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10 cildi tamam olmu,tur 

Her eve ve herkese liz1mdu 

Bugday Ofisinin 
Biran once 
Kurulmasi lazimdir 
fE5) u y1l mahsul ~ok iyidir. K1~~.n 
lg} ekim ic;in iyi ~iden. havalar ~u-

tiin bahar muddetmce yag • 
rnurlu devam etti. Anadolu yaylalannda 
giir ekinlerin hergiin daha ziyade dolan 
ba§aklan giirbiiz tanelerin gittik~e ag1r • 
la§an yiikile dalga dalga ugalamyor. 
Bugday her y1ldan fazla bu y1l onemli 
bir meseledir. Hemen kayded<;lim ki 
rrurk bugdaymm kiymetini yeni tamyan 
rnuhtelif Avrupa piyasalan §imdiden mal 
istemege ba§laml§ bulunuyorlar. Eger 
biraz dikkat etmesini bilirsek bu y1lki 
fazla mahsulden dolay1 hi~bir zorluk 
~ekmiyecegimizi §iiphesiz goriiriiz. Hu • 
susile bugday i§i kar§lsmdaki vaziyetimiz 
arhk bundan dort be§ yi! evvelki halinde 
degildir. Bugday iizerinde birc;ok tee • 
riibelerimiz gec;ti ve birc;ok te§kilat ve te
sisat ta yaptJk. Bundan sonra bugday 
i§ini dah_a muvaffakiyetli yiiriitmek ic;in 
'dort be§ Yll onceye nillbetle daha ziya -
de miicehhez bulunuyoruz. 

Soz buraya gelinciye kadar hie; hahn
nnzda yokken goziimiiziin online dikilen 
bir tek noktaya da iki kelime ile temas 
etmi§ olahm: Adma bugday suiistimali 
denilen ve bir arahk biiti.in memlekette 
biiyiik. dedikodu mevzuu olan mesele. 
Biirokrasi'nin bitip ti.ikenmez formalite • 
leri yiiziinden bu i§in hala si.iriincemede 
bulundugunu hayretle telakki etmek la -
Ztmdn. Bu yiizden bugdaya hizmet et -
mi~ degerli bir memurun maddl ve ma • 
ne~ hukuku da heder olmakta devam 
edtyor. Or~ada bir fenahk varsa ondan 
dol~y~ ~es .ul olan hiikmen cezaslm c;ek-
meh 1d1. Stmdiki hal hiiku"m · d g1yme en 
ceza c;ekmek demektir ki cezalann en 
hakslzi ve en agmdir. Hususile bu halin 
b~ndan sonra hugday i§inde hizmet ede
bllecekleri bi.iti.in bir cesaretle ~ah~mak • 
tan al1koyacak olma:smdan korkulmah • 
Olr. . 

Bu vesile ile hahrlataltm ki hiikumetin 
bugday siyaseti, icabmda piyasay1 tan -
zim etmek ve suasmda ihracata kadar 
gitmek i.izere salahiyetli kimselerin ser -
best takdirlerile acele yiiriitiilecek yi.ik -
sek bir ticaret i~idir. Bu mahiyetine bina
en bu i§in tedvirini evvelce Ziraat Ban· 
kasma tevdi etmi§tik. ~imdi onu Zira
at Bakanhgma bagh bir komisyona ha • 
!Vale etmi§ bulunuyoruz. Bu komisyon 
rnuhtelif V ekaletlerin zaten kendi yer • 
lerinde ehemmiyetli ehemmiyetli i~leri c
lan memurlanndan te§ekki.il etmektedir. 
Bugdayt banka toplaytp muhtelif mer • 

• hzlerde iddihar edecek, ~uradan §uraya 
naklini temin edecek, fakat ic;eride ve d1-
1anda sah~1 bu komisyonun kararile ola
tak. Zaman zaman toplanacak olan ko
rnisyonun bugday i§inin ticareti gibi mii· 
temadi takib fikri istiyen bir ihhsas i§in
Cle nekadar vaktinde ve nekadar isabetli 
hareket edebilecegi dii§iiniilecek bir me· 
seledir. Bizce bu i§in bu tiirlii bir te~ek
kiille isabetli olarak yiiriitiilmesi hemen 
hemen miimkiin degildir. 

Bugday i§ini di.iri.ist yi.iriitmek ic;in ya 
onu evvelce oldugu gibi Ziraat Banka • 
smm vazife ve mes' uliyetine b1rakmah, 
Yahud evvelce bu si.itunlarda mi.iteaddid 
(Iefalar miidafaa ettigimiz bugday ofisi
ni, artJk. daha ziyade vakit gec;inneden, 
lturmahd1r. ikinci §Ikta Ziraat Bankasl 
bu ofisin bankerligini yapml§ olacak, ya
ni sahn alman bugdaylan odeyerek sa • 
tJlanlanmn da parasm1 alacaktu Bir 
ofis te§kil etmek ic;in §imdi gec;en ylllara 
nisbetle daha fazla elemana malik bu • 
lunuyoruz. Ofisin ba~ma getirilecek iki 
iic; §ahsiyet iizerinde muvaffak olduk mu 
bugday i~ini bundan sonra hergiin daha 
kiyade tekemmiil edecek bir ihttsasla yi.i
.-iitmege muvaffak olur gideriz. 

Son tahlilde bu bugday i§i devletc;e 
nazan dikkate almacak muhtelif safha • 
lan arasmda bilhassa biiyi.ik olc;iide ve 
biiyi.ik hymette bir ticaret i§idir. Bizim 
ltikadJmlzca bugday i~inden iyi anhyan 
tek bir adam bile kendi emrine kafi ser· 
lnaye verilmek §artile bu i§i pekala ba§a
tabilir. Bugday i§inin sermayesini kanun 
temin ettigine gore tek adamdan daha 
kuvvetli olarak i§i gi.icii bugday iizerinde 
c;ah§mak olacak bir ofis te§kili bu mese
leyj isabetle ve muvaffakiyetle yi.iriitmege 
.. etecek.tir. 

Tele!on; Ba§muharr1r ve ev1: 22366 Tahr1r heyet1: 24298 idare ve matbaa k1Smlle Matbaacillk ve Ne§r1yat ~irketl 24299 • 24290 

uHarb Balkanlardan patlamiyacakfir!, ~evki Behmenin heyanab 

P d A k k d lh "Tiirk .. Yugoslav ittifak1 
rag an n araya a ar su . daha da kuvvetlenecek!, 

i~in 70 milyon miidafi vard1r 
M. Titulesko Biikre~te miihim bir nutuk soyledi 
«Eger barb ba,ka taraftan gelirse hududlarimiZI ve ~~kl.arimiZI miidafaa 
i~in hepimiz birle,ecegiz. Bizim hakktm1zda bizim tasvibiml~ olmadan abna
cak hi~bir karar1 hi~bir zaman kabul etmemege karar verm1' bulunuyoruz» 

hiinnet ki Balkan 
Biikre~ 12 (Hu- Antantt azalarmm, 

sus!) - Romanya bu azahk s1fatile o-
DI§ i§leri Bakam Ian haklan, henii2 
M. Titulesko, D1§ aza olziuyanlann • 
i § 1 e r i Bakanhg1 kinden fazla degii-
Miiste§an M. Ra - dir. Balkan Antan . 
dulesko, Tiirkiye el- II fikri giizeldir, c;i.in 
~isi Suphi T ann - kii bu Antant, ismi 
over, Yunanistan el- ihtilal ve harb ke 
c;isi M. Kolas, Yu- limelerile miiteradif 
goslavya el~ilik Miis- olan bir mmtaka -
te§an M. Akumo - ya emniyet ve sii 
vic;, Balkan Antanh kun hissi, evvelce 
memleketleri basm ancak kar§lhk ve 
direktorleri, bu mem- tezad bulunan bi1 
leketler delegeleri yere ahenk mefhu-
ve Romanya basm mu getirmi§tir. Bal -
miimessilleri haztr - t d 1 tl i in kan AntantJ fikri gii 
ld w h ld d" "h . koruyuc usu alan Balkan Antan t eve er n ld' .. k" bl k o ugu a e un Avrupa sulhu.nun en mu tm t l t 1 mda samimi bir hasbihalde ze 1r, c;un u o u-

Balkan Antanh Ba· mii.messilleri BelgraddaByalpktlan Aopt ant tf~rkrl· giizeldir, muzun te§ekkiiliindenberi, yeni bir§ey 
B. I'W' k. f 1 t «- a an nan 1 1 h' . . d sm 1r 1g1 on er~nsi a<;l ffil§ 1r. . .. .. fikir ha§kalannm hakkma kurmu§ oldugumuz ISSJDI uymuyoruz. 

Romanya .. Dt§ l§leri ~akam M ... Titu~ c;~nku bu'bi asil bir taahhiide dayan • Duydugumuz his, birbirimizi nihayet bul-
lesko bu munasebetle bu nutuk soyle hurmet gl B ·k I h kk d e [Arkast Sa. 8 siltun 1 de] 

• 1• maktad1r. a§ a armm a ma o erec ....................................... . 
m1~ Ir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... I~··g· .. ···ni~-~-~ ...... li~IY a i I e Bulgar kudreti 
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----------------
Zecri tedbirlerin kalkmastna mukabil Habe

kabul edilmemesi Milletler 'istan ilhak1n1n 
Cemiyeti Asamblesine 

Londra 12 (A.A.) - Havas ajan
smdan: 

Siyasl mehafil, di.in M. Baldvin tara
fmdan Avam kamarasmda hiikumetin 
zecri tedbirler meselesi hakkmda heniiz 
hic;bir karar almami§ oldugu suretindeki 
beyanatma ragmen bu tedbirlerin bilamel 
kalkmasmm arhk i~tinabt kabil olm1yan 
bir keyfiyet oldugu miitaleas1 serdedil • 
mektedir. 

fngiliz kabinesinin bu meselede ak1l ve 
man:1ka uygun ve efkan umumiye tara· 
fmdan kabul edilebilir deliller bulmu§ 
oldugu tahmin edilmektedir. Ogrenildi · • 
gine gore bu deliller, ne Sili muhhrasma, 
ne Arjantinin yapml§ oldugu te§ebbiise, 
ne de !talyaya kar§l tatbik edilmekte o· 
Ian zecri tedbirlerin kaldmlmas1 ic;in bir 
mazeret ve11ilesi, bir bahane te§kil edebi
lecek olan cenubi Amerika devletlerinin 
umumi hath hareketine istinad etmekte • 
dir. [Arkast Sa. 8 siUun 4 te] 

edilecek 

lngiliz Ba1vekili M. Baldvin 
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Diin sa bah Divanyolunda 
bir tramvay kazas1 oldu 
Topkap1ya giden bir 
gelen bir traktor 

tramvayla Beyaz1ddan 
ki~i yaralandt 

Kazadan biraz sonra hadise mahallinin goriinii1ii 

mi beslenecek? 

Sofyaya gelen lngiliz eski 
muharihlerine hitahen Utro 

gazetesinin ~ok garib 
bir yaZISl 

\. 
Sofya I 2 (T elefonla) - fngiliz es

ki muharibler cemiyetinden 16 ki§ilik bir 
heyet, ba§lannda cemiyetin reisi ?ldugu 
halde bugi.in Sofyaya geldiler. lngiliz 
muhariblerine aynca lskoc;yah bir de 
gaydac1 i§tirak etmektedir. ingilizler hu
dudda mihmandar tayin edilen zabitler 
ve ihtiyat kiic;iik zabitler cemiyeti, ingiliz 
ata~emiliteri, Bulgar - ingiliz dostluk 
cemiyeti miimessili ve Matbuat mi.idiri
yeti tarafmdan kar~1lanm1§1:!r. 

fngilizler dogru Sofya askeri mezarh
gma giderek mezarlarmdan birine Mec;
hul Asker namma bir c;elenk koydular. 

Oniki giin kalacaklard1r. Harbiye Ne
zareti bir program hazirlaml§tlr. Kral, 

[Arkast Sa. 8 sii.tun 3 te] 

···························································· 
Sovyet Rusya 

kanunu • • esasisi 

Proletarya diktatorliigii 
ilga ediliyor 

Moskova 12 (Tel
sizle) - Merkezl 
fcra Komitesi idare 
heyeti, Stalinin riya
setindeki komisyonun 
teklif ettigi yeni ka
nunu esasi projesini 
aynen kabul etti. 

Yeni kanunu esa· 
siye gore mevcud ye
di mi.istakil cumhu • 
riyet on hire iblag Stalin Yol~ 
edilmi~tir • Gi.ircistan, Azerbaycan, 

Ermenistan miistakil Cumhuriyet ilan e· 
dilmi~. Kirgizistan, Kazakistan diye ye
niden ihdas edilmi§tir. 

Sovyetler iuihad1 sosyalistik devlet 
ilan edilmekte, Proleteria diktatorliigii 
lagvolunmaktadir. 

Ne,redilen kararlar 

Aziz misafirimiz, bunun i~in laz1m 
~eyin yapdacagJDI soy}iyerek yeni 
hayraniigini ~ok dostane surette 

gelen her 
Tiirkiyeye 
ifade etti 

Muhterem misafirimiz, refikast ve kar,tlayrcrlarile bir arada 
Aziz misafirimiz, dost Yugoslavya ttir. Muhterem misafirimiz Galata nh

Nazulanndan Sevki Behmen, Ankara, hmmda resmi zevatla Yugoslav konso
Afyonkarahisar ve lzmiri ziyaret ettik- losu M. Vukotic;, Yugoslavya elc;iligi a• 
ten sonra, dun ak~am !s~anbula donmi.i§· [Arkast sa. 8 sii.tun 4 te] 

....... ··················································································································• 

Frans~da hibii hclyat 
yeniden '·hcl§l~(h .. 

------------· _•:.__ . . . 
Pai-lamento, yeni Hiikumetin verdigi · be~ 

yeni layihayt ·dun . kabul ~ etti · 

M. Heryonun riyasetinde toplanan Fransrz Meclisi i~tima halincle 
Paris 12 (Hususi) - Meb'usan mec- de ogleden sonra saat 15 te yaptlgt top

lisi bu sabah saat 9,30 da tekrar top - lanhda kabul etmi§tir. 
!anarak, yedi saat devam eden celsesin- Kabul edilen kanunlar §Unlardtr: 
de hiikumet tarafmdan tevdi edilmi§ olan 1 - Amel~nin iic~~etli tatil giinleri, 
be~ kanundan dordiinii hem en be§incisini f Arkasl Sa. 8 siltun 5 te] 
lllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllflflltlllllllllflllllllllllflllflllllllllllllllllltllltllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllltllltll 

Hidiseler aras1nda . 

Bir facianzn ifadesi 
•oiin, matbaada, bana on be, ya,la

rrnda bir gene ~ocuk geldi: 
- Ben, dedi, ger;en giin clmdad 

ifareti-. ya.zrm.zda bahsettiginiz; lnhi
sar memurlarmdan birinin ogluyum. 
Baham da otekiler gibi iir; ay evvel 
tekaiide r;rkarrldr ve o giin bugiin on 
para alamadr. Nihayet, diin gece ba· 
na: «Artrk sen ba,rmn r;aresine bah, 
ben gidiyorum»- dedi, evden r;rktr ve 
bir daha goriinmedi. $u mektubumu 
gazeteye koydurur musunuz? 

Kiigrdr elinden aldrm. $oyle ba,lr • 
yordu: 

cGer;en giin Cumhuri.yet gazetesin· 
de Peyami Safanrn (/mdad ifareti) 
yazrsrnr okuyunca babamrn ii~ aydan· 
beri nir;in kan kusarcasma ve birkar; 
here iizerine gelen buhranlarla haya· 
trna kasdetmek derecelerine vardrgrnr 
anladlm.-, 

Bu sahrlarrn arkasrnJan, r;ocuk, ba· 
ba.nmn 40 sene idc,.re hizmetinde ~a· 
lr!Jfrktan sonra iir; ay evvel memuriyet
ten r;rkarrldrgrnr haber veriyor, o giin· 
Jenberi 1000 lira kaJar ikramiye al· 
mak ve bununla bir i, tutarak ya!Ja• 
mak hulyasr i~inde kendisini ve onu a· 
·vuttugunu, sabahleyin r;rkarak her ge
ce ger; vakit eve geldigini yazr)IIOr. Ev
velki geceki hadiseyi de gene r;ocugun 
mektubundan okuyalrm: 

leri para beni ancak bir, iki ay iJare e. 
debilir. Onun ir;in bafrnrn r;aresine bah. 
Ben alrp bafrmr giJiyorum.) dedi. 
Nemli gozlerimle kaprmn kapanlfrnt 
hayal meyal gorebilJim.-.. 

f;ocugun yiiziine baktrm. Gozleri 
bana halii nemli gibi gelJi; hala, ka
panr,tnr hayal meyal gorebildigi eu 
kap111rnrn, ve bu kapmrn temsil ettigi 
baba himayesi, aile, tahsil, hayat ve 
istikbal kaprnnrn arkasrnda o fafkrn 
ve iimidsiz durufunun devamrnr go • 
riir gibi oldum. 

Kabalaf lisesinde talebe imif. Ba • 
basrndan bafka hir; kimsesi olmadrir• 
nr da soyledi. Mektubunu fOYle biti • 
riyor: 

cArtrk benim ve benim gibi haklarr 
uerilmiyerek ar;rkta brraktlan 500 den 
lazla ailenin r;ocuklarr ir;in hayat, tah· 
sil ve iimid kalmtf mrdrr? Cumhuri • 
yetin 600, 'TOO gencini sefaletten kur
tarabilmek ir;in ne yaprlabilir? Bunu 
gazetenizden soruyorum.:. 

· Hiikumetin bu bol mahsul ytlmda bu 
l~e §imdiden lay1k oldugu ehemmiyeti 
!Vermesini rica edecegiz. Ti.irk bugday1 • 
._ cl11 piyasalarmda pen;inlenmesi i§i bu 

(Arktm Sa. 5 siltun 3 te] 

YUNUS NADI 

Diin sa bah Divanyolunda Kopriili.i I ve bu arada yaralananlar da olmu~tur. 
camisi oniinde bir kaza olmu§, bir trak • 689 numarah vatman Cemalin idare-
tor tramvaya c;arparak yoldan ~Ikarrni§ [Arkas; Sa, 8 sUtun 1 de] 

Moskova 12 (A.A.) - Sovyet Rus
ya Merkezi !era komitesinin riyaset di • 
vam, Sovyet Rusya kanunu esasisi hak • 
kmda a§ag1daki karan ne§retmi§tir: 

cYava!J, bitkin bir sesle babam ba
na anlattr ki verecekleri paramn yiiz· 
de Joksanrnt keseceklerJir; ( uerecek· 

Bizde bunu, tekaiiJe seukettigi yiiz;
lerce memura • kanun ve nizama rag· 
men • iir; ay ve on iki giinJenberi on 
para vermiyen lnhisarlar Vekiiletin • 
den soruyoruz; ve sadece sormakla ka· 
lryoruz;. r;iinkii ne sozle, ne de yazr ile 
hir;bir hakkrn miidafaan, fU haJise • 
nin kendi biinyesinden yiikselen kor • 
kunr; ifade kaJar, facialart ve miru
liyetleri ar;rga vuramaz. 

- [Arkas; Sa. 3 sutun 4 te] PEYAMI SAFA 
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VIYANA DO_N_U$U 

Tarihi tefrika: 61 M. TURHAN TAN 

Bir gece Kol~iski zilzurna sarho,, ~ad1ra gelerek 
Kara Mehmedi uyand1rd1. Ona Leh Krahn1n 
oldiigiinii Sobyeskinin Kral se~ilecegini haber verdi 

Hain Kol~iski, hanc;erini can alacak 
yere, yarah Tiirkiin ta kalbine saplami§· 
tJ ve o kalb bu darbe ile kan ve 1stuab 
kusuyordu. Kol<;iski kJZJl nemlerle dolu 
gozlerden, boyuna titreyen ellerden bu 
Jstirabm azametini terna§a etmek zevkine 
erdi: 

- K1vran Kara Mehmed, dedi, kiv
ran. Ben de T ezeri severken c;ok k1vran-
m1~hm. 

Y ara!J Sipahi, KJZJ!elmaya dogru u -
~urulan c;ahnm1~ bayragm aziz hayalini 
mustarib ruhunun biitiin heyecanile se -
lamladtktan sonra yathgi kilim iizerinde 
dogrulmaga c;ah~tJ ve biitiin kuvvetini 
tophyarak Kolc;iskinin yiiziine bir tiikriik 
yapJ§tlrdt: 

- AI namerd, dedi, i~te bah~i§in!.. 
Gencliginin her giinii igrenilecek, tii

kiiriilecek i§ler ic;inde gec;mi§ olan casus, 
verdigi hain miijdenin §U pek gerekli bah
§i§ini giilerek kabul etti, kolunun tersile 
tiikiiriigii sildi, koynundan mahud yii -
ziigii t;Ikardi: 

- Bunu da, dedi, senden aldun. E
§im olacak kadma verecegim. 

Kara Mehmedin yiiregi bir daha yan
'dJ, bir daha kanad1, Kol<;iskinin elinde 
parl1yan §U yiiziik, Deli Muradm Avc1 
Mehmedin elinde paralanml§ omrii gibi 
yetim goriiniiyordu. Hay1r. 0 kadarla 
kalm,yordu, Giilbeyazm oliisiinden ko -
panlrnt§ bir parmag1, Bulbiiliin goziinden 
ahnmi§ bir damla ya§J andmyordu. 0 
parmagm ve o damlamn §U insafs1z ele 
dii~tiigi.inu gonnek ne ac1kh bir talihsiz
likti. 

yeski de yerinden kimildanmam!§lt. Ka
ra Mehmed, bu hareketsizlig:n mnm 
ke§fedememekten dogma i.iziintii 1Je e -
riyip duruyordu. Nihayet bir gece Kol
'<iski, bilmecenin anahtanm get1rdi. 0, 
zilzuma idi. Pek ge'< '<ad1ra gelip biraz 
dalmi§ clan esirini hoyratca di.irterek u
yandirmJ§tl, peltek bir dille anlallyordu: 

- Leh Krah i:ildii, Diyet meclisi Ma
re§ah ~ag1rdJ. Biitiin ordu ile Karako -
viye gidecegiz. Y eni Krahn se'<ilme to
renin de bulunacag1z. 

Ve gururlu bir tebessi.imle kendi dii -
§iincelerini ac;1ga vurdu: 

- Bizim Mare§ahn Kral se~ilecegine 
§iiphe yok. Ben onun ba§ mabeyincisi o
lacagim, seni de alacagim kanya dam -
donor yapacag1m. Erkekten damdi:ini:ir? 
Avrupa bunu benim evimde gorecek ve 
ornek yapacak? .. Yay geldi bundan son
ra yakalanacak sipahilerin ha§ma? .. 

Kara Mehmed, Tiirk ordusu ile He
tin galibleri arasmda bir c;arpi§ma vukua 
gelmek ihtimalinin son derece zaifledi -
gini anlayarak ic;ini c;ekerken Kolc;iski 
ayaga kalkti, sarho~ bir sendeleyi§ ic;in
de uzun uzun geriledi: 

- Sen, dedi, yiiriiyemezsin. Araba 
ile gotiiriileceksin. Dii§iindiigiim biiyiik i§ 
te arllk Karakovide yap1lacak. ;limdilik 
uyumana izin veriyorum. Ben de yata -
cagtm, Giin dogarken gori.i§iiriiz dos -
tum! 

Kara Mehmed onun yatagma dii§er 
gibi uzand1gmt gi:izucu ile seyrederken 
yaman bir sinir buhram gec;iriyordu. Ne 
uykusu kalmt§tl, ne yaralannm aciSI. 

Kara Mehmed, faciaYJ. daha fazla Kafasmda: kurtulmak, Karakoviye go -
gormemek ic;in gi:izlerini kaparken Kol- tiiriilmek zilletinden SJYnlmak kaygusu 
~iski ba§ka bir teblig yaph: dola~tyordu ve bu kaygu, biitiin sinirlerini 

- Kalede Tiirkiin ne i:iliisii kald1, ne §aha kaldirmi§h. 
dirisi. Mare§al, c;ad1rlan T uri a suyu kt- <;ad1r enikonu karanhktJ, bir ko§eye 
yiSlna gec;iriyor. Biz de ona uyup goc;e- konulan c1hz kandil gecenin koyu rengi
decegiz. Sakm ktmildama. Ben adam ni yJrtamiyordu. Kol'<iski bu zu1met ic;in
yollaylp seni ta§ttmm. de horlayan bir le~ gibi goze igrenc; go-

Gerc;ekten de oyle oldu, yarah Tiirk riiniiyordu. Dl§anda da derin bir sessiz
bir sedirle nehir kenannda kurulan yeni lik vard1. Biitiin Leh ordusu emin bir in
karargaha ve gene Kol~inskinin ~admna §irah ic;inde uyumu§a benziyordu. Y al -
gi:itiiriilduii, tlmar altma almd1. Madam mz T orla suyu hasta bir sesle mmldam· 
Maryet hergiin esiri gorrnege geliyordu. yordu. Bolki <;Ikhgi yerle di:ikiildiigii 
Cerrahlan kontrol ediyordu, Kolc;iski de nokta arasmdaki uzun mesafenin yor _ 
gece ve giindiiz, vah§i tasavvurunu tek- gunlugunu inliyordu, belki on be~ giin 
rar ediyordu, yaralann kapanmasile be- once kendi kopiik1erine damarlarmm asil 
raber yap1lacak zalim ameliyenin aciSim k.a~ml bo~altan yigit Ti.irk1erin mersiye
§imdiden tatbrmaga sava~Iyordu. sm1 okuyordu. Herha~~~ uyumuyordu, 

Kara Mehmed, merd bir tahammiil ve mmldana mmldan~ yuruyordu. 
'.J' d bir tevekkiille biitiin bu eziyetlere Kara Mehmed, uzun bir lahza bu mi-
om ar . 1 T 1 .. f · 1 
gogiis veriyordu. Fa kat kafasmda yem n tlhy1, or am~ .. g~ ~~~~ l d~n a§Ilrniyan 
b. · ..: de peyda olmu•tu, onu j. rna zun terennumunu m e 1, sonra bir 

1r soru J~are.. Y ._ d ·· d '- J K 1 · · • · .. .. d B L h d buc;u11. a 1m ote e siza~~.a an o c;1ski • 
c;m l<;hln ukzuy~r~.~~· d u so.rlu,. e l~r uds~- nin horultusuna kulak verdi, daha sonra 
nun are etsiz Igm en I en ge Iyor . b kl k 
K I · k' · ·· 1 · d Madam Marye- sar1h kollanm ve aca anm gerere , 

. 0 CS15 .mdm soz e~m en, b'' .. k .. _ oynatarak bir kuvvet tecriibesi yaph ve 
tm hahn en, c;aa~ra c;;arpan uyu gu ~ . .. . . . 

