Cuınuriyet . ~Udde~~)I 
ha Kamutayın ruznamesine alındı. tahkıkatı, karar bakımı ~~atıl t 

Layihaya göre, meşhut cürüm vak- ku A.mme davası açması ıçm k~ 
alarmda cumuriyet müddei umumi- mek üzere sorgu hakimine te ti'. 
lerinin ·salahiyetleri genişletilmiştir. mek mecburiyetinden kurtul~ 
Layihada vak'a mahallinde sorgu ve kikat evrakını ilk iddianame ıl~p ~ 
sulh hakimleri ile cumuriyet müdde- rudan doğruya mahkemeye ve~ 
iumumisi tarafından tahkikatın ilk kuku Amme davası açabilecektıt• 
tahkikat addedilip tekrar edilmemesi ..... ~.-.ır 

ltalya Hariciye 
Nazırlığı 

Musolini'nin damadına 
veriliyor 

Paris, 3 (A.A.) - Agence Econo. 
mique et Financierein Roma muhabi
ri, B. Mussolininin damadı Kont 
Galla:zo Cianonun hariciye nazın ola. 
cağrnı ve ltalran siyaset adamları a 
rasında mtihim tebe-ddUller yapılaca. 

ğını bildirmektedir. 
D Bottainin mühim bir memuri. 

yete tayin olunacaft ve B. Alessan. 
dro Paollninin f aşJst fırkası umumt 
sekreterliğinde, B. Staracea halef o. 
lacağı ve B. Suvich ile B. Aloisinln 
mühim payitahtlara sefir olarak gön. 
derilecekleri söylenmektedir, 

Paris grevleri gittikçe 
bülJÜgor 

Paris, 3 (A..A.) - Grev, gittikçe 
tehditkAr bir mahiyet almaktadtt. öğ 
leden biraz sonra Paris bm depoların
da grev illn edilmiştir. Süt depoları 
bombot .kalmıştır. Çünkü Parla tehri-

Necaşi Londrad' ,, 
imparator etrafında P' 

ile polis kuvveti 
bulunduracak 

Londra, 3 (A.A.J - Necaşinl~_./ 
gün öğleden sonra Londraya gı 
beklenilmektedir. ·e ~ 

Necaşi, dostlarından Sir ~JJı i.' t 
doorfe tarafından kendisine taltS;# 
dilmiş olan Haydpark karşısın;ıit• 
hususi bir otelde ikamet edeC ~t 

Necaşinin seyahati ıamanıe'_J 
sual 11".ahiyette olduğundan ~~ 
hının muhafazası için bir gı\..a 
bat almıuamıştır. dl 1 

Necaşinin masraflarnu k~,I 
binden vererek daimi bir polil 
ti bulunduracağı söylenmek~,,; 

Milletler Cemiyetine !_
11

.M f. 
birliğinin yakında Albert ~~ 
pacağı muazzam bir mıtillıd;.~ 
meselesi hakkında bir nutuk ~ 
si için imparatoru dafft ~ 
dair bir şayia dolaşmaktadır· ~ 

ne mahıııus süttln yarısı buz de!>° 
da muhafaza edilmektedir. , 



] : ICJlkemizde 

. longuldak'ta 
2SOO metroıuk bir 

tlinei açıldı 
Zonruıdak, (Özel) - "Türkiş,, ma

den IO&yetesile, "Kilimli,, maden sos
·~ttıini birbirine bağlamak üzere 
~ Benedenberi birleştirilmelerine ça-
1.lllan büyük Jlğmı '-rürkiş,, sosyete-

Polis halterleri: 

Bir deli 
Maarif mUdUrUnUn odasında 
Orta Tedrisat mUdUrUnU 

öldUrmek l~ln aramıtl• 
Şişlide Bulgar çarşısında İzzet pa

şa sokağrtıda oturan 35 yaşında Ve-
dat isminde bir "dam evvelki akpm 
geç vakit Maarif mUdUrlUğüne gitmiş, 
maarif müdürü bay Tevfiği görerek 
Maarif Vekaleti orta tedrisat müdüril 

Yaya kararnamesi tatbika başiandı 
alınmıyor; bir iki güne kadar Şimdilik ceza 

geç~t yerleri boya ile işaretlenecek 
~~ 83 rakamındaki dere baca oca
ğile, deniz sathi mailinde ve Kilimli 
~!'esi içindeki ''Kilimli,, sosyetesinin 

Bay Avni'yi sormuştur. Kendisine -------------

Bay Avru'nin bulunmadıfl söylenince Yeni bir geçinme 
Yaya yolcularm sağdan ve kaldı

rımlardan yUrUmeleri hakkında bele
diye daimi encümeni tarafından veri
len kararm bir maddesi dünden itiba
ren tatbik& başlanmıştır. 

Gregoriyen 
kilisesinde l'ICımmdald Kilimli ocağını mu

~a.kiyetU bir çalışma sonunda biri
-.. birleştirmiştnl'. 

kızmış: , 

- onu bana bulun. Burada sak- yol 
landı zannediyorum. Meydana çıkar- U 

Tatbika başlanan ilk ma~de yaya
ların münhasıran kaldırımlardan yü
rümelerinin teminidir. Dün belediye 
zabıtası memurları köprüde ve diğer ı 
bazı caddelerde halkı yaya kaldırmı
larmda.n yilrümeleri hususunda ikaz et 
mişlerdir. 

Bu ameliye ayni zamanda (İnticli-
1111) ı · Tllrk amelesi buna "semer,, 
~ • ihtiva eden 'işbu mmtakanm ::=·ama ve hem de iki sosyetenin 

bda.r pek çolr mUpülltla ya
»daa IDIJseme nakliyatmm kolaylaş
..__ Y&raımltır. 

h.~ ella8ell tamam.ile kömtıril a
-_-u111 olan dere baca ocağı etrafın
~ 1'eohul kalan bir çok tali damar
-... da meydana çık,masma vesile ol
~ jeolojik cepheden de çoıt'kıy 
lıletlı bir rol oynamaktadır. 
lı.L-Bu her iki aoayete için de çok mil
..._ alan muvaffakiyet h~ iki sosyete 
~ tarafmdan samimi bir top 

48 
tı ile kutlanmıt ve yapılan tören-
'Vall, Halk partisi bqkanı ve şehri

-.ı.ı. bulunmakta oa1n İzmir saylavı 
:::.. Sevtet lnoe de ham bulunmut-

AJclmcla bir dilsiz 
konuımağa baıladı 
~ (&el) - Aydmm KO$Uh .....,..ele blr ekin tarlaamda çalıpn 

'-İri dlbıls HilleJÜ'o tarladaki apç
ı..t.n birimn altında Bile uykusuna 
:Y.t:rnıı ve uyanınca dili çözülerek nor• 
llıa1 bir tekilde konuımağa baılamıı
tır. 

Aydındaki doktorlar, dilsiz bir ada· 
"'' ~ tekrar normal bir ,ekilde konu§· 

•:.J.unu1l gı .... .ıı1 " ı.. ... .ı..u. ı.ıj 6~..uı-0 
"'lflni 88ylem!flerdlr. 

Hüseyinin ifadesine göre tzmirin 
fııalinde dUpan taTafmdan döviilmllş 
'°t o vakit dilsiz olmuttur. 

KaıtMr ı,ıerl 

ilk okul 
~arih Kitapları lJeniden 

yazıldı 
ı .. _ nt <>kıınarda okutulan tarih kitap
"""'1 ilk okul çocuğu için fazla yüklü 
:!~ görilldUğünden yeniden yazdı-' 
---..ma, karar verilmişti. 

tUr :a. lrttapları hazırlamak Ur.ere kül
ı.ı,.,nlıfmda. toplanan komisyon 

~mı bitirmiş :ve kitabı hazırla-

Kitap eekiaine nazaran oldukça 
;:::ııırıtlştir. Önümüzdeki ders yılı 
Jau kadar yeti§tirilmesi için de 
8a t1lr bakanlığı neşriyat direktörii 
ı..t Faik Retit şehrimize_gelerek ki
bq fl1 baskı işlerile meşgul olmıya 

tm öldUreceğim diye bağırmağa bat
lamıştır. ~un lDeriııe zabıtaya tele
fon edilmiaı Vedat yakalanıirak kara
kola götürillm.Uetilr. 

Bu zat karakolda da bağmp çall
rmca, aklında noksanlık olduğu anla
şılmıştır. Kendisi hakkmda kanuni 
tahkikat yapılmaktadır. 

ŞAKADAN SONRA KAVGA -
Xurtulll§ta sandalcı sokağında 14 nu
ma:ralı evdfo oturan Serandi Y eniçat'll 
caddesinde Karacabey kundura atel
yesiııe k&lele göttlrmtıe, Tanq ismin
de bir Ç11'8'lda pkalqmıya başlamJl
tır. Şaka bir aralık kavgaya dönmtlt. 
Tanq kunduracı bıçağile Serandiyi 
sağ kolundan ya_ralamıgtır. Ta.nal vak 
adan sonra taçnıutir. 

BlR TRKVAY YOLDAN ÇIKTI
Şigli-Tllnel hattmd& illiyen 219 nu
maralı vabn.anm idarealndeki 351 nu
~ tramvay dUn Hamam dursk 
yerinde yoldan çlknııı, yirmi dakika 
aonra yola konmu§tur. Bu mtıddet • 
nasında tramvaylar leli,ememiftSr. 

ANAHTARLA YARALANDI -
Veznecilerde Vidinli Tevfik pqa IO

kağmda oturan bet yapıda Kustafa 
ayni sokakta 10 numaralı evin &ıtbı· 
den geçerken yukarı kat pencerelerin
den atılan bUyUk bir nahtar başına 
dttşmUş, Hustatatnm bqr yanlm!Şht. 

MOTOSİKLET ÇARPrl - ~ytin 
burnunda bakkal MUstafa.nm dUkkA.nı 
önünde oynıya.n dokuz yagmda Mell
hat'e 132 n~ motosiklet çarp
mış, çocuk yaralanmııt, hasta.haneye 
kaldırılmıştır. Motosikleti kullanan 
adam kaçmıştır. 

TRAMVAYDAN ATLARKEN -
Arnavutköyde Sed üstünde oturan Ki
gam etinde bir şi§e ile tramvaydan at
larken dUşmOş, şişe kırılmış, parçala
n Kigam'ı muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. 

KİRA Y'OZONDEN - Yeşildirekte 
Sultan hanmda 17 numarada oturan 
.Malatyalı Emine ile oğlu 20 yaşında 
İbrahim, han odabaşısı Divrikli Ha
san'la kira yilztlnden kavgaya tutuş

muşlardır. İbrahim han odabaşısım 
yere yatırmış, anası da taşla Hasan'm 
başına vurarak yaralamıştır. Ana o
ğul yakalanmışlardır. 

ÇiFT HAYVANLARI 
Bir müddet evvel Anadolu ve Ru

meli civarmdalti Jıualarda hayvan nes 
linin ıslahı için yapılan teşebbüslerin 
nasıl bir netice verdiğini tetkik etmek 
için giden İstanbul baytar direktör
lüğü baytarları eelırimize dönmüşler

dir. 
la.nuetır. /f'.. Yapılan tetkik neticesinde Bey-

İ2i/t. ve kimya enstitüsü kozda yirmi iki at, 113 boğa, ve dana 
Kartalda otuz at, 50 boğa ve dana, Ya 

~tUr Bakanlığı İstanbul Üniver- !ovada 45 at, 224 dana, Bakırköy ve 
llzım ola.n bir fizik - kimya Çatalcada 442 boğa, 234 at ve 21 man
~ yaptmnağa karar vermiş ve danın damızlık olarak saklanması mU-

klara başlamıştır. nasip görülmediğinden enemleri ya-

hhı!apılan keşiflere göre üniversite pılmıştır. Allkadarlarm söylediklerine 
it b 1 ar~asmdaki Şeyhülislam kona- göre enemlere devam edildiği tak
tUr fna lçın en münasip yer görülmüş- dirde memleketim.ildeki hayvan nesli 
,,. •. .' Konak yıktırılarak bina buraya tamamile ıslah edilmi§ bulunacaktır. 
... ,.rıacaktır. \ --·-" ·-· ..._, ... ,.111 _,.,, ______ , ___ , 

rthıt kette ait rapor Bakanlığa gönde
~ ittir. ~a~ inşasına ve aleUeri
tabnı ~ .. bm lıra kadar harcanacağı 

1 0frı ~ilmektedir. 
Gfıl ıçin çocuk bahçeleri 

illa Tatn aylarında ilk okul talebeleri
n. llOkaJdarda serbest olarak dolaş
t~ı temin için kU.ltUr direk
~~mdan bazı tedbirler alın-

bQ l>lrektarttttı geçen yıl olduğu gibi 

1eriY'it da her mıntakada çocuk bahçe
telep at;map karar vermiştir. Bu bah~ 

bahçeet uygun olan bir okulda 

açılacaktır. öğretmenler haftanın mu 
ayyen günlerinde talebelerini buraya 
getirerek türlü terbiyevi oyunlar oy
natacaklardır. 

OKULLARIN ADRESlNt ~ÖS
TEREN BtR KILAVUZ BASILIYOR
tstanbulda bulunan bUtlln okullarm 
adreslerini ve kayıt ve kabul §artlan
nı gösteren bir kıllvuz hazırlanmak
tadır. 

Kılavuzu hazırlıyacak olan komis
yon dtın ilk toplantısını kültür direk
törü bay Tevfiitin baskanlığı altında 
Brutm ve derleme direktörlilğünde yap
mıştır. 