··1 ··d b dunun beniiz Hotin onlin- bagh bu golge gthl yava§ yava§ yerm -
ru tu en u or d k lk s·· .. 1 d 
d d d v a~hyordu. Lakin sebebini en a h. utun yara an o an a • o e ur ugunu ,. b h d k .b. d' N 
k · · k ··zu''lu"yordu u ran anm a apanmi§ g1 IY 1. e s1z1 estuem1yere u · b' 1 · 

Aceba Mare§ a! Sobyeski denilen kir- d~yuyordu •. ne acl. Y al~~~ . Ir erne , bu 
hatmam kazand1g1 zaferin sonunu getir- d1lek ve b1r hedef benhgm1 kavrami§b, 
mekten 'c;ekiniyor muydu? y ahud Tiirk • kendisini ic;inden kamc;1hyarak yiiriitii -
lerin Hotini geri almak i~in taarruza mi yordu. Eger yan bagh ve yaralarla sa
ge~melerini bekliyordu? Yarah Sipahi nh oldugunu dii§iiniip uzand1g1 yerd.e 
bu mechulii halletmek ic;in boyuna kafasJ- kalsa o ic; karnc;ISlmn alevle§erek beym
nJ yoruyor ve kendini tatmin edecek bir ni, yiiregini yakacagm1 seziyordu. Our -
neticeye varamaymca sinir1eniyordu. 1 • dugu yerde yanmamak ic;in de mutlaka 
c;inde bir iimid, yaralari iizerinde yap1lan harekete gec;mek JztJrarmdaydi ve §UU -
t mardan daha miiessir olan bir umid runu bu IZtlrara feda ederek ayaga kalk-
1 d . Tiirklerin Hotine gelmeleri!. E - rni&tl. 

var J. h . 'I N 
~ b urn" id tahakkuk etse em en 1Y1 e- e yapacak!I ? .. Bunu bilmiyordu ve 
ger u d d • d" .. · d · 

v• • sargdanm atlp ve c;a Jfl eVI- U§Unemiyor u. Boyuna diirtiiklenen bir 
§ecegmi, d Bu adam · · d 'd b rip sava§a a!Jlacagm1 umuyor ~· . . .;aziyetm e 1 i. F akat yam a~m.: 
basta kuruntu bazan o kadar engm~e§I • ~~~~ Igr~~c; horultu onun dumanla ortu
yordu ki Kolc;iskinin ondan sezmesmden lu Idra~mi hizla ac;an bir hrnak oldu ve 
i.irkmege ba~hyordu. felce ugrami§ goriinen dimag, h1zla i§ -

Lakin on gun, onbe§ gi.in gec;tigi halde lemege koyuldu. 
Ti.irk ordusu gelmemi§ti. Mare§al Sob· [Arkasl var] 

ilk mekteblerde imtihanlar bitti 

flkmekteblerin son simflarmm imtihan Ian diin bitmi§tir. Bu sene !stanbul ilk
mekteblerinin son sJmflannda imtihanlar a girenlerin saylSI 8 bin kadard1r. Bun
lardan 7,500 iiniin mezun olduklan tah min ediliyor. Resmimiz bir imtihan esna· 
smda almmJ~tJr. 

CUMHURfYET 13 Hazfran 1936 

(~_e..;;_e_h_i_r_v_e_M_e_m_l_eket Haberleri J Siyasi icmal 
Nakil vas1talan Mahsul rokoltesi bu Pazar ruhsatiyesi ingilterenin d1' politikasi 

Ay1n on be,inde 
muayene ba,hyor 

Motorlii kara nakil vas1talan on be§ 
hazirandan itibaren fenni muayeneye ta· 
bi tutulacaklardir. $imdiye kadar tatbik 
edilen muayene §eklinin mahzurlu ol -
dugu anla§Ildtgmdan bu §ekil degi§tiril
mi§tir. Her nakil vasttasmm muayenesi 
kendi plaka numaralanna gore maya 
konmu~tur. Bunlar kendilerine aynlan 
giinlerde muayene mahallerine miiraca • 
at edecekler, plakalanm gosterecekler. 
hlemelerinde mahzur yoksa kendilerine 
vesika verilip on taraflarma birer etiket 
konacaktlr. Bu etiketler gelecek seneye 
kadar konuldugu yerde muhafaza edile
cektir. Kendilerinde bir anza goriilen ve
sait ise bu anzayJ giderdigini ispat edin
ciye kadar c;ah§tmlmiyacakhr. Bu vazi
yetlerine ragmen c;ab§hklan gori.ilenler 
tecziye edileceklerdir. Muayeneler ha -
ziranm on be§inde Sultanahmed meyda
mnda yap1lacakhr. 

15 hazirandan 19 hazirana kadar oto· 
biisler, 20 hazirandan 29 hazirana kadar 
hususi otomobiller, 30 hazirandan 9 tern· 
muza kadar .taksiler, 1 0 temmuzdan 16 
temmuza kadar kamyon ve kamyonetler 
muayene edileceklerdir. Haziranm 19 ve 
29 uncu giinleri muayeneler Kad1koyde 
yamlacaktlr. 

MOTEFERRIK 
Liman Hamna mii§teri yok 

Ticaret Odas1, Liman §irketi tasfiye 
heyeti tarafmdan satllmakta olan Liman 
hamm kat'i olarak satin almaga karar 
vermi§tir. Yak1a bu hanm i:inlimiizdeki 
ay yap1lacak arttmlmasma Uyu§turucu 
Maddeler lnhisan da girmek niyetinde -
dir ama lnhisarm ham alabilmesi pek le 
ihtimal dahilinde goriilmemektedir. 

Ticaret Odas1 Liman hamm ahnca 
hamn i.ic; iki katlm kendisi i~gal edecek
tir. Orta kat Tiirkofis ve sanayi miifet -
ti§ligi tarafmdan i§gal edilecek onun al
tmdaki kat ta esnaf cemiyetlerine tahsis 
edilecektir. 

Eski evrak imha edilecek 
Gec;en sene ne§redilen bir kanunla eski 

evraktan liizumu olmtyanlarm yok edil
mesi kararla§rnl§tl. Buna nazaran vila -
yetlerde, Vekaletlerde hirer komisyon 
te§kil edilerek bu evraki tasnif edecek ve 
yok edilmesi icab eden evrakm bir liste
sini <;Ikardtktan sonra bunu merkezde 
Ba§vekalet muamelat miidiirii Haydann 
riyasetinde miite§ekkil komisyona bildire· 
rek bu komisyonun muvafakatini ald1k -
tan sonra imha edecektir. Yekaletlerdeki 
tali komisyonlar hamladiklan listeyi 
merkezdeki komisyona bildinni§ler bu 
komisyon da icab eden emirleri vermi§tir. 
Haydann riyasetindeki bu komisyon ha
zinei evrakta bulunan 926 senesine ka -
dar biriktirilmi§ Devlet ;lurasma aid ev
rakm listesini mahallinde tetkik etmek 
iizere §ehrimize gelmi§tir. 

Heyet buradaki vazifesini bir haftaya 
kadar ikmal edecektir. imhasJna karar 
verilen evrak ya burada yak1lacak ve ya
t~~ hamur haline konulmas1 ic;in lzmit 

ag1d fabrikasma gonderilecektir. 

Hakem mahkemesi i~in 
tahsisat 

Muhtelit hakem mahkemesinde yalmz 
F ransJz mahkemesine aid uf k b' d 
k I B d a 1r ava a ffil§l!. u avanm hakeme ·· 1 fl h II' . . muracaa 
sre ~~ a I l'<ID te§ehbiisata giri§iJmi§ 
o mak a ber.aber eski mahkemelere aid 
evra m tasf1yesi de lazJm ld·v· d b . I . . . . ge 1gm en 

T~. lk§ en~ m1t~cJ 1~m bu seneki biitc;eye 
ur a]an lgt masarifi irin b,· ·k~ 
h . k I ~ r m1 .ar 

ta SISal onu mu§tur. 

Dam1zhk ko~lar geldi 
Dam1zhk Me.rinos koc;u almak iizere 

evvelce Macanstana gitmi§ olan h l 
d h . . d" eye 

iin §e nm1ze onmii§tiir. Heyet evvelce 
gelenlerden ba~ka 60 koc; daha g t' _ 
.. B I K eir mi§tJr. un ar aracabey harasi M ·• 

nos yeti§tirme c;iftligine gonderilecekti:~ 
G0MR0KLERDE 

Giimriik ambarlar1mn devri 
Lima~m Maliyeden lkhsad V ekaleti

n~ d.e~n ic;in biitiin hamhklar ikmal e • 
dtlmi§~Ir. Bu .husustaki kanunun bugiin • 
lerdek1 Resm1 Gazetede ne§redilecegi u
mulmaktadir. Ancak bundan sonra resmi 
devir muamelesi ba§hyacakhr. 

Giimriik a~barlanmn limana devri ic;in 
hamlanan tahmatname projesi de Giim
riik Ba~miidiirii Mustafa N uri tarafm • 
dan Giimriikler Vekaletine verilmi§tir. 
T alimatname iizerinde Giimriik ve iktJ
sad Vekaletleri arasmda bugiinlerde bir 
gorii§rne olacak ve ambarlarm devri o 
§erait ic;inde yapilacaktir. 

Diin giimriikte ambarlann devri ic;in 
biiyiik hamhklar yapilmi§hr. Ambarla1 
daimi §ekilde devre ham bulunmakta -
c:hr, 

sene cok ... 
• • 1y1 ... 

Bugday fiatleri bir 
miktar yiikseldi 

Bugday piyasas1 ic;inde bulundugumuz 
hafta ic;inde ge'<en haftalann fiatlanna 
ve son tenezziile nazaran kii<;iik bir yiik
seli§ gostermi§tir. Bu yiikseli§ dahili pi -
yasa ve stok vaziyetlerinden dogmu§ 
alelade bir §ey telakki edilmektedir. Muh
telif cins mallar i.izerinde 30 paraya ka
dar fiat tereffiiii olmu§tur. Piyasamn u
mumi vaziyeti daha ziyade yiikselmege 
degil dii§mege meyyal bulunmaktad1r. 

Memleketin her tarafmda yeni mah • 
sui idrak edil dikc;e !stanbu! ticaret bor -
sasma gelen malumat bu sene gerek bug· 
day gerek hububat rekoltesinin iyi oldu
gu merkezindedir. iyilik yurdun her kis
mmda oldugu ic;in bir ktsmmda gi:iri.i1en 
frvkaladelige mukabil diger kisimlardaki 
yokluklardan daha ~ok memnuniyet u • 
yandirmaktadJr. Istanbul ve Marmara 
mmtakas1 ve garbi Anadoluda baz1 yer
lerin bugday rekoltesi de son y1llarda hie; 
goriilmemi§ derecede iyidir. 

fkinci bir sevincli hadise de bir k1sun 
halkm ekmeginin esasm1 te§kil eden m1· 
smn bu sene c;ok olacagmm goriilmesidir. 

SEHIR ISLER/ 

F atihte tramvay durak 
mahalli 

Fatihte iistli kapah bir tramvay durak 
mahallinin yap1lmasi ic;in Belediyece 
Tramvay §irketi nezdinde te§ebbiiste bu
lunulmu§tur. 

Floryada diikkanlar kiraya 
~IkarildJ 

Floryada Belediye tarafmdan yem 
yaptmlan 25 diikkan diin kiraya ~1ka -
nlmi§hr. Bu diikkanlar iic; klSirndtr. Bi -
rinci kiSma dahil 1 0 diikkan mezeci, 
bakkal, manav gibi i§ler ic;indir. ikinci 
k1sma dahil 9 diikkan mahallebici, pas
taci gibi esnafa verilecektir. Miitebaki 
diikkanlar da ti.iti.incii ve sa ire gibi san' at
lara mahsustur. Diikkanlarla birlikte ya
pilrni§ olan kazino da kiraya c;;tkanlmi§· 
t1r. 

F1rmlar pazar giinii 
kapanm1yacak 

Pazar tatili ruhsatiyesi iicretinin c;ok -
lugundan dogan vaziyet dolayisile her -
berler biran evvel pazar tatili kanununa 
kendilerinin de ithali hakkmda Kamutay 
azalan nezdinde te§ebbiisatta bulunmak 
iizere Ankaraya bir heyet gondermege 
karar vermi§lerdi. F akat bu heyetin Ka
mutaym tatilinden evvel Ankaraya ye -
ti§ebilecegi §iipheli goriilmi.i§tiir. 

BazJ gazeteler fmncdann da ruhsati· 
ye iicretinin ~oklugundan dolay1 pazar 
giinii fmnlanm kapatmaga karar verdik
lerini yazrni§tlr. 

Dun bu hususta kendisinden malumat 
istedigimiz Ticaret Odas1 esnaf §ubesi 
miidiirli fmnc1larm boyle bir niyetleri ol· 
mad1gmt kat'i olarak bildirmi§tir. 

SAGLIK ISLER/ 
Hastanelerdeki intaat 

Cer!]lhpa§a hastanesinde bir mutfak, 
bir ~ama§Irhane ve birka~,; ta paviyon in
§aSI takarriir etmi§tir. 

Haseki hastanesinde yap!lmakta olan 
paviyonun in§aah bitmek iizeredir. Y a -
kmda a<;Ih§ toreni yapilacak!Jr. -

Belediye Enciimeni bu· 
giin ,ikayetleri dinliyecek 

Pazarlari ac;tk kalacak esnaftan ah -
nacak ruhsatiye bedelinin ~oklugundan 
ve nisbetsizliginden §ikayet ederek Be -
lediyeye miiracaat edenlerin miiracaat -
leri bugiin Belediye enciimeninde tetkik 
edilecektir. 

Azami had olarak tayin edilen 50 li
ramn indirilmesine ancak $ehir meclisi 
salahiyettardir. Bu itibarla enciimenin bu 
hususta bir karar vermesine imkan yok
tur. Y almz ;lehir meclisinin toplanhsma 
kadar hu paianm tahsil edilmemesi iste -
uilmektedir ki enciimen bunu tetkik ede
cektir. 

Maahaza ~ehir meclisi de toplansa 
kanun pazar ruhsatiyesi miktanm otur
duklan binamn iradi gayrisafisinin ytizde 
onu olarak tayin ve ancak azaml mikta
rm tesbitini Belediyeye buakllgmdan bu 
miktan indinnek Cemiyeti Belediyenin 
dahi salahiyeti dahilinde degildir. Olsa 
olsa Belediye azami had olan 50 liradan 
fazla ahnmaz kaydini degi§tirip miktan 
yiikselterek biiyiik diikkanlarm ruhsati -
re harc1. olarak senede daha fazla para 
vermele~ suretile kiic;iik miiesseseler ara
smda b1r fark temin etmi~ olabilecektir. 

KO LTOR ISLER/ 
13 muallim. bir derece terfi 

etti 
Muallim mektebi 934 senesi mezunla

rmdan 13 muallim hirer derece terfi et
tirilmi§lerdir. T erfi edenlerin isimleri 
Maarif miidiirliigiine bildirilmi§tir. 

Y az1 kuraunun neticeai 
Maarif miidiirliigii !stanbuldaki mu -

allimler ic;in bir yaz1 kursu ac;mJ§tJ. Bu 
k~rs. n~ticesi hakkmda bir bro§iir ne§re· 
dJiml§llr. Bu bro§iirde yazmm tarihi ve 
yaz1 hakkmda ne§redilen makaleler de 
vard1r. Kursta ta tbik edilen §ekiller bu 
sene baz1 mekteblerde gosterilecek ve se
ne sonunda bu §ekiller hakkmda mual -
limlerin miitaleas1 almacakhr. 

DENIZ ISLER/ 
Deniz Miiste§arl ni~in 

gelmi ? 
Evvelki giin §ehrimize gelen Deniz 

Miiste§an Sadullah Giiney di.in §ehri • 
mizdeki deniz miiesseselerinden baz1la -
nn1 tefti§ etmi§tir. 

Sadullah Giineyin Deniz Ticaret mek
tebinin 1slahat i§lerile me§gu] olmak lize
re §ehrimize geldigi hakkmda bir gazete
nin yazd1g1 haber dogru degildir. <;iinkii 
bu mektebin 1slah i§lerine c;ok evvelden 
ba§lanml§ bulunmaktad1r. Deniz Miiste
§art ise Bogazlar konferansma gidecek 
murahhas heyetimize dahil bulundugun -
dan §ehrimizde birkac; giin kalacak ve 
buradan Avrupaya gidecektir. 

HALKEVINDE 
Eminonii Halkevinde 

konferans 
1 6 haziran sah giinii ak§arnl sa at 21 de 

Eminonii Halkevinde mimar Seyfi Halil 
«Her Turk ailesi bir ev sahibi» mevzulu 
bir konferans verecek ve Kad1koy Halk
evi mandolin taktml tarafmdan da bir 
konser verilecektir. __ ,...,..., .... ,..., __ 

Galatada Tiinel Han! 
Galatada in§a edilecek olan Tiinel ha· 

mmn projesi Nana Vekaletince tasdik 
edilerek !stanbula gonderilmi§tir. Bir ay 
sonra binanm in§asma ba§lanacaktJr. 

a0 talyanm miiessis ve daimi azas1 bu " 
lundugu Milletler Cemiyetini hi~e 
sayarak Habe§istana hiicum edip bu 

memleketi zaptetmesi ve sonunda ilhak 
ederek yeni bir Roma lmparatorlugunun 
temelini kurmasr Avrupadaki politika 
vaziyetini dahi altiist ettizinden biitiin 
devletler politikalarma yeni istikamet 
vermek mecburiyeti kar~IS!nda kaldilar. 
Bu devletlerin ba§mda !ngiltere geliyor. 
Burada hi.iku~et erkam ve siyasi partile• 
rin liderleri, lngilterenin ve !ngiliz 1m .. 
paratorlugunun mukadderatile yakmdan 
alakadar politikadar yeni istikameti ka· 
rarla§tlrmakla me§guldiirler. 

Milletler Cemiyetei meclislerinin ve 
Bogazlar konferansmm ve Ren meselesi• 
le alakadar yeni miizakerelerin ba§lama• 
Sl zamam c;ok yakmla§tlgmdan !ngiliz: 
devlet adamlan yeni d1§ politikaya aid 
tetkik ve gi:iri.i§melerini tesrie liizum gi:ir· 
mii§lerdir. !ngilterenin bundan sonraki 
di§ politikasmm hath hareketi ne olacagl 
hakkmda §imdiden bir§ey si:iylenemez. 

;lu kadar var ki !ngiliz OJ§ Bakam 
M. Eden kendisinin intihab dairesinde 
gayet ihtiyath bir lisanla soyledigi nu .. 
tukta, !ngilterenin yeni dJ§ politikasJ 
hakkmda zihninde tebelliir eden nokta -
lara clair miihim i§aretlerde bulundu. Bu 
si:izlereden anla§IIdigma gore, fngiltere, 
en ziyade dogrudan dogruya kendisinin 
hakiki ve hayati menfaatlerine dokunan 
sahaya aid sulh ve emniyete ehemmiyet 
verecektir. Bu saha da garb! AvrupadJr. 
lngiltere, F ransa ile Belc;ikamn taarruz 
ve istilaya ugramasile fngiliz adalanmn 
ve devletinin de tehlikeye dii~ecegi ka • 
naatindedir. Bunun ic;in Lokamo misa .. 
kmda bu iki memlekete kar§l iizerine al· 
mi§ bulundugu miidafaa ve yard1m ta .. 
ahhiidlerinde hala sebat etmektedir. Bu 
karanm ispat ic;in !ngiliz umumi erkam .. 
harbiyesi Frans1z ve Belc;ika erkamharbi .. 
yelerile temasta bulunmu§tur. 

F akat diger taraftan Rendeki gayrias• 
keri mmtakanm Alman ordusu tarann .. 
dan i§gal edilmi§ bulunmasm1 !ngiltere 
tammaga hazJrdir. Yalmz Avrupamn 
garbinde emniyet ve ademi tecaviizii 
zaman altma alacak yeni bir anla§ma 
yapJlmasmJ istiyor. Almanyadan §imdiye 
kadar al.man izahat tngilterece Avrupa" 
mn garbmde su hu temin e ecek bir rna• 
hiyette gi:iriilmii~tiir. Yalmz, orta Av "' 
rupada ve bu klt'amn §arkmda, Fransa• 
nm kendi hususi ili§ik ve taahhiidleri do• 
layisile alakadar bulundugu emniyet 
hakkmda Almanyanm verdigi cevablar 
kafi ve vaz1h goriilmemi§tir. Bununla be· 
raber, fngiltere, dogrudan dogruya garbi 
A vrupa haricinde hic;bir taahhiid altma 
girmiy_ecektir. 

Y ani !ngiltere mf F ransay1 tatmin 
etmek ve umumi sulh ve emniyeti kolay• 
la§!Jrmak noktasmdan Avrupamn orta c 

sma ve §arkma aid i§lerle alakadar ol " 
maktad1r. lngilterenin hayati ehemmiyet 
ve k1ymet verdigi saha, garbi Avrupa ol• 
dugundan Almanya ile anla~ma temini 
yeni 1ngiliz politikasmm en miihim he .. 
defi olacak!Ir. 1ngiltere, umumi sulh vs 
emniyet noktasmdan silahlann tahdid C" 

dilmesine de k1ymet verdiginden kendisi• 
nin milli miidafaa vasJtalarmt artumakta 
bulunmasma ragmen, terki teslihat hu " 
s~sunda gene biiyiik faaliyet gosterecek· 
!Jr. 

Dagampur Mihracesi diin geldi 

Y eni lngiliz d1§ politikasmm miihim 
bir hedefi ge Mil!etler Cemiyetinin 1sla• 
ht olacakhr. !ngiliz DI§ BakanJ, Millet" 
ler Cemiyetinin sulhu kurtarmakta ve te" 
caviizii menetmekte ftalyaya kar11 iflas 
etmesine ragmen mefkure itibarile bu 
miiesseseye !ngilterenin k1ymet verdigini 
ve merbut bulundugunu, yap1lacak 11la .. 
hahn gayesi bu yiikseke mefkurenin mii• 
essir ve miikemmel surette tatbikmt te .. 
min olacagmt soylemi§tir. Bu sozlerden 
anla§Ild1gma gore, !ngiltere, Milletler 
Cemiyetinin §U §ekilde Islahm1 istiyor ki 
tecaviize ugnyan milletler, bu miiesses~ 
den gorecekleri yard1m ve himayenin mii• 
essir ve kafi olacagmJ evvelden bilmeli 11 

dirler. 

Saida Mihrace, rolda maiyetile Ga
lata Gumriik aalonundan ~zkzyorlar 

Dagampur Mihracesi Sir ~imandal 
Setalvad diin sabah maiyeti erkanile be
raber Nordland vapurile §ehrimiez gel
mi§ ve Perapalas otelinde kendisine tah
sis edilen daireye yerle§mi§tir. Dagam· 
pur Mihracesi diin bir miiddet otelde is
tirahat etmi§ ve ogleden sonra otomobille 
§ehirde bir gezinti yaparak, miizeleri ve 
camileri ziyaret etmi§tir. 

Sir $imandal Setalvad yann ak§amki 
ekspresle Ankaraya gidecek ve iki gtin 

!ngilterenin Milleteler Cemiyetinl 
terketmek istemedigini ispat eden yeni bir 
deli! oniinde bulunuyoruz: ltalya Ak , 
deniz iizerinde bir anla§ma yap1lmasmi 
Londra sefiri vasJ!asile teklif etrni§ v8 
lakin i§e Milletler Cemiyetinin kan§tinl"' 
may1p dogrudan dogruya iki devlet ara" 
smda kararla§tmlmasmi §art koymu§tU; 
fngiltere bu ~arh kat'i surette reddetmi§" 
tir. 

Muharrem Feyzi Toga'Y 
orada kald1ktan sonra, lstanbula done- ~=!"'-------'"""""~!!!!!!!--"'!!'!!rl 
cektir. Bu miiddet zarfmda Hind erka- - -t-=--
mndan bir zat Londradan §ehrimize ge- lpek fabrikatorlari 
lerek Mihraceye iltihak edecektir. Da- toplamyorlar 
gampur Mihracesi, Londradan gelecek tpek sanayii fabrikatorlan onUmUzCle• 
dostu ve maiyeti erkanile beraber Ro - ki per§embe giinii Ticaret Odasmda d~" 
manya ve Orta Avrupa memleketlerin· 

ha geni§ bir toplantl yapacaklard1r. Bll den g~c;erek Londraya gidecektir. 
Dagampur Mihracesi tamamile hususi toplantJda ipekli kuma~ann enlerinin ye 

surette seyahat etmekte oldugundan, ga· iplik adedinin tahdidi hakkmdaki goriir 
zetecilere beyanatta bulunmarnl§hr. melere devam edilecektir. 
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diin i§lerini Meclis 
bitirerek dag1ldi 
Son celsede on kadar kanun 

miizakere ve kabul edildi 
~!tara 12 (Telefonla) - Bu icti- Bundan sonra Cumhur Ba§kanhgt fi. 

- d · · 79 · 'k d b "n la·rmonik orkestrast te§kilatt ve orkestra ... a evresmm uncu 1m a mt ugu 
Ya M I. · d k' k !art mensublarmm terfi ve tecziyeleri hak • Pan ec IS ruznamesm e 1 anun 
,.;: k k b 1 'k tatt'l ka ktndakt' kanun kabul edildi. ... uza ere ve a u eth ten sonra • 
ran verdi. Denizyollarrnrn yaptrracagr 

llk olarak Posta ve T elgraf U- gemiler 
tnmn Mi.idiirlugi.i 1936 mali yth biit- Dahiliye Vekaleti merkez te§kilatt 
~e kanununa eklenen layiha gorii§iildii. ve vazifelerine dair kanunda degi§iklik
Bu layiha ile istanbul T elefon Miidur- ler yapan layiha da miizakere ve kabul 
]"~ .. b 36 1· 1 · · edJ'ldt'kten sonra Denizyollan ve Akay Ugu i.itc;esine 19 rna 1 YI 1 l~lD 
1 ,364, I 69 lira tahsisat konulmakta, i~letme idarelerinin yeniden yaphracak· 
hundan ba§ka Tiirkiye gerek dahili, Ian gemiler hakkmdaki kanunun birinci 
8ere~ §ehirler ve uluslararasi telli, telsiz maddesini tadil eden layiha gorii§iildii. 
telefon radyo televizyon ve miimasili Bu tadil ile I 0 mil yon liraya kadar gele· 
in•aat v' tes's 'tr 1·,. 'n gelecek senelere cek sene! ere carl taahhiide giri§ilecek olan • e 1 a ,.1 

~ec;ici 1 ,5 milyon liraya kadar taahhiid bu in§aat i§inde taksitler ic;in «en c;ok on 
tcras1 hususunda Nafta Vekaletine sa· senede odenmek iizere» kaydi konuldu. 
lah' 'I k 'd Bu suretle lkttsad Vekaletine daha ktsa lyet ven me te 1 i. 

B mu"ddette odeme esasma miistenid muka-u kanundan sonra gec;en celsede Ge· 
neral Ali Hikmetin · bir takririle encii· veleler akdine mezuniyet ve imkan veril· 
!nene gitmi§ olan ihtiyat siibaylan hak· mi§ oldu. 
kmi:laki kanun gorii~iildi.i ve ikametgah- T elelon ,irketinin aldrgt lazla 
lari haricindeki garnizonlara gideceklere paralar 
ttefer tayini yerine az maa§h olanlara istanbul eski T elefon ~irketinin abo· 
rti.tbeleri, maa§lanna iblag edecek on nelerinden fazla aldtgl miikaleme iicre· 
~ira kadar farkm verilmesi ~eklindeki ta- tinden resml daire ve miiesseselere aid 
dil kabul olundu. olanlann fstanbulda Crrahpa§a ve Ha· 

$iikrii Kayanrn izahatr seki hastanelerinin yeni in§aatma yardtm 
. Belediyeler fmar heyeti fen i•leri olmak iizere !stanbul Belediyesine veril· 
li k ' mesi hakkmdaki kanun da kabul edildi. a kmdaki layihamn miizakeresinde Da- k 
h'I' y k 1 Bu suretle Belediyeye verilece paranm 

I tye e i i Siikrii Kaya Hiisnil Kitab- yekunu 13,321 lira 14 kuru§tur. !stan· 
Ctntn bir sualine cevaben !mar heyetinin 
f d I bul telefon tesisatmm tesellilm ve i§letme ay a 1 c;ah§malan ve Tiirkiyedeki Be· k b 1 
1 d muamelelerine dair alan kanun da a u e iye i§elri hakkmda izahat verdi. Dev-
1 ediidikten sonra doktor Cerna! Tunca et miiesseselerile Tiirkier ve Turk ser-
tnayesile miite§ekkil §irketler tarafmdan ve Hasan Saka tarafmdan verilen bir 