Baba ile ojul. glindelilc
lerini nasıl 

d.olruttugorlaı mq 
Emniyet ikinci ıube memudan H• 

bıtayi alet ederek kendilerinin bir kaç 
gilnlük yiyecek ve içecek paraJanm te
min eden iki açık göz yakaJım:•ılardır. 

Bu açık cazlar bir baba ile otuJ
dur. Vakanuı aaaıl olduiunu u!ata
hm: 

Sirkecide Kmaciym lwımda hade
melik yapan lbrlhim ilminde bir adam 
Eminönü merkezine baı vurarak elbi
selerinin çalındığını söylemit ve hırsı
mı kim olduğunu bilmedilini de illve 
etmiftir. 

Zabıta memurlan tbrahlmhi nine 
ctderek araıtırma yapmıflar, fakat bır
sıam hariçten pdliin• dair hiç bir C• . 
mare bul•mem'llırdır. • 

Memurlar elbiaelerin ka~ çarpda
kl eülcl dWrktnJannda utılmak ihti• 
malini ~erek utıcılarm dGkkln -
1anm ararke:ı HOaeyin lmninde bir es
kicinin dftlrldamda çahnan e1bfeenin 
ftlllİDde bir elbise bulmutlardır· 

Halkm belediye daimi encfimeni ta· 
rafından verilen karardan tamamen 
haberdar olmadığı dUşüntllerek şimdi
lik ceza alınmamaktadır. 

Karşıdan karşıya geçilecek yerle
rin işaretlenmesi için her gtin tecrü
beler yapılmaktadır. Şimdi kauçuk 
ma.hlfilile karıştırılmış bir 'Doya tecrü
be edilmektedir. Viya.nada tatbik edi
len bu boya ile işaretlenme iyi netice 
verdiğinden burada da ayni netice alı
nırsa evvelce tesbit edilmiş olan geçit 
yerleri bu boyalarla işaretlenecektir. 

Bir Şirket beyaz taş teklif etmi§se 
de bu teklif henUz kabul edilmerriiştir. 
Bir kaç gün zarfında işaretlenme işi 
etrafında kat't karar verilecek, aokak
lar işaretlendikten sonra damıt encü
menin halkın buralardıa.n gayri yerler
den geçmemesi etrafmdaki karan tat
bik edilecektif. 

Kızılay 
devam 

haftası 
ediyor 

Çekilen Mütevelli 
Heqeti yeniden 
vazifeye baıladı 
Bir müddettenberi baz1 hld~erbl 

cereyan etmesi dolayısile adı gazet4t-! 
lere geçmiş olan Galata GregorlyeQ 
kilisesinin mütevelli heyeti reisi Ba~ 
Ohannes Keşifyan'm villyet kararile 
reislik vazifesine nihayet verildiği an
lqılmı§tır. 

Evvelce uzaklaşm11 olan mtıtevellf 
heyeti bası yeniden vazifelerine 
rilmiştir. 

Bay Ohannes, lza Bifatile hey 
iştirak edecektir. 

Paraşüt kulesi 
Kule için hır türlil 

ger bıılunamıgor 
Türk kUIU için li.zım Qlan nın'll.lllH! 

kulesinin Sultanabmet parkı ön· 
yapılmam içbı Bava kurumu tarafmııı 
dan belediyeye milracaat edilmişti. 
Iediye yaptığı keşiflerde kulenin 
raya yapılması uygun olmıyacağı D8ı:i 
ticesine vararak vaziyeti Kurum m 
kezine bildirmiş ve kule için lAn 
Çukurbostan ve Yenibahçe civarın 

Bakici I01'1UJ8 çelrihnit elbise em
niyet direktörlUğUnc getirilmittir. Ya
pılan araştırma sonunda hırsızın Meh
met isminde biri olduğlı anlatılmıt ve 
yakalanmıftlr. 

Elbisesinin çalmdıtnu iddia eden Diin kam9onlarla gezildi 
ibrahim Mehmetle Y!lzle!tirilmiş fakat b "d l - 1. k d 

bulunan çayırlan ~termiştir. 
Gösterilen bu yerlere dUn Hava 

rumu genel direktör muaviı1ıl bay ~ 
rldun Türk kuşu ~ b&y Sami ve 
va kurumu İstanbul merkez b 
lsmail Hakkı giderek tetkikat 
DUiiar ve kulenin bu çayırlarm b 

bunlar yanyana gelince. baba otuı ol- a ı ege çe e"" on u 
duktan meydana çıkmqtır. DUn Kızılay haftumm içünctl gü-

Bunun üzerine tahkikat derinlqti
rilmit ve mesel e aydı:ılatıllDlftn'· 
Zabıta talimatnamesi mucibince mea
ruk mal nerde bulunursa bulumun za
bıta tarafından abnarak sahibine tealim 
edilir, eskici veyahut her hangi bir ph
aı:ı verdiği para na.zan itibara alınmaz. 

Baba oğul bu kayıttan iatifad& ede
rek bir kaç gUnlUk yevmiyeyi çıkar
mak maksadile bu yolda eskidenberi 
istüade etmcktelermit, oğlu bebasmııı 
elbisesini götUrUp satar, sonra babası 
bundan haberdar değilmit gibi zabıta
ya ba§vurut'ı zabıta elbiseyi bulur, mes 
ruk iddiası yapıldığı için elbiseyi alrr, 
bu sefer ayni ıekli babası tekrar eder, 
mı,. Bu suretle de bir kaç günlilk yev 
mlye dilserlermif. Suçlular adliyeye ve• 

rilmitlerdir • 

Sov adları 

Çabuk muamele için 

11ordimcılar alındı 
Soy adı almak için verilen mühlet 

2 temmuzda bitecektir. Kaymakamlar 
dün bekçiler vasıtasile halka soy adı 
almalan i~n acele etmelerini bildir
mişlerdir. 

Bir çok ltimSeler, bilhassa kadınlar 
ceza almacafmı duyduklarından nU
fus dairelerine koşma}ttadırlar. Fatih 
kaza merkezindeki nüfus dairesi fev
kalade kalabalık olduğundan nüfus 
memurluğunun kapısına bir polis me-

nU olmak mtinasebetile bir çok kollar 
kendi mıntakaları içinde tUrıtl eğlen
celer yapmI§ludır. 

Fatih kurumu tarafmdan Kızılay 
afişterile sUslenmi§ dört kamyona ci
var okulu talebeleri yerleştirilerek bir 
alay tertip edilmiştir. 

~ aaat 14 de Fatihten hareket 
ederek UDki.pam. Fener, Vefa, Beya
zıt cihetile Kızılay kurumu merkezine 
gelmit ve orada merkez üyeleri tara
fından kargılaurak çocuklara. teker ve 
lokum dağıtılmıştır. Alay buradan 
sonra kurumun Eminönil.aubesine uğ
ramış ve doğru Takıime giderek abi
de,.e çelen konulmuştur. 

Çelenk koymadan önce de kunıın 
başkanı bir ~ylev ft'tmlş ve Kmlayın 
memlekete yaptıfı hizmetlerden ba.h
l!!etmiştir. 

DilD bir çok tayyareler de havada 
uçarak halita (Kızılayı sev), (Kızıla
ya üye ol) kelimelerini taşıyan veci
zeler atmışlardır. 

Üsküdar kolu dA 'Oskildarda Do
ğancılar parkmda bir tören yapmış.. 
tır. Bu törene istikW maqile bqlan
DUI ve daha sonra kurum bqkanmın 
bir söylevi takip etmietir· Bundan son
ra Kızıl bayraklarile donanmış bir o
tomobile çocuklar alınarak gezdiril
mitlerdir. 

Bu eğlencelerden ikincisi gene cu
ma gibıil OskUdarda Doğancılar parkır 
da yapılacaktır. 

de de yapıtamıyacağmı görmilşlerdtr. 

Bay Faridun bu işle allkadar 
mak ll7.ere bugUn Ankaraya gi 
Hava kurumu merkezile temas edecC 
tir. 

PlAnör uçueları içiıı de alan ol&ld 
Rami çayırı etW;:ilmi§tir. Talimler b 
da yapılacaktır. 

Gümrüklerde 
Yiik taşıma arabaları 

yaptırıldı 

lç Bakanlığı tarafından amk 
mallığmm kaldırılmaaı üzerlne, 
mallık illerine verilecek yeni pkil 
rafında konuşmak üzere toplanan 
lediye komisyonlan ~ışma1vma 

Yam etmektedirler. Bu arada h 
dıklan raponı hafta içinde '8ledl 
riyasetine vereceklerdir. 

Diğer taraftan gümrük bam 
ve eşyayi zatiye hamallığı balam
dan bu işi tetkik eden gümrük 
müdürlüğü derhal harekete g 
ve e§yayi zatiye bamallarmm 
sırtlarında tqnnamaları için 
lar yaptırmıştır. İki tekerlekli ve 
ile çekilir vaziyette olan bu ara 
haf,ftir. Sekiz valiz alacak ka 

muru konmuş. gelenlere de birer nu- y . B 't I • 
mara verilerek sıra ile içeriye alın· eni U gar e Ç IS lspanya hUkfımeti nohut m 
malanna başlanmıştır. d.. J d · iyeti kararını kaldırmıştır. 

Nüfus dairelerindeki memurlara UD 1 e 1 sonra yapılacak ithallt konten 
da yardımcı memurlnr verilmiştir. Yeni Bulgar elçisi Bay Todor Hris~ tabi tutulacak, kararnamenin n 

GUROLTO iLE MOCADELE tof dün eehrimize gelerek istasyonda tarihinden evvel yola çıkmış ıuaa.~ 
konsolos, askeri ataşe ve Bulgar ~o- gl!nµ111rte muamele gören mallar k 
lonisi tarafından karşılanmış, akşam tenjan harici ithal edilecektir. Vatmanların lüzumsuz yere çan çal

mamaları belediyf' ~~ .. ?.fmdan tramvay 
şirketine bilcfüilm:s~i~. 

BiR ITALYAN MVZISYENI 
ŞEHRiMiZE GELiYOR 

Koradina Mola isminde musikişi:ıas 
bir ttatyan yabanı yakmda şehrimize 

ge!erek bir konser verecektir. 

üstü Ankaraya gitmiştir. ··- m:wwwı "-·----..-....ı 
Bay Hristo! kendisinden evvelki dürlüğUne gelmiş, 934 de dış baka 

elçi Bay Pavlof'u istihlil etmektedir. geael sekreteri olmuş ve 935 de bu 
Komşu memleketin yeni elçisi 920 fa elçi olarak Berline tayin edilm · 

den 932 ya kadar Bulgaristanm Berlin Bay Hriltoİ Ankaraya BerHn 
elçiliği matbuat şefi iken, 933 de ayni gelmektedir. Dış bakanlığmıula te 
vazifeyle Viyanaya gitmiş, sonra Bul- et.tikten sonra Cumur batkanınna 
garistan Dış bakanlığı matbuat ı:ııü.I matnamelini verecektir, 



4 - KURUN 4 HAZiRAN 1936 

Italyanın Ingiltereye kar- TViaitepede yapılan parlak ve 
şı gösterdiği yakınlık ·ff k - k A t tb•kAt 

lngiliz matbuatım ltalya le- m uva a as erı a ı a 
hine mi döndürdü? 

MUMOlıninin Daily 'felegraph gaze-ı 
tesine ,·erdiği mülakatın bütün Avru. 
pa efkarı umumiyesinde derin tesi' 
ri görülmektedir. Çünkü Daily Tel. 
graph, Edenin naşiri efkarı olarak ta
nınmıştır. Onun için l\fussolininin 
bu gazeteye yaptığı beyanat, doğrudan 
doğruya İngiltere hükumetine karşı 
yapılmış sayılabilir. Bu mülakatta. 
ki dostane cümleler de bu yiizden, 
İtalyanın İngiltereye karşı yumuşak 
davranmağa başladığını gösterebilir. 

Esasen Mussolini mülakatı verir. 
ken Daily Telegraphın zecri tedbirler 
taraftarı ve Italyan aleyhtarı olduğu. 
nu iş3ret etmiş ve, gazetenin yazdığı
na göre, şöyle demiştir. 

"- Sizin gazetenize mülakat ver. 
mem gösterir ki ben kin güden bir a_ 
dam değilimdir. Fakat ümit ederim 
ki buna karşı gazeteniz de yeni bir sL 
yaset kullanmağa başlasın.,, 

Mussolininin bu son sözleri üze
rinde duran Le .Tour gazetesinin siya. 
si muharriri şunları ila:rn etmektedir: 

"Hakikaten lngiliz matbuatının 
büyiJk bir kısmı, daha bir az evvel 
ltalyaya karşı ateı püskürdüğü, mu_ 

ıı_s_P_O_R_..ll 

vakkat Habeş zaferlerini alkışladığı 

lıalde, bugün Habeşistan hakiminin 
sulhçu gayelerini mevzuu bahsediyor. 
lar. 

Le Journal mülahazalarına şöyle 
devam ediyor: 

M11Ssolininin Daily Telegraph ga
zetesine verd ği mülakat şimdiye ka
dar müphem kalmış iki noktayı teyit 
ediyor: Birincisi, İngilterenin İtalya· 
ile yeniden iyi münasebete girmek ~r
zusu. Çünkü Britanya hükumeti İtal
ya ile anla;ımayı sulhun muhafazası 

için elzem görmektedir. İkincisi, İtal
yanın İngilterenin bu fikrini anlamış 
olması. Zira Mussolini bu suretle ln
gilterenin arzusunu kabul ettiğini gös 
termek istiyor. 
Mussolininin aldığı bu vaziyet üzerine 
hasıl olacak yeni neticeyi 21 haziran
da, zecri tedbirci devletlerin Cenevre
dc verecekleri karar ortaya koyacak
tır. 