1 b h I takrirle meb'uslarm da intihab dairele • satin a man u ar 1 gemilerle Tiirkiyede 
b I t f d 'd rinde tetkikat yapabiimesi irin elindeki un ar ara m an yem en veya mevcud "' 
gemilerin baz1 aksammdan istifade et _ i§i bitirmi~ olan Meclisin, davetsiz toplan· 
~ek suretile yaptlacak buharh gemilere rna tarihi olan ikincite§rinin birinci pazar 
~~~u olan tekne, makine aksamt ve tel(- giiniine kadar tatili kabul olundu. 
hbiZahie kazan ve sair levaztmatln demir· Bu ktimaa ba§kanhk etmi§ olan Ab-

ll§ e§ya ve mefru§ahn yerli mallardan diiihalik Renda ~alr§ma devresinin niha-
t • • .. k yet bulmu• olmasi dolaytsile Biiyiik Mi.l-emm• mum un olanlar haric olmak ve ' 
f I tk let Medisi azalarmm tatil devresini sth· 
atura an bsad Y ekaletince tasdik e- hatle ge«irmelerini diliyerek sayg1 ve se· 

dilmek ve her gemi ic;in bir defaya mah· lamlanm biidirdi. 
sus olmak §artile 1940 mali y1h sonuna Meb'uslar Ankaradan ayrrlryorlar 
kadar bunlan giimriik resminden muaf 

Ankara 12 (Telefonla} - Kamuta· tutan Iayiha gorii§iildii. Miizakereler 
Yin tatili dolaytsile meb'uslar intihab daStrasmda Hiisnii Kitabc1, esbabt muci-

b irelerine gitmek iizere Ankaradan aynl-
ede ~irketi Hayriyenin kendi fabrika- maktadtrlar. 11~ parti bu ak§amki tren· 

larimtzda yeniden iki buharh gemi yaph· le hareket etti. ~ylavlanmJZ arasmda ha
racagmdan bahsedildigini kaydederek va yoilarile seyahati tercih edenler de 
!notorlii gemilerin olsun bundan boyle ta- vardtr. Bir saylav kafilesi yann ogie
!natnen memleketimizde yaptlmast te • den sonraki tayyare ile !stanbula hareket 
!nennisinde bulundu. edecektir. 

_ ............................. ,,,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""'""'"""""'"""'" __ _ 

iki Cin devleti 

bogazbogaza! 

Nankin kuvvetleri 'id
detle taarruza ge~ti 
1-Iankov 12 (A.A.} - Merkezi hii· 

kurnetin biitiin kuvvetlerini Chanshaya 
dogru ~ekmege devam edecek yerde bir 
takun kttaatl cenuba dogru sevketmekle 

~antondan daha evvel harekete ge~me
ge ani surette karar vermi~ oldugu tah • 
rnin edilmektedir. 

Kantonda harb hazrrlrgr 
Kanton 12 (A.A.} - Kvangsi ve 

fvangtunun biitiin milis kuvvetleri ,si • 
ah altlna ~agrnlm1~hr. 

Gene zabit namzedleri, cepheye git • 
lnek iizere haz1r bulunmalan ic;in emir 
:Irnt§lardtr, Kadmlar da hastabakJcthk 
tc;in Yaztlmi§lardtr. Harb malzemesinin 
ttakli sokaklarda i~itiliyordu. 

Pearl nehrinin munsabm1 muhafaza 
Nrnekte olan istihkamlardaki kuvvetler, 

ankinin Kantonu bombarruman etmesi 
ihtirnaline kars.1 takviye edilmi§tir. 

Harb baflada 
~anghay 12 (A.A.) - Kwangsinin 

~anghaydaki miimessili, Kvangsi kuv • 
\'etlerinin Nankin kuvvetlerile musademe 
Cl!nj~ olduklanm bildiren bir telgraf al
lni§hr. 

Hankov 12 (A.A.) - Bir <;in mem
hatna gore Henchovun cenubunda mu
hasarnat baslami§hr. Hiikumet kuvvetle
tinin Leiya~gt is.gal etmi§ olduklan soy
!ell!nektedir. Cenub kuvvetlerinin de Le
~Yang ile Chanchov arasmda c;ekilmi§ ol
duklan rivayet edilmektedir. 

Nankinin bir ricast 
Nankin 12 (A.A.) - Hiikumet ec· 

nebi devletlerden Kantona harb maize· 
•si Slbnamalan ricasmda bulunmut • 
tur. 

Tiirkkusunda • yiik-
sek tahsilli gencler 

Hava ihtiyat zabiti 
olarak yeti~tirilecek 

Ankara 12 (T elefonla} - Turk Ha
va Kurumunun Tiirkku§u te~kilatmda 
yeti~erek (C) brevesi alan lise ve mua • 
dili mekteblerie daha yiiksek mekteb me
zunlan hava ihtiyat zabiti olarak yeti§ • 
tirilecektir. 

Gerek bu suretle gerekse ba§ka suret· 
!erie yeti§tirilecek hava ihtiyat subayla -
nnm mesleki bilgilerini unutmamalan ve 
fennin terakkiierile yakmdan alakadar 
olabiimeleri i~in her sene bir ay pilot u· 
c;u§u yapmalan gerekli goriilmu§tiir. Ha
va ihtiyat subaylan her sene birer ay 

pilot u«;ll§una ~agmlacaktrr. Hiikumetin 
bu miinasebetle hazuladJgl kanun layi • 
hast da bugiinkii Mecliste gorii~iilerek 
kabul olundu. 

Kanunun birinci maddesi 1076 say1h 
ihtiyat subay ve askeri memurlar kanu· 
nunun J 4 iincii maddesini ~u §ekilde de
gi§tirmi§tir: 

Seferberlik ilanmda her ihtiyat subay 
ve askeri memuru ilan saatinden ba~hya· 
rak en ~ok 48 saat zarfmda yola c;tkma
ga koy ve mahallelerinin §Ube ve mer -
kezlerine olan uzakhgma gore §ube mer· 
kezinde bulunmaga mecburdurlar. fhti • 
yat subaylanmn hazarda hizmete c;agi • 
nlmalan askerlik §ubelerinin resmi mii
hiirlerini havi celb pusuiaiannm kanuni 
ikametgaha tebligi suretile yapthr. Bu 
pusulalar davet olunan zata imza ettiril
memi§ olsa dahi muteberdir. Hazarda da
vet keyfiyeti bunlann manevra, tatbikat, 
ah§ ve konferanslar gibi tedris ve talime 
miiteallik mukannen ic;timalara i§tirakie
rini temin maksadile hava ihtiyat subay
lan her aene bir ay ve diger 11mflara 
mensub olanlar her iki senede azami bir 

Kamutay grupu 

diin toplandt 

Bogazlar, dag1n1k koy. 
lerin birle~tirilmesi, bug 
day1 koruma meseleleri 

gorii,iildii 
Ankara 12 (A.A.) - C. H . 

Partisi Kamutay Grupu ldare He
yeti Ba~kanhgmdan: 

C. H. Partisi Kamutay Grupu 
bugiin ogleden evvel Dr. Cemal 
T uncamn bas.kanhgmda topland1. 

I - Ba§bakan !smet lnonii Bo
gazlar konferansmm 22 haziranda 
Montro s.ehrinde toplanacagmt Par· 
tiye bildirmi§tir. 

2 - Dagmtk koylerin bir araya 
getirilmesi ve gOc;ebelerin toprak -
Iandmlmast hakkmda Antalya say
laVI Rasih Kaplan ve Y ozgad say
laVI Ahmed Sungurun verdikleri 
sua] takririne k hleri Bakant ~iik
rii Kaya, Partinin ana is. olarak 
giittiigii koyliiniin topraklandml • 
mast meselesi Grup tarafmdan se -
c;ilmi§ olan hususl bir enciimende e
hemmiyetle tetkik ediimekte oldu -
gunu ve koyliinlin topraklandml • 
mas! meselesinin oniimiizdeki yii 
hallolunacagmt iimid ettigini ve sua! 
sahiblerinin ileri siirdiikleri esbabt 
mucibeyi hiikumetin hassasiyetle 
gozoniinde tuttugunu bildirmi~ ve 
bu izahat Gru~a muvafrk gorill • 
mii$tiir. 

3 - Bugdayi koruma vergisin -
den ge~en sene ne miktar tahsilat 
yaptldigi ve bunun ic;in ne miktar 
masraf edildigi hakkmda Kiitahya 
saylaVI Mehmed Somer tarafmdan 
verilen sua! takriri iizerine Finans 
Bakam F uad Agrah bugday1 ko -
ruma vergisinin J 934 senesi varida
h 6,253,000 ve masra£1 457,000 li
ra oldugunu ve varidatla masrafm 
bu mukayesesi neticesinde cibayet 
masrafmm yiizde 7,32 den ibaret 
oldugunu ve bilahare miihim bir kt
sJm hallc:m bu vergiden :istisnaiyetini 
temin eden 2643 numarah kanuna 
tevfikan J 935 senesinde yaptlan 
tahsilatta bu verginin nisan J 936 
nihayetine kadar J 1 ayhk has1lah 
5,902,000 ve ayni miiddet zarfm • 
da masraft da 310,000 lira oldu • 
~unu ve bu varidat ve masraf ra -
kamiarmm mukayesesi neticesinde 
bu senenin cibayet masraf1 yiizde 
5.8 i buldugunu beyan etmi$ ve bu 
i7.ahat Grup«a muvaftk goriilmiis -
J-ilr. 

Suikasd da vas1 
nakzedilmedi 

Ankara 12 (Telefonla) - Ali Saib 
suikasd davasma aid mahkeme karan 
Temyiz mahkemesince tetkik edilmek
tedir. Karan Temyizin nakzettigi dogru 
de~ildir. 

Vapurlann siir'ati! 
!stanbul 12 (A.A.) - Muntazam posta 

seferleri yapan en az on mil yollu ol -
mast ve on milden az yollu gem.ilere se
fer yaptmlmtyaca~ cihetle birgok va
purlarm hizmetten ~tkanlmast lazrm 
gelecegi hakkmda son giinlerde yapilan 
ne§riyat iizerine salahiyettar bir rna -
kamdan yapbgimtz tahkikata gore, pos
ta hatlarma tahsis edilecek vapurlarda 
bulunmast laztm gelen evsaf hakkmda 
ii~ sene evvel yap!lrm§ bir talimatname 
bulundugu ve bu talimatnamenin siirat 
hakkmdaki ahk3mmm bu ay ba§mdan 
itibaren mer'iyete girdigi anla.§llmt§br. 

Bu ahkamdan maksad, Akdeniz ve 
Karadeniz yolculuklannm yoLsuz va -
purlarla yap1lmamasi ve programlarm 
tamamen tatbiklnm teminidir. 

Postac1hk inhisar1m i§leten Deniz -
yollan !§letmesinin, bu talimatname 
hiikiimlerine gore sefer yapam1yacak 
kadar yolsuz vapurlart bulunmadtgr i~in 
tatbikatta, halen i§lemekte olan her 
hangi bir vapurun baglanmas1 icab et -
roiyecektir. 
Bogazlar konferansma gele

cek Yunan heyeti 
Atina 12 (Hususi) - Bogazlar konfe

ransmda Yunanistam temsil edecek he
yet oniimiizdeki per§embe giinii Mon -
troye hareket edecektir. 

Heyet, Paris elgisi Politis, Hariciye u
mum direktoru Mavridis, Yunanista -
nm Ankara el~iligi ate§enavali binba§I 
Ikonomu ve mii§avir Mostrasla An -
drulisten miirekkebdir. 

-

bu~uk ay devam etmek iizere Heyeti 
Vekile karariie icra olunur. Ecnebi mem· 
leketlerde bulunanlar seferberligin ilam 
tarihinden itibaren en yakin elc;ilige veya 
§ehbenderlige muracaat etmege ve hak
larmdaki emirleri almaga mecburdurlar. 

Sovyet Rusya kanunu 
ilga ediliyor • • esasisi 

[BCZ§taratt 1 tnct sahttede] 

Sovyet Rusya kanunu esasisini tanzim 
vazifesile mukellef komisyonun ba§kam 
olan M. Stalinin raporunu dinliyen Mer· 
kezi !era komitesi riyaset divam ~u karan 
vermi~tir: 

1 - Kanunu esasiyi tanzime memur 
ediien Merkezi !era komitesi komisyonu· 
nun raporu tasvib edilmi§tir. 

2 - Kanunu esasi projesinin tetkiki 
ic;in Sovyetler kongresi davet edilecektir. 

3 - Bu kongre 25 ikincite§rin 1936 
da topianacakttr. 

4 - Biitiin millet tarafmdan tetkik 
ediimesi ic;in Sovyet Rusya kanunu esa· 
sisi projesi ilan edilecektir. 

Riyaset divanmm bu karanm pro]e· 
nin metni takib etmektedir. 

Projenin metni 
Moskova 12 (A.A.) - Tas ajan • 

st bildiriyor: Sovyetler Birligi esas te§ • 
kilat kanunu projesi ne~redilmi§tir: 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliginin 
sosyai biinyesi i~c;i ve koy liilerin sosyalist 
devletidir. Sovyetler Birliginin siyasal 
temelini i§c;ilerin Sovyetleri te§kil eder. 
Sovyetler Birliginde iktidar mevkii, 
meb'uslan vasttasile §ehir ve koylerqeki 
i§c;ilere aiddir. Sovyetler Birliginin eko • 
nomik temelini sosyalist sistemi te§kil ~ 
der: Hususi miilkiyetin ve insan tarafm
dan insan istismar edilmesinin ilgasJ. 
Miilkiyet, ya devlet miilkiyeti §eklini a -
l1r • milli miilk • ve yahud kolkoz koope· 
ratifi miilkiyeti §eklini ahr. Bununla be -
raber kanun Sovyetler Birligi ekonomisi· 
ni hakim ~ekli olan sosyalist sistemine 
muvazi olarak, koyliilerin, §ahtslann ve i
kametgahta da san' atla me§gul olanlann 
§ahsl mesai iizerine dayanan kiic;iik hu • 
sus! ekonomilerini de kabul etmektedir. 

Sovyetler Birliginde i§, iktidan olan 
her vatanda~m kendi kabiiiyetine gore 
yapacag1 bir mecburiyettir. Sovyet Sos • 
yalist Curnhuriyetleri Birligi, hukukc;a 
miisavi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle -
rinin arzularile te§kil ettikleri asosyasyon 
esasma gore te§kil edilmi§ bir devletler 
birligidir. Rusya Sovyeller F ederatif 
Sosyaiist Cumhuriyeti, · Ukrayna, Beyaz 
Rusya, Azerbaycan, Giircistan, Erme • 
nistan, Turkmenistan, Ozbekistan, T a • 
cikistan, Kazak ve Ktrgtz Cumhuriyet • 
leri. 

Yiiksek iktidar ve idare organlan va
sttasile temsil edilen birligin vazifeleri 
~unlard1r: 

Biriigin beynelmilel miinasebetlerde 
temsili, ba§ka devletlerle olan muahede • 
lerin tasdik1, sava§ ve ban§ meseleleri, 
Birlige yeni cumhuriyetler kalubii, esas 
te§kilat kanununun tatbik1m murakabe, 
federe cumhuriyetler arasmdaki hudud 
tadilatmm tasdik1, Sovyetler Birliginin 
miidafaasmt tanzim ve biitiin siiahh kuv· 
vetlerinin idaresi, devlet inhisan esasma 
dayanan dt§ tecim, deviet emniyetmm 
korunmasi, milli ekonomi pianiarmm tan· 
zimi, Sovyetler Birliginin tek biitc;esinin 
tanzimi ve vergi ve varidatmm tesbiti, 
bankalann endiistri ve tarim muessesele
rile biitiin Birligi alakadar eden tecim 
miiesseselerinin idaresi, nakliyatm ve P. 
P. T. nin idaresi, para ve kredi siste • 
minin idaresi, emlak ic;in devlet sigorta • 
smtn tanzimi, istikraz akdi ve ikrazda btt
lunulmasJ, toprak, yeralh, orman ve su· 
lardan istifade i§inin tanzimi, killtiir ve 
gene! saghk i~lerinin tanzimi, milli eko • 
nomi icn tek statistik sistemi tanzimi, i§ 
kanunlarmm tesisi, tiize kanun ve usul • 
lerinin tesisi, ceza kanunu ve medeni ka· 
nun ve vatanda~hk ve yabanctlann hu • 
kuku hakkmdaki kanuniann tanzimi, bii
tiin Birligi alakadar eden af kararlan • 
mn kabulii. 

Bu hadlerin haricinde, her cumhuriyet 

Kudiiste bir polis ,efini 
oldiirdiiler 

Kudiis 12 (A.A.) - Haber verildi
gine gore, askeri kontrolun daha kolay • 
hkla yap1lmast ic;in memleket dort mm -
takaya aynlmt§hr. Arab bozgunculan 
§imdi ~:Ihassa nakil vasttalanm tahrib 
etmege c;ah§maktadtriar. Bozgunculann 

tamamen miistakil olarak devlet i§lerini 
idare eder. Sovyetler Birligi, bu cum ~ 
huriyetlerin hiikiiml!anhk haklanm hi • 
maye eder. 

Her cumhuriyet birligi serbestc;e ter • 
ketmek hakkmi haizdir. Cumhuriyetler • 
den her hangi birinin bir kanunla, birli -
gin bir kanunu arasmda taaruz mevcud 
oldugu takdirde birligin kanunu mute -
berdir. Sovyetler Birligi vatanda~lan ic;in 
birlik Sevyetier Birligi vatanda§hgi var • 
du. 

Sovyetler Birligi devletinin yiiksek ik
tidar orgam, Sovyetler Birligi yiiksek kon 
seyidir. Bu konsey, birlige terettiib eden 
biitiin hukuku icra eder. Konseyin ba§ • 
kanhk divam, Sovyetier Birligi halk ko
miserleri meclisi, halk komiserleri konse -
ye kar§J mes'uldiirler. Te§rii salahiyet 
yalmz yiiksek konseye aiddir. Yiiksek 
konsey iki meclisten te§ekkiil eder: Bir • 
lik konseyi ve nasyonalistler. 

Birlik koseyi, 300 bin niifus ba~t • 
na bir meb'us olarak Sovyetier Birligi va· 
tanda§lan tarafmdan se~ilen azadan mii· 
rekkebdir. N asyonalistler meclisi birligi 
te§kil eden cumhuriyetlerin ve muhtar 
cumhuriyetlerin yiiksek konseylerile muh
tar bolgelerin Sovyetleri tarafmdan her 
muhtar cumhuriyet i<;in J 0 ve her muh • 
tar bolge ic;in 2 meb'us olarak gostere· 
cekleri azadan terekkiib eder. 

Sovyetler Birligi yiiksek konseyi 4 se· 
ne ic;in sec;ilir. Bir kanun her iki meclis 
tarafmdan kabul edilince kat'iyet kes· 
beder. 

Birlik konseyi, konseyin reisile iki re· 
is vekilini sec;er. 

Nasyonalistler konseyi de bu konseyin 
reisini ve iki reis veklini s~er. Yiiksek 
konsey senede iki defa toplamr. Birlik 
konseyi ile nasyonalistler konseyi arasm
da anla§mazhk vukuunda mesele miisavi 
azah uzla~a komisyonuna verilir. Bir 
netice almamazsa, iki meclis bir kere da
ha meseleyi tetkik ederler. Gene bir ne • 
ticeye vanlmazsa yiiksek konseye ba~ • 
kanhk eden divan yiiksek konseyi dag1t1r 
ve yeni s~im tarihini tesbit eder. !ki mec· 
lis toplanarak yiiksek konseyin ba§kanhk 
ve divamm sec;er. Bu divan faaliyetten 
dolayt konseye kar§t mes'uldur. Yiiksek 
konsey iki meclisin mu§terek toplanhsm· 
da Sovyetler Birligi hiikumetini sec;er. 
Sovyetier Birligi halk komiserleri meclisi 
Sovyetler Birliginde adalet, Sovyetler 
Birligi temyiz mahkemesile cumhuriyet • 
lerin temyiz mahkemeleri yiiksek kara
rile ittihaz edilecek hususi ve halk mah -
kemeleri vasttasile tatbrk edilir. 

Sovyetler Birligi Halk Komiserleri 
meclisi yiiksek konsey tarafmdan a§agt
daki vechile te§kil edilir: 

Sovyetler Birligi Halk Komiserleri 
ba~kam, ba§kan muavinleri, devlet plan· 
Ian komisyonu ba§kam, kontrol komis • 
yonu ba§kam, Sovyetler Birligi Halk 
komiserleri, Stokaj komitesi ba§kam, 
yiiksek tedrisat komitesi ba§kam, Sovi • 
yetler Birligi Halk komiserieri §unlar -
dtr: 

Miidafaa, Dt§ !§leri, Dt§ tecim, Mii
nakale yollan, P. T. T. su iizerinde mil· 
nakaiat, a!br sanayi. 

Hem Sovyetler Birliginde hem de Bir
ligi te§kil eden Cumhuriyetlerde mevcud 
Halk Komiserleri ~unlard1r: 

Yiyecek endiistrisi, Orman endiisti
risi, T anm. Zahire ve hayvan yeti~tirme 
soH ozlan, Finans, !c; tecim, lc; f$1er, TU
ze, Gene! saghk. Sovyetler Birliginde 
mebus sec;imi miisavi ve dogrudan dog • 
ruya ve gizli usuide yaptltr. 18 ya~mda 
olan her vatanda$ se~mek ve sec;ilmek 
hakkmt haizdir. Bundan yalmz delilerle, 
mahkeme tarafmdan sec;im hukukundan 
bilhassa mahrum edilen mahkumiar miis· 
tesnad1r. 

Alman ikbsad Naz1r1 hu
giin Atinada bekleniyor 

iki noktada treni yoldan c;tkarmaga te -
§ebbus ettikleri haber verilmektedir. 
Bundan ba§ka bir koprii tamamile y1 • 
k1Imt§, bir digeri ktsmen tahrib edilmi§ ve hr. 
baz1 yollar da tahrib edilmi§tir. Biikre~ elc;imiz, Balkan mat-

Atina 12 (Hususi) - Alman !ktr -
sad N azm M. ~aht yarm burada bek -
lenmektedir. Doktor ~aht burada Yuna· 
nistan bankas1 erkam ve iktrsad Neza • 
retile Yunanistanla Aimanya arasmda • 

ki klering mukavelesi i~ile me~gul olacak 

ve Almanyamn Yunanistana harb leva • 
Zlml satabilmesi imkanlanm ara§hracak· 

Kudiis 12 (A.A.) - Siyonist polis buat miimessilleri §erefine 
§ef muavini gogsiinden bir kur§unia vu • 
rulmu§tur. Bu haber !ngiliz mahfillerin- bir ziyafet verdi 

HEM NALINA 
MIHINA 

Allah Belediyemize 
kuvvet versin! 

11 stanbulu imar edecek olan §ehircilik 
D mutehasS!6ile mukavelename imza • 

Iandt. Arttk, M. Prost, cografi va • 
ziyeti,. tabil manzaras1 itibarile diinyamn 
en giizel ~ehri, fakat «dJ§t seni, i<;i beni 
yakar>> nev'inden bir belde olan fstanbu· 
lun imar projelerini hamhyacak. 

Hamhyacait projeler bakumndan M. 
Prostun ve projelerin tatbikt itibarile de 
bilhassa Belediyemizin ne muazzam '"lr 
i§ yiiklendikierini dii~iiniiyorum da, 

- Allah kuvvet versin, diyorum. 

Modern bir §ehirde her§eyden evvel 
s1hhat bakunmdan yap1lacak biiyilk i§ler 
vard1r. Istanbul da, sthhi baknndan c;ok 
biiyiik himmetlere muhtac bir §ehirdir. 

Sehrin sthhi ihtiyaclanndan biri temiz 
havad1r. !stanbulu havalandtrmak, bii • 
yiik parklar, geni§ meydanlar, (square) 
skuer denilen kiic;iik mahalle bahc;eleri 

yapmak laznndu. Bir~ok sokaklanmtz, 
giine§ gormez: bunlan giine~lendirmek 
lazimdir. Giine§lendirmek I<;tn giine§e 
nazaran cadde ve sokaklanmmn istika • 
metlerini de&i§tirmek, binalann yijkselt· 
ligini azaltmak laztmdtr. 

~imdi §ehirlerde ideal ikametgah a • 
parbman degil hususi evdir. !stanbul ise 
aiabildigine apartnnanla§an bir §ehirdir. 
Aparhmanlarda odalar vard1r ki hava • 
ya, ziyaya, giin~e hasrettirler. Bunlara 
oda degil; zindan demek, verem yuva· 
st, romatizma memhat demek daha dog
ru olur. Biitiin bu sefertast gibi iist .. 
iiste yiikselmi§ aparhmanlann i~Ierini ha· 
valand1rmak lazundJr. 

Sehrin sthhi ihtiyaclanndan biri de la
gimlardu: fstanbvJ, la8un itiharile fakir 
bir §ehirdir. Sehrin hie; lajtmsJz olan ve 
pis sulan, meydanda akan klSlmlanm 
buaktlk, iptidai fakat saglam bir §ekilde 
yaptlmJ§ mevcud Iagtmlanm korle§tirerek 

yerine modern kanalizasyon yaphk. 
Y almz bunu hala i§letemedigimiz i~in, 
eski hayrata da ettik. Y eni kanalizasyon, 

sadece miistekreh kokular kayna~ oldu. 
Sehrin smhi ihtiyaclarmdan biri de su· 

lardu: Belediye Reisi, Muhiddin O's • 
tiindag, T erkos kumpanyast denilen be -

ladan kurtuldugumuzdanberi fstanbulun 
su i~ini cidden Islaha !;&h§tyor. Medenl 
§ehirlerde her ferdin kendi §ahsi ihtiyac-
lan ic;in yevrni I 00 litre, sulama ic;in, sa· 
nayi miiesseseleri ic;in de aynca adam ba
§IDa I 00 litre suya ihtiyac vard1r ki giin· 
de 200 litre su eder. fstanbulun niifusu· 
nu 700,000 kabul edersek yevmi 
140,000,000 litre suya liizum vard1r 
~imdi §ehre akthlan suyun, ancak yijzij~ 
miizii yikamaga kafi oldugunu soylemelt 

mubalaga olmaz. Bu 140 milyon litre 
suyu §ehre ak1tmak, lstanhulu sulamak, 
ytkamak, lagnnlanm bol su ile temizle .. 
mek Iaztmdu. 

Sehrin s1hhi ihtiyaclanndan biri de 
silpriintiilerin siiratle toplanmast ve im • 
hastdtr. !stanbul §imdiiik, supriintiilerini 
denize doker. Deniz de, bu supriintiileri 
ktytlara atar, o giizel sahiiier de le§ gibi 
kokar. 

~ehrin sthhi ihtiyaclanndan biri de 
dumanlardan ve tozlardan kurtulmaktrr. 
lstanbulda, az olmakla beraber, fabri .. 
kalann hemen hepsi §ehrin ic;indedir. 
(Vapur dumanlan da caba). Mesela 
T aksim stadyomunun etrafmda iic; tane 
fabrika, dumanlanm genderimizin ciger
lerine doldurur. T oza gelince, o bizim 
arhk zaruri levaztmnntzdan biri haline 
gelmi§tir. Sehrin en temiz yerlerinden biri 
olan Si§lide butiin ev e§yastmn tozlarun 

sabahkyin ahrsmtz, pencereleri ac;madan 
ogleyin iizerlerine pa.rmagtntzla imza a • 
tabilirsiniz. 

!stanbulu tozdan kurtarmak i~in. hu· 
tiin toz membalarile miicadele ebnek ge-
rektir. Soseleri asfalt yapmak, caddeleri 
avrupai bir §ekiide kaldtnmlamak, yan ... 
gm yerlerini kaldJrmak, bo§ arsalan a .. 
gaclamak ila laztmdtr. 

Su saydtklarnntz, modem bir §ehrin 
en iptidal saghk ihtiyaclandtr. (Diger 
siirii siiru ihtiyaclanm bir tarafa birakt
yorum). Bunlamz bir ~ehre §ehir denile· 
mez ki mamur bir §ehir denilsin. Onun 
ic;indir, ki yazJmizm ba§mda 

Allah Belediyemize kuvvet versin I 
dedikl 

de derin bir inhba has1l etmi§tir. Biikre~ 12 (A.A.) - Balkan mat· --~ 

Yunanistanda ayan te§kil buat konferansmm ac;1h§ celsesinden son- pARiS BORSASI 
ediliyor ra, Tiirkiye orta elc;isi, elc;ilik salonlann· Paris 12 (Husus1) _ Paris borsasmm 

Atine 12 (Hususi) _ Kanunu esasi ta- da bir c;ay ziyafeti vermi§tir. Ziyafette, bugiinkii kapant~ fiatlan §Unlarchr: 
dilattm muzakere etmekte alan 30 ki§i- M. Tituiesko ile D1~ t§leri Miiste§an M. Londra 76,40, Nevyork 15,19, Berlin 
lik teo::ril encu"men dlinkii i~"timamda ek- S 1 R d J k B Jk d 1 tl · 1 611,50, Bruksel 256,62 1/2, Madrid 207,25 

" ,. ave a u es o, a an ev e en e • Amsterdam 1026,75, Roma 119,70, Liz • 
seriyetle Yunanistanda ayan meclisinin 'I · b d I 1 · R 1 

_ «I en, mat uat e ege en ve omanya 1 bon 69,25, Cenevre 490,75, b-1-- 40 l/4. tesisine karar vermi§tir. Ayan meclisi- iii\.U.' 

nin salahiyetleri derecesi meclisi mab'u~ ve yabanct matbuat erkam hazn bulun • 40 5/8, kalay 185 12/6, altm ~ 1/2, 
sanca tayin edilecektir. mU§lardtr. gfunii§ 19 7/8. 
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[ :~~~e Bir mektub kigidmm habrah] 
Pembe tenimde, dizi dizi siyah inciler 

gibi stralanan §U kadm yaztsma bakt -
yorum da, beni muhabbet tellalhgmdan 
kurtarm1yan kaderime §B§tyorum. 

Ben, diinyaya, krep do §in olarak gel
mi§tim. Frengistanda, adtm bilmedigim 
lrir diyarda dogan bir top krep do §inin 
bir parc;asiJim. Oradan buraya kadar 
hep sandtk ic;inde kapah ya§ad1g1m ir;in, 
gozi.imii, diinyaya, Bahr;ekap1da bir tu
hafiyeci , dUkkamnm tozlu rafmda ac; -
tun diyebilirim. 

bahtiyar omrii c;ok gordiigi.i ben, na -
siyemde koskoca bir kahve lekesile, pek 
sevdigim sahibimin huzurundan kovul
duktan sonra, solugu once kirli c;ama -
~trlarm arasmda, oradan da, c;ama~tr -
cmm insafstz yumruklan altmda bir 
siirii kotek yemek ~artile, hizmetr;inin 
bohr;esinde aldtm. 

Bursa - Orhaneli 
yolunda bir kaza 

Bir kamyonet 100 met· 
rodan dereye dii,tii, 

~ofor oldii 

Piyango ke§idesi bitti 
30,000 liral1k biiyiik ikramiyeyi 

29,661 numara kazand1 
ISTANBUL: 
18 dans muslklsl (pHi.k) - 19 haberler 

19,15 muhtellf plaklar • 19,30 yocuk 

Diikkancmm beni yerle~tirdigi rafta, 
k:Jsmeti c;!lomyan k:Jzlar gibi saranp sol
mu§, diikkanda kalmi§, bana benzer ba§
ka kuma§lar da vard1. Diikkanc1, once 
biiyiik k1zlanm ba§ goz etmege c;al1§an 
ana baba gibi, mii§terilere, evvela o ta
pon mallan satmaga c;ah~Jir, fakat, ic;in
de benim de bulundugum krep do §in 
topunun glizelligini, mii§terilerin go -
ziinden kac;1ramazdl. Ben, ilkbahar giil
lerini k1skand1racak kadar pembe, el
masyayi hasedinden c;atlatacak kadar 
tirii tirildirn. Rakiblerim, y1llanmi§ toz
larmm altmda pineklerken, ben r;abu -
cak mii§teri buldum. 

Hayatta deger kazanmak ic;in, mUte -
madiyen benlikten fedakarhk etmek 
§art oldugunu, ilk defa bu diikkanda og
rendim. Kendimi ayrllmaz baglarla s1k:J 
stki yapi§lk sand1g1m koskoca top, tu -
hafiyecinin keskin makast altmda par -
c;alara ayrdmadtkc;a rJ.gbet goremecli. 
Topu herkes begeniyor, fakat kendi i§i
ne yar1yacak kadanm ahp iist tarafm1 
birakiyordu. 

Lakin, as1l fenas1, tuhafiy~cinin in -
safs1zhg1 idi. Toptan, mii§terinin istedi
gi uzunlukta' bir parc;ayt hain makasile 
bic;erken mutlaka gaddarhk ediyor, bi
zi, tezgahmm iistiindeki c;etelede, da -
marlanm1z1 koparacak gibi gere gere 
Qeki§tirdikten sonra bir vuru§ta kesi -
yor, yan1m1zdan ay1rd1~ arkada§unlzl, 
mli§teriye, mutlaka azas1 noksan ola -
rak veriyordu. Oyle ki, her birimizin a
zasmdan hirer parc;as1 gibi, benim de 
kolumdan ve budumdan hirer miktan, 
geride btraktlgim arkada§m iistUnde 
kaldt; mii§terimin eline noksaniilaza o
larak gec;tim. Agz1m, dilim yoktu ki der
dimi anlatayim. 

Beni alan mii§teri gayet glizel, son de
rece §lk bir kadmd1. Rafta pineklemek
ten kurtuldugum ic;in duydugum sevin
ci, mii§terimin canayakinh~ biisbiitlin 
artlrdt. Tortop biizlildiigiim paketin i
c;inde sallana sallana dUkkandan r;tk -
tun. · 

Bu bohc;ada, uzun, epey uzun bir is -
tirahat devresi ger;irdikten sonra, gli -
ni.in birinde, hizmetc;i ktz beni sandtk -
tan c;tkardt ve arkasma giydi. N e garib 
tecellim varmt§! ilk sahibimin strtmda 
iken bana musallat olan o hoyrat el be
ni bur ada da gelip bulmaz mt? Hizmet
r;inin strtmda kaldt~m mi.iddetr;e, cil -
dim o kadar c;ok eller tarafmdan htrpa
landt ki saymakla tiikenmez. 

Yava§ yava§ ic;ime bir bezginlik, vi.i -
cudiime bir gev§eklik gelmege ba§la -
mt§h; galiba ihtiyarhyordum. Siiziil -
dilm, bedenimde yer yer bereler hasd 
oldu. Hele bir defasmda, ihtiyarhgtmt 
kapatmak ic;in bana c;eki diizen verme
ge c;ah§an ktzgm iitii, ta gogsiimU oyle 
bir kavurw~ kavurdu ki, artlk felah bul
mtyacagtmt anlarum. Korktugum da ba
§tma geldi. Bu sefer hizmetc;inin bohc;e
sine de laytk gorUlmedim. Yerlere atll
dun, aylarca oradan oraya siiriindUm, 
durdum. 

Hie; unutmam, steak bir yaz sabaht 
idi. Birdenbire, burnumun ah§tk olma
dtgt pis bir koku ir;inde uyandtm. Al -
tlmda tekerlek gUrUlti.ileri, tepemde Vl

zlltlh bir kara bulut, etraftmda murdar 
kokular sac;an bir sUri.i igrenc; §eyler 
vardt. Biitiin bu alem hareket halinde 
idi. Bir arahk durduk, oldugutn yer bir 
kan§h, ben altta, bUtiin o pis §eyler 
iistte, bir yere yuvarlandtk. Galiba, ko
kularm deh§etinden bayllmi§ kalmt -
§tm; gozi.imii ac;hgtm zaman, kendimi 
bir eskic;inin c;uvalmda buldum. Etraft
ma bakhm, benimle beraber bir y1gm 
e§ya daha vardt. 

Bu c;uvalm ic;inde, uzun bir yolculu -
ga <;Ikhgtmt hatlrhyorum. Yolculugun 
sonunda, bu bir c;uval dolusu felaket -
zedeyi hie; tammadigtm bir memlekette 
biiyi.ik bir binaya soktular. Hepimizi, 
karmakan§tk bir halde, ic;i ek§i, ac1 su
larla dolu teknelere attllar. 

Bursa (Hususi) - Orhaneli yolun
da c;ok feci bir kaza olmu§ ve bir kam
yonet I 00 metro derinligindeki bir ucu
rumdan a~ag1 yuvarlanarak parc;a par -
c;a olmu~. ~oforu olmii~. otobiisiin sahibi 
ag1r surette yaralanmi§hr. Yak' a $Oy]e 
olmu§tur: 

Bandumah Mustafa Cavu~ admda bi
ri iki gi.in evve) Sevrole acentasmdan ye
ni bir kamyonet satm alm1~ ve ilk sefe

rini Orhaneliye yapmak i.izere ~ofor Go
nenli Mehmed oglu Hamdinin idaresinde 
olarak yola ~1kmi~hr. Kamyonet bu yo
lun en tehlikeli virajlarla dolu olan Ni
IUfer vadisine dogru inerken, ~ofori.in bir 

viraj1 diinmek iizere yaphg1 manevra ne
ticesinde kamyonetin arka tekerlekleri 
yolun u<;urumlu tarafmdan a~ag1 kay

mt~hr. Tam bu mad a ~ofori.in yamnda 
oturan iki yolcu ile $Ofor muavini tehli
keyi hissederek kap1y1 ac;1p kendilerini 
yere atmt§lard1r. F akat soforle sahibi oto
mobi] i<;inde kalarak I 00 metro derinlik

teki uc;:urumdan a~ag1 uc;up gitmi~lerdir. 
Bu sukut neticesinde kamyonet par<;a 
pan,:a olmu§, ~ofor feci bir ~ekilde olmii~. 
otomobil sahibi de ag1r surette yaralan

mt~hr. Sukut o kadar §iddetli olmu~tur 
ki: Sofiiriin bey nine yerdeki ta~ parc;:a
lan bile saplanmi~tlr. 

Yak'amn oldugu yere giden Muddei
umumi muavini F ehmi ag1r yarahy1 ve 
o]iiyi.i dereden <;Ikartmi§, mahaJlinde tah
kikat yapmJ§hr. 

( __ A_S_J~_- R_LiK __ iS_LE_R_i __ ) 
~ubeye da vet 

Uskiidar Askerlik :.?ubesinden: 
331 dogum!ulardan denlz sm1fma aynl

mJ~ olan gencler sevkedi!ecegl.nden lc;tlma 
giinii 15/ 6/ 936 d1r. Nakdi bedel vermek ls
tiyenler lc;tlma giin linden blr giin evveli
ne kadar bedellnl vereblllrler. ' 

Y oklamaya ~agudan 
siibaylar 

Bel?lkta§ Askerllk ~ubesinden: 
936 sene.sl hazlran yoklamas1 l!(ln bllu

mum yedek «i.ibayla.rm .,ubeye miiraca. 
atle adreslerini kaydettirmelerl ve ta~rada
kller de mektubla blldlrmelerl llan olunur. 

OEM OSTEN 
Me§hur Pliitarktn 

Haydar Rifat tarafmdan terclime 
edilmi~tir. 35 kuru . 

Dini merasim 

Hemen o glin, becerikli eller, kolumu, 
butumu bir par~a daha kestiler; beni bir 
ka~ saat ic;inde, kendimi tamyamtyacak 
bir bil;ime koydular. Giizel sahibim beni 
hemen arkasma giydi. Kendim kadar 
pembe, kendim kadar yumu§ak bir krep 
do §in topuna sanlmt§ gibiydim; saade
time payan yoktu. Tarifinden aciz ol -
dugum bu saadetin derecesini anlamak 
ir;in mutlaka krep do §in olmak ve be
nim - heyhat ki muvakkat bir zaman 
~in - yiikseldigim o mUstesna mevkie 
eri§mek lazundtr. 

Ben, oo.hibimin, kendime pek benzet
tigim teninden inti§ar eden baytlhcl ko
ku ic;inde mest bir halde iken, birden -
hire yakama, hoyrat, kaba bir el yapi§h. 
Bahc;ekaptdaki tuhafiyeci bile, alt§ve -
ri§in en kesad glinlerinde, bize bu ka -
dar htrpalayiCI bir elle dokunmami§ti. 
Ah§madt~m bu muamele kaqiSmda fe
na halde §a§trdtm. Hele giizel sahibimin, 
beni miidafaa etmek ic;in parmagtm bi
le k:Jmtldatmamasi, ne yalan soyliye -
yim, pek glicfune gitmi§ti. 

Haydi diyelim ki ben, bilmiyerek, is
temiyerek, kadm vi.icudlerini yumu§ak, 
parlak cildime sararak onlarm cazibe -
lerini artirmi§, giinahkar bir krep do 
§in parc;as1yd1m. Bu sefil akibet, diyelim 
ki, bana laytkh. Fakat, kiSactk omUrle
rini, nezleli, enfiyeli burunlarm elinden 
tstirab <;ekmekle ge<;iren zavalh men -
dillerin, boyunlarda, k1smeti baglanml§ 
insanlar gibi kor diigiim olup i§kence 
i<;inde inliyen bahtstz k1ravatlarm, a
yaklar altmda, hakir, zelil siiriinen c;o
rablarm ne kabahati vard1? Aramtzda, 
hayatlanm, sahiblerinin s1hhati ugrun
da heba ettikten sonra nankor bir tek
me ile firlabhp atilan paltolar, riyakar 
tebesslimlere zorla ortak edilip yerlere 
kadar igilerek insanlarm insanlara hu
lus c;akmasma alet diye kullamlan §ap
kalar, kirli viicudlerden tuzlu suya, tuz
lu sudan ktzgm kuma, ktzgm kumdan 
kavurucu gline§e si.irUne siiri.ine bir 
mevsimlik hakir bir omiir siiren renk 
renk mayolar da vard1. Bi.itiin bu bic;a
reler de, benirn gibi, nisyan kazamna a
blmaga mahkfun olmu§tu. 

14 haziran pazar giinii ;li§li Rum ki
lisesinde Dimitri Martaoglu (Eginli) 
nin istirahati ruhu ic;in dini merasim 
yapllacaktlr. Arzu edenlerin gelmelerini 
dileriz. 

Aman yarebbi, ne hoyrat eldi o! Son
ra, sonra ogrendim ki, her krep do §inin 
nasibi, mutlaka boyle tartaklanmak, 
htrpalanmakmi§! 

Her kemalin bir zevali varmt§, der -
ler. Bu, benim ir;in de mukaddermi§. 
Fakat benim zevalim pek erken ba§la
dt. Tuhafiyecinin dUkkanmdan c;tkti -
gtmm ikinci gUnii sabah1, giizel sahibim, 
sabah kahvesini ic;erken, birdenbire na
stl oldu bilmem, ba§Imdan a§agt kaynar 
kaynar bir §eyler dokiildii. Sahibim hay
k:Jrarak ayaga kalkti; yerde par~a parc;a 
yatan kahve fincamm sanki ben devir
mi§im gibi, ucumdan tutunca beni fir -
latti atti. Gidi§ o gidi§! Kaderin, bir gece 
lik - o da hayli rahatstz ge<;mek §artile -

i§te §imdi, pembe teni, dizi dizi siyah 
inciler gibi Siralanan §U kadm yaztsile 
bezenmi!~ ben, o ek§i, ac1 sulardan, ~e
§id c;e§id kazanlardan, tiirlii tiirlii rna -
kinelerden gec;ip, mektub ka~dt haline 
gelen, eski krep do ~inim. ic;imde, kirli 
<;orabdan §apka eskisine kadar nice siip
riintlinUn eseri var. ilk benligim, o umu
mi kazanm ktzgm buharlarma sanhp 
uc;tu. Fakat beni, bir parc;a krep do §in
den bir tabaka mektub kagtdl haline 
sokan kurnaz insanlar, ne yap1p ettiler, 
bana, gene eski bembeligimi vermege ve 
s1rhma, gene eski vazifeme benzer bir 
yUk yiiklemege muvaffak oldular. 

0 zaman, kadm vi.icudlerinin r;irkin 
taraflarmt ortmege, r;irkin olmtyanlan 
oldugundan glizel gostermege memur
dum; §imdi de kalbler ve diller ic;in ay-
ni i§i goriiyorum. 

0 zaman, beni s1rtmda ve sinesinde 
ta§Iyan giizel sahiblerim, kulag1mm di
binde, ba§ka kulaklara benim bile hay-

Yorgaki Martaoglu 

ran hayran di~ledigim, glizel sozler te
rennUm ederlerdi. ;>imdi de, tuhaf de -
gil mi, yeni sahibim, o sozlerin ttpk1 -
s1m, ama tipkisim, kutudan ~1kard1gt ta
bakalanma diziyor. 

Fakat, bu seferki akibetim, gec;en se
ferkinden daha feci olacak diye kor -
kuyorum. Kim bilir hangi sivri topuk -
lar, bagnm1 delecek, hangi manikiirlii, 
keskin hrnaklar agztmt burnumu y1r -
tacak, yahut, kimbilir hangi vefas1z er
kek eli, c;elimsiz vlicudiimU ate§e atip 
kiil edecek? 

Bazan dii§iindiikc;c, kendime bir te -
selli de bulmuyor degilim. Diinya hali 
bu, belli olmaz! Belki de, ba§ka ba§ka 
ellerden c;tkmt§, kendi cinsimden, ren • 
garenk mektublarm arasma sokulup, 
belime baglanan bir kordelfmm hima • 
yesinde uzunca bir omlir sUrer, arada 
s1rada vefah bir elin nlivazi§i, nemli bir 
gozi.in hasretli bakt~?ile avunur, giderim. 

HAMDI VAROCLU 

20,000 lirabk miikafat ta en son 
~ekilen 40 numaraya taksim edildi 

Tayyare piyangosunun haziran ke§i • 
desi di.in de Beyoglunda Asri sinemada 
devam etmi§, biitiin numaralar c;ekil • 
mi§tir. Bu ke§idenin en biiyiik ikrami _ 
yesi olan 30 bin lira 29661 numaraya 
c;tkmt§br. 

Bu numarah biletin bir par<;ast Sui _ 
tanahmedde Zeynebsultan sokagmda 21 
numarah evde oturan Adilededir. 

Gene bu ke§idenin 20 bin lirahk mii
kafati da en son c;ekilen kirk numara a
rasmda taksim edlimi§tir. Bunlar da 
~e§er yiiz lira kazananlar arasmdadtr. 
Ikramiye ile miikafat kazanan numara
lar ~·ra tertibile B§agtdadtr: 

30 bin lira 
29661 

10 bin lira 
20368 

Bin lira 
1705 

600 lira kazananlar 
226 478 1169 1182 1452 1448 

1553 2952 3977 4062 4163 4707 
5777 7073 7183 7323 10120 11584 

12334 12461 12987 13175 13735 14017 
14615 15800 15824 16823 17094 17108 
17596 17811 18042 18267 18948 18976 
19159 19514 19787 20778 21012 21251 
21683 22109 . 22601 22683 22753 22819 
23204 24002 24036 24047 24359 25531 
25629 25668 27257 28292 

150 lira kazananlar 
3118 3637 3863 4430 5580 8147 
8614 9132 9593 9938 10371 10774 

11014 12307 13133 14698 15359 16818 
17' .. 17551 17817 18320 18390 18760 
2191~ 21918 22499 25497 26505 

I 00 lira kazananJar 
415 482 905 1463 2876 3258 

3362 5607 5721 6701 8229 8410 
8415 9506 9524 9802 9889 10336 

10745 11841 11926 12387 13009 t32M 
13809 15179 17210 17844 18596 18729 
19109 19598 19779 19786 20395 23129 
23260 23397 23719 25022 25099 25495 
25491 26076 26345 26395 26454 27128 
27570 27743 28785 29463 29487 29637 

50 lira kazananlar 
388 416 812 1040 1095 1157 

1185 1262 1745 1879 1941 1957 
2204 2298 2877 3069 3082 3275 
3342 3387 3518 3523 3531 3855 
3905 3919 4054 4057 4185 4310 
4404 4472 4543 4627 4861 5062 
5333 5655 5846 5882 5926 6016 
6069 6125 6373 6444 6445 6530 
6799 7008 7059 7101 7236 7361 
7444 7971 8133 8179 8452 8805 
8831 9113 9219 9316 9519 9605 
9652 9787 9765 10027 10062 10276 

10427 10730 10834 11007 11206 11375 
11458 11506 11522 11524 11660 11731 
11741 11903 12194 12781 12802 12836 
12914 12923 13073 13391 13422 13458 
13746 13764 13820 13948 13962 14188 
14469 15209 15212 15242 15408 15425 
15497 15660 15911 15998 16075 16085 
16130 16132 16178 16278 16520 16527 
16599 16773 16832 16917 17200 17203 

17252 17437 17635 17679 17703 17882 
18475 18837 19053 19097 19104 19127 
19547 19564 19711 19744 20064 20270 
20362 20442 20505 20618 20679 20896 
20935 21280 21311 21350 21716 22059 
22073 22262 22355 22728 22976 23055 
23105 23171 23661 23705 23835 23993 
24115 24220 24258 24421 24574 24658 
24811 24835 24922 24978 25035 25696 
25737 25776 25789 26185 26360 26440 
26554 26632 27396 27718 27872 27941 
27953 28163 28682 28972 29031 29067 
29407 29488 29529 29759 29867 29876 

30 lira kazananlar 
86 247 881 1012 1145 1173 

1193 1331 1693 1734 1748 1960 
1975 2023 2114 2276 2437 2465 
2497 2558 2719 2976 3084 3225 
3238 3904 4073 4135 4520 4589 
4862 4886 4923 5045 5322 5366 
5532 5827 5867 6066 6176 6177 
6377 6421 6460 6480 6594 6623 
6703 7061 7388 7393 7414 7432 
7492 7450 7611 7648 7669 7780 
7929 7953 7998 7999 8051 8121 
8300 8545 8571 8581 8749 8856 
8880 8945 9065 9263 9518 9545 
9849 9899 9923 9993 10029 10050 

10235 10248 10318 10470 10519 10545 
10691 10696 10720 10886 10889 10891 
10930 10991 11003 11018 11041 11076 
11160 11404 11889 12085 12407 12433 
12495 12578 12629 12758 13075 13236 
13257 13555 13606 13762 13975 14141 
14339 14729 14751 15414 15496 15531 
15542 15938 16006 16217 16448 16502 
16553 16598 16600 16694 16769 16900 
16939 16993 17129 17163 17256 17271 
17291 17367 17540 17575 17786 17849 
17950 18052 18066 18118 18167 18205 
18250 18471 18537 18572 18692 18794 
18984 18997 19177 19270 19307 19328 
19394 19519 19773 19846 19847 19951 
20206 20272 20349 20418 20582 20612 
20804 20862 20888 21001 21455 21470 
21682 21814 21938 21981 22061 22117 
22216 22225 22298 22455 22516 22677 
22751 22780 22839 22973 22992 23009 
23385 23406 23529 23728 23750 23862 
23883 23900 24262 24430 24625 24629 
24663 24730 24878 24948 25033 25131 
25158 25175 25294 25431 25452 25484 
25542 25545 25614 25693 25743 25773 
26231 26782 26791 26856 26978 27028 
27126 27390 27495 27699 27725 27773 
27887 27913 27945 28034 28110 28117 
28211 28618 28843 29016 29070 29087 
29257 29276 29915 29934 

MEVLiD 
Tisalya Yeni§ehir e§rafmdan Attf 

Bey zade pek sevgili babannz ve pek 
ktymetli ve sevgili zevcim merhum Bay 
M ahmud Fuad Tayfur oglunun ruhuna 
ithaf edilmek iizere haziramn 14 iincli 
pazar giinli saat iic;te Arnavudkoy ca -
mii §erifinde Mevlidi nel;>evi ktraat e
dileceginden akraba ve eviddas1 ile 
kendisini sevenler davet olunur. 

Miibarek Tayfur oglu 
Unvan Tayfur oglu 
Fatma Fuad Tayfur oglu 

Uskiidar Hale Sinemas1 
KONTiNANT AL 

TAKSiM- 8-AH~ESiNDE---. 
Bu ak~am sezonun ilk galast 

S M A R T B 0 Y S Viyana caz orkestras1 ve diinyanm 
tamnmi§ biiyiik san'atkarlannm 20 biiyiik numaras1 iJe 
GALA SUVARESI 

KARAMBA'y• 
gorunuz. Teleton: 43703 

Hava musaid olmad1g1 takdirde biiyiik salonda olacakhr 

. Be~i k1rk iki ge~e kendimi bir tehlikeye sokmam1~ olmak 

icin Strafford ismini terketmi~tim. Ro -

terdamda beni herkes sonradan aldtglm 

Jim Douglas adile tamyordu. Bunun se

bebini ara~tmnalan gayet tabii olan res

mi makamlara ne diyecek ve nas1l bir 

izahla onlan ikna edebilecektim ~ 

ve orada ailemle eski arkada~lanmt bul -
dum. 

Pariste, hastanede iken benim gibi 
cephede yaralanarak buraya getirilmi~ o
lan birisile tam~hm ve ktsa zaman zarfm
da ondan ho~lanarak ahbab oldum. 0 
da bir fngilizdi ve ismi Henry Marcus 

T ampletondu. 

ladim ki ziyaretinden bir maksad ve bir 

gaye vard1r. 
yor~» Fakat sozlerile hal ve tavnndan; 

bundan haberi olmadtgmi, ancak bir te

sadi.if sevkile bu §ekilde konu§lugunu an
ladtm, 

«Camhuriyet» in zabrta romant: 78 

Yazan: Charles de Richter 

Bu benim her zaman imrendigim bir 

macera hayat1yd1 ve arkada~lanm l<;tn 

daha ziyade haz ve saadet te~kil ediyor

du. 
Eger iic; sene sonra c;ok muazzam bir 

hadise blitun viis' at ve fecaatile kiirenin 

iizerine c;ullanmasaydt her~ey yolunda gi

decek ve bu macera ile o saadet devam 

edecekti. Lakin olmad1, dedigim hadise 

patlak verdi; Cihan Harbi ilan edildi. 

Once akiima hemen fngiltereye don -

mek geldi ve hatta hareket etmek i.ize

reydim. Lakin arkada~lanmm beni sok

tuklan ~upheli vaziyet ayag1m1 baglad1. 

- 1tt11 .._ ~~· e girip te onlar

la beraber c;~h~maga ba~lacftl:tan ~onfa 

Bu ~erait ic;in yapacagtm bir muracaat, 

gayet tabii olarak ~uphe uyandtracak ve 

belki de dolaytsile arkada~lar:mm vaziye

tini tehlikeye dii$iirecekti. 

fngiltereye gitmekten vazgectim, onla

nn dedigini tuttum ve Alman ordulan 

Bekika topraklarm1 cignedigi gunlerde 

Parise hareket ederek Legion Etran -

ieree yaztldtm. 
Pariste ikametim uzun si.irmedi. Bu 

k1taata ilk yaztlanlarla beraber cepheye 

ve ate$ hattma sevkolunmu~ ve omzum -

dan agu surette yaral.:marak, mefluc bir 

kolla tekrar aile ocagtma iade olunmu§· 

tum. 0 zaman gene Roterdama dondiim 

Biiyiik mekteblerden diploma alm1~ bir 

adamdt ve harbedildigi malarda aske

r! muteahhidlik yapiyordu. 

Henry Marcus Tampleton hastane -

den, bend en evvel <;Ikh. Fa kat Holanda

ya gelerek beni bulaca!\Im vadetti. Ay

nhrken giilerek: 

- Kimbilir, diyordu, seninle iki ki~i 
giizel bir i~ yaparak beraberce zengin ol

mJyacagtmizl kim bilir? 

Holandada iken ondan bir ~ok haber

ler aldtm ve aradan iki ay gectikten son

ra bir giin evime geldi. 

Onun geli~ine c;ok sevindim ve agula

maga ca!t~hm. F akat <;ok gec;meden an-

Bana, adeta bir heyecan i~;inde sor -

du: 

- Nastl, her zaman bir servet yap -

mak h1rsm1 giitmiiyor musunuz ~ 

Ona cevaben daima boyle bir arzu ve 

hayal ile endi~elendigimi, lakin giinden 

giine §iddetlenen harbin, bugi.in icin ol -

dugu kadar yann i~;in de bu arzunun ta· 

hakkukuna imkan btrakmiyacagmi soy -
ledim. 

- Poh, dedi, ne yapmak ve nasd 

hareket etmek laz1m geldigini bilmiyor -

sunuz da on dan 1 F arkmda m151mz ki 

Holanda maceraperestler icin daima mil

said ve mukaddes bir yerdir; hatta $im -

di harbden evvelkine nisbetle daha fazla 
mi.isaiddir? 

Biraz taaccub ve olduk<;a merakla 

yiizi.ine bakhm. Kendi kendime «acaba 

benim eski maceram1 ve mnm1 m1 hili -

Ak~am, bir meyhaneye gitmek baha

nesile beni nhhm iizerinde bir yere go -

turdii ve orada bana ge)i§inin sebebile 
projelerini anlath: 

- Harb bi.iyiik devletler ic;in fena gi

diyor, dedi, mi.istemlekelerin miidafaasi 

!ngiltere hiikumetini c;:ok me~gul etmekte

dir. Lakin muharebenin bi.iti.in cephelerde 

ba~lamas1 ve devam1 silah ve miihimmat 

itibarile mi.i~ki.il vaziyetler ihdas etti. Bu 

sebeble lngiltere Harbiye Nezareti, yap

tigim bir teklifi ehemmiyetle nazan iti . 

bara aldt. 

Cok iyi biliyorum ki Holandada bir • 

c;ok gizli silah fabrikalan var ve bunlar 

Almanya hesabma c;ah§Iyorlar. 

lArka.n var J 

hlkayeler - 20 r;ocuk mu.siklsl, 
20,30 stiidyo orkestralart - 21,30 son 
Ier. 

Saat 22 den sonra Anadolu Aj 
gazetelere mahsus havadls servls1 
cektlr. 

viYANA: 
19,20 kan§lk yaym • 20,05 haberler, 

raporu, eglencell yaym • 20,30 m 
22,45 filimlere dair - 23,05 haberler -
keman konseri - 24,05 cazband takl!nl 
24,35 eglenceli musikl. 

BERLiN: 
19,05 spor, gramofon - 20,05 konser, gll

niin aklslerl, haberler - 21,15 opera parv~~' 
Jan • 23,05 haberler, hava raporu, spor ' 
23,35 pazar giiniine haztrltk • 1,05 dans tt~ll' 
slklsl. 

BUDAPE$TE: 
18,05 Qlngene musikisi • 19,05 kart~ 

yaym ve konser - 20,50 lkl plyes -
muhtellf milletlerln muslkllerinden niinlll
neler - 23,45 Qingene m uslkisl • 24,35 gra
mofon - 1,05 son haberler. 
BUKR~: 
18,05 gramofon - 19,05 havadls, kon¢· 

konferans • 20,30 konserin devam1, konft' 
rans - 21,25 dans musikisl, haberler-22,5! 
gece konseri, fransiZca, almanca haberle!' 
24 haberler, sonra konser. 

LONDRA: 
18,20 '<OCUklarm zamam, havadls, orkeS' 

tra konseri ve salre • 21,05 konu~?ma, ttl~~' 
slki - 22,35 agiZdan iifleme aletler or¢ 
tras1, havadls - 23,35 dans muslklsl, !stir•· 
hat esnasmda haberler. 

PARIS fP. T. T.]: 
17,35 cazband takimJ • 18,05 borsa • ts.!C 

cazband tak1m1 - 19,35 havadis - 20,35 silt' 
prlzler - 21.05 haberler _ 21 ,15 operako:tnil 
blnasmdan naklen « Sevll berber!,. 

ROMA: 
19,30 yabanc1 dillerde yaym • 20,05 II' 

man haberlerl, gramofon - 20 10 seyyablil' 
rm zamam, Esperanto . 20,25 'yabanct dil' 
Jerde haberler - 20,55 Yunanistan Icln 'P 
ym - 21,10 haberler, havadls - 21,40 p!yt$ 
cazband takJmi, konuo$ma . 23,35 cazballd 
takimi. lstirahat esnasmda haberler. 

Nobetc.i Eczaneler 
~u gece nobetgl olan eczaneler §unlardll': 
Istanbul cihetindekller: 
Aksarayda (Zlya Nurl), Alemdarda (~' 

sad), Baktrkoyde (lstepan), Beyaz1ddl 
(SJtki), Em1noniinde CBenasonJ, Fenerdl 
CAr !f). Karagiimriikte (ArifJ, Kiic;iikpaz~· 
da (Hikmet Cern II). Samatyada (Erornosl 
*hreminlnde CA. HamdlJ, ~hzadeba,J!l' 
da CHamdlJ. 

Beyoglu clhetlndekller: 
Galatada CKapdyi), Haskoyde (Ha~l 

Kastmpa~ada (Merkez), Sanyerde (Nut! 
l;!l~llde <MagkaJ, Takslmde Citlmad), (Kf!Y 
Yolp, (Tarlaba§I). 
U~k~.dar, Kadlkoy ve Adalardakller· 
Btiyukada_~a <Merkez), Heybel!de CYU 

sun' Kad:.ko~, Altiyolda (Mer ezJ' M5cfa.d< 
CMol!al, Uskudar, Qar§Iboyunda c6mt' 
Kenan). 

EVLENME 