Eğer bunun aksine olarak Habeş 

meselesinin halli eylula, yahut ilk tcş
rine tehir edilecek olursa İtalya o vak
te )<adar bckliyemiyecek, Milletler ce
ntiyetinden çekilecektir.,, 

Prenses Asra'nın 
macerası 

Gire' frak kralı Gazinin kız kardeşine ait 
macera hikayesi henüz bitmemiş bt -

lunmaktadır. 

Finlandiya takımı ile Son posta ile gelen ecnebi gazete-

üçüncü karşılaşma lerde bu maceraya ait yeni bir takım 
maltlmat daha verilmekte ve söylenil· 

hu akşam diği gibi garsonun bir Yunanlı değil, 
Finlandiya güreı takımile bu ak- fakat bir İtalyan olduğu ilave edilmek-

1am yapılacak karırlaıma programım tedir. 
aşağıya koyuyoruz. ikinci maçta 3-5 Diğer taraftan, Yunanistanda bir 
yenilen takımrmzın bu üçüncü maçta aşk sergüzeştine atılmış kızın da ismi, 
alacağı netice şimdiden tahmin edi• henüz kat'i olarak anlaşılmış değildir. 
lcmemekle beraber, altı greko • romen Macera haberinin membaı ola:ı ecnebi 
f!Üreşe karşılık be§ serbest güreıin ta• gazeteler kızın ismini muhtelif şekiller 
kımımıza bir faikiyet temin edeceği de yazmaktadırlar. Bunlardan bazıları 
umulabilir. Azra, daha doğru bir talaffuzla As-

56 - K. Mustafa, Perttunen (G), ra yazmakla beraber, bazıları da Ay§e 
66 - Yusuf, Ranta (G), 79 - Adnan, olarak göstermektedir. 
Vecksten (G), 87 - B. Mustafa, Kor Bununla beraber şehrimizdeki İrak
Honen (G), ağır - Necmi, Yarvinen, lılar bugünkü hükümdarın böyle bir 
(G), 61 - A. Ahmet, Lanne (G), isimde bir kız kardeşi olmadığım da 
72 - A. Hüseyin, Kokko (S), 56 - _bi_ld_i_rm_iş_ı_e_rd_i_r. _________ _ 

Ömer, Perttunen (S), 66 - Vefik, 
Ranta (G), 79 - Mevllit, Vecbten 
(S), 87 - Seyyit Ahmet, Korhonen 
(S), ağır - Samsunlu Ahmet, Y8rvi· 
nen (S). 

Filistin meselesi 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler ce

miyetinin manda komitesinde Filistin 
manda idaresinin raporunun tetkiki 
esnasında dUn bazı delegeler, Filistin· 
deki son hadiseler hakkında sualler 
sonD\ışlardır. İngiliz delegesi, bugün 
tetkik edilmekte oaln raporun 535 se
nesi raporu olduğuna göre, komitenin 
bu sualleri sormağa hakkı olmadığını 
ilerı sürmüş ve cevaptan istinkaf et
miştir. İngiliz delegesinin' bu hareketi 
komite azalannm bir kısmını temin 
eylememiilir. Bu sebepten meselenin 
herhangi bir suretle Milletler cemiye
ti koMeyine aksetmesi ihtimali mev
cuttur. 

Kazım Dirik Çorluya gitti 
Şehrimizde bulunan Trakya genel 

ispekteri General Kazım Dirik dün 
sabah Çorluya gitmiştir. 

KADIKOY HALE'DE 

HALK OPERET! 

Turneden avdetle 
Bu ak~ 21 de 

SEVDA OTELi 

Fantazi operet 
3 perde 

Fiyatlar 75. SO Loca 4"1.,-vvO Pek 
yakında Taksim Bahçesind9 

lngilterede bütçe 
esrarı 

Londra, 3 (A.A.) - Gazeteler, es. 
ki koloniler bakanının büyük bir rol 
oynadığı ve bütçe esrarının vaktinden 
evvel ifşa edilmesi meselesi hakkın
da sütün sütun yazı yazmaktadITlar. 
Tahkikat hakimi tarafından elde edi. 
len neticelerin bazı çeza tedbirleri 
emredeceği bilhassa mevzuu bahsol. 
maktadır. 

Gazeteler, tahkikat neticelerinden 
memnun görünmektedirler. 

Times gazetesinin yazdığına göre, 
bu tahkikat, me..qeli Fransada Stavis
ki meselesinin doğurduğu mütekabil 
emniyetsizlik havasını memleketten 
gidermiştir. 

Morning Post gazetesinin işaret 
ettiğine göre, İngiliz imparatorluğun. 
da büyük bir mevki işgal etmiş olan 
bir adamın şerefini mevzuu bahseden 
muhakeme kararı lngilterenin modern 
tarihinde biricik hadisedir. 

Daily Herald, tahkikat hakimi ta. 
rafından te.qbit edilen hadiselerin İn
giliz umumi hissiyııtı için utanç vere. 
cek mahiyette olduklarını yazmakta. 
drr. 

Bununla beraber, komite tarafın
dan alınan karar, memleketin siyasal 
J"restijini yerine getirecek mahiyette 
il ir. 

SEKiZiNCi iHTiSAS iŞLERi 
Lağvedilen sekizinci ihtisas mah

kemesi dosyalarının dokuzuncu ihti
sas mahkemesine devrine devam olun 
maktadır. Devredilen bu dosyalar için
de 45 kilo gelen dosyalar da mevcut· 
tı--r. 

Ordumuzun teknik mükemmeliyeti, iyi idaresi ve 
subay ve askerlerim.zin kahramanlığı . göğsümüzü 

iftiharla kabartacak şekildedir. 

(Üstte) - Düşman mevzilerini ateşe tutan toplannuzdan birf - Tatbikat takip ediliyor - (Altta) Makin,a 
tüfekle atıı, tatbikat başlamadan önce genç subaylara harekat hakkında izahat veriliyor. 

DUn, Maltepe Piyade atış mektebi 
arazisinde büyük mikyasta muharebe 
tatbikatı yaprlmıştıt.ı Kffiılarm w'ril: 
yüş esnasında hava hücumundan ko· 
runmaları için alacakları tertibat, 
ve hava hücumuna karşı kıtalarm 

kendilerini korumaları, yürüyüş geniş
liklerile derinlikleri almak suretile 
gösterilmiştir. 

Bunlardan başka zırhlı otomob'il ve 
tank taarruzu, hakiki mermilerle atış, 
gaz ve sis vasıtalarından istüade 
ederek taarruz hareketi gösterilotlş
tir. Dün, tatbikatta bulunan muhar
ririmizin intibalarını aşağıya yazıyo

ruz. 
• • • 

Saat dokuz .. Maltepe Atış mektebi
nin arazisinde, etrafa hakim bir tepe
deyiz .. Generaller, komutanlar, muh
telü sınıflara mensup subaylar biraz 
sonra başlıyacak hareketi bekliyor. 
Fakat, tepeler çırçıplak.. Görünür 
de tek insan yok .. Halbuki kıtaların 
tatbikatı, önümüzde uzıyan şu vadide 
başlıyacağı söyleniyor. 

Saat dokuz buçuğa on var .. Birden 
sesler yükseliyor: 

- İşte, geliyorlar t 
~lenler, bulutların arasından sü

zülerek, sessiz sadasız başucumuza 
kadar yaklaşan tayyarelerdi. Bunlar, 
sarp, korkunç kayalıklardan avına atı
lan yırtıcı kartallar gibi saldırıyorlar
dı. Yıldırım süratile boşluğa atılan 

çelik kartallar gibi.. 

Biraz önce gözümüzün önünde çıp
lak tepeler ve yeşil otluklar halinde 
uzıyan yetlerde kımıldanmalar başla
dı. Top, ağır makineli tilf ek, zehirli 
gaz keşif kolları ile teçhiz edilmiş kı· 
talar, şosede ilerlemeğe başladı. Kıta
ların hava hücilmunu haber verecek 
hususi gözcüleri, tehlike işaretini ver
diler. 1Ierliyen kıtalar ikiye ayrıldı. 

Bir kaç dakika sonra gene hareket
ten eser kalmamı~tı. 

Tayyareler, kıtaların Üzerlerine ge
lir gelmez bombaların taarruza geçti
ler .. Ve tüfenk ateı=;ile karşılandılar. 

Bulutların arasında kaybolan tay
yareler, biraz sonra biitün süratlcrile 
gene ayni hava mıntakasmda ~özük
tiller. Bu sefer makineli tüfenkle kı

talar?- ateş ediyorl ... :-dı. 

~ ·- •::...-:-.aaudan ::onra kıt.'llarrrı 
üzerine bir tank hücumu başladı. Tank 
lar şiddetli bir top ate§i ile karşılaştı, 
ilerliyemediler. 

Kıtalar, şimdi tehlikeli bir mınta
kaya gelmişlerdi. Bu mıntakada iperit 
li!'İbi t.•hlikPli s<ı.z)A .. 1)1.•lıınnısun ihH....,.,_ 

line göre gaz keşif kolları mıntakayı 
tarıyorlar. Gazdan tem'izliyerek geri
deki kıtalara işaret vermek suretile 
yolu gösteriyorlardı. 

Atış arazisinin sarp bir tepesinde· 
ki düşman mevkiine girilecekti. Piya
de toplarının ateşile düşman mevzile· 
ri şiddetli bir bombardıman altında 

tutuluyor, tepe pathyan mermilerin 
ve fışkıran toprakların arasında görün 
mez bir hale geliyordu. Ağır makineli 
tüfeklerin dinmiyen ateşleri, piyade 
havanlarının endaht ettikleri mevkile
rin aşağılarında birer çizgi halinde ge
nişliyordu. 

Bütün ağır silahlann düşman mev
zii üzerine yaptıkları ateş kesafeti de
vam ederken, kilometrelerce arazinin 
yerinden kımıldadığı ve toprakların 

yer yer bir deniz gibi dalgalandığı gö
ze çarpıyordu. Bu, gizlenmiş olan kı
taların piyade ağır silahlarının ateşi 
himayesinde düşman mevkiine ilerle
mesiydi. 

• • -\' ·-:ıwf r 
Saat bir buçuk .. 
Tatbikatın muazzamı başlıyor. Düş

man mevzilerine bir yarma ve girme 
hareketi yapılmak için bütün tertibat 
alınmış, tanklardan, piyade ağır silah
larından, sisten istüade etmek sure
tile bu mevzilerin ele geçirilmesine 
karar verilmişti. 

Kırmızı kıtalar, düşman mevzile
rindeki bütün kuvvetlleri keşfetmiş 

bulunuyorlardı. 

- Tayyare hücumu başlıyor .. 
Bu sözü duyanlar, başlarını kaldı

rarak, gene bulutların arasından sU
zülerek inecek tayyare filoların1 ara
mağa başladılar. Fakat ne ses, ne de 
gök yüzünde b: :- kanat göze çarpıyor
du. Birden, ı-ıivri bir dağın arkasın
dan fırlıyan filolar, düşmanın işgal 

etmekte oldu~u tepeye bombaların ı 

yağdırmağa başladılar. Düşman mev· 
zilcrinde kaynaşmalar başladı, kır

mızı kıtalar ilerliyorlardı. Bu Herleyi~ 

süngülü hücuma intikal etti. Arslan 
l\Iehmetcikler. bir toz bulutu gibi, par
ça.Iıyan, yakan ve yıkan. çeııKten oır 

bulut gibi ilerliyorlardı. 
İlk tepe zaptcdilmişti. Fakat asıl 

hedef, daha üstün tepe idi. BütUn kuv
vetlerin birleşmesile düşman kıtalan 

yarılacak ve •mahvedilecekti. Bir~ 

~~v~:~ar~~-~-a_:~~pe~:!.~~~~ıt~'~ 
ladı. Bu sis gittikçe t.ıY'ı~' 
ve çoğalırken boşluk yeni bit 
sesle dalgalandı. Muhtelü kollar
dan tanklar birer kaya parçasl 
gibi yuvarlanarak geliyor, arkasııı· 
dan, düşman tepesinde galibiyet baY' 
rağını dalgalandıracak olan avcılar net 
liyorlardı. Tanklar, makineli tüfcnlt· 
lerle etrafı tarıyarak kırmızı. kıtalaı1 
sis mıntakasına yaklaştırdıktan son!'Sr 
hedef olan tepenin etrafını sardılat'· 
Şimdi, kulakları sağır eden ateŞlet 
başlamış, piyadeler ilerliyor, ağır ına· 

kineli tüfekler düşman siperteriııl 
tarıyordu. 

Bu hücum muvaffakiyetle netice" 
lendi, düşman tepeyi terketmeğe ıneC" 
bur oldu. Yanlardan kuşatan piyade-

ler ve ateş eden silahların tazyiki k~ 
şısında düşmanın tepeden çekilıne 

temin edilmiş bu suretle yarma hS' 

reketi tam bir muvaffakiyetle b:lŞ&' 
rılmıştı. 

• • • 
Bazu kuvvetile dünyaları titreteJI 

Türk evladı, bugün asrın son siste~ 
silahlarile en büyük muvaffakivetıetı 
temin ediyor. 

Türk askeri: 
- Orası! .. Diye uzatılan yer. eget 

düşmansa yırtıcı bir arslan gibi kilit' 
riyerek koşuyor .. Gösterilen yer. _do~ 
olunca, kalbindeki bütün samimıye 
göstermek için güler yüzle koşarkelJ 
duyduğu haz gibi bir hisle .. 

Yurt ve şeref için bugünkii il~ 
kıyas kabul etmez derecede zaif 81 .. 

lahlarla dipıyaları kendine hayran bl' 
rakan Türk askeri, şimdi son sistetJI 
silahlarla kucaklaşırken, yurctunu!I 
her bucağına daima neş'e ve -ıcviJlf 
ışığı parhyan bir gözle bakıyor. 

Dün bu bakışların manasını bet 
Mehmetçiğin gözünde seziyordum. 

Niyazı Alımet Okcılf 

PLAJLAR MUAYEiVE EDILJYOll 

Plajlarda tahlisiye vasıtalarının t:: .. 
• • - • "" . _, ..s_ ..... ,~";.,. 

aua.u.a uu.ı t' vau.ıau..ı 5• .1 a.Arnu. .,"" .. ~"' 

zabıtası memttrlan tarafından ehernrni• 

yetle ko:ıtrol edilecektir. 
Ayni zamaada tehlikeli yerlerin i.,

retlenmesi de cözden ceçirilecektİ'• 
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ıdealist 
• /Jizcle tiirl .. t'' /" h" k • gj u ur u ucum te nı· 

UQrc/ ır F k b l . • d erı • • a at un arın ıçın e .,, y 
fJri il aran, hakikate kar,ı e ... 
ti/ e Qfe~ açmak ve hakikati tah· 

P.tnıeht" lJ ır. 

hQJ İrisi materiyalistim dese, Jer
.,011un karşısına geçerler:: 

ıııe d- Vay midesinin esiri, vay 
tı ebu ti/ r, vay menfaatperest he-
uQ).,, 
Di liatj )'e çıkışıyor. Ama materiya· 

1'ılı:' determinfatim diyen adam, 
~Qk 

4 
Ptlım bir kıya/ettedir. A-

8tırıf apları yırtıktır, karnı açtır. 
QdQ Qr~an ne çıkar. isterse bu 
Olii l?1 ınandığı bir fikir uğrunda 
&il rr.-le karşı karııya gelmiş olsun! 
uerQclamın hayatı, şöhreti ser· 
ııı· 1' refahı bir hamlede tekmele
Qf'; ~rrıası, mesele değildir. O bir 
•Qlllır 'd • . k b d , o mı esının ur anı ır. 

:(. :(. " D·· ... 
'>tel unyanın en oportünist ada· 
d; ır. Bütün dünya nimet!erin
&0 .. 11 istifade eder. Topraklarda 
15 rttiil .. 
tele • 11 Paraları, şirketlerde his-
rle,..'ı Vardır. Gelene beyim. gi· 
h-. e Paşam der. Onun için mey-
""e ·1 ıQ,.~ 1

• e mabet arasında ulah bir 
hile yoktur. 

ve D~inyanın bir balığın aırt,nda 
tii YQhut bir öküz.ün boynuz.<ı üs
l!e~~e olmasının manası kendisine 

•rece"'. "k dır, gı rantın mı tarına bağlı· 

&j .. 
8tı cıdama sorduğunuz zaman 

.. e: 

r: - M ateriyalizm mi? Allah be
~·i o !erden saklasın. · Ben spiritü· 
' ~~ı:rı, diyebilir. idealizmden 
· ~ · Ulsına inanamıyorum der. Ve 
~~e , 

~; : ·eder: insan insan olur ela 
·Ç ıc/ _,. l 4 b ef.Uıst o ma.z mı, havsalam 
cı l.ff etmiy:>r. 

~ 1(. • 

d
1 
Aldanrnadarı konu§mak lazım· 

t', v l 
~or ar ığın esasını mad d ecl e 

, ....... -............................................ -................................................................................................................... , 
! o .iigaset-' aleminde o . i 
\.. .................................................................................................................................................................. -..... J 