Uskiidar Belediye sertabibi doktol 

Nureddinle Bayan Seniyenin evlen# 
merasimi diin ak§am Parkotel salonlS ' 
rmda tes'id edilmi§tir. iki tarafa da 58' 
adetler dileriz. 

lrtihal 
Ceridei Havadis ve Saadet gazetele!1 

sahibi Fethi Uzkanm karde§i Salim tJj· 
kan iki glinliik bir hastaltk neticesin ' 
de vefat etmi!? ve cenazesi dUn ttskiidal'' 
da Baglarba~mdaki hanesinden kaldltl' 
larak Karacaahmedde ailesi mezarl1~1 
defnedilmi!;tir. 

C: YENi ESERLER J 
AGA<; 

_(Agac;) m 11 inci saytsl bugiin ~~~ 
~c;mde Necib Faz1l, Ziyaeddin Faltf1· 
I. Galib, Salih Zeki, Asaf Halid, Selill' 
Tevfik, Mirac;, Cevdet Kudret Fikret f. 
dil ve ;>erif Hulfisinin yazll~n ve sail 
yaz1lar, kronikler ve resimler. (Aga~1 

memleketin yegane san'at ve fikir mee' 
muastdir. Biitlin miinevverlere hararet· 
le tavsiye ederiz. 

M. T urhan f an1n 
eserleri 

1 - Cern Sultan. Tarihi romiiJJ· 
<;ok sevilmi~ ve ~ok begenilmi~ :a.e· 
fis bir eserdir. Fiatt yetmi§ be~ 
kuru~. 

2 - Kadm avctst. i~timai ve ede
bi roman. Gi.ildi.iriirkcn, dii~Undii • 
riir, heyecandan heyecana dU~i.iriit· 
Fiah: Yiiz kuru~. 

3 - Timurlenk. Muhte§em bit 
devri zarif bir ushlbla eanland1 • 
nr. Fiah: Bir lira. 

4 - Tarihte Tiirkler it;in soyle· 
nen sozler. Btiyi.ik emeklc derlen • 
mi§ hiiki.imleri ihtiva ediyor. HeJJI 
zevk, hem hilgi verir. Fiatt yinlli 

be11 kuru~. 

Bu nefis eserleri Cumhuriyel 
miicsseselerinden tedarik edebilit' 
siniz. Posta iicl'Pti almmaz. 

HALK OPERETi 
TAKstrJ 
bah~esinde 

Pek yaktnd,_ 
Biiyiik haz1rb~" 
larla yeni kadt11 

yeni orkeatr' 
yeni balet 

heyeti 
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r 
I TERBiYE BAHiSLERi ' Y eni Leh ve Bul· 

gar el~ileri 
II 

P olonyaiiiarin 
sairi Adam 
' 

milli biiyiik 
Mickiewicz 

-1-
Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 

(George Sand) m (Goethe) ve 
(Byron) Ia ayni seviyede buldugu Po -
lonyanm bu biiyiik milli §airinin pek W 
reflj olan edebi hayah hakkmda Avrupa 
dillerinin hemen hepsinde eserler yaz1l • 
llli§ ve kritikler yapiimi§hr. Polonya ta
rihinde layemutlar masma gec;en ve deha
dan nasibi olan hiirriyet mi.icahidi milli 
§air (Adam Mickiewicz) hakkmda be • 
nim ilave edecegim birkac; sat1rhk med
hiyenin bi.iyiik bir yer tutm1yacagmi hili
rim. (Louvre) sa~aymm salonlanm §eref
lendiren tablolarm kar§Ismda hayranhk 
duymak nas1l san'ata kar§I bir hi.irmet va
zifesi ise, bir milletin istiklal yolunda can 
verenlerini takdir de zannederim bir in
sanhk §iandir. 

hte (Mickiewicz) ate§li yazilan, can
h §iirlerile vatanda§lanm hiirriyet ve is • 
tiklal miicadelesine hamhyan bir ihtilal 
§airidir. 0 manzum, mensur bi.iti.in yazr
lannda esaret boyundurugunun elemle • 
rini, acilanm, JS!Irablanm terenni.im et • 
mi~tir. 

$airin c;ocukluk hayah memleketinin 
kara giinlerini gormekle gec;mi§, Rusya, 
Almanya ve A vusturya arasmda par -
c;alanan Polonya bu hassas ~ocugun da 
kalbini par~alami§hr. 

1815 te Mickiewicz (Wilno) Dniver
sitesine girdi. Orada filoloji, tarih ve e
debiyat derslerine biiyiik bir a§kia kendini 
'\l'erdi ve c;ok gec;meden iki miihim talebe 
cemiyetinin en faa! eleba§ilan masma 
g~ti. T ahsilini bitirdikten sonra ilk i§i 
cehaletle mi.icadele etmek ve halkm en 
a§ag1 tabakalanna kadar talim ve terbi
~eyi yaymak i~in bir te§kilat vi.icude ge
hrmek oldu. Gencligi harekete getiren 
heyecanh fikirleri (Ode a Ia jeunesse) 
adh eserinde yazthdir. 

Halkm itikad ve an'anelerile (U -
gende) larmdan miilhem olarak viicude 
getirdigi iki manzum eser • ki bunlardan 
biri (Les ai'eux) digeri (Grazyna) d1r • 
~iit~n memlek~t. genc;ligini heyecana ge _ 
tirmi~, onlan Ishklal miicadelesine haZir
lamt§llr. 

(Les a'ieux) cesedler oliilerle diriler 
i '1 ra mda bir rabtta zinciri ~ 

dir. Grazyna ise on yedinci a!uda Litu -
vanyah bir Prensesin vatamm dii~man is
tilasmdan kurtarmak ic;in yaphg1 kahra
manca fedakarhklan terenni.im eder. 

Ne yazrk ki c;ok sevilen ve kendisin • 
den c;ok §ey beklenen bu milli §air <.;arhk 
Rusyasmda siyasi endi§eler uyandmm§ 
ve giini.in birinde bir vesile ile yakalamp 
hapse tikilmi§IIr. Alh ayhk bir zindan 
hayatmdan sonra, Siberyaya siiriilmii§ -
tiir. Artik bir daha memleketine donmek 
ona nasib olmami§hr. 

Be§ y1l si.iren bir menfa hayatmdan 

Besiktasta 
' ' 

sonra 1829 da Bohemya yolile Alman
yaya, 1svic;reye nihayet Romaya gidip 
orada yerle§mi§tir. Mickiewicz Ramada 
iken Polonyada 1830 isyam oluyor. 
Memleketine donmek i.izere yola c;1kiyor. 
Fa kat hududlan gec;mek mi.imkiin olmu
yor. 1831 de Ruslar V ar§ovayi i§gal e· 
diyorlar. Bu hadiseden sonra Polonya • 
nm (Diete) meclisi azalan ve Polonya 
ordusunun ileri gel en zabitleri F ransaya 
hicret ediyorlar. Mickiewicz muhacirler
le temas ediyor. Onlardan memleketine 
aid biitiin derd ve elemleri goz ya§lan 
dokerek dinliyor. Vatanda§larmm ugra • 
d1g1 bu biiyiik musibeti «Ecdad» adh ese· 
rinin i.ic;i.inci.i cildinde tasvir ediyor. Bu 
kitabda bi.iyiik §air Allahtan hesab so • 
ruyor ve yalmz Polonya ic;in degil bi.i
tiin be§eriyete musallat belalann, afetle
rin hesabm1 soruyor. Bu eser Avrupada 
romantizm aleminde 0 kadar bi.iyi.ik bir 
alaka uyandmyor ki en bi.iyiik edibler 
onu (Goethe) ve (Byron) Ia ayni ayarda 
gormege ba§hyorlar, 

(Mickiewicz) in siyasl ve ahlaki sa • 
hada oldugu gibi icrtimal ve terbiyevi mu
hitlerde de yeri vardu. Beynelmilel bir 
kiymeti olan ve onun dehas1m ortaya ko
yan bir §aheser daha ~1kanyor. Derhal 
ingilizce, almanca, italyancaya terci.ime 
ediliyor: 

(Monsieur Thadee) I Bu eserde §air 
Polonya asilzadelerinin hayatlm bi.iti.in 
teferruatile anlatJyor. On dokuzuncu as
nn ba§langtcmda Polonyanm ge~irdigi 
inkiiablan gosteren bu tarih kitab1 edebi
yat noktasmdan tam manasile bir §ahe • 
serdir. 

1839 da Lozan Oniversitesinde bir y1l 
Latin edebiyah tedris ediyor. Ondan son· 
ra Fransa kendisine (Collige de France) 
da Islav edebiyal! kiirsiisiinii teklif edi -
yor. Orada tam dokuz y1l bu vazifeyi 
bi.iyi.ik bir liyakatle yap1yor. 

I 854 te Ruslarm Tiirklere kar§I ac;hg1 
biiyiik muharebe (Mickiewicz) de istik
Ja] i.imidleri uyandmyor. F rans1zlarm 
Ti.irklerle beraber olu§u bu iimidlerini bir 
kat daha takviye ediyor. 

1855 te Tiirk ordusunda bir Polonya 
taburu tqkil e~ek iizere e!ki Polonya 
zabitlerini beraber ahp lstanbula geli -
yor. 1855 te 1stanbulda ~1kan kolera 
zavalh §airi bi.iti.in i.imidlerile beraber ahp 
gotiiriiyor. 

Polonya bu dahi §airin ate§li ve heye
canh §iirlerile yeniden dirilmek mucize • 
sini gosteriyor. F akat ne yaz1k ki, bunu 
(Mickiewicz) goremiyor. 

Bi.iti.in Polonya (Mickiewicz) in kiy
metli hatiralanm sinesinde sakhyor ve her 
sene onun oldi.igii giini.i kutluluyor. 

Selim Strrt Tarcan 

KlZllay Haftast, yurdumuzun her tarafmda sevin~le kar§tlandt ve ne§'e ile 
kutlulandt. Bu resim Be§ikta§ Ktztlay §Ubesi tarafmdan tertib edilen musa -
mere esnasmda verilen temsilden bir sahneyi gostermektedir. 
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SERSERI 

Yazan : Server Bedl 

- Paray1 ben size versem de siz on-~ - Nasi! verdiniz, §a§Iyorum. 
lara verseniz olmaz m1? diye sordu. - Nic;in? Siz bana vermemi soyleme· 

- Hay1rl Hatta ben eve girmiyece - diniz mi? 
2irn. Kap1da, otomobilde beklerim. Siz - Dogru ... F akat ... 1ktidar meselesi. 
Verir, gelirsiniz. Evinize kadar gotiirii • - Di.in fzmirden mektub ald1m. Cift· 
rUrn sizi. ligin muamelesi bitmi§. Benim hissemi 

- F akat ben ... Ben sinemaya gide • banka ile gonderiyorlar. 
cektim. ~adi bu sozleri hie;; duymami§ gibi 

- Beraber gitsek olmaz m1? yaparak: 
- Beraber mi? - Bakahm, dedi, Hindli !Yantay1 na· 
- ~ok isterim, c;ok rica ederim. stl bulacak I 
Sadinin sesinde kuvvetli bir istek ve - Bir taraftan bana para verdiren de 

Yalvan~ vard1• Ktz mukavemet edemedi. bu merak ... 
. Madam Afronun aparllmanma yalmz Otomobil sokagm ic;inde durdu. 

8Itti ve be§ dakika sonra geldi. Sinema tenha idi. Sabahat belki haya-
- Yiiz lira verdim, dedi, ii~t gi.in son· tmda ilk defa bir erkekle sinemaya geli-

ra c;;agtnyorlar, yormu§ gibi i.irkek adunlarla onden yi.irU· 

itimadnamelerini Reisi-
cumhura takdim ettiler 

Ankara 12 (A. 
A) - Polonya bi.i 
yi.ik elc;isi M. Mi -
chel Sokolnicki sa -
at 16 da, Bulgaris -
tan elc;isi M. Teo -
dor Hristof ta saat 
17 de <;ankayaya 
giderek Cumhurreisi 
Atatiirke itimadna -
melerini takdim et • 
mi§lerdir. M. Michel Sokolnicki 

Atatiirk saat 18 de de !ran bi.iyi.ik el
c;isi Halil F ahimiyi hususi olarak kabul 
etmi§tir. 

!ran biiyiik elc;isi Cumhurreisine S. M. 
fran ~ehin§ahmm el yaZJSile bir mektu
bunu vermi~tir. 

M. Sokolnickinin terciimei hali 
M. M. Sokolnicki 1880 de . dogmu§ 

yi.iksek tahsilini Paris, Berlin ve Heidel
berg Oniversitelerinde yapmi§ ve filozofi 
doktoru payesini kazanmi§hr. T arih ve e· 
debiyat i.izerinde muhtelif eserler ne§ret
tikten sonra 1917 de Var§ova Serbest 0-
niversitesine ve Siyasl !limier mektebine 
profesor tayin olunmu§tur. 

Bi.iyi.ik Harb esnasmda miiteveffa 
Mare§al Pilsudski ile beraber ve onun 
mi.i$aviri olarak c;ah$mi§hr. Polonya mil
l! komitesi umumi Htibligile Mare§alm 
hususi kB.tibligini yapmi§hr. 

Miitarekeden sonra Polonyamn Paris 
sulh konferansma gonderdigi heyette a -
za olarak bulunmu§tur. 

1919da Londra sefareti mii§avirligine, 
1920 de elc;i ve fevkalade mi.imessil o • 
larak Finlandiyaya gonderilmi§tir. 1927 
de Polonya Hariciye Nezareti merkez 
umumi mi.idiirliigi.ine getirilmi§, 1931 de 
de Kopenhag el<;iligine tayin edilmi§tir. 

M. M. Sokolnicki memleketinde ve 
ecnebi memleketlerde daima hi.irmet ve 
muhabbet kazanmi§ kiymetli bir diplo -
mattu. -------
Bugday Ofisinin 
Biran once 
Kurulmas1 lazimCIIr 

[Ba~makaleclen clevam] 

y1l kat'iyetle saglanabilir. Meselenin ta • 
savvur edebilecegimizden daha bi.iyi.ik 
ehemmiyeti vard1r. Be§ alh y1l once ha
tir ve hayalimizde bile yokken Ti.irk 
bugdaymm ihracat mah haline getiril • 
mesi memleketimizin ekonomi hayahn -
da ba§hba§ma bir ink1lab say1lmaga de
geri olan bir meseledir. Bu hakikati an
lamak i~Yin §Unu bilmek yeter: Biz 1920 
y1hnda Ankaraya gittigimiz zaman Ti.ir
kiyenin sahil §ehirlerinden ba§ka Eskiw 
hir ve Ankara gibi dahil §ehirleri • 
ne kadar yabancl bugday ve unu gelip 
sarf ve istihlak olunuyordu. ~imdi ise 
Cumhuriyet devrinin yorulmaz c;ah§ma • 
Ian sonuncu olarak, eger bir parc;a dik· 
katli c;aiJ~masim bilirsek, her sene Ana
dolu yaylasma di§andan bugday bedeli 
olarak on be§ milyon TUrk lirast girmesi 
imkanlan hast! olmu§ bulunuyor. 

Bu imkam kat'ile§tirmek lazimdir ve 
bu ugurda nekadar dikkat ve itina gos -
terilirse yerindedir. Bunun ic;in sarfolu • 
nacak belliba§h gayretlerin ba§mda biz· 
ce bir bugday ofisinin te§kili geliyor. Ev
vela bunu yapahm hele. 

YUNUS NADI 

Finlandiya borcunu verecek 
Va~ington 12 (A.A.) - Finlandiya, 

Amerika hiikumetine 15 haziranda va
desi hiilUl eden 164,315 dolar taksiti 5-
deyecegini bildirmi§tir. 

yerek salonun az gorecegi bir ko§e sec;ti; 
boylece daha fazla ~iiphe uyandiracagi· 
m ya bilmiyor, yahud bundan c;ekinmi • 
yordu. Eline ilam ahnca: 

- A... John Crawfordun filmi var • 
mi§ ... Ben o kadar severim ki ... F akat u· 
nuttum hepsini... Hangi filimlerdi ... 

- Douglasm oglile evlendi degil mi? 
- Ya ... Ya ... Tamam ... 
- 8 .nra da aynldilar galiba ..• 
- Evet, ne i.izel hatnhyorsunuz. 
Filim c;ok a§lkane ba§hyordu. $adi 

dudaklanm k1za yakla§tirarak, titreyi§in· 
de sahtelik olm1yan ve riizgar halin,de 
bir sesle sordu: 

- Hie; sevdiniz mi? 
K1z bu suali duymamt§ ·gibi durdu; 

~adi ba§ml geri c;ekerken Sabahat mml
dandt: 

- Perde arasmda size anlatmm. 
Filmi seyrederken ikisi de hayretler i

c;;inde idiler. Sabahat vak'anm en basit ta· 
raflarma bile hayret ederek omriinde ilk 
defa sinema seyrediyormu§ gibi 11k s1k 
«a .. -•. a ••• » diyordu; $adi 9e onun bu sa· 

Harb ~arkta kopacak gibi 

«<;in delidir ve onu 
kurtarmak lazimdir ! » 

D agampur Mihracesi Sir Siman
dal Setalvald §ehrimize on gun 
ic;in konuk geliyor. Dagampur, 

1845 te say1lan 220 olmak iizere tesbit 

Bu feryad1 koparan <;inli muharrir «Onu 
kurtarmab, ona yeni bir ruh vermelidir, 

fakat bunu kim yapacak?>> diyor 
- s- r~J 

~ olunan Hind yerli devletlerinden biridir 
ve en tamlmi§Ianndandir. Dort milyon 
kilometro murabbat geni§lik ta§Iyan Hin
distanda Dagampur, Bulgar Kralhgi ka
dar biiyiik bir yerin ad1du ve misafir 
Mihrace, o topragm hiikiimdand1r. 

~in kttaatt hareketlerinden ..• 

<;inli kendi sekinetini kaybetmi§ ve 
garb sekinetini de almami§tlr. Cinli, hie;; • 
bir zaman, ne siyasi, ne mistik sevkita -
biiye sahib olmu§, ne de ilim ve fenden 
zevkalmi§tlr. Onun en biiyiik san'ah ya
§amak san'ah idi; <;inlilerin en bi.iyi.ik a
damlan ve en fazla hiirmet edilen §ah -
siyetleri, ~arab, kadm ve eglenceye daima 
gizli gizli hasn nefsetmi§lerdir. Halk, 
otedenberi, koy hayatml ve kirlan tercih 
edegelmi§tir. Amlarca miiddet, <;in, sos· 
yal ve siyasi durum olarak anar§inin en 
incelmi§ §eklile, kendi ihtiyaclanna yeti
§en ve aile reislerinin idaresile yi.iri.iyen 
bir kasaba sosyalizmile iktifa etmi§; 
merkezi hi.ikumet, vergi cibayet ederek, 
adalet tevzi ederek uzaktan uzaga idarei 
umur eylemi§tir. Bugiin, <;inlinin, rey 
vermesi, ve parhmantarizmin, Anglo -
Saksonlann icad ettikleri tarzdaki ~ap • 
ra§Ik kaidelerine uymasJ istenilmek sure • 
tile, gi.ili.inc bir oyun oynamaga, ve kendi 
~ahsma kar§I hile yapmaga icbar edildi
gi meydandadir. <.;inli nekadar gayret 
else, nazarmda komediden ibaret olan, 
hic;bir ~ey anlamadigi bir usule riayet e· 
dememektedir. 1936 senesine gelinciye 
kadar, hnistiyan misyonerlerin giizide bir 
simf te~kil ettikten sonra, halk ki.itlesine, 
hiristiyan dininin esranm ogretmek husu
sundaki gayretlerinde akamete ugradlk
Ian nasd hakikatse, demokrasi taraftar -
lannm ne giizide bir smif ne de bir ki.itle 
viicude getirdikleri, sadece ortaya, 
co§kun miicahidler ve etraftm goremiyen 
kalabahklar c;;1karan bir taassubu ayak -
landudJklarJ ondan daha bi.iyi.ik bir ha· 
kikattir. Yeni fikirlerin yayiidigi her yer
de irtikab hiikiim siirmekte ve bu fikir • 
lerin Avrupa milletlerine tahmil ettigi 
kaba fakat §iddetle miiessir nizam As • 
yada tahakkuk edememi~ bulunmakta -
d1r. Hila Onbe§inci aSir hayatJ ya~1yan 
<;in kasabasile, J apon ordulannm silahh 
bir sulh idame ettikleri Manc;u §ehirleri 
arasmda, intizamsizhktan, yeisten ve ga
leyandan ba§ka bir§ey bulamazsm1z. 

Lin-Yutang diyor ki: <<Pekin milli 
miizesi yiiksek memurlarmm, kendi mu· 
hafazalarma mevdu milli san' at hazine • 
lerini pe§in para ile yahud kendi namla
rma yaziimt~ c;ekler mukabilinde satma
lanna tahammiil edebilmek i~Yin, bir mil
letin deli olmas1 laztmdir. Sonra, bu me
murlann sayfiyelerde yan gelip oturma· 
Ianna goz yummak ve bunlan, haklarm
da takibat yapan mahkemelerin tebliga
tma cevab vermege bile mecebur etme -
mek ic;in b1r milletin deli olmas1 lazimdJr. 
T ekmil J ehol arazisini, yalanc1ktan har· 
betmege bile li.izum gormeden kaybeden, 
fakat miistefri§elerile hazinelerini naklet
tirmek i~in iki yi.iz tane asker! kamyon <;a· 
h~t1ran generali cezas1z b1rakmak i<;in bir 
milletin deli olmas1 lazJmdir. Nice nice 
generalin, silahlanm ve cepanelerini harb 

[*J Ilk yaz1Iar 27, 29, 31 may1s, 3, 5, 8 ve 
10 hazlran tarlhl! sayi!arimizda ~Ikmi~tlr. 

fiyane hayretlerine §a§lyordu. Perde a • 
rasmda I~1klar yamnca Sadi sordu: 

- Haydi, §imdi anlatacaksmiZ degil 
mi? 

- N e anlata_cagim? 
- Demin vadettiniz, camm ... 
Sabahat gene unutmu§tu. Yuvarlak 

pembe yanaklarile profilden t1pk1 bir Ia§ 
bebege benziyen yiizi.inii $adiy_e c;evire -
rek: 

- N e vadettim? diye sordu. 
- Hani ben size «hie;; sevdiniz mi ?» 

demi~tim. 

- Ha ... sa hi ... unuttum ... Ah be • 
nim akhm ..• Burnum biraz acrildJ amma 
zihnim ac;;ilmadJ... Gec;er diyor doktor. 
Bilmem gec;er mi? T ramvay beklerken 
bir gazete alay1m dedim, c;antamdan pa
ra c;Ikard!gim halde birdenbire bunu da 
unutuvermi§im. Tramvaya binince: <<A ... 
hani gazete ?» dedim. Bakttm para av • 
cumda. Unutmu§um. 

Sabahat sustu. ~adi bekliyordu. KIZ 
hic;bir ~ey soylemeyince .Sadi: 

- Haydi, dedi, anlatsamz a .• .,. 

meydanmda terkedip, buna mukabil, bi.i
ti.in afyon stoklanm kemali itina ile be • 
raberlerinde goti.irmelerine goz yummak 
ic;in bir milletin deli olmas1 laz1mdn. Bu 
generaller afyonlanm beraber ta§Iffil§ -
lardtr, c;i.inkU bu afyon mukabilinde al -
tm tedarik edecekler ve bu altm saye • 
sinde de iktidar mevkiine tekrar gelecek
lerdir. Pa~avralar ic;inde si.iriinen sefil bir 
ordunun masrafm1 kar§IIamak ic;in c;ift -
<;ilerini, pirin<; yerine afyon ekmege mec· 
bur eden; zirai ha§metine ragmen her 
sene, yabanc1 memleketlerden milyon -
!area «tael» pirinc; ve bugday ithali za
ruretinde kalan; ve bi.itiin bu deliligin 
ortasmda, menfaatleri bu suretle hale] -
dar olanlarm, kemdilerine zulmedenlere 
soz soylemesine ve «olamaz>> demesine 
miisaade etmiyen bu memleket deli de -
gil midir'? Bu milletin siyasi bi.inyesini 
mutlaka pek vahim bir hastabk kemiriyor 
ve bu millet, mutlaka, hertiirlii manevi 
deger ve her tiirlii fena ve iyi mefhum -
larim kaybetmi§ bulunuyor.» 

1§te, 1936 senesinde bir ~inli bu soz
leri soyliiyor ve bu adam, kendi vatamm, 
biitiin diger merneleketlere tercih ettigi 
i<;in, kendi memleketinin felsefesine, e -
debiyalina, yemeklerine, yamma, zara
fetine, her§eyine meftun oldugu ic;in yi.ik
sek sesle feryad ediyor. F akat, bu Cinli, 
biittin bunlarm artJk bir i~e yaramadJgl· 
DI, c;iinkii yeni mabudlar dogdugunu, bu 
yeni mabudlann bu hazinelere artJk bur
met gostermediklerini, ~inde, art1k, ne 
\=in dehasma hi.irmet ettirecek bir §ef ne 
onu uyand1racak bir miicahid, ne teced
diide sevkedecek bir peygamber kalma • 
dlg!DI tasdik etmek zaruretindedir. 

Lin-Yutang, biitun bu fenahklara rag
men <;inin hala ya~adigmi, ya§amasJ la
zim geldigini, fakat be~er omri.ini.in kisa 
oldugunu, milletlerin mevcudiyetinin de 
ebedl olmadli:bm. tabiatile, bilmiyor de
gildir. Onun fikrince, bugiinkii insanlann 
<;ektikleri sefaleti hi~Ybir §ey telafi edemi
yecektir ve <;inin, vaktile oldugu gibi, ge· 
ne dirilecegini temin eden hi~bir sey yok • 
tur. Cinli muharrir §oy]e feryad ediyor: 
«Memleket ya§amahdu. Onun, giinden 
giine, yabanct niifuzu altma biraz daha 
girmesine goz yumulamaz. Milli bir so -
ni.ikli.ik, velev muvakkat olsun, velev bir 
kalkmma ve istiklale avdet suretile bit • 
sin, teselli veya cesaret verici bir§ey de -
gildir. 

; 1illetin kam emiliyor, yuvasmdan ko
vuluyor, zalim ve sistematik bir §ekilde 
mali ve manevi bir harabiye si.iri.ikleni -
yor, musibet, bir yangm gibi yay1byor. 
Bun a bir i1ac bulmak lazlmdir ... Sada -
kat gostermiyen memurlar idam edilmeli, 
gerc;ekten kanuna mi.istenid bir rejim ih
das edilmeli, tevekkiile, gozbaibC!hga ni
hayet verilmelidir. ~in milletine adalet 
bah~edilmelidir l>> 

F akat Lin-Yutang, isteklerini neka • 
dar havkmrsa haykmm, bunlar hakkm-

Sa bah at bir daha: 
- A. .. dedi, vallahi ben bunad1m ... 

Akhm gazeteye gitti, gene unuttum. Sa
hi ... Bakm1z ... Anlatmm amma giilmi
yeceksiniz. 

- Nic;in giileyim? <;ok mu tuhaf? 
- Tuhaf ya! .. Ben on iki ya§Jmdan· 

beri seviyorum. 
~adi ic;inden: «Eyvah ... » dedi ve m1· 

nldand1: 
- Olabilir ya... Bunun neresi tu • 

haf? 
- Fa kat mevcud olm1yan birini se • 

v1yorum. 
- Oldii mii? 
Sa bah at giildi.i: 
- Hay1r ... Ne sag, ne de oldii. 

<;i.inki.i dogmad1 ki ... Benim kendi ken
dime icad ettigim bir hayal... Vallahi 
sahi soyliiyorum ... Arkada§lanm bilir -
ler. Ben bir hayale a§1bm. 

- Evet, bu tuhaf sahiden amma ... 
E sonra? 

- hte oyle. On iki ya§!mda bir erkek 
tasavvur etmi§tim. 0 da benden biraz ka-

Hindistan denilince hatJra arpadan, 
bugdaydan, pirincden ziyade altm, el
mas, zi.imri.id, yakut ve inci yeti§tiren bir 
memleket gelir. Y az1h tarih, Hindistan
dan daha zengin bir iilke tammad1 ve hie; 
bir k1t'amn hazineleri bu iilkeninki kadar 
c;ene yormad1. 

F akat Hindistamn bizim tarihimizle 
alakasJ her milletinkinden fazlad1r. Pen
cabm be§ suyu, Ganjm ruhu, Delhinin 
her ta~1 bu alakayJ tamr, 1stanbul da ken
di tarihc;;esinde birc;ok Hind hatiralan ya
~alir. Bunlann en eskisi ( 1538) yiltna 
baghd1r. 0 y1l hem Delhiden, hem Gii
cerattan hirer el~Yi gelmi~ti. Delhiden ge
len Prens Biirhand1. BabasJ Sultan 1s
kenderi; Cocerat sefiri de Bahadir ~a
hi temsil ediyordu. 

Bu suretle ba~hyan miinasebet amlar· 
ca si.irdi.i, ( 1632) de Bay Sungur Mirza 
fstanbula gelip yerle~ti. ( 1638) de Mir 
Zarif adh bir Hind ei~Yisi gelerek yi.iz el
li bin kuru~ (bugiine gore be~ milyon) 
k1ymetinde bir kemer ve fil kulagmdan 
yapthp iistiine gergedan postu sanlmi§ 
bir kalkan getirdi. ( 1652) de Seyid Ha
C! Mehmedin elr,:i olarak geldigini gorii
yoruz. Bu adam donerken Hind Padi
~ahl .Sah Cihana T opkapJ saray1 namma 
ziimri.id kabzah bir hj!.nr,:er, miikemmel 
egerlenmi~ bir at ve yirmi gi.izel halay1k 
gotiirmii§tii. ( 1777) y1lmda fstanbul, 
Milibar hiikumetinin el<;isi HacJ Aliyi 
misafir etmekle sevinc duydu. HacJ Ali, 
giizel bir fil getirmi~ ve bu dev ci.isseli 
hayvan merasimle seyrolunduktan sonra 
F azh Pa~a sarayma konulmustu. F akat 
el_cinin getirdigi mektub, filde~ de <;ok 
d1kkat uyandud1. \=i.inkii on sekiz sahife· 
lik bir risale biiyiikli.igiinde olup yanst 
mensur, yarisi manzum olarak kaleme a· 
~mm_t~tJ. lstanbulun iyi arbaca bilen ~a
Jrlen bu mektub yiiziinden uzun miina-
ka~alar ac;mt~lar ve bilhassa ~iir tarafm1 
kusurlu bulmu~lardi. 

f 780 de de Bibi Beygiimiin bir el<;isi 
fstanbula ayak bash, dort sand1k kase 
ve bir kar,: denk tiilbend getirdi. Onun va
zifesi Hindistana el uzatan yabanc1lara 
kar~1 Osmanh 1mparatorlugundan yar • 
dtm temin etmekti. Babiali, lngiltere hii
ku~eti~~ bir tavsiye mektubu yazd1, 
Hmd II me el atJlmamas!m iltimas etti 1 .. 
T arih<;iler bu hadiseyi «Koyunun kurd
dan emanet edilmesi>> ne benzetirler. 

Fa kat ~imdi §ehrimize konuk gel en 
Mihrace ~ir Simandal Setalvald gibi 
seyyah sifatJle 1stanbulu ilk ziyaret eden 