Milletler Cemiyeti .yeni bir imtihan 
• • kaza: nacak mı, yoksa ... geçırıyor; 

~~~~~~--~------------......;------~~~~~~----
Siyaset alemi, bir hayli zamandır 1 

cenubi Amerika devletlerini ark sık ; • 
nıyor. Son günlerin telgraflarına bir 
göz ablırsa Guatamaladan, Ekvatordan, ı 
Şili ve Brezilyadan, nihayet Arjantin
den ve bunların tekliflerinden bahsc. 1 

lunduğunu, bunlann ortaya mühim ı 
meseleler attıklarını goruruz. Bunla
nn kimi milletler cemiyetinden ayrıldı, 
kimi zecri tedbirlerin kaldırılmasına 

önayak olmak istedi. Kimi de milletler 
cemiyeti umumi heyetinin derhal toı:• 

1 
lanarak kar§ıla§tığı büyük itlerle doğ- ı 
rudan doğruya me§gul olması için mi:. 
racaatta bulundu. Bu son teklifte bu -
lunan Arjantin, Milletler Cemiyetinin 
kuvvetini ve prensiplerine sadakatini 
denemek, cenubi Amerika devletlerile 
birlikte milletler cemiyetinden aynbp 
ayrılmamak meselesini kararla§tırmak 

fikrindedir. 

Arjantini böyle bir denemeğe sev. 
keden &mil, bugün cenubi Amerika 
devletlerinin, belki bütün Amerikanın 
bir dönüm noktasında bulunmalarıdır. 

Bu dönüm noktasmı şimali Amerika 
Birleş:k Cumuriyetleri curnurreisi Mis
ter Ruzveltin bütün Amerika devletler:. 
ni b'r araya getiren bir konferansın 

toplanması için yaptığı davet hazırle. 
mıştır. 

Mister Ruzveltin bu daveti, bütün 
Amerika devletleri tarafından alkışla 

karşılanınıı ve hepsi de cevap vererek 
daveti kabul ejınİ§lerdir. 

Yalnız bu konferansın neler müza• 
kere edeceği üzerinde fikir ayrılıkları 

görüldüğünden tali bir komitenin ru7-
nameyi hazırlama11 kararlaıtırıldı ve 
b1.1 knar tatblk edilerek komite azası 

seçildi. Bunlar Meksika, Çili ve Gu
vatamala devletleridir. Bu devletler, 
(Pan - Amerikan) konferansın nu·. 
zakere edeceği meseleleri hazırlayacak· j 
lar, ruzname hazırlanıp kabul edildil< .. 
ten sonra sıra konferansın toplanma
sına gelecektir. 

Ruznameyi kararla§brmak üzere sc .. 
çilen üç devletin vaziyeti oldukça mü- ı 
himdir. Çünkü her biri ayn bir fikri 

temsil ediyor. Bunlann birincisi olan 
Meksika, milletler cemiyetine yeni giı. 

mit bir azadır ve milletler cemiyetin.in 
ya;amasını ve kuvvetlenmesini hararet-, 
le özliyen bir devlettir. 

Meksika cumurreisi Kardena~, gc. 
çenlerde gazetecilere "dünyanın bir J 

tarafına ait i§leri diğer tarafın itlerin-• 
1 

den ayırır.ağa imkan yoktur,. aiyerek 1 

milletler cemiyeti müessesesinin cihan 1 

şümul mahiyetini izah ebnit ve bu mi'. 
esseseden aynlmağa taraftar olmadığı
nı göstermişti. 

Fakat Guvatamala devleti bu düşün
cede değildir. Bu devlet milletler ce- ı 
miyetinden ayrılmış olduğu gibi bütün 
Amerika devletlerinin de milletler c~. 
miyetinden aynlmalarım istemektedir. ! 
Bu devlete göre Amerikalılar, bir A
merika milletler cemiyeti ve bir Amr. 
rika divanı adaleti vücuca getirmeli- 1 
dirler. Yani bunlar milletler cemiyeti ... 
den ayrıllrn:"Jda ka\mıyarak Lahey ad-.. 
let divanından da aynlmahdırlar. 

Bu düşünüt Guvatamalaya münha
sır değildir. Milletler Cemiyetinin 1tal
ya - Habeş işinde gösterdiği tereddüt 
ve zaaf bütün Amerika milletlerinin 
Cenevreye karşı it'.madını sarsnuş, ve 
milletler cemiyetinden çekilmek cerr. 
yanını kuvvetlendinniştir. 

Mesela Kolombiya devletine göre, 
milletler cemiyeti, yalnız büyük dev
letlerin i§lerini yürütmek için kullar. 
dıkları bir müessesedir. Bu yüzden 
milletler cemiyeti bunlara -boyun eğ
mekted:r. Milletler Cemiyeti, bu bü. 
yük devletlerin tahakkümü yüzünden 
rrı3hiyetini kaybediyor, ve tecavüzü hoş 
gören, emperyalizm ihtiraslarına alet 
olan bir teşekkül oluyor. 

Pan Amerikan konferansının ruzaa· 
mesini hazırlamağa memur uçuncü 
devlet olan Çili bu iki noktai nazara 
göre daha mutedil bir fikir takip et. 
mektedir. Çiliye göre Amerika devlet
leri Milletler Cemiyetini kuvvetlendire
cek ve tamamlıyacak bir te§ekkül vÜ· 
cuda getinnelidirler. Bu düşünüşe gc.

1 re ya Amerikalılar, Amerikalı olmıyan 

devletlerin de imzalayabilecekleri bir 
pakt yapmalı yahut milletler cemiyeti • 
ne bağlı bir Amerika cemiyetini tesis 
etmelidirler. 

Her biri ayrı bir düşünüşü temsil 
eden bu üç devlet tarafından hazırı. -
nacak ruznamenin en belli başlı mad
desi Amerika devldlerinin milletler 
cemiyetiyle münasebeti olacağında şiir -
he yoktur. 

Bu böyle olacağına göre milletler 
cemiyetile ilişiği kesmeden evvel, bu 
cemiyeti bir kere daha denemek ve o
nun prensiple;ine sadakatinin dereces· .. 
ni ölçüp tartmak, aşikardır. Yani mil- 1 
letlet' cemiyetini son bir İmtihandan 

geçirmek istenildiği aşikardır. 

Cenubi Amerika devletlerinden A"-
jantinin de yaptığı budur. ( 

Milletler Cemiyeti bu imtihanda z· . 
yıf düşer veya dör:erse cenubi Amerika 
devhthrinin milletler cem.;yetindcn ay
rılmalarını bek!emek icap edecektir. 
Böyle bir hadise milletin cemiyeti için 
bir infisah, bir inhilal ba§langıcı ol--
caV,ında $Ül'lhe yoktur. 

Bu yüzden Arjantinin son talebi 
ço~ derin bir l'l;ka uyandırmış ve bu ha 
reketinin sa;klerini anlamak için fa'Zla 
faaliyet ve hassasiyet gösterilmiştir. 

B. R. 

YERLi MALLAR SERGiSi 

Taksim bahçesinde açılacak yerli 
mallar sergisi hazrrlıkları için Sanayi 
birliği tarafından bir komite teşkil e
dilmiştir. Komite dünden itibaren ça
hşmıya başlamış, ve serginin ~nşaat 

planına uygun bir şekilde kurulması 

için alakalı müesseselerin müracaatı
nı tetkik etmiştir. Sergiye iştirak et
mek üzere müracaat eden sana
yi müesseseleri sekseni bulmuş

tur. Bugünkü halde sergiye girmek 
istiyenler yalnız İstanbuldaki müesse
selerden ibaret değildir. Mersin ve 
lneboludan da bazı müracaatlar olmuş 
ve sergiye ne suretle iştirak edilebile
ceği sorulmuştur. Sergi pavyonları 

için bahçe metbaline yakın bir yer ay
rılmıştır. 

1 Gezintiler İ 
Alkışla can 
beslenmez 
Güreşler Müjdelerle bQ§ladı • 

Büyük bir kalabalık önünde Türk 
gücü imtihan oluyor. Galiba mil· 
li apor saydığım için bu yarışma
ları çarpıntılarla karşılıyorum .• 
Türk pehlivanlarımn ünü tarihten 
önce başlar. Eski dealanlanmız· 

-la zırhları kağıt gibi yırtan ''Pehli
van Veli,, ler, ''Uruz beyler,, ''De
li Dumrul,, lar var. Halkın zen
gin muhayyelesi bunları eriş:lmcz 
parıltılarla süslemiştir . 

"Sarı I bo,, nun, "Kara Ahmet,, 
in Parise, ''Büyük Yusuf, , un A· 
merikaya yayılan şöhreti de bu 
elsa.'lelerdekilerden a§ağı kalmaz.. 
Bütün spor hatıralarında, ölçüler
de onlar ileri sürülür. Bir şampi· 
von oğülürken, kolu §Öyle. göğ:-ü 
böyle denildikten sonra: ''Büyiik 
Yusula otuz be§ saniye dayanmı1-
tt!,, ciimlesile en yüksek değer 

kertesine çıkanlırmiş. 
Galiba bütün bunlardır, ki h~r 

yeni takım geldikçe, görerçileri· 
miz mindere çıktıkça yüreklerin 
oynamasına sebep oluyor. Ulusal 
sayıfan herşey, bu inanışla bi,. 
denbire derin bir mana alır. 

Dün :ık§am, Finlandiyalılarla 
kar§tfa§tık. Onların vatanı, bütiirt 
dünyada en iyi güre"çileri yetiş· 
tirmekle tanrnan bir i;!keilir. 
Olimpiyadlarda kazandıkları şa· 

na, yalnız bir talih işi denemez. 
Geleceklerini duyduğum günden
beri içimde Jinmiyen bir ez'kfi't 
vardı. Bir yandan seviniyor. ç~ 
cuklor, gerçekten kuvoetli hat;mı
larla yitişecehler, pişecekler ,.._ 
yun ha.nacaklar, diyor,- bh ya-
dan da "ya yenilirlerse?., dire ye
riniyordum. 

Kılıç döğüle döğüle, peh'i
van }'enile yenile bilenir; fakat 
nedense, bir türlü bu yenilmek 

c c; . .. • ezgın 

(Lütfen sayı/ayı çevirin.z) bi ll)•orum elemek, ben aattlık 
rsers • • h. ... ......... _.. .... .,.. __ .... ._ ______ ...,. .... ..,. ... ._._ .. .__.. .... .__.. ..... ._ ..... __. ... __ ._.,... ..... __ .....,..,..._ ......... --._.....,....,. .................................. _......,.,.....,,_ 

hQ / erıyım, ım kırk para da· 

ele Qzfcı Verirse ona uşak olururr> 1 c 1 
~k değildir. 

rfe Qrlığın esası nıhtur c/i):enl"· ' 
icl mutlaka bütün hayatların~r -

eQle h 
'>t<r4 •• cısret çeken ve ideale var- ========::::;; 
•ııtcl ~ın. bedenlerini idealin pota· 
tQa .:ı erıten, ona idealin alev or
j,.1. rnclcr Parıldıyan seklini vermek 
' l'l h • 

ttlc1· arnle yapan insan elemek de-r,.. 
V ctrl .. clQ 1gın esası ruhtur diyen a-

">trn Vctrl "" l ·d · o!">l ıgı a ~ ayı<-ta ı ealıst 
b~JI ctsr ttksiyondt:ı S(>filı., kaba ve 
bir cği bir ep:küryen olmasına hiç 

">?ani yoktur. 
Q·· 

ecf :tnyayı Platon gibi tasavvur 
·e'l b. 

o/r ır adamın, kendisini bir 
il? .,, • 

ele"' II'l ı hazza vermesi ve Plem-
'>ti( gene bir öküz gibi kaçmtuı 
• 1ttkün:f" B d 'fi'11cl ur· u a am aksiyon 

e materyalisttir. 

~ :(. :(. 

)Qy '!ttenfaati uğrunda bütün clün-
~i "l r harap eden ve dünyayı ken· 

ı.. en1aar • ·· ,. • • "lf~·· ının muş ırı sayan ınıran 
•QJ Qnki.; dünyada spiritüalistler 

ınc/Q Yer tutmaktadır. 
'-..__ Sadri Ertem 

..... ... _,~ 

ÖLÜM 
tjtl~al"8.. Gazi enstitüsü muallimle
Ates'ut Sadi .eeıaı, Beypazarı hakimi 
<ie~ler· • kornısyoncu Sait Sele'nin ka~
~<ı.it ~ topçu yüzbaşılarından müte
actkh ~~t Selen bir kaza neticesinde 
hı.ı~ ır surette ölmüştür. Cenazesi 
llar rn saat 11 de Sultanahmet Alem
tı.ı.ı,... ahallesi İncili çıkmaz sokak 9 

'4'araı · 
~<Q-lığrn 1 evden kaldırılarak aile me-

a göınUiecektir. 

Doktor Çetinerin her gün Yeşilköye taıınmağa 
baıladığı haberi Vural Gündoğdularm Nı§antaım
daki apartımanlanndan baJbyarak serbest vücut ter
biyesi cemiyeti merkezini ve doktorla tllkeri tanıyan 
ve tannmyanlann hepsini az zamanda dola§tı. 

Kimi: 
- Sevim buna ne diyecek? 
Diye düıündü, kimisi: 
- Mis Kolet kıskanmıyacak mı? 
Diye mutalaa yÜriittü. Halbuki Sevim, Buru 

safhasından itibaren işin tarihini biliyor ve Mis Kolet 
Çamlimanındaki mehtap alemindenberi böyle bir net". 
ceyi her gün bekliyor, §imdiye kadar gecikmiı olma
sını Çetinerin becerikıizliğine veriyordu. Bu i§ten 
asıl hoılanmıyan Ulkerin büyük annesi oldu. ihtiyar 
kadın, yeni misafirine karı~ görünü§te nazik davrar. 
malda beraber genç adamın, hekim de olsa, hele kız 
arhk tamamen iyile§tikten sonra eve bu kadar ırk 

gelip gitmesine konu kom§u ne mana verir, hele oğ
lum duyarsa ne dÜ§ÜnÜr diye üzülmeğe başlamıştı. 

Eskiden her hareketinde kılı kırk yaran ve bin 
türlü mülahaza ile bir adım atan Çetiner pervasız, 

bütün endişelerden soyunmuı, çın) çıplak bir adam 
olmu§tu; elinden gelse geceleri bile evden ayrılmıya· 
cakh. Nihayet ihtiyar ka.drn vaziyeti torunu ile a~rk
ça konuımak lazım geldiğini gördü; kısaca: 

- Evleneceğiz! 

Cevabını aldı. 

- Pekala, kızın, AJlah bahtiyar etsin, evlenin 
ama bir kere babana yazalım; bakalnn ne diyor? 

- Ne derse desin, hiç kimse umu'l'Umda değil! 
- Aman, tllker .• Çıldırdın ntı? Böyle bir sözü 

senin ağzından ilk defa i§İtİyonım. Baban İçin böyle 
dil kullanmayı ne zaman. öğrendin ? 

- p .... im üstüme düımeyin, büyük anne. 
- Üstüne düıüp te ne yaptrk. evladım: evler.

1 
mek istiyen ktzlua artık f>af,al~-~~acak_~? 

--- • • • • • 1 

• REFiK AHMIE.T 
- SEVENGiL. 

Büyiik anneyle torun ilk defa bu dilden konu:. 
tular. ihtiyar kadın, yabancı b:r erkeğin eve geli~ 1 
gitmeğe baılaması üzüntüsünü unuttu; bunca yıl e· 
mek verip bağnna bastığı torununun itaatsiz bir ruh 
tıaşnnağa başlanuş olmasını görmek ona inme gibi 
tesir etti; fakat bu konuşmanın ertesi günü doktoı 
Çetinerin Yeşilköydeki eve ziyaretleri bitti; şimdi 

her gün Olker lstanbula iniyordu. Büyük annenin 
üzüntüsü daha çok arttı; genç kız akşamlan geç sr
atlere kadar eve dönmüyor, hemen her gece gelir 
gelmez, yemek yemeden odasına çıkıp kapanıyordu. 
Başlarma glen felaketi bir türlü kavrayanuyan dadı 
kalla, bir gece kapıyı açmak için gece yarısından 

sonraki saatlere kadar pencerede beklediği halde 
genç kızın eve gelmediğini görünce aklını kaçıracak 
gibi oldu. Olkerin ara sıra bir arkadaşında kaldığı 

olurdu, fakat giderken haber verirdi; halbuki o sa
bah evden çıkarken hiç te böyle bir şey söylememi~
ti. 

Büyük anne de başka bir odada ayni merak ve 
halecan içindeydi. 

3 

Çetiner le tllken'n münaseb~t)eri, gita ·de ngız

larda dasitani bir w.ahiyet alm-ığa başlamr.§tı. Füzuli 
on altıncı asrın karanlık galeris:nden başını kaldırıp 
ta yirminci aarn ömürsüz, hesaplı, kısır aşklan ar. .. 

· sındaki bu istisnayi görmüş olsayd~, şüphesiz meşhur 
manzum hailesinin şu rmsralarnr tekrarlrvacakb: 

O iki şevk içkis.ile harap, bir kac1ehten zevk 
meyi içtiler, bela fırtınası İC'i-de garkoJdular, arala
rında fark kalmadı; iki tende' bir can J!'İbi oldu in: 
sevg-ilerini anlatmak için söze lüzum duymuyorlı-·. 

dı. Biri gözile konuşur, öte!<isi kaşı ile cevao verirdi! 
Çetiner hassasiyl'fnin en özlü, verimli. zevkli 

bir devresini yaşıyordu; emnivet ve huzur icinde 
karşılrk gönrekten mesut, r~f.at. k-•şkıuuz. ıı:eviyor-

du. 1 
Seven adam için zaman mefhumu donuklaşnuş, 

ağırlatmış, hareketten durmut, mütekasif bir ıtık 
kütlesi halini alır: Dur ey dakika! 

Çetiner, kendisini yer yu"arlağ;nın korkunç 
botluk için~eki ba§ döndürücü seyr' ne hakim hi· .. 
sediyordu; avuçları içinde kutlu bir teslimiyetle ker. 
disini bırakan iki küçük el, ona varlığı hiçe sayma 
cesaretini veren bir kudretin manivelasını idare ed:. 
yor gibi gel:yordu. 

O zamana kadar ckuduğu kitapla:-da anlatılan 
bütün iyi ve güzel a~klar, bütün kahraman ve t1sil 
sevgiler, Çetinerin duygusundan dı.ha yükse!< ola
mazdı. Büyük haır.lelerle, heyecan kasırgalnrı iç'nde 
çarpınıp çırpınarak seven adam?n kendi gözile mAr. 

zarası, yan allahlaşmış insandır. Çetiner, böylece 
ayaklarını yer yüzünden ayrılmış ~anacak kadn lat
lı bir duygu coşkunluğu içindeydi. 

Bir tikayeti vardı: Sevgiye kannuyordu. Çetir.. 
er, mektep çağını fakültenin dört duvarı ara11na göm
müş, ilk gençlik duygulannı mütarekenin ı:ıtırap sc. 
neleri içinde umumi matem havasile sarıp boğmuş, 

sonra Anadolunun kurak steplerine attlmı§tı; bu 
yüzden yıllardır biriken susuzluğu içinde kavrularak 
hemen tulu§UP alev alm3ğa hazır bir halde bulun
duğu sırada ş 'm <?iye k3dar zevklerinden kendisini 
mahrum etmiş olduğu büyük girdibada karıımı:şb 

ve artık bir kere tadını aldığı bu müthiş heyecana 
kanmıyordu. 

ilk günlerde kendieini Ulkerin varbğı: ile s:rıl

mıı, o büyük ışık ve baz dalgasının içinde kayb-'. 
muş gibi hissederken §İmdi hasnsiyetinin feyezan 
istikameti deği§micıti; bir zamandır kendiri met h .. 
tinde bir <!enizdi, O!k:!r sanki bir ada idi ve bu ta~. 
kın deniz bu adanın üstünden bir sik'on hdinde ge.. 

çip gidecel,, onu yutacak g·bi oluyo::;du. 

Eski müsbet ve maddeci Çetineri silip yerine 
geçen mistik aşık şimdi zaman zaman genç adamın 
içinden, derinden, ititilmez ve görülmez b!r yerden 
ona sesini şöyle işittiriyordu: Sevgi, sevgi içindir 
ve sevgili vasıtadır. lArkaıı var) 
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iş kanunu kamutayda 
(08tyanı ı incide) 

Uham al11Ufhr. Ona göre hanrlan_ 
1nl§tU'. Bu luuU8ta yüksek heyetinizi 

masraflarını yarı yarıya taksim etnft!-

lfl-A~oro 
l PROGRAMI~ KADER .. . . - -

lerl lazım gcldiiinl söyledi. lSTANBUL _ 18. Dans musikisi Muharriri: Voıter Çeviren : A. US 

"""" etmek laterlm. 
ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRIL_ (plak), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif ••••••••••• 

MAIJASI plaklar, 19,30. Kızılay namına konfe- 14 
"Meml.eketin öz evlatlarına kıy-

metli bir eser lıediye ediliyor. Bu, 
çalııkan zümrenin sabırsızlıkla bek_ 
ledlll bir eaerdir. Bu mi.inaaebetle 
temenni ederim ki if kanunu say ile 
llGJIYan her oatandaı içilı rdah ve 
aoadet ~Ueti olaun., 

"iŞ YERi" NDEN NE KAST 
OLUNUYOR? 

Z&,a Gevher, layihanın işçi ve iş 

verem tarif eden maddesindeki "iş 

yeri,, tabfrile ne ka!tedildlğini sordu. 
Mınbata muharriri Rasim Ferit 

"i~ yeri,, nln amelenin mutlak suret_ 
te çal11tığı yer olduğunu söyledi ve 
ilave etti: 

"Biz burada tasarruf altında bu
lunan yeri kmdetmiyerek tı verenin 
her ne İf irin olursa olsun işçiyi anga. 
je ettiği yer manaauuı kullanıyoruz.,. 

VÇUNCU MADDE UZERINDE 
lllJNA:KAŞALAR 

Kapunun 3 üncii maddesi etrafın. 
da uzun münakaşalar oldu. Bu mad. 
denin birinci fıkrası üzerinde Sırrı 

(Yo:ı:gad), Hakkı Tarık Us (Giresun), 
Osman Erçin (ManiM), Raif Kara
denfı (Trabzon), Sım (lçel), söz al
dılar, 

Ol!lman Erçinin, maddedeki "10 iş. 
çi., yerine "l işçi dahi çalılitır&n, iş 
veren it yerleri ile işçileri hakkında,, 
şeklindeki teklifi kabul edilerek en. 
cilmemı verildi. 

I.iylhanın 6 ıncı maddesi, Hakkı 
Tank Usan verdiği "icbar \'e tehdidin 
:Hukuk usulü muhakemelerin hükUm
lerine tabi olması,, hakkındaki takTirl 
Uzerine encUmene verildi. 

Ahmet Ulus, işçi ile iş veren ara. 
sınd'l yapılacak akitlerin masrafının 
kime alt olacağını sordu ve enctime. 
nin bu hususta vereceği cevabın maz_ 

Türkln Baştuğ, 14 yaşından kU- ra118: Dr. Şükrü Nazım tarafından (Kr 
çük çocukların sanayi yerlerinde ça. zıalyın yardımları), 20. Sonat: Betho
lıştırılmamalarını istedi ,.e bu husus- fen piyano solo (plak), 20,30. Stüdyo 
ta izahat verdi, mahzurlarını gös_ orkestraları, 21,30. Son haberler. 
terdi. Saat 22 den sonra Anadolu ajansı-

Bu mütaleaya cevap veren Iktlcıat nın gazetelere mahsus havadis servi
Vekili Celil Bayar esasen 14 yaşın- si verilecektir. 
dan küçük çocukların çahştmlmama • .------------·---. 
Jnnnın kabul edildiğini söyledi ve 
Tiirkan Baştuğun noktai nazannın da 
kabul edilmf'-'fni şayanı temenni bul
dufunu ilAve etti. 

Bundan sonra encümenin teklifi 
aynelt kabul edildi. 

Kamutayın cuma günkti toplantı_ 
sında iş kanununun müzakeresine de
nm olunacaktır. 

Reksizm 
(Üstyanı 1 incid~ı 

haçlılar,, m iktidar mevkiine gelmele
ri ihtimalini hatıra getirir. Bu ise şim
di sol partilerin idaresine geçmekte 
olan Fransada mukabil bir devrim 
demektir ki neticesi itibarile bütün 
Avrupada ve bUtün dünyada yer yer 
tesirleri görülebilir. 

Bugün dünya sulhunu tehdit eden 
buhranların esasını bir rejim buhranı 
şeklinde görenlerin bir dereceye ka
dar hakları vardır. Parlemantarizm 
rejimile otoriter rejim arasında cere
yan eden mücadele devam ettikçe, ya
hut yaşamak için otoritelerini harict 
muvaffakiyetlerile beslemek mecburi
yetinde olan rejimler bulundukça ga
liba bugünün Milletler Cemiyeti değil, 
yarının ıslah edilmiş Milletler Cemi
yeti de dUnya sulhunu muhafazaya 
imkAn bulamıyacaktır. 

ASIM US 
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hataya geçmesini istedi. ---------------
ıatlkrazlar Tahviller 

Buna cevap veren mazbata mu- it ı 
harriri Rasim Ferit, bu hususta tea- a ya 
mille göre muamele görüleceğini ve 
~ tte iş 'ftTe1I anısmdalct aldtlertn 

• 1933 'r.Bor. ı ti, ıı:ıeırtrt.1ı 

l'nunvay 

liilt.na ısınamıyorum. Derler ki, 
Büyük Yunıl Şaka için bile olıa 
sırtının yere getirilmesine katlana
maz utanç duyarmıı. Ben, gü
reşçiyi qte bu ruhta anyar, onlar
Ja ~ yühelı duygıılann filizlen
diğini görmek iniyorum. 

Çoban, en koilnı~ bir fcım
piyona dün aifcım yere .. rdi. Ba 
kazancın preı ôlnnindeki yeri 
nedir~ bilmem. Fakat Finlandiya 
ıampiyonunun dünya ftpnpiyonla
"aralındalti mevkii azımsanamaz 
•anınm. 

Yalnız bir k~e ol.an, her VCI" 

kitki gibi ku,.., bir: ''Var olan. ço
ea/Jar, yüzümüzü ağarthnal.,, 
Demekle Wmıyalım. 

Artık iyiden iyiye anladık ki 
memleketimizde giireıten daha 
canlı •por bölümü yoktur. Bari 
bu ilm b!ilümü re/alta luıvuıtur• 
lun. Bu, bir az da yüz; alılığımı
zın bir borcu •aydır. Allııtla bel
lıi ruh bnlenir. Fakat intan sade 
ruhtan ibaret değil<lir. 

S. Gezgin 

(Ustyanı ı incıiieJ 

ile B. Schuchnigg'in bugün Düçe'nin 
-'Dadolu llJ ı7 lô 

Bologna yakmmdak i malikanesinde s. E~m ,6 bO • MUmeHU ,. t2 
00 

görüşeceklerini beyan etmektedirler. 1'::::::;::::;:::::; 

Ergeni lııUk 
19:P. A M 

Bu da Schuchnigg'in neden dolayı Floh 
ransa yakınında bulunmakta olduğu
nu göstermektedir. 

Ayni mahafil, böyle bir görli~meyi 
Avusturya bqvekilinin istemiş oldu
ğunu ilave etmektedir. Çünkü kendi-

Takvim 
Çal'farnN Pertr.ınbe 
4 Haıiran 5 Haziran 

=====:::ı::::ıııı:=== 14 R.Evvr.l 15 R.Evvel 
laÜQ dOtt'UfU 4 3 ( 4 80 
Glln batışı 1 g,_14 19,35 
Sabab D&IUlll :l.30 8 30 

si : Oğle namam 12 12 12 12 
1 - B. Mussolini'nJn Avusturya ikindi oamaa 16,t ı 16,I J 

da vukubulan son değiıf!ltllkten sonra A.kşanı Da1DU1 ı 9,34 19 35 
ne gibi bir temayülde bulunduğunu Yatsı namu> 21 32 2133 
öğrenmek, ınuıa11 2.1 l 2.17 

2 - Berlin ile Roma arasındaki Yılm geçen g1lnlen 
20
15

9
6 !

0 
5
8
7 

Yılm katarı runıert z; 

milnMebetler hakkında izahat almak!::=============~ 
arzusundadır. 

B. Schuchnigg'in Otto de Habsburg Zahire satışı 
la da buluıacağı hakkındaki §aylalar •----------------

1.ıttanbul Uııartıı " &ablre borttUındll dtllı I Viyananın Krallık taraftan mahaf ili muamele ıöRD (kllu) maddeler• 
tarafından kat'! surette tekzibedilmek 
te ve bu mahafil, bütün Habsburglann 
Belçikada bulunmakta olduklarını ili· 
ve eylemektedir. 

BLOK MU HAZIRLANIYOR? 
Paris, 3 (A.A.) - Agence Econo-1 

mique et Financiere'in Roma muha
biri, B. S<:huchnigg'in B. Mussolini 
ve Suvich ile gecenlerde Alman ee.f iri 
tarafından Avusturya-Almanya mü· 
naaebatı hakkında verilmiş olan ra
por üzerinde göril§eeeklerini bildirmek 
tedir. 

NeT1; 

Buğday (ıert) 

Bui~ay (kızılca) 

Arpa 
Çavd.r 
Mıaır san 
Kuıyeımi 

Yapak Trakya 
Peynir beyaz 
Peynir kapr 

Kf. P. Kt P. 
En a.t En çok 

5,25 5,30 
S,32,5 6,10 
3,30 3,37,5 

5,5 
5,30 5,33 

9,30 

68 
28,9 

42,20 

Türk Elbise 
Deposunda Fırsat 

Bahçekapı Şekerci Hacıbekir karıııında 86 numaralı elbiıe 
depoıunda iıtediiiniz her nevi yerli ve ecnebi kumaılarla hazır 
Ye umarlama elbiıeleri hulacakımız. Fiat rekabet kabul etmez 

derecede ehvendir. Bir defa ziyaret kafidir. Fırıatı kaçırma· 
;yınız 

Basraya vardıklarının daha ikinci 
gününde büyük bir gölen verilmi§ti. 
Bu §Ölende Sadığın yanında bir Mısıı· 
lı, lıir Hintli, bir Çinli, bir Yunaplı, bir 
Keltli ve daha bir çok yabancı memle
ketlerden ı:elmiJ kimıeler bulun • 
du. Ve bir çok defalar Basra körfezi
ne yaptığı seyahatler esnasında olduk• 
ça arapça da Q.ğrenmiı olduğundan bu
radaki kimselerle kolayca anlaıabili

yordu. 
Şölende olan Mısırlı 5ok hiddetlen

miş ı:örünüyordu: 

- Yarabbi, bu Baıra denilen mem· 
leket ne acayip yer 1 Ba.'la burada dür.• 
yanın en kıymetli bir malı için bin dir
hem altın vermiyorlar.,, 

Diyordu. Setok i.ıahat istedi: 
- Hangt nevi bir mal için size bu 

kadar parayi vermek istemiyorlar?., 
Mısırlı cevap verdi: 
- Halamın cesedi için. Bu, Mısırın 

en muteber bir kadını idi. D,,~Ila IC• 

yahatlerimde benimle beraber giderdi. 
Buraya gelirken yolda öldil. Onu en 
kıymetli bir §ekilde mumyalattım. E
ğer Mısırda olsaydım bu mumyayı. rr• 
hin ederek binlerce altın alabilirdim. 
Çok garip değil midir ki burada bu ka
dar değerli bir meta için bana bin dir· 
hem altını vermiyorlar?,, 

Bu sırada Mısırlı ıuda haşlanmı§ bir 
~Uzel tavuğu yemek \Uere bulunuyor
du. Yanındaki Hintli elinden tutarak 
bağırdı: 

Hintli - Aman yahu, ne yapıyor

sunuz böyle? 

Mısırlı - Tavuğu liyeceğim. 

- Rica ·ederim, bundan vazgeçiniz. 
Olabilir ki yolda ölmüg olan kadının 

ruhu bu tavuğa &eçmiştir. Zannederim, 
kendi hala:ıızı yemek tehlikesine ma• 
ruz olmak istemezsiniz. Tavuktan ateş 
te pişirmek tabiata kargı bir tecavüz
dür. 

- Anl-ıyot"l11t,- böyl• tabi•t ve 

tavuk dediğiniz ıeyler ile neyi kastc•' 
diyorsunuz? 

- Biz memleketimi.ıde öküze ta
parız. Fakat onu gene yemekten çekir.• 
meyiz. 

- A... ıiz bir öküze tapıyorsunuz 
öyle mi? 

- Demek siz bir öküze tapıyorsu

nuz , fakat bu mümkün müdür? 
- Bundan daha ziyade imkan dah ·,. 

linde olan bir ıey yoktur. Y~ elli 
bin ıenedenberi bi.ı bu suretle ibadet 
etmekkyiz ve bizim içimiıde bunun a· 
leyhine söyliyen bir tek adam yoktur. 

- A .. yilz elli bi:ı sene ha 1 Zar• 
nederim, bu rakamda biraz mübalağa 

var. Hindiıtanda ancak aeksen bin yıl
danberi inaan bulunmaktadır. Bununla 
beraber biz Hintlilerin tarihi ıizinkir· 
den daha eskidir. Si~ öküzü yemeğe 

bqlamazdan evvel bizi (Brama) onu 
yemekten menetti. 

- Şu ıizi:ı (Brama) dediğiniz de 
(Apis) i andıran hoı bir hayvanmış. 
Bu (Brama) sizlere ne gibi iyilik yap
mıı acaba? 

- 1naanlara okuyup yazma öireten 
odur: ve bUtün yer yüzündeki inaar• 
lar satranç oyununu onun aayeıinde 1 

öğrendiler. ,. 
Hintlinin yanında olan bir Geldani 

söze kanıtı : 
- Siz· aldanıyorıunua, dedi, bütün 

bu iyilikleri inaanlara &etiren ( Oan• 
nea) balığıdır. Bunlardan dolayı mi:-•' 
net etmek lazım iıe bu ancak onun hak· 
kıdır. Kime ıoraraanır: ıorunuz, size 
cevap vereceklerdir ki (Oannes) ıemı-• 
vt bir mahll1ktu. Onun kuyruğu altın
dandı. Batı da tıpkı insan bapna her.• 
ziyordu. Ve her gUn Uç_ ıaat deniıden 
çıkar, karada insanlara naıihat eder
di. Onun bir çok çocuiu oldu. Çoeu1'• 
tarından her biri birer kral oldu. Bunu 
herkes bhir. Benim evimde onun fo-

U skü dar tahsil direktörlüğünden: ::~;~·:,:~.:;!~ ~~;;·:.,~;. 
Üsküdar Altuni zade mahallesinin Selamsız Tophaneli oğlu cad- : Modern Atman ıan'atı w Atman pisiriı> yiyebilir. Fakat balığı pişirmek 

d · d kA • 20 l h 1 f H f ~ük' .. .. 164 H Tezyin•tı San·atları Sngı11 gü,,;ı.hlann en bUyU~Udilr. eıın e aın numara ı ma a mutasarrı ı a ız "i runun 1• .. fd ._ 'ki i ·n menıup ol 
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M d • mm_._ ..ı.. • bdar yük-·t . . . . . . ı at ar se u un a ayıs. tıY,unus ~ 

yede nz edı mıttır. Tahp '1lanların ıhaleı evvehye olan 15 6 9361" tan 8 Hazirana kadar açık [ •ek del!ndlt'. Hem c!e !>enim milletime! 