Hind Hiiki.imdan • hafiZam beni aldat
miyorsa • Barur,: hakimi Muazzez Hanm 
oglu Prens Ahmeddir. Bu zat ( 1795) 
te Londraya yaptlgi seyah'\tten doner
ken Parise ugra~ru~. oradan fstanbula ge
lerek Fransa sefirine misafir o1mu~ ve 
Tiirkler tarafmdan sevgi gordi.igii i<;in 
saraydan da kendisine be~ bin lira konak 
ma•rafi verilmi~ti. 

f§te Perapalas otelinin Krallara mah
sus olan kahm bitevi kirahyan misafir 
Mihracenin bize hatJrlath~I tarih sahrla-
rd... M. TT!RHAN TAN 

da iimid beslemedigi anla~1hyor, c;;i.inki.i~ 
s~nunda ~u yeisli sozleri okuyoruz: «~i
nm ruhunu degi§tirmek, kohne aile te • 
lakkilerini, yeni bir ruh, bir sosyal akide 
haline koymak zaruridir. Fakat bu te • 
ceddiidi.i kim yapacak ?» 

BERNAD FAY 
r Arkas1 Vtrrl 

baca idi: On dort, on be~ ya§mda. Am
rna o kadar canh canh di.i§iiniirdi.im ki 
sac;mm rengi, tel tel yumu§akhgi, aim: 
gozleri, baki§lannm ti.irliisii, agz1, burnu, 
boyu, posu, giydigi elbiseler, takt1g1 bo
yunbaglar, hepsi, hepsi goziimtin online 
gelirdi. 

- Y ani siz icad ederdiniz I 
- Evet, hayal dedim ya, mf hayal..~ 

Gece yatakta hep onunla konu§urdum, 
bazan birbirimize danlmz. gider; bazan 
kendisi gelir, bazan da ben c;;agmr1m. 

- Bu ho§. 

- Nerede oturdugunu, nasi) ya~ad1· 
gmi, her~eyi, her§eyi bilirim. On iki ya -
~Imdanberi bu hayali besliyorum. 0 da 
benimle beraber bi.iyUyor. 

- Simdi kar,: ya§mda? 
- Yirmi dort vard1r. Durun sora -

y1m. 

- Soracak miSIDIZ? Kime '? 
- Kendisine. 

- T uhaf §ey. · . 'Nas1l soracaksm1z? 
[Arkasa var] 



Y:;tigeslav: §ainpiyonu 
l\1elihl¢ 'kar§Ila§lf-or 

Bu ak~m 8,30 da Taksim stadtnda yapdacak olan 
boks ma~I snenin en miihim spor hareketi ola~ak 

Bu alqam Yugoslavya ~ampiyonu tle 
kar~zlafacak olan Melih 

Yugoslavya vasat siklet boks §ampi -
yonu ivan Kunstey, Melih ile dogii§mek 
iizere dun sabah §ehrimize gehni§tir. 

935, 936 senesi Yugoslavya §ampi -
yonu olan boksor, Berlin Olimpiyadmda 
66 kiloda Yugoslavyay1 temsil ede -
cektir. 

SporculanmlZin Olimpiyada i§tirak e
debilmeleri i~in hi~ degilse Balkanlar a
rasmda mevcudiyet ve faikiyet gaster -
meleri esas itibarile kabul edildiginden 
Melihin bu ak§am yapacag1 miisabaka 
boks tarihimiz ic;in de ayn bir k1ymeti 
haizdir. Miisabaka T aksim stadyomunda 
ve saat 8,30 da yap1lacakhr. 

Melih §imdiye kadar bu kadar kuvvet
li bir rakible hic;bir mac; yapmamJ§hr. 
Bu itibarla bu ak§amki miisabaka ~etin 
ve o nisbette zorlu olacaktu. Kuc;uk Ke
malden sonra yeti§en boksorlerimiz ara -
smda kuvveti kadar teknigi de fazla o
lan Melih, yaradih§ itibarile de en sert 
dovii§en boksorlerimizin ba§mda bulun
maktadJr. 

Verilen malumata gore Yugoslavyah 
boksoriin nefes ve surati fazlad1r ve kuv
vetten ziyade teknigi c;ok yiiksektir. 

Berlin Olimpiyadmda memleketleri -

nin renklerini temsil edecek olan Bal -
kanlann iki kuvvetli boksorii arasmda 
yap1lacak bu miisabaka, uzun seneler u
nuttugumuz boks heyecamm tattmnt§ ola-

caktJr. 

2 dakikadan 5 ravund yap1lacak olan 
bu miisabakamn ring hakemligini Kiic;iik 
Kemal, yan hakemligini de Peter, Su -
reyya ve Serc;avic; yapacakttr. 

Melihin Sivanyorlugiinii E§ref Sefikle 
Danyal yapacaktu. 

Bu ak§am yap1lacak bu muhim rna~ -
tan evvel muhtelif sikletlerden dart mac; 
daha yapilacakhr. 

T aksim stadyomunda elektrik terti -
ban yapildigmdan miisabakalann giizel
ce takibi miimkiin olacakhr. 

Gayrifedere kuliibler 
§ampiyonast 

Gayrifedere kuliibler arasmda tertib 
edilen futbol tumuvasm1n ikinci tur mac;
lanna bu hafta ba~lanacakhr. 

T urnuvaya i§tirak eden on alh takim
dan sekizi tasfiyeye ugrami§ olduklann -
dan §imdi turnuvanm ikinci ktsmi bu s_e
kiz taklm arasmda cereyan edecektJr. 

F .k. tiire gore bu pazar turnuvamn en 
I IS K" .. k I 

k tl . takimlanndan uc;u pazar a 
uvve I r k b" .. k b' 

Altmhilal mac;I vardir. vo uyu n 
alaka ile beklenen bu mac;tan evvel 
Bozkurd - Aksaray takimlan da kar§I· 

la§acaklardtr. 
Bu miihim miisabakalar 

Halkevinden gonderilen teblig 

·:hr. 

hakkmda 
a§agtda-

Eminonii Halkevinden : 
Evimiz tarafmdan gayrifedere kuliib-

. ler arasmda yap1lmakta olan futbol §am
oiyonasl mac;lannm c;eyrek son (kardo 
final) miisabakalan 16/ 6/ 936 pazar 
giinii Karagiimriik stadmda oynanacak -

tlr. 
Miisabakalar program! §Udur: 
1 - Miisabakalar komiseri Bay Sami 

(arayel. 
2 - Saat 14,15 te Aksaray - Boz -

mrd. Hakem lzzet Apak. 
3 - Saat 16 da Kiic;iikpazar • AI -

nhilal. Hakem Adnan Akm. 
Not: 
Taktmlar Karagiimriik kuliibiinde so

yunacaklardu. ,Sampiyona miisabakala -
nndan ba§ka sahada yap1lacak mac;lar 
sunlard1r: 
. Saat 1 0 da Karagiimriik - A! em dar 
fB) tak1mlan. 

Saat 12 de F atih - Alemdar tak1mlan. 
Saat 18 de Karagiimriik - Alemdar 

(A) taktmlan. 
B. taktinlari ma~lar1 

Istanbul futbol §ampiyonasmm geri 
kalan B tak1mlan mac;lanna bugiin Ka
d1koy ve T aksim stadlannda devam edJ
lecektir. 

Kad1koy stadmda F enerbahc;e - Hi
la!, T aksim stadmda da Galatasaray • 

Dun $ehrimtze gelen Yugoslavya 
boks #amptyonu ivan Kunstey 

Vefa, Giine§ - Beykoz taklffilan kar§l
la§acakhr. 

Galatasarayhlarm deniz 
bayramt 

2 7 haziran cumartesi giinii sa at 16 da 
Bebekte Galatasaray deniz bayram1 mii
nasebetile muhtelif deniz miisabakalan 
ve bu meyanda §arpi ve kotra yan§lan 
da y~T)Jlacak, birinciye bir kupa verile -
cektir. 

Bu yan§lar butun tekne sahiblerine a· 
c;tkhr. 

Y an§ rotas1 Bebek, Vanikoy, A. Hi
san, ve Bebek arasmda tertib edilecek -
tir. Ginnek istiyenler aym 24 iine kadar 
Bebekte Galatasaray Su Sporlan loka
line (Tel. 3617 4) kaydolmalan ve ya -
T!§ giinii en ge!( saat ( 15 ,30) Bebekte 
hazJr bulunmalan rica olunur. 

'!an~ gunii ve ak§amJ Bebek bah~e -
sinde bir gardenparti verilecektir. 

Cim Londos, Dinarhy1 giire§e 
davet etti 

Afyon (Hususi) - Bir miiddetten 
beri burada bulunmakta olan Dinarh 
Mehmed pehlivan Cimlondostan bir 
mektub almi§br. Cimlondos bu mektu • 
bunda Dinarh M~hmedin Amerikada 
yaptlmasmt teklif ettigi revan§ ma~mt e
sas itibarile kabul ettigini bildinnekte, fa
kat ma~m Atinada yapzlmasmt bilmuka
bele teklif etmektedir. Dinarh Mehmed 
pehlivan bu hususta heniiz kat'i karanm 
vennemi§tir. 

Bak1rkoyiinde bir spor 
sahas1 a~1hyor 

Bak1rkoy 1stiklal ldman Yurdu Ba§
kanbgmdan: 

14/ 6/936 pazar giinii saat 13 te fs • 
tiklal alamnm a~1lma toreni yap1lacak -
tJr. Butiin iiyelerin te§rifleri rica olunur. 

I - 1 stiklal mar§! ve ac;Ilma toreni. 
2 - Gec;id resmi. 

3 - Atletizm miisabakalan. 
4- Giire§. 
5 - Kurtulu§ - 1stiklal birinci tak1m 

futbol mac;1. 

lzmir futbol tak1m1 
lzmire dondii 

hmir 12 (Hususi) - Buraya donen 
futbolcular parlak surette istikbal edil • 
-liler. 

Viyana ma~lart ve lzmirlile
rin dii§iincesi 

·izmir (Hususi) - izmir muhtelitinin 
istanbulda yapmt~ oldugu temaslarm 
neticeleri, burada <;ok miisaid kar§Ilan
mt~ ve bilhassa bu neticelerin istanbul 
izmir spor kudretleri arastpda biiyiik 
farklar oldugu hakkmdaki iddialara gii
zel bir cevab te§kil edecegi kanaati dog
mu§tur. 

Baz1 sporcularla temas ettim, fikir • 
lerini sordum. Bana ~unlan soylediler: 
. c- cCumhuriyet. in i§aret ettigi gibi, 
Izmir, bir~ok elemanlanm stk s1k kay
betmekle beraber ve hatta, istanbul gi
bi, zengin bir muhit olmamasma rag -
men, bugiin bir spor mevcudiyetine ma
likt.ir ve bu mevcudiyet, kendini ~u ma~
larda ag1k<;a ispat etmi§tir. Biz, istan -
bulla rekabet iddiasmda bulunmadtk. 
BiHi.kis bizim bu mevcudiyetimiz §im -
diye kadar daima az, kiigiik, daha dog
rusu hor goriildii. Eger biz, daha bol e
lemanlara malik degilsek, bunu evvela 
izmirin niifusunda, fakrii zaruretin -
de ve oyunculanmn stk stk istanbula, 
Ankaraya ve saireye gidi§inde aramak 
gerektir. Buna ragmen izmir ayakta 
durmaga ve hakkmdaki biitiin menfi 
miilahazalara i§te boyle cevab verme -
ge 9ah~tyor. Eger taktmtmtz biraz daha 
<;ah§tinlmi§ ve oyuncular biraz daha iyi 
yeti§tirilmi§ olsaydt, Tiirkiyede sporun 
agabeyisi bulunan !stanbulu yenmek 
imkam da elde edilmi§ olurdu. Fakat 
ne yapahm, biz, mahkfunuz. Ezheri ci -
het mahkum .. Y!llardanberi antrenor -
den mahrum olan izmirin, bir ay iginde 
bu taktm1 g1karabilmesini istisgar eden 
olursa, onun miilahazalarmda samimi -
yet bulunmadtgmJ soyliyebiliriz. izmir 
tak1mmdan Vehab, Said, Fuad ve Hak
ktmn olimpiyadlara i§tirak ettirilece -
gini umanz. Bilhassa Hakkt ve Vehab 

T ersanenin ~Jslahi 

2 seneye kadar vapurlart
mtzt kendimiz yapacagtz 

Rthtnn in,aab 
----

Pr.pjeler tasdik edildi; 
yakmda i,e ~ba,Ianacak 

fkhsad Vekaletine bagh deniz fabrih Istanbul limanmJaki nhtlffilann ta • 
vt- 'tersanelerinin Islah1 i~Yin getirilen mu- 'mir ve in§as1 i!(in i.knsad Vekaletince yap
tehas~~s _Her Krovze tetkik~~pne devam hrllmakta olarr·· tetkikahn bittigini ve bu 
etmektedir. i§e aid proje ve planlann hazirlandtgmi 

Miitehass1s fabrika ve havuzlanmiZin yazmJ§hk. Bu proje ve planlar N af1a 
mevcud vaziyetini ve bunlann i§letilme Vekaleti miihendisleri tarafmdan tetkik 
tarzm1 iyi bulmu§tur. Filhakika, son za- edilmi§ oldugundan i§e bu sene i~inde 
manlarda, k1sJm kislffi ikmal ve 1slahma ba§lanaca·kttr. Bu tamirat ve in§aahn ya
c;ah§Ilan bu miiessese en son sistem vesa- p1lacag1 saha, Sarayburnundan Karakoy 
itle takviye edilerek alelade bir tamir a- koprusiine ve Galatadan Fmd1khya ka
telyesi halinden ~Jkanlml§ ve modern bir dar olan sahad1r. Hiikumet bu i§ l!(m 
tersane olmak yoluna sokulmu§tur. ( 175) bin lirahk bir tahsisat aymru§br. 

Sirnden sonra burada her tipte gemiler Bu para ile Saraybumundan Kopriiye 
in§aati ic;in muktazi tesisahn viicude ge· ve Karakoyden Tophaneye kadar olan 
tirilmesine ~ah§Ilacakt!r ki, miitehass1s Ia kiSimdaki nhhmlann duvarlan tamir e
bu noktalar iizerinde rapor ve projele • dilecek ve T ophaneden Fmd1khya kadar 
rini hamlamak iizeredir. olan sahada da yeni nhhmlar yapllacak-

cJgrendigimize gore tersanemizde bii • hr. 
yiik posta vapurlan yapabilmek ic;in son Aynca §ileplerin yana§acagJ saha ola
sistem baz1 k1zaklar yapilacak, eski tip- rak tefrik olunan T ophane - F mdtkh a
te gerniler i~in yap1lm1§ olan §imdiki ha- rasmdaki sahilde bulunan baz1 biiyiik 
vuzlarda baz1 tadilat viicude getirilecek, binalar da bu meyanda biiyiik antrepo· 
fabrika yeni kazanlar, torna ve tesviye Jar haline kalbedilecektir. 
makineleri ve motorlerile takviye edile - Limamn Fmd1khya kadar geni§lemesi 
cektir. Aynca dokumhane k1sm1 da tev- suretile limamm!Za gelen biitiin yiik ve 
si olunacakhr. yolcu vapurlanmn nhttmlara yana§masi 

T ersane halihaztr vaziyetile kii~iik va- mumkiin olacagmdan mavna ve motor 
purlar yapabilecek haldedir. Fakat, bu masraflanmn miihim surette azalacag1 
tesisat ve in§aa:t ikmal olunduktan sonra soylenmektedir. Aynca yiikleme ve bo
kabotai hatlarimtzda ~alt§makta olan ge- §altma i§lerinde de siirat ve kolayltk te
miler biiyiikliigiinde vapurlar in§a ede - min edilmi§ olacakhr. 
bilecek bir kabiliyet iktisab cdecektir. Rihhmlar yapJld1ktan sonra !imam da-

Biitiin bu tslahat ve in§aat i§leri azami raltan ve Bogaz ve Kad1k0y vapurlan • 
iki sene zarfmda ikmal edilebileceginden mn seferlerini guc;le§tiren ma halindeki 
iki sene sonra vapurlanmlzt tamamen §amandiralar oradan kaldmlarak Sahpa
kendimiz yapmaga ba§hyacagJZ. zan ve Be§ikta§ onlerine goturiilecek, bu 

Y eni tiitiin rekoltemiz 
50 milyon kilo 

Y eni sene tiitiin mahsuliiniin havalarin 
miisaid gitmesinden dolayl bol ve iyi bir 
surette yeti§ecegi anla§Jimaktadtr. Y a • 
p1lan tahminlere gore yeni sene tiitiin 
rekoltemiz 50 milyon kiloyu bulacaktJr. 
935 senesi rekoltesi 35 milyon kilo oldu
guna gore bu seneki mahsul 15 milyon 
kilo daha fazla demektir. Miktarca fazla 
yeti§ecek olan mahsul nefaset itibarile 
de g~en senelerden daha iyi olacakur. 

Her senekinden daha fazla olan bl} 
seneki tiitiin rekoltemizin tamamcn san· 
lamiyacagi endi§esi tamamen yersiz go -
riilmehedir. 

Son birka~ senedenberi tiitiinlerimizin 
mii~terileri miitemadiyen artmaktadu. 
Son iki senedenberi yeti§en mahsul mev
cud talebe kifayet etmemi§tir. Binaena • 
leyh, maliyet fiatlan da dii§iiriilen tiitiin
lerimizin her sene elli milyon kilo yeti§ -
tigi takdirde tamamen sattlacagl anla§tl
maktadir. 

Ege mmtakasmda yeni mahsuliin di • 
kilmesi tamamen bitmi§tir. Bu mmtakada 
tiitiinlerin kmlmasma bu ay nihayetinde 
ba§lanacakhr. 

iizerinde en kiir;;iik bir tereddiid mevzuu 
bahsolarnaz. Yalmz lutfen §unU da i.§a
ret ediniz ki, izmir bu miilahazayi ileri 
siirer ve bunu i.sterken, sadece Tiirki -
ye sporu endi§esile miilhemdir. Bizim 
Yiyanaya kar91 galibiyetimizde nas!l ki, 
Izmirin degil, Tiirkiyenin ~erefi mev -
zuu bahsolmu§sa, soyledigimiz kuvvetli 
elemanlarm gotiiriilmesinde de tabia -
tile ayni fikir ve endi~e hakim bulunu -
yo~. Imkan bulursak, ol·impiyad segme
lermden sonra !stanbulla ikinci bir kar
§lla~ma istiyecegiz. Bu, bir meydan oku
ma degildir. Biz, istanbul kadar yiik -
seldi~imiz iddiasmda degiliz. Fakat tz
mir halk1 da bu iki kolun kar§tla§hgtm 
gormek istiyor. 

Spikerden l}ikayet 
Buradaki sporcular arasmda bir §i

kayet mevzuu daha varchr. 0 da, Tak
sim stadyomunda ma<;lan anlatan spi
kerden .. Bu sporcu arkada~ her kimse, 
ma<;larm cereyamm nakilde - Viyana 
kaqtla§mast miistesna - daima digerle -
rinden s1k stk bahsetmi§, tarafgirlik gos
termi§tir, deniliyor. Baz!lan, istanbul, 
Viyana, Ankara - !zmir, Ankara - Vi -
yana, i~tanbul - izmir ma<;larmda, spi
kerin; Izmir ve Viyanayt conlar. keli
mesile ifade ve i§aret ettigini de soylii
yor ve bunu hir;; dogru bulmuyorlar. 

Adapazar1 kuliibleri birletti 
Adapazan (Hususi) - Adapazarmm 

T. S. K. na mensub dort kuliibii, Partide 
Adapazar1 biiyiiklerinin i~tirakile, idare 
heyetlerinin iki toplantlsmdan sonra 
fevkalade kongrelerini yapmt§lar ve A
dapazarmda sporun fenni ve milli icab
lara gore ve tam sportmence ilerlemesi 
gayesile dortten ikiye inmi§lerdir. 

Anla§ma neticesi, Ada !dman Yurdu, 
Sakarya sporla; Gencler Birligi de Yeni 
Ayla birle§mi§lerdir. iki kuliib, mli§te
rek bir <;ah~ma programile kuliibciiliik 
rekabetini arkada btrakarak, partinin 
yiiksek himayesinde, Halkevinde ken -
dilerine aynlan sa)onlarmda <;ah§ma -
lanna yeni bir htz ve inanla sarthyorlar. 

Bu yeni §ekil, Adapazart spor ve genc
Jigi hesabma, r;;ok kazanch olmu§tur. 
Herkes memnundur. Otedenberi Tiirki
ye birinciliklerinde Kocaeliyi temsil e
den Adapazan sporunun, bundan sonra 
iistiinliigiinde daha faydah ve kuvvetli 
olacag1 §iiphesizdir. 

suretle ana liman ac;Ilmi§ olacakttr. 
Halicdeki nhttmlann in§aSl i~in ayn 

bir proje hazulanmaktadtr. 

Tiirk ad1n1 takman bir 
Ermeni pehlivan 

=wu W 

Altbaba tsmile ~ohret kazanan Erment 
pehlivam Artin Ekizyan 

Amerikada ~tkan News Week mec -
muaSl son niishasmda §Unlan yaztyor: 

cKorkun<; Tiirk. tesmiye edilen Ali 
Baba iir;; hafta evvel Detroitte Dick Shi
katl ringden di§aTl atmak suretile diin
ya §ampiyonlugunu kazand1. 

200 pavnd agtrhgmda olan bu goril 
gibi kuvvetli adam en bariz hususiyeti 
hasmmm iizerine yaptlgt gizli ve ani 
atlayt§lar te§kil etmektedir. Ba§tnl ve 
gogslinii trra§ etmi§ olan cKorkung A -
dam• hasmm1 fu<;a gibi sert gogsiinde 
s1karak ba§I ve iri btytklarile hasmmt 
nefes almaktan menetmektedir. 

Korkung Adam bir Rus Yahudisi olan 
Ptefferin antrenrnan salonunda <;ah9 -
mt§br. 

Ancak Ali Babanm Manageri olan 
Rus Yahudisinin federe olup olmadtgl 
belli degildir.• 

CUMHURiYET - Amerikan gazete
sinin mevzuu bahsettigi bu adam otuz 
sene evvel Tiirkiyeden Amerikaya gi
den Artin Ekizyan admda bir Ermeni -
dir. -···-Cenubi Afrika hiikumeti 

kalk1yor 
Kap 12 (A.A.) - Hiikumet tarafm • 

dan cenubu garbi Afrika hiikfunetinin 
vaziyetini tetkike memur edilmi§ olan 
komisyon, §U karan vermi§tir: 

cCenubu garbi Afrika hiikfunetinin 
§imdiki §ekli, beklenilen neticeleri ver
memi§tir. Bundan dolayi bu hiikume -
tin Cenubi Afrika Birliginin bir eyaleti 
haline gelmesine mani olacak kanuni 
higbir engel yoktur.• 

Komisyon reisi, cenubu garbi Afrika
daki Alman ahalisinin bir ecnebi kuvve
tin idare ve himayesi altmda kuvvetli 
bir blok haline gelmekte oldugunu be -
yan etmi§tir. 

Almanya miistemlekelerini 
istiyecek 

Londra 12 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Berlin muhabirine gore, Al
manyaya eski miistemlekelerinin geri 
verilmesi meselesi, olimpiyad oyunla -
nm miiteakib Alman hiikfuneti tarafm
dan ortaya konacakbr. 

Tiirk ba.Yragiiun 
§ekli · kat'ile§ti 

Meclisin 
bildirildi, 

kabul ettigi kanun Vilayetlere 
sonra biitiin bayraklar 
uygun olacak 

bir sene 
bu ,ekle 
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BEVAZ I-
r ..... 

L 
G Geni~lik 

A DJ~ ay merkezinin u~kurlukdan mesafesi 112 G 
B Aym dt~ dairesi kutru 112 G 
c Aym i~, d1~ merkezleri aras1 0,625 G 
D Aym i~ dairesinin kutru 0,4 G 

E Y1ld1z dairesinin ay10 i~ dairesinden olan 1/3 G mesafesi 

F YddlZ dairesi kutru 1/4 G 
L Boy 1 1/2 G 
M U~kurluk geni~ligi 1/30 G 

Not: Y aprak genifligi 50 santimetredir. 
Bayrak genitligi ne olursa olsun (G) emsali degi,mez. 

Tiirk bayrag1 kanunu vilayete teblig ragmm ve diger hususi bayraklarin 
edilmi§tir. Kanun ne§ri tarihinden itibaren forslann ge~ek temsil ve gerek ~""'""', 
bir sene sonra muteberdir. Kanuna na - ic;in ne zaman ve nasi! c;ekilecegi ve 
zaran Turk bayrag1 bu kanuna bagh relerde kullamlabilecegi ve bu 
ornekte gosterilen §ekil ve nisbetlerde ol- tatbik ~ekilleri bir nizamname ile 
mak ve al zemin iizerine beyaz ay, yild1z edilecektir. 
konulmak ~artile yerli §aliden yap1hr. Turk bayrag1, ordu kuvvetlerile 
Ancak §alinin tedarikinde zorluk olursa mi dairelerde ve milli te§ekkiillerde 
en biiyiik miilkiye memurunun iznile ze- saat sekizde !;ekilir ve giin batarken 
min rengi al olmak iizere ba§ka kuma§tan rilir. .;;u kadar ki. limanlara giren ve 
da yaptlabi ir. kan ve seyir halinde u unan arb~ we· 

Ordu kuvvetlerile resml daire ve te • car gemilerinin bayraklanmn !(ekili§ 'le 

~ekkuller tarafmclm bayraklarm c;eki • indirili§ saatleri ic;in nizamnameye istis ' 
li§ ve indirili§lerinde ve sair hususlarda nai hukiimler konulabilir. , 
yap1lacak tor en ve bunlarm kullanacak • Y almz milli bayramlarda ve umU1111 

Ian hususi alamet ve flamalann §ekilleri, tatil giinlerinde tatilin devam ettigi mud· 
nisbetleri ve cinsleri ve Tiirkiye Cumhu- detc;e bayrak gece ve giindiiz c;ekili ka' 
riyetinin yabanc1 memleketlerde bulunan hr. Her giin bayrak c;ekilecek resmi da' 
resmi ve milli binalarma Tiirk bayrag1 - ireler lcra Vekilleri Heyetince tayin e' 

nm ~ekili§ ve indirili§ ve resmi dairelerle dilecektir. Asker! kisimlar i~in askeri ah' 
te§ekkullerden ba§ka yerlerde Tiirk bay- kam tatbik olunacaktJr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sultanahmeddeki hafriyat· 
Ancak 10 sene sonra neticelenecek 

Sultanahmedde bulunan saray duvarlarr, bir mezardan ~rkan kemiklef. 
ve hafriyatr idare eden prolesor Baxterle muavini 

Sultanahmeddeki hafriyat i§lerile me§- ic;inden insan iskeletine aid baz1 k!Simlllf 
gul olan arkeoloji profesorii M. Baxteri c;1kardik. 
diin bir arkada§IIDIZ ziyaret ederek ken- Her yeni elde edilen §ey iizerin.ft At 
disile yap1lan hafriyat hakkmda gorii§ - §Unmek, faraziye ve projeler hamlamal>• 
mii§tiir. Profesor Baxter muharririmize sahih ve esash bir §ekilde neticeye vat.' 
§Unlan soylemi§tir: mak zamana miitevakkif oldugundan, bl' 

«- Her sene 21 hafta c;ah§mak §ar- raz evvel de soyledigim gibi hafriyati11 

tile, Sultanahmeddeki ara§hrmalanmmn sonuna ermek ic;in daha epeyec zamall~ 
sonuna, on senede varabilecegimizi iimid muhtactz.» 
ediyorum. Kt§m yagmurlu havalarda ~a- ----------
h§amamak ve bilhassa fskoc;yada An - Tiftik standardizasyonu 
drews iiniversitesindeki derslerimden u - Y apag1 ve tiftiklerimizin standardi ' 
zun miiddet aynlamamak yiiziinden ne- zasyonu i~in Ticaret Odasmda yaptlcl~ 
tice gecikecektir. · toplant1lar bitmi§tir. Bu toplantJlar so. ~ 

Hali hamda hafriyat yerinde 100 a- nunda ikhsad Vekaletinin de istedigi 81~: 
mele ve birc;ok araba ve kamyon c;ah§ - oniimiizdeki y1l ic;in standardize edilere• 
maktad1r. Bizans devrinden kalma bii - ihracma karar verilmi§tir. Bunun i~in v; 
yuk bir saray1 aramakla me§guliiz. Sara- kaletc;e bu standardizasyonun ne §ekil e 
ym baz1 duvarlarmt meydana c;Ikard1k. ve hangi esaslar dahilinde yaptlmaslll~ 
.?imdilik be§inci veya altmc1 asra aid bir dair sorulan suallere cevablar haznlall 
B1zans freskinin baz1 k151mlarile gene o 
zamana aid muhtelif heykel parc;alan 
elde ettik. 

Ce~enlerde bir mezara tesadiif ederek 

mi§hr. ~ 

Ticaret Odas1 bu hus~staki rapor~Jle" 
haznlamaktad1r. Rapor lkt1sad Veka! 
tine gonderilecektir. 
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I(I.AA . 
·~-HiKAYC~ 

KANLI ZiY AFET ••• 
_ Bizim me§hur av· 

CI Bay Sadi Afri· 
kaya gittigi zaman 
Kongo taraflanna 
da ugramt§tl. Orada 
BraEVille sehri civa· 
nnda Abriasta ka • 
~argahm1 kurmu§tu. 
Ilk ak§am etrafta -
ki ecnebi dostlan -
na bir ziyafet ver -
lnek istedi. Bunlar 
akaju satm almaga 
gelmi~ iki F rans1z 
tiiccarile biri yiiz -
ba§J, digeri tegmen 
~ki F rans1z zabitiy
di. Misafirlerle ev 
sahibi s1cak bir gii -
nun yorgunlugunu 
r;Ikarmak ic;in pencere kenanna sofray1 
kurmu~lar eglenceye hazirlamyorlardi. 
Evin oniinde hafif hafif akan nehrin ii
zerinde yerliler piraglarmt yavcl§ yava§ 
surerek gec;iyorlard!. 

Bu siikutun ortasmda birden kuvvetli 
bir ses aksetti. Tiiccann biri: 

- Acaba ay1 m1? 

Dedi. Bay Sadi cevab verdi: 
- Burada ay1 yoktur, belki bir kap· 

Ian bozmast olsa gerek 1 Lakin aksilige 
bakm ki silahlanm, §ehirden ancak ya
rm gelecek, §imdi yammda bir igne bi
le yok. 

Yiizba~1 Larmor ile tegmen Bernier 
pencereleri kapamak iizere 0 tarafa 
ko§tular ve ikisi de bir anda baglrdi!ar: 

- Eyvah, kocaman iki goril! 

Bay Sadi, yerind.en davrand1. Diger 
haZlr bulunanlann betleri, benizled sap· 

san olmu§tu. Bay Sadi bir hamlede ka· 
PIYI kapad1. Buna ragmen yuhcJ hay
vanlann korkunc sesleri ta ic;eriye kadar 
gelmekte devam ediyordu. 

Bay Sadi, c;ok yer gezmi§, bir c;ok 