pnüne mUıadif pazarteıi ıünii % 7,5 pey akçelerile Üsküdar ka- • ... bulunacaktır. ••·•• nlıbetle cok yenidir. Mrsrrlıların tan· 
z.-ı iden Heyetine müracaatlan, (2935) hi sade yO. otuz bq bin senelik bir 

maziye maliktir. Hintliler dt 
bi:ı ıenelik tarihleri ile ö 
Halbuki bi.ıim tarihim.iz dört ~ 
hktır. Benim sözlerime itiaııt 
Öyle deliliklerden vazgeçiniı• ~ 
birinize (Oannes) in bir rCIJIP'"" 
yim.,. 

Burada Çinli ıöze bafladı: 
- Ben Mmrlılara, Gildaıdldfı 

nanlılara, Keltlere, Bramaya, 
küzüne, güzel Oa:ıneı balığuıl 
ederim. Fakat (Günet ve aeJOI) 
te ökilzlerden ve balıklardan dall' 
sektir. Ben kendi memleketınıdc0 
ıetmiyeeefim. Benim memlelr~ 
aır, Eleedre ve Hindiıtanm il""." 
dar büyüktür. Ben Çinin eskiJili 
rine münakaıa edecek değlliaı. 
eğer tarihten bahsetmek 14zllll 
diyeceğim bütün Asya Jutall 
tan'himizi almııtır ve daha Gil 
hesap nedir bilmedikleri sa 
Çinliler pek mükemmelini bili 

O vakit Yunanlı ileriye a~ 
iırdı: 

ıcyin ilk mentcidir. Bilme.1 
madde ve şekil iptida o halde 
dı.,, 

Bu Yunanlı uzun uzun ıöılet 
ledi. Fakat so:ıunda (Kelt) 
onun sözü de kesildi. ötekiler 
kaşa ederken o mütemadiyen i~ 
çok sarho9 olmu! olduğundan 
teıiri ile kendisini hepsinden daJll 
sandı. Ona göre bu alemde ( 
in ecdadı olan (Sitler) den dahi 
terem i:ısanlar olamazdı. Onları' 
butlarından daha yüksek mabut 
namazdı. Her ne kadar onlar art 
insan yerlcne de bu hal asla Jı 

mani tetlril ~tmezdi. Nihayet htf 
gf bir kimıe bir gün onlann ilA'°' 
Tentath aleyhinde söz aöyliyecelı 
sa onu zor yaşatırdı. 

Bu ıuretle münakaşa bUyUdilı 
raretle:ıdi ve Setok yemek 
kana boyanacağı zamanın yalda 
anladı. Bütün bu münakaşalar 
da ıilkt1netini muhafaza etmit 
Sadık artık ayafa kalktı. iptida 
dakilerin en hiddetliıi görülen ( 
e hitap ederek: "Hakkınız var!,. 
O:ıun hiddetini teskin etti. Sond 
nanhya güzel söz söylemek sana 
bahsetti. Bu ıuretle bir kere 1 
olan ıinirleri yatıştırdı. En sorıı' 
züne §U suretle devam etti. 

- Aziz dostlanm, ıiz arandd' 
hiç için kavga ediyorıunuz. Ç~ 
piniz ayni fiklrdeıiniz.,. 

O vakit bu ıözü di:ıliyenler 
tılar. Sadık (Kelt) e dedi ki: 

- Siz meşeye değil, 

taparaınız değil mi? 

(Kelt) cevap verdi: 

- Şüpheaiz. , 
Sadık - Siz kime taparıınıı. 

h dostum? Siz de zahirde bir ökil" 
panmız. Fakat hakikatte o akus4 
ratana defil mi? 

Mıaırlı - Şüpheai.z evet. 
- O halde balığa tapanlar 41 

ni.ıi ve denizdeki balıklan yarataıı' 
ması lazımdır. 

Gildanl - Evet öyledir. 
Sadık - Hintli ile Çinli slz'irl 

bir ilk madde tanıyorlar. Yun 
ne dedi~ini pek iyi anhyamadııd
eminim ki o da kainatın üıtüııde 
varlık kabul ediyor ki madde "' 
o varlığa tlbidir. 

Yunanlı - Evet, Sadık benlıll 
mi pek iyi anladı. 

Sadık - O halde aizler bepıııl' 
ni fikirde bulunuy~ıunuz dedi 
Bunun için ortada münakata ,,e fil 
dele edecek bir ıey yoktur. 

O vakit bUtUn sofrada o 
kalktılar, Sadılı kucakladılar. ~ 
Baara panayınnda mallannı yU "' 
fi~atla aattıktan sonra Sadığı al r,I 
ne aşiretine ıötUrdU. Sadık ıeJlıl 
rendi ki o Baarada iken gıyabnıcll 
hakemesini yapmışlardı ve kendltl 
te yanmağa nıahkQm edilmltti· 

'( Ar1caat t10r) 



me1aePfiliA 6alUded 

Tarlb ders· arlb 
llboratavarında 
okattaralnıalıdır! 
. Tarih dersi veriş şekillerini değiş

tirmek sahasında KURUN'a geçenler. 
de Yatadığım makafomin sonunda (1) 
Çoculdarm ha.sselerini de alakadar 
etrnentn en önemli bir yol olduğunu 
hildlrıniştim. 

Bu makalemde; mümkün mertebe 
~tbikat sahasında yaşıyacak pren-
81Pleri, göz önünde tutarak fik~rlerL 
lnin reailte i!e müsbet bağlarını ay
dııııatmağa çalışacağım. 

Talebelerde yaratı1masım, ku11a. 
lltlmasını arzu ettiğimiz bilgilerin ka
::ı~ıhş yollarını incelemek en önem-
1 odevlerimizdendir. 

Hayata, ilim sahasında işe yarı. 
Yaca" bilgileri, tafobe en kısa. en 
kolay şekilde ne snretle anlıya bilir?. 
llu. soruyu her an öğretmenlik şahsL 
Yetinıe tevcih etmekle mesleğimde bü
YUklerimin işaret ~ttiği hedefe kati 
harnJ.elerh varacağıma inanıyorum. 

Biz okullarımızda sadece müşahe
de 'Ve tecrübeye yer vererek zihnin 
faaliyetini bertaraf edecek değiliz .. 
lraldırmak istediğimiz faaliyet med. 
reselerdeki metodsuz, cansız, yenilik 
düşmanı zihni faaliyetin kendisidir. 
. C>!rnllarımızda yalnız yaratıcı ev. 

tırne inanan zihni faa1iyet yaşıya
taktır. Derslerin hakiki canlrlığım 
k~ıanması, talebenin tarih şahsiye_ 
tıni alabilmesi için realite iJe de ya
kından temas etmesi, devirleri yaşa. 
lttası j azım dır. 

Bütiin bu diişür.celer bent, tarih 
derslerini tarih laboratuvarlarında 
Yaprnağa sevk etmiştir. Bugünkü 
0kulun sınıflarından birisi tarih la
boratuvarı olarak kullanılacaktır. 

Odanın bir köşesinde tarih küfüp_ 
1> .,,b!: rısf yer almalıdır. Tarihe ait 

l\eştcdilen bütün kitaplar öğretmen. 
lerin mürnkabesi altında hurnya nak. 
~edilerek bir kaç yıl içinde talebenin 
•htiyacını karşıhyacak bir hale geti
tflec ~ktir. 

'l'~rih levhaları ve grafikler salo. 
nun bir kısmını i~gal edecektir. Ders
lerde daima göz önünde tutulacak 
llokt.., lar, bilhassa devirler arasındaki 
11lllumi münasebetleri kavrıyarak. bu 
ltıünasebetler üzerinde ısrar ederek 
taieb:min hllgisfni h~r taraftan kuv. 
lttli r.ğlarla örmektir. 

Intparatorlukta Tanzimat devri 
lrilnlerce anlnbhr. Meşrutiyet devri 
arıarca miizakere edilir Talebeler 
de bunu h!lkikaten hnrfiy~n size anla
tırlar. 

Bir kaç ay sonra, imparatorlukta 
l'eniJik ne ı;aman hnslamıştır?. Bu 
~hada kimler çalışmışl:ırdır?.. Bu 
fı haşaramamalarrna sebep nedir? . 
:ruıarr çocuklara sorulduğu zama~ 
ll: nı. bir cevap veremez. 
~kı bilgilerinin ancak yüzde elliye, 

lki bir sene sonra bunun daha as
ıart bir haddine indiği vakidir 
l Talebe tanzlrnata ait dersi hazır. 

1•rken tanzimatı yaşamalıdır. Tacih 
t\thaları bu hususta önemli bir rol 
0~nıyacaktır. Bu tevhalan gözleri
~1lde büyültmeğe lüzum yoktur. Ta. 
ehe muhtelif boyda mukanalar ke. 
:ceJ~ler.. Bu mukavvalar üzerine 
ita 11llnıatta yaşıyan ,.e bu işi başar. 
l>ı ak l~ln çalışanJar,n r<'simlerini ya. 
Ştıracaklardır. 

~fofa Reşit paşanın Gülhanede pa_ 
ltl ,_h fermanını okurken çizilen res. 
te 1, medreselerin yanında yeni mek. 
~lert? açıldığını gösteren ayrıca 
l< l'tatm, Ali H Fuat paşalar, yeni 

1 l)>afetıer, kadın giyinişleri, buhar-
ı lemilerin memlekete girme.'li, ilk 
r-eıtcllferin memlekette işler bir ha. 
~tirilmesl, evlerimizin içinde de. 

0 d lik, lisanda dt>ğişikJik ,.e daha 
t'nf ilgilendiren levhalar •. 

\ Ya (Btı resimli levhalar .. Dekrolinin,. 
ta Pbrdığı gibi kontrolsuz bir şekilde 
ö ... ııztm ettirilecek değildir. Talebe,. 
:etmenin mürakııbesi altında hile-

' tanıyarak, anlıyarak, metodik] 
Çal•Şacaktır.) 
lttj Difer taraft:an aynı dersin grafik

.de hazırlanmalıdır. O devirde 

açılan yeni mektepcikler ile medrese
ler, şer'iye mahkeınelerile kurulmak 
istentn yeni usul mahkemeler, ve. 
zirlikler ile nazırlıklar, Avrupa me
todile yetişen ordu ve eski köhnemiş, 
bir çok yerlerde mağlup olan ordu, 
müslitman memurlarla müslüman ol. 
mıyan memurlar, kahveler ile klüp
ler ,.e daha bahsi ilgilendiren mese. 
leler arasındaki bariz farkı göstere
cek grafikler tanzim ettirilir. 

Bu grafikler, Tanzimatın movaf
fakiyetsizlik sebebini ve bu sebebin 
de daha ziyade yapılan ıslahatın kök
ten değil, sathi olduğunu, ancak kök. 
ten bır ıslahata ihtiyaç olduğu fikri
ni aşrlıyacaktır. 

Laboratuvarın bir köşesinde tarih 
haritaları yer alacaktır. Yazılarımda 
Tanzimatı misal olarak aldığıma gö. 
re.... Talebeye Tanzimat devri baş. 
larken Osmanlı sınırları ile bu dev. 
rin nihayet bulduğu sıralardaki sı

nırlar arasında mukayese yaptırıla
rak bu devrin toprak kazandırmak, 
yahut kaybettirmek yönünden de kıy. 
meti meydana çıkarılacaktır. 

tç siyasanın çok bozuk olduğunu 
ders görenlerin anlaması 13.zımdır .. 
Mehmet AH p.aşanir. Nizip galibiye. 
tinden sonra imparatorluğun baş şeh
rinin yakınlarına kadar geldiğini, ok
larla açık olarak bir kroki şeklinde 
gösterilir. 

VakaJar arasındaki mü~ebeti 
anlamak, umumi görüşleri kazana
bilmek için gerek orta okul, gerek li
selerde ehemmiyetli vakalnnn tarih
lerini bilmek zarureti vardır. Ancak 
vaka tarihleri, tarihteki umumi görü
şün değişmeRi bakımından önemlidir. 
Devirler, :uurlar arasındaki münase. 
betl~ri görmek için bilinmesi zaruri 
saydığımız vaka tarihieri suiistimal 
ve çoğaltllırsa genç dimağları yıprat. 
maktan başka hiç bir işe yaramaz .. 

Bilinmesi umumi tarih görüşleri 
bakımından önemli olan vaka tarih
leri laboratuvarların duvarlarıua a. 
sılacaktır. Tarihin başlangıcından 

bugüne k:ıdar en önemli vaka tarih
leri, hazırlanan derslerde kendini 
gösterecektir. Bu tarihlerin talebe. 
de yerleşmesi için gözlerin doyması 
icap eder. Beyaz eseri cedit kağıdı 
üzerine çini . mürekkebile yukarısrna 
rakam, aşağL•;ına da vaka izahatı ila
ve edilir. 

Laboratuvarın <iuvarları, medenL 
yet tarihinden bugüne kadar geçen~~~~--~~~=~~~.-~==~~ 
önemli tarihlerle çevrilmiştir. Yal- tır. Talebe ve öğretmen travayda 
nız projöksiyon olarak mekteplerde aydrnlanması istenen noktalarda bir-

1 
Hakiki Taşdelen Suyu 

karşrya gelen duvarın boş kalması leşirlerse belki lise, belki de ünh·ersL Büyük damacanalarda çift, kü ~ük damacanalarla galon tiıelerin 
doğrudur. tede olan mektebin eski talebesi der. üzerinde tek kurtun miilıür olanla .rdır. 

Labo hal davet e<ıilerek ''azısının her han-ratuvarın malzemelerinden " Bu mühürlerin bir tarafında (Evkaf) diğer tarafında (Tqdelen) 
bir kısmını da şemalar teşkil edecek_ gi yerindeld müphem noktalar üzerin. 
tir. 'fanzimnt devrinde yaratılması de fikirleri alınac.ıktır. 
istenen esas fikir nedir?. Tanzima- BatUn harclcetlerimizde ülki.i, ve. 
trn temerküz etti~i prensipi talebe a. receğimiz bilgilerin talebenin bütün 
raştıracak, inceliyecek ve bulacaktır. varlığını alakadar etmek ve bu bilgi. 

Bu husustaki buluşlar şemalar Ü- yi muhtelif balumlardan zihin meka-
zerinde tesbit edilir. nizmasrnda kuvvetli bağlarla örmek-

Meseıa araştırma sonunda Tanzi. tir. 
H~yecan içinde, aç ve susuz tarih 

matın bir Osmanlı milleti vücuda ge-
tirmt:lc yolunda mütemadiyen çahştı- vakalarını dinleıpeğe razi bir kitleyi 
ğı taltbe ve öğretmen tarafından tes. karşısında senelere~ tutan her hangi 
bit edilı~iş ve esas prensip olarak ka. bir öğretmene, re.qim keseceksin lev
bul t>dilmiştir. halar hazırlıyacaksın, makale toplı. 

İmparatorluğu teşkil eden millet- yacak~ın, travay yaptıracaksın, sen 
Ierin isimleri tanındığı kadar yazılır. en son müracaat vasıtasının, her şeyi 
Kırmızı mürekkeple ananesi, lisanı, talebe bulacak ve inceliyecektir ... 
duy~t-:su ayrı olan mil1etlerin Osman_ Demenin ve fikirlerimi aşılamanın ne 
lı1ık şekli altında birleştirilmek is. kadar güç olacağı aşikardır. Fakat 
tendiği gösterilir. hocalHımrzdan gördüğümüzü belliye-

rekten talebelerimizi de ayın şekilde 
Laborntuvarın ortasında büyiı~çe yefü;tırmek doğru bir düstur sayıJa_ 

bir masa vardır. Bu masanın üzerin. 
d ma~ 

e gazetelerde tarihi belgeleri araştı- Derslerimizin daha kuvvetli olma. 
ranJarın ;Jmf yazıları vardır. Si için talebelerimizi kendi muhitJeri. 

damgası vardır. 
Bu kurşun mühürler Taşdelen kaynağında damacana ve §İşeler 

Evkaf amelesi tarafından dolduru ldukda memurumuzca zımbalan-
maktadır. 

Sayın halkın bu knr,un mühü rlere dikkat etmeleri 

boşaltınca kurşunları da imha eyi emeleri tavsiye olunur. 

ve şi,eleri 
(2983) 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu Büyük 

Şimdiye kadar bin1erce kişiyi zenginetm;şt r 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır 

Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 lira'ık ikramiye~erle 
(20.COO) liralık bir mükafat vard•r 

Usküdar tahsil direktörlüğünden: Bu yazılar tasnif edilmiştir. Tan_ le, muhitlerindeki tarih belgeleri]e 
zimata ait talebenin görüşlerini kuv. de aJakadar etmek lazımdır. 

Üsküdarda Altuni zade Mecidiye mahallesinde Nişantaşı caddo

sinde eski 4 mükerrer yeni 12 12 1, 12/ 2 sayılı mahal mutasarrı
Csküdar Orta okul fı Yakubun 360 lira 6 kurU§ borcundan dolayı mezkur mahal 4000 

vetlendirmek için bu hususta tetkika Gelet"ek yazımda bu hu.qusu izah 
değer makaleler Jahoratuvarda, yahut edeceğim. 
taleb<' toplantılarır.da incelenecektir. 

M:\.c;anrn gözlerinde okulda muh. 
telif tarih hahlslerı üzerinde ta lehe 
travayları vardır. Tanzimat üzerin
de travay yapan btr talebenin çalış
ması da ayrıca tetk!k mevzuu olacak. 

t:trih öğretmeni lira kıymet üzerinden muzayedeye vazeaİİmİfiİr. 15 - 6 - 936 i~-
Reşat Kaynar nüne müıadif pazartesi günü ihalei evvelivesi icra kılmacağmdan 

~~~~~~~~-

( l) Bu yazı 16 may1.4 tarüıli aa11r.

1
talip olanların %7,5 pey akçelerile birlikte Üsküdar Kazası idare 

nuzda çıkmıştır, heyetine müracaatları. (2936) 
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ıs;;.;buı beşinci icra memurtuğu~dan· T ü r k i y e C ü m h u r i y e t 
Hatice tarafmdan Emniyet Santlıjına birinci derecede ipotek M E R K Ez B A N K A S 1 

edilen" paraya çevrilm-ne karar verilen ve tamamına (1301) lira 
kıymet takdir edilen Eski Alipapda Mirmiran Haaanpqa mahalle
ıinde eald Tekke ve yeni Eski Alipqa halen Mevkufatçı sokağında 
eski 30 30 mü/ yeni 10 No. hı sağ tarafı 3146 ve arkası 3149, A K T ı F 
3148, 3ıse sol tarafı 3145 harita numaralı mahaller cephesi tarik Kasa ı 

301!!511936 vaziyeti 

Lira 
PASiF 

••r•ar• ······-·····-·--- --·······-······················· 
ihtiyat akçesi ············----··············-···--·········· 

ile mahdut bodrum katmda: zemini toprak bir koridor üzerinde iki Altın safi kilogram 11.071,6371 L !4.012.622 61 
oda (birinde ocak mahalli vardır) yanında zemini toprak alaturka Banknot . , , , • .. ı ı .tı97 .927. -

öcaklı bir mutfak, koridorda bir heli merdiven altı bahçesinde bir Ufaklık • , 1 • • • ,, .635.148.86 36.34::i 698 47 
b 1 eelawUldekl Bank11otlars 

kuyu. Zemin kat.: Sokaktan merdivenle çıkılan zemini çimento ir Oalllldeld Mullablrler' 
ahanJık zemini ahpp bir sofa üzerinde aabit dolaplı iki oda, ara-
lık ve semini çimento bir heli. Haricen sıvasız ve bodrum katında Türk lirau • 1 , • ·f L 4.976 779.06 

ta'ft.Dla bir oda ve mutfakla koridoru havi bodnım pençereleri de- t: arlçtekl Muha~lrler : 
mir parmaklıklı umum meaahaıı 151,50 m2 olup bundan ~,5 ~ Altm Safi kilogram 098,49• 6. 186.833.98 
Mna ve kalanı bahçe olup duvarları kirgir içi ahpp olan bır evın Altına tahvilikabil Serbeat döviz-
tamamı açık arttırmaya vazt;dilmittir. ler. 434 528 Oô 

4976179.06 

Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.7.f8.563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tevfiqn hazine tarafın-
dan vaki tediyat. ı 1.958.424.-

146 790.139 -

,,,,,,, 

Antırma petİndir. Arttırmaya ittirak edecek mü,terilerin kıy- Diğer dövizler ve borçlu kilirlng 

Deruhte edilen evrakı naktiye
bakiyeai . • • • 
Kal'Jllığı tamamen altın olarak 
tedavWe illveten vazedilen L .. l 6 000.000. - 1152 790 fil-' 

meti mubammenenin %7,5 niıbetinde pey akçesi veya milli bir banka- bakiyeleri· • • • • 19.265.352.78 25 886.71482 
• ktubu h ·1 ı al · d M""t ak. · Hazine T•hvlllerh mn teminat me nu amı o m arı ıcap e er. u er ım vergı, D uht d"I la ~ 1 er e e ı en evra na&uye 

tanzifat, tenYİriye ve vakıf borçlan borçlaya aittir. Arttqma ıart- karfılığı. L l58.7.fl.513.-
nam•i 22 - 8 - 938 tarihine müaadü puartesi ıUnü dairede ma- Kanunun 6 ve 8 ind mad-
halli malıausuna talik edilecektir. Birinci arttırması 6 - 7 - 936 delwine tevfikan Hazine tarai 
tarihine müaadif pazartesi günü dairemizde aaat 14 ten 16 ya kadar fmdan vaki tediyat. " Il.958 424.- 146·790.IM -

icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 Senedat CUzdanı ~ 
bd balduiu takdirde üstte bırakılır. Abi takdirde en ıon arttıranın Hazine bonolan • • ·ı L l 672.125 -

teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha temdit edile- Ticari senetler· • "" .. 3.479.402.33 S.151.527.33 

rek 21 - 7 - 936 tarihine müaadif aalı günil saat 1ı4 ten 16 ya E•ham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 
im.dar dairede yapılacak ikinci arttırma neticeıinde e~ çok arttıra- {~eruhte edilen evrakı nak~ 
nm ibtünde bırakılacaktır 2004 numaralı icra ve İflia kanununun ~ tiyenin karplığı esham v 34.410 928 83 

ı~ -- .ıd • --1.ika b ki · ·11 ·1 b. l . tahvillt itibari kıymetle 
MV lllCI mau esıae ten n a an tapu ııcı en e aa it o mıyan ıpo-

teldl alacaklarla diler alikadaratım ve irtifak hakkı aabiplerinin bu B Serbest Esham ve Tahvillt ~ "-302·439·23 3a.7 ı3.36806 

haklarım Ye huauıile faiz ve maaarife dair olan idialarını ilin tari- Avan•lar : 
hinden itibaren 20 sün zarfmda evrakı müıbitelerile birlikte dai- Altın ve döviz ilzerfne avan•ı • 30.379.66 
remize bildirmeleri liztmdır. Abi takdirde haklan tapu ıicillerile Tahvillt Uzerine avans. .. 7.886.2t7 86 7 916 607.02 

sabit ~lmıya~lar ıab! ~elinin ~!lqmu.mdan hariç kalı~lar, .. Mü- Hl••edarlar·····--······--·-········-··-·······...... ,500000 _ 
terakim verıı, tenvınye ve tanzifıyeden ıbaret olan beledıye ruıumu M ht •ıt 3 615 329 94 

Ye vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 ıenelik u 9
" Yekin tl3 89tı.163.70 

vakıf icaresi tavizi de mtlfteriye al ttir. Daha fazla malGma.t alm~ 

TUrk Llraaı Mevduatı···--..-

Dövlz Taahh Udab : 
Altına tahvili kabil dövizle~ 2 864 849.47 
Diğer dövizler ve alacaklı ki-
liring bakiyeleri . • • . 21 . 159.422.1 ti 

M•htelll _ ................................................ __ 

14.S~68i .. 

24.024 !1f ,, 

56.007888-A 

Yekin 73.896.l 

9 Mart 1833 tarihinden itibaren ı 
htlyenlwı hı 935/838'" nımıaratı cJoı yada mevcut evrak ve malıaTien 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilin olunur. 

l•konto haddi yllzde & 1·2 - Altın Lizeri11e avana yUzcle 4 1·9 

'.(3060) 

lstanbul beşinci icra memurluğundan: 
Süleyman Vecdi ve Hatice Suat taraflarından Emniyet Sandıiı

na birinci derece ipotek edilen ve paraya çevrilmesine karar verilen 
Ye tamamına (1450) lira kıymet takdir edilen Uzunçarııda Saman

Yiran mahallesinde Han arkan ao kağmda eski ve yeni 13 No. lu b~r 

tarafı Şerif pqa hem arkası V al de hanı diler tarafı Halil efendi 

uwi tarafı rabii tariki hu ile mahnt. 
z..m katında gömülü küp, biri çimento iki tqlık, merdiven 

altı mutfak, kömürlük. 

Birinci ve ikinci katlarm her birin de birer sofa üzerinde ikişer 
oda birer beli ve elektrik ve terka. tes'satmı havi 49 m2 bina ~e
mini ft 25 m2 bahçe olan beden dun.dan kirgir içi abpp ev açık 
arttırmaya n.zedilmiftir. 

Antmna pefindir. Arttmnaya iftirak edecek mütterilerin kıy

meti muhammenenin %.7,5 niıbetin de pey akçesi veya milli bir banka
ma teminat me~bunu hamil olm alan icap eder. Müterakim vergi, 

tansifd, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma ıart
nam..ı 22 - 6 - 936 tarihine m üaadif pazartesi günü dairede ma

Jaalli mahauauna talik edilecektir. Birinci arttırması 6 - 7 - 936 
tarilaiae müaadif pazartesi günü dairnıizde aaat 14 ten 16 ya kaClar 
icra eclHecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 
ini halclaiu takdirde üıtte bırakılır. Aksi takdirde en ıon arttıranın 

tealı1aüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha temdit edile-
rek 21 - 7 - 936 tarihine müaadif ıalı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıra
mn Gstilnde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve İflia kanununun 

128 mcr maddesine tevfikan baklan tapu ıicillerile sabit olmıyan ipo

tekli alacaklarla dijer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin~ 
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haldamıı ve buauıile faiz ve masarife dair olan idiala11nı ilin tari· 
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müıbitelerile birlikte dai

remize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde baklan tapu ıicillerile 
aa'bit olmıyanlar aatıf bedelinin paylatmasmdan hanç kalırlar. Mü
t...ıdln •ersi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rüıumu 

n nlrıf icareai bedeli müzayededen. tenzil olunur Ve.20 seıaelik 
ftlaf icareai tavizi de müıteriye aittir. Daha fazla maliimat almak 
iati7eo)erin 934/ 6150 numaralı doıyada mevcut evrak ve mahallen 

• ye takdiri kıymet raponum ıö_rüp ~l)'acaklan ilin olunur. 
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