vah§i hayvan avian partilerine i§tirak et· 
rni§ olmakla beraber hie; bir zaman boyle 
gafil avlanmamJ§h. !§in garibi, nezaket· 
sizlik olmasm diye zabitler de silahlanm 
karakol binasmda buak!p davete oyle 
i§tirak etmi§lerdi. Tiiccarlara gelince, 
onlar otedenberi zaten silah ta§!mayJ 
sevmiyorlard1. 

Simdi ne yapacaklard1? Ilk heyecan 
• gec;ince sogukkanlthibm birden idrak e· 

den gene Bay Sadi oldu: 
- Odada, dedi, ne kadar e§ya varsa 

kapmm arkasma y1gahm.. Corillere kar· 
§I p-ek kuvvetli olmasa da, gene azc;ok 
dayanabilecek bir siper viicude getirmi§ 
bulunuruz! 
• Birden odanm ic;inde miithi§ bir fa • 
aliyet ba§lad!. A§ag1da mutfakta ye -
lnek pi§irmekle me§gul olan iki yerli si • 
Yahi de servis merdiveninden f1rhyarak 
davetlilerin yanma gelmi§lerdi. Bu geli§, 
onlara yardtm etmek maksadmdan ziya
de kendi canlanm kurtarmak gayesine 
matuftu. Onlar da faaliyete i§tirak edin
ce pek k1sa bir zamanda bir klSlm e~ya 
kap1nm arkasma ylgJ!dt. Fa kat geitide 
kalan e§ya ile ikinci bir siper hath vii • 
cude getirmek daha ihtiyath bir hareket 
olacakh. Bu mada tiiccarlardan biri se· 
vincle bagud1 : 

- Bende §i§li bir basion var.. Onu 
a§agida buakmay1p buraya kadar getir
lnekligim pek isabet olmu§ !.. Bay Sadi 
hemen bastonu kaparak: 

- Ben bununla bir tanesini haklanm! 
dedi. Tegmen Bernier de ilave etti: 

- Surada radyo akiimiilatoriine aid 
biraz hamm kibrit var, ben de onu 
otekinin suratma dokerek gozlerini kor 
etmege r;ah§mm I 

Diger iic; ki§i servis merdiveninden i· 
nip dt§an kar;abilir miyiz, diye etra£1 ko· 
lac;an ediyorlard1, fakat oras1 da ondeki 
lnerdivenle ayni ta§hga indigi ic;in c;ok 
tehlikeliydi. Maymunlar dt§an c;1kmak ii
zere olduklanm gordiikleri takdirde bir 
!aniyede pe§lerinden yeti§ebilirlerdi. 0 -
nun ic;in vazgec;erek hep birden mucade
leye karar verdiler. 

lki maymun zorlaya zorlaya rezelerini 
<;:Jkarmi§lar ve kap1y1 arahk etmi§lerdi. 
I egmen Bernier sandalyalardan birinin 
iizerine c;Ikip e§yalann iistiinden hamiZI 
kibritin yansm1 gorillerden birinin sura
tina bo§altmi§II. Bu hareket miithi~ bir 
homurdanmaya sebebiyet vermi~. fakat 
heklenilen neticeyi husule getirmem~~ti. 

Bilakis bundan hiddetlenen hayvan bir 
darbede kap1y1 yere yJkmi§tJ. 

hte hakikl facia ondan sonra ba§la
dt. lr;eri S5iren rnayrnunlar siper vazifesini 
goren e§yayi y1k1p parc;alamaya koyul • 
dular. Tabak, bardak, surahi §angtrhla· 
rile tahta r;allrhlan biribiume kari§Iyordu. 
0 arahk, fazla tela§tan mant1kmi kay
beden zencilerden birisi pencereden at· 
hyarak bu badireden yakayt kurtarmak 
istemi§ti. Lakin maymunlar otlar iizerin
de canh bir mahlukun hareket etmekte 
oldugunu goriince hemen arkasmdan 
ko§IDU§lar, birkac; dakikada bir;areyi pa -
ramparc;a etnti§lerdi. Hatta zavalhnm 
kemiklerinin r;ahrhsJ ta ir;eriden duyul -
mu§tu. 

Ti.iccarlar, gorillerin bununla hiddet
lerini teskin ettikten sonra c;ekilip gidecek· 
lerini iimid ediyorlard1. Lakin bu 1~1 
bitirdikten sonra tekrar yerlerine doniip 
gelmi§ler, orada bulunanlan siki§IIrma -
ya ba§lami§lardi. 

Simdi gorillerden birinin ba§I biife va
zifesini goren yi.iksek dolabm i.istiinden 
pekala goriiliiyordu. Bir hamle etse beri 
tarafa athyacak ve hepsinin hakkmdan 
gelecekti. Bay Sadi §i§li bastonu kullan
manm mast geldigine kail oldu. Pencere
nin kenarma ayagmt bas1p yi.ikseldi ve 
buti.in kuvvetile §i§i maymunun gozlerin
den birini ni§an alarak ileri dogru hava· 
le etti. Darbe o kadar deh§etli olmu§IU 
ki, §i§ maymunun gozi.inden gec;erek bey
nine sapland1 ve orada kald1. Bu mada 
Bernier de ham!ZI kibrit §i§esinin muhte• 
viyatml oteki gorilin suratma serpmi§ti. 
Bu sefer zehir tam tesirini gosterdi ve 
hayvan kudurmu§ bir halde homurdana 
homurdana ormamn yolunu tuttu. 

Bay Sadinin yaraladigi maymun ise 
arttk ktpudtyacak bir halde degildi. Bu· 
lundugu yer de kandan bir batakhk ha· 
lini almi§tl. 

0 anda hepsinin agzmdan §U ciimle 
~Ikh: 

- Oh .. Cok §iikiir .. Kurtulduk .. 
Herkesin sinirleri ayakta idi. Kim • 

se uyuyacak vaziyette degildi. Sehre in· 
diler ve hie; yoktan olmek iizereler iken 
Bay Sadinin ve tegmen Bernier'nin cesa· 
retleri sayesinde kurtulmalanm sabaha 
kadar eglenerek kutluladtlar. 
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<;ocuk portreleri 

(.'orum Valisinin krzr Ayten 
koylii kryaletinde ... 

CUMHURIYET 

Giimii§ magara 
!tal~ada Napoli korfezindeki Kapsi 

adas1 pek rne§hurdur. Diinyamn her ta -
rafmdan gelen binlerce seyyah o adada
ki muhtelif tema§a yerlerini gezer, sey • 
rederler. T ema§a yerlerinin en rniihim -
lerinden biri de oradaki magaralard1r. i~i 
tabiat tarafmdan rnavi, kirmlZI ve daha 
birc;ok renkte ta~Iarla di:i§enrni§ olan bu 
magaralann insana en ziyade §a§kmhk 

vereni giimu§ magarasJdJr. Ostte ve altta 
giimii§ binlerce stalaktit ve stalagmit go· 
ze ~arprnaktadtr. T abiatin ho§ bir ga • 
ribesi!. F akat Italy a hiikiimeti son zecrl 
tedbirler kar§Jsmda bu gi.imii§leri kullan· 
maga karar verdigi ic;in digerlerini bil • 
miyoruz aroma, giimii§ magaradan ya • 
kmda eser kalmJYacagmi zannediyoruz. 

Oliilerin kanmdan istifade 
Sovyet Rusyanm lJle§hur cerrahlarm· 

dan y olda§ J udine oli.ilerin kanlanm 
kendilerine vererek bazl hastalan olum· 
den kurtarmanm yolunu ke§fetmi§tir. 
y aida§ J udine olen insanlann kanlan -
mn, sanki o adamlar ya§Iyorlarmi§ gibi 
birkac; giin daha hayatiyetlerini kaybet· 

rnediklerini meydana cy1kannca bundan 
istifade etmegi dii§iinmu§tur. Oyle ya, 
kasden vurulanlar, kazaya ugray1p ya • 
ralananlar, yahud kanstzhk hastahgma 
ugnyanlar ancak dt§andan kendilerine 
kan vermekle iyile§ebilirler. Halbuki ba· 
zan onlara kamm verecek kimseler bu • 

lunmaz. Binaenaleyh boyle bir kan ver· 

rnege ihtiyac oldugu zaman, son iki ii~ 
giin zarfmda olmii§ olanlann kanlan a· 

§IJanarak bu adamlar oJmekten kurtan • 

labilir. 

Y ap1lan tecriibeler muvaffakiyetle ne

ticelenmi§ ve Sovyet Rusya ilmi mehafili 

doktor Judinei tebrik ve takdir etmi§ • 

lerdir. 

Genclik ne okuyor? 
Almanyada Kolonya Oniversitesi 

«Cencier ne okuyor?» mevzuu etrafmda 

bir anket ar;mi§ ve gelen cevablarm tas • 

nifi neticesinde §U istatistik elde edilmi§· 

tir: 13 - 14 ya§mdaki Alman c;ocuklan 

bilhassa mecmua kariidirler. Bunlann 

yiizde 72 sini erkek c;ocuklar, yiizde 28 
ini ktz c;ocuklar te§kil etmektedirler. 

On dort ya§mdan yukan gender ise 

roman ve spar ne§riyatile alakadar ol • 

maktadular. Siyasl meseleler 18 ya§m -

dan a§agi gencleri kat'iyyen alakadar 

etmemektedir. Gene k1zlara gelince bun· 

lar en ziyade mizahi yaz1lara dii§ki.in -

diirler. Bizde acaba genclik ne okuyor? 

Mukemmel istatistik yapilmadJgl 1~m 
bunu heniiz kat'i surette bilmiyoruz, 

Londrada, lngiliz musiki mektebleri ittihadrnm 75 inci yrldonii
mii miinasebetile yaprlan fenliklerde hep bir agrzdan ~arkr soyliyen 
4,000 ~ocuktan miirekkeb bir grup. 
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Eskimolar1n Balinalara kurduklar1 tuzak ... 
Diinyamn §irnalinde oturan milletlerin 

bahkr;Ilan balinalan makinelitiifek, e • 
lektrikli ok, hatta top mermisi gibi asri 
vasJtalarla avlarlar. Lakin buna ragmen 
bu hayvanlann bir tak1m kurnazlan on· 
!arm elinden kurtulup ka~arlar, ka~arlar 
aroma, yagmurdan ka~arken doluya tu· 
tulurlar. <;i.inkii daha ~imal taraflarda o· 
luran Eskirnolulann kurduklan tuzaklara 
dii§erler. Eskirnolulann bu tuzaklan ga· 
yet iptidaidir ammlt, kucagma dii§eni 
mutlaka haklar, kat'iyyen kurtulu§ yok • 

tur. 
Bu tuzaklar §oyle tertib olunurlar: 

Denizin kenarlara yakm yerlerinde dibe 
saglam kaztklar kak1hr. Bu kaz1klara 
kuvvetli iplerle bir balinanm ic;inden ge- Hayvan nihayet ba§ml oraya sokar ve 
c;ebilecegi derecede geni§ demir halkalar tuzaga yakalamr, ~Irpmma8ia ba§lar. 
baglamr. Halkalann ir; tarafmda s1ra ile <;Irpmdik<;a c;elik di§ler viicudiine daha 
yirmi be§, Gtuz santim uzunlugda sivri kuvvetle batar ve onu hareketsiz baak1r. 
sivri c;elik di§ler vardtr. Bir balinamn Birka<; saat sonra arl!k tamamile bitkin 
kendi denizlerine dii§tiigiinii goren Es • bir haldedir. Eskimolular balta ile ba§t 
kimolular kayak ve usniyak dedikleri keserler, viicudiinii de karaya c;ekerler. 
kiic;iik kay1klarma binerler, bahgm etra· Herkes hissesine dii§en parc;ay1 sevincle 
fm1 r;evirip onu kiirek darbesi ve saire ile altr ve o gun o gece deh§etli §enlikler, eg· 
korkutarak tuzaga dogru sevkederler. lenceler yaparlar. 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo-1 6 - 49 uncu ilk okul 150 Mustafa Ke· 
tograf gonderenlerin resimlerini basm1- maleddin. 
ya devam ediyoruz. Fakat burada resmi 7 - Bar Foto Hamdi oglu Ali Tiiner. 
c;1kmak, mutlaka hediye kazanml§ ol - 8 - Hayriye lisesi 341 Cemal. 
makhga delalet etmez. Miikafat kaza - 9 - Aydm Kadmana ilk okul 307 Ay-

nanlarm isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan biiyiik listeye yazll1r. Soldan 
saga s1ra ile: 

1- Adapazan orta okul 41 Ekrem. 
2- Beyoglu 12 nci ilk okul 43 Nurten 

Oze. 
3 - Vefa erkek lisesi 465 Sabahaddin 

Giirtekin. 
4 - istanbul Heybeliada sanatoryo -

mu birinci paviyon Bahri Yilmaz. 
5 - Be§ikta§ 23 iincii ilk okul 427 

T. Giilsiim. 

tekin. 
10 - istanbul 31 inci ilk okul 272 Ce

mil. 
11 -istanbul 44 iincii ilk okul Aysel 

Doganoglu. 
12- Yalvac; orta okull13 Necib Dog

ruol. 
13 - istanbul 29 uncu ilk okul Lemi 

Aykut. 
14 - Tekirdag Nam1k Kemal okulu 

119 Kamran. 
15 - <;erkezkoy, Saray, biiyiik Mani

kada bahc;ivan AlL 

' 

Buraada lturfunlu sokak 4 No.da 
Nezihe Yrldrrrm 

c Haziran Bulmacas1 

,Su gi:irdiigiiniiz c;izgiler ortadaki yaba· 
ni okuzun boynuna atJlmi§ bir kemend· 
dir. Kemendin bir ucu adamm elindedir. 
Oteki ucu ise top gibi bir yuvarlak ta -
kllmi§ olan noktad1r. Oradan i:itesi ise 
ilmik yeridir. Bu kemendin baz1 yerleri 
mahsus kopanlmi~Ilr. Evvela elle tutu • 
Ian ucdan tapa dogru giderek ve sonra 
topa bagh her iki ucu ayn ayn takib e
derek kopuk yerleri renkli bir kalemle 
yekdigerine birle~tiriniz, fakat o suretle 
ki hie; biri ~aprazlama §ekilde biribirinin 
iistiinden gec;mesin ve ac;1k hie; bir yer 
kalmasm. 

Dogru halledenlerden birinciye be§ 
lira, ikinciye iki lira, iic;iinciiye miinasib 
bir hediye, diger yiiz ki§iye muhtelif mU· 
kafatlar verilecektir. Cevablar hazira• 
mn sonuncu giiniine kadar «Cumhuriyet 
Cocuk Sahifesi» adresine gonderilmeli • 
dir. Ce~ kalanlar ve yukanda yazd1iuniz 
§artlara riayet etmiyenler hediye kaza .. 
namazlar. 
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« Harb Balkanlardan 
patlamtyacakhr! » 

AvamKamaras1nda 

heyecanb bir celse 

Eski Miistemlekat Naztrl 
mahkum edildi 

§~vki Behmenin 

beyanab 
[B<lf tarat' 1 fnct sahfteilsl 

ta§emiliteri miralay Bakoc;evic;: ve Yugos· 
lav kolonisi tarafmdan hararetle kar11 • 
lanmi§tir. 

Fransada tabii haya 
yeniden ba~ladt · 

Parlamento, yeni hiikumetin Pragdan Ankaraya kadar sulh i~in 70 milyon 
miidafi vardtr. Titulesko miihim bir nutuk 'soyledi 

tiin biiyiik devletlerin, F ransamn, in gil • 
terenin, italyamn, Almanyanm, Sovyet· 
ler Birliginin ve digerlerinin dostlugunu 
istiyoruz. Bu devletlerin teker teker hep
sine kar§I, kendilerile ban§ ve dostluk i • 
!;inde ya§amak hakkmdaki samimi arzu
muzun muspet delillerini vermege haz1 • 
nz. F akat buna mukabil, bu devletlerin 
hic;:birisine kar§I, hatta buti.in buyuk dev· 
letlerin heyeti umumiyesine kar§I, dev • 
letler arasmdaki musavat prensipinden, 
yani kendi kendimizin amiri olmak hak • 
kmdan fedakarl)k y apamay1z. V e bizim 
hakkimizda bizim tasvibimiz olmadan a
lmacak hic;:bir karan hic;:bir zaman kabul 
etmemege karar vermi§ bulut~uyoruz. 
Pragdan Ankaraya hadar sulhun 

Londra 12 (A.A.) - Avam Ka
marasi, uzun bir munaka§adan sonra bi.it
c;e esrarm1 if§a maddesi hakkmda tahki
kat yapmi§ olan mahkemenin kararlan
m kabul eden hukumet takririni kabul et
mi§tir. 

Perapalas oteline inen misafirimiz, ga· 
zeteciJere §Un\an soylemi§tir: 

~ yeni layihayt diin 
verdigi 

kabul etti 
(Ba~tara/1 1 tnei sahttede] I zakerelere bugiin 

Z - Eski muhariblerden vergi alm - soylemi§lerdir. 
[B<lf tara~ 1 tnct mhtfede] 

dugumuz hissidir. 

Balkan memleketleri halkzmn 
karakterleri 

Filhakika Balkan Antanh haciSI gi • 
bi memleketlerinizin hepsini mi.iteaddid 
defalar gezdigim ve bi.itun hi.ikumet mer
kezlerinizi ziyaret ettigimdenberi neka • 
dar c;:ok rikkat verici manzaralarla kar • 
§Ila§hm. Bu manzaralar hala fikrimde • 
dir. Nic;:in Tiirkler ancak emniyet ve 
muhabbet hissi telkin ederler; nic;:in A • 
nadolu bizim kendi memleketiJnizin baz1 
ko~elerini ve bilhassa benim dogdugum 
koyi.i hahrlahr. Ve o derece hahrlahr ki 
Tiirkiyede bulundugum zamanlar ben 
kendimi kendi vatammda hissederim. Ni
!;in Elenlerin kanaatkar hayah, Roman • 
ya koyli.isiinun kanaatkarhgmi bana ha • 
hrlahr? Nic;:in Rumen adetlerinin birc;:ogu 
Yugoslavyada Yugoslav adeti olarak 
telakki edilir. Hem de oyle edilir ki Yu
goslav dostlanmla onlann kendi mem -
leketlerinde milli sayd1klan ve bizim 
kendi memleketimizde milli saydigimiZ 
§eyler uzerinde daima miinaka§a ederim. 

M. Baldvin, miizakereler esnasmda 
son defa soz aldigi zaman M. Thomas 
ile Butt «hesablarmi gormii§ olduklan» 
mutaleasmda bulundugunu soylemi~ • 
tir. 

«- Her§eyden evvel Tiirkiye Cum
huriyeti hukumeti tarafmdan hakk1mda 
gosterilen yi.iksek alakaya ve candan mi
safirperverlige alenen te§ekkiir etmegi 
kendime bir bore telakki ediyorum. Bil
hassa Ankarada gec;irdigim giinlerin ha
llrasmi hie; unutamiyacagim. 

mamas!, 
3 - Memurlardan baz1 vergilerin a

hnmamasi, 
4 - Patronlarla ameleler arasmda 

kollektif mukiavelenameler viicude geti
rilmesi, 

T oplanhdan <;Ikiid1g1 esnada 1ucv"u 

bir alay te§kil etmi§lerdir. Bu alay, 
varlardan ge!;erek mesai biirosuna 
tir. Orada hic;bir hadise olmami§tlr. 

Parisin baz1 tezgahlarmda in§aat 
melesi tekrar i§e ba§lami§hr. 

Y ap1lan mi.izakereler esnasmda M. 
Attlee, lngiliz ve Amerikan gazetelerinin 
ileri siirmekte olduklan bir tak1m iddia· 
lara telmih etmi§tir. Bu iddialar, §U mer• 
kezdedir: 

Balkan milletleri bir tek ailedir 
Bizler, Balkan milletleri, bir tek aile

yiz. V aktile tarihin felaketleri bu aileyi 
par~lami§h. Fa kat §imdi her gun hera • 
ber bulundukc;:a §Unu mu§ahede ediyoruz 
ki dostlugun iyiliklerinden istifade ede -
bilmek ic;:in daha evvel itimad telkin et
meleri laz1m gelen yabancilarla miina • 
sebat halinde degiliz. Miinasebette bu • 
lundugumuz insanlar, kendi muhabbet 
haklarmi istiyen karde~lerimizdir. Bal • 
kan milletlerinin bu tam birligi o derece 
kuvvetlidir ki bizim birligimize hala dahil 
olmami§Iara bakllgimiZ zaman diyoruz 
ki: lstediginiz kadar, kendi menfaatle -
rinizin icab1 telakki ettiginiz yolda yii • 
ri.iyunuz. Sunu biliniz ki bizim ic;in sizler 
de ailedensiniz. 

Avrupada sulhu bozacak 
tehlikeler 

emrinde 70 milyon miidali var 
Ba§ka ba§ka c;:er!;eveler i!;inde, Kuc;:uk 

Antant ve Balkan Antanh, ayni hedefi 
giitmektedirler. Bu iki Antantm ustiiste 
gelmesile Pragdan Ankaraya kadar sui
hun erorinde 70 milyon miidafi vard1r. 
F akat bizler, sulhu sevmekle hera her, ko
rii koriine sulhcu da degiliz. ~unu da bi
liyoruz ki sulhu idame ettirmek ic;:in, har
be haZirlanmaktan ve li.izumu amnda 
harb yapmaktan korkumuz yoktur diye
bilmekten daha emin bir c;:are yoktur. 

Gene §unu da biliyoruz ki, bi.iti.in mil
letler sulha ayni derecede yiiksek bir 
a§kla merbutturlar. !stisnasiz butun dev
letlerin sulhcu zihniyetini hi.irmetle se • 
lamlanz. Fa kat bugiinkii Avrupa harita
sma bakarken ve birbirlerile vuru§acak 
clan kuvvetlerin muvazenesi meselesini 
tetkik ederken §UDU mii§ahede etmekten 
kendimi alam1yorum ki, baZilan, eger bir 
harb patlarsa, bunun baz1 §erait altmda 
ve baz1 istikamete dogru tehlikesiz ve ne-

ticesiz gec;:ebilecegi zehabma di.i§mi.i§ • 

lerdir. Balkan Antantmm, §erefli cihet • 

lerinden biri de i.izerinde boyle bir mes • 

uliyeti, ~kmi.i§ olarak birakmadigidir. 

Kendi menfaatleri tehlikede bulundugu 

«Resmi esrarm evvelden bilinmekte 
ve etrafa yay1lmakta oldugunu farzetti
recek bir tak1m muameleler, Llods ~irke
ti tarafmdan da yapiimi§hr. 

Mumaileyh, Londra piyasasmm arhk 
temizlenmesi zamanmm hulul etmi§ ol
dugunu beyan etmi§tir. 

Londra 12 {A.A.) - Eski Mi.is
temlekat Nazm M. Thomasm Avam 
KamaTasmdaki son nutku, ancak birkac; 
dakika devam etmi§tir. M. Thomas, tek
rar yerine oturdugu zaman gozleri ya~ -
Ia dolmu§tu. 

Mumaileyh, evvela kendisine istifa 
etmek tavsiyesinde bulunanlann sozleri
ni dinlemekten imtina etmi§ ve §U soz • 
leri soyll!mi§tir: 

«- Simdi hemen istifa etmege ka • 
rar verdim.» 

Pek ziyade heyecan ic;inde bulunan 
M. Thomas, bir miiddet oturduktan son
ra ayaga kalkhgi zaman salonda fevka
lade bir sessizlik hi.ikiim si.irmekte idi. 
Bunun iizerine M. Thoma~. ag1r adim
larla meclisin ortasma gelmi§, reisin 0-
ni.inde hafif bir boyun kirdiktan sonra 
Avam Kamarasml bir daha gelmemek ii
zere terketmi~ir. 

Sir Alfred Buttun da istifa etmi§ ol
dugu Kamaraya bildirildikten sonra M. 
Baldvin, ayaga kalkmi§hr. Ba§vekil, 
tahkikat mahkemesinin faaliyeti hakkm· 
da izahat vermi$ ve ~oyle demi~tir: Fa kat, Balkan An tanh fikri yalmz 

giizel degildir. Ayni zamanda emsalsiz 

bir salabeti de haizdir. Avrupada olan 

bitenlere endi~eli bir gozle bak1yoruz. 

Bircok Avrupa mmtakalannda sulhu bo

zabilecek baz1 tehlikeler goriiyoruz. Ce -

reyanlar ve mukabil cereyanlar, hareket

ler ve aksiilameller mi.i§ahede ediyoruz. 

Fa kat biitiin bu cesaret kmc1 tetkike rag

men diinyaya haybrabiliriz: Bur ada, 

Balkanlarda, harb patlamtyacakhr. Pat

lamiyacaktu, c;:iinkii aramiZda birligimizi 

ayuan hit<bir ~ey yoktur. Eger bu harb 

ba~ka taraftan gelirse ~urasm1 da buti.in 

diinya bilir ki hududlanmlZI ve hakkimi

ZI miidafaa iGin hepimiz birl~~ecegiz. 

zaman, Balkan Antanh derhal bu hu • 
susta her tiirlii te~vik verici telmih ve ~a

yialan daima dagitmi§tiT. 

Bastn miimessilleri olan sizlerin vazi-

«- $imdi tema§a etmi~ oldugumuz 
manzara, A vam Kamarasmm ~a hid ol • 
mu§ oldugu manzaralarm en elimidir.» 

feniz bi.iyiik ve asildir. Vicdammzm emri M. Baldvin, bundan sonra M. Tho

altmda bu vazifenizi yapm1z ve sulhun masm kabinede bulundugu mada istifa 
idamesi ic;:in c;:ah§Imz. Aralanm1zdaki etmi§ oldugu hizmetlerden sitayi§le bah

muahedelerden, statiilerimizden ve za - setmi§tir. 

Biitun diinya devletlerile do•tuz 
Balkan Antanh saglamd1r, c;:iinkii Kii

c;:iik Antant gibi Antanhmlz da kendi 

menfaatlerinin siyasetini giitmektedir. 

Milli menfaatlerimizin esiri olmakla be

raber. mukabilinde hic;bir kimsenin de 

emri altmda degiliz. Biz, istisnas1z bu • 

man zaman ne§rettigimiz tebliglerden <;I· 

kan direktiflere bugi.in size biitiin kal • 

bimJe soyledigim soz)erden c;:1kan mana• 

Ian da ilave edebilirsiniz. Bugi.in benim 

bir tek kederim vardiT. 0 da hepinize ay

n ayn biitiin benligimi verebilmek ic;in bir 

c;ok parc;alara aynlamadigimdir.» 

M. Titiileskonun bu nutkundan sonra, 

Elen, Turk ve Yugoslav basm direk -

torleri de hirer nutuk soyliyerek kendi 

memleketleri basmlannm buyiik bir se -

vin!;le «Balkan Antanti Birligi» ne i!ti

hak etmekte olduklanm bildirmi§lerdir. 

Toplanhyi miiteak1b, delegeler, da • 

vetli bulunduklan Turkiye elc;:iligine git

mi§lerdir. 

Diin sabah Divanyolunda bir tramvay kazast oldu 

Tramvaya r;arpan traktor etralznda toplanan halk 

tBa~ tarll/1 1 fnct sahtt~de] . j durdurmu§, bu suretle daha bi.iyi.ik bir fa-

sindeki 76 numarah Edimekapl •. ~ITkeci cianm online gec;:mi§tir. .. 
tramvay1 Belediyenin kar§Ismdaki Islas - <;arpl§ma masm.d~ t~rakt~r.de. ?ulu -
yonda yolcu indirdikten sonra. ~~.r~~et nan fsmail ve Nun 1smmde 1k1 ki§l teh -
etmi§tir. Tramvay Kop~i.i~i.i ca~ISI onune likeli surette yarala?~I§iar~Ir. Yarahlar 
geldigi mada Beyaz1d Istik~meti~de?, ~:- cankurtaran otomobihle Culhane hasta· 
len §Ofor N ecatinin idaresmdeki buyu.k nesine kaldmlmi§tlr. 
bir traktorun direksiyonunu tutan di§h- Y o)dan <;Ikan ve On taraf1 parc;aJanan 

Jerden biri f1rlami§ ve traktor 402 nu - romorkta bulunan uc; ki§i kmlan camlar -

I morkun on tarafma c;arpmi§tlT. dan hafif Surette yaralanmi§lardir. Bun -
mara 1 ro 1 d ·r · d 1 
B • ma neticesinde c;ok eski o- ann te av1 en eczane e yap1 mi§IIr. 

u am c;arpi§ h I • Kazay1 haber alan alakadar memur • 
lan romorkun sa an Igi tam amen par • Jar, vak' a yerine gelerek tahkikata ba§ -

c;:alanmi§, carnian kmlmi§ ve yoldan V lami§lardir. Resmi tahkikat sonunda da 

karak caddeyi kapamJ§hr. Vatman, bu direksiyon di§lilerinden birinin fuladigi 

gi.iriiltii iizerine fren yaparak tramvay1 tahakkuk etmi§tir. 

-------
Bulgar kudreti 

CBa~tara/1 I fnct sahi/edel 

Harbiye Nazm, Ba§vekil ve diger ve • 
killer kabul edecek. Filibeye, K1zanhga, 
S1pkaya, Tunovaya, Varnaya, Pilevne
ye, Riva Manastmna gideceklerdir. 

Gazeteler 1 ngiliz muhariblerinin ziya
retinden memnuniyetle bahsetmektedir. 

Utro gazetesi bu hususta biraz daha 
ileriye gidiyor.. fngilizce ve bulgarca 
yazd1g1 ho§ geldiniz serlevhasml ta§Iyal1 
bir makalede: «Ti.irkler tarafmdan yap!
!. an Battk katliammda birkac;: iyi yurekli 
I ngiliz yi.iksek ses <;Ikarmasaydi, di.inya 
efkan umumiyesi bu katliama kar~I bigane 
kalacak ve Gladestonun yardimi olma -
dan 1ngiliz parlamentosu ve fngiliz mil
leti aciz Bulgar milletine yap1lan bu vah
~etleri protesto etmiyecek, 93 harbi ba~
hyamiyacak, Bulgarlar istiklaline muvaf
fak olamJyacak ve §arki Rumeli ile Bul
garistanm birle~mesinde fngilizler Ti.irk
Iere nasihat vermeseydi bu birle~mede 
muvaffak olamiyacakti.» gibi yaz1lar 
yazmaktadir. 

POLISTE . 
YAKALANAN KUMARBAZLAR -
Galatada Aleksinin kahvesinde Ek • 

rem, Saib, Cevad, :thsan, Trryandafila, 
Receb, Nuri, Ha§irn isminde sekiz ki§i 
kumar oynarlarken polisler tarafmdan 
yakalanm1~lardrr. 

BiR KADIN ZEHiRLENDi - Fa -
tihte Horhor caddesinde oturan Bahti
yar ar;Imda bir kadm, evvelki gece pir
zola ile domates salatas1 yemi§ ve ze
hirlenmi~tir. 

Kadm Haseki hastanesine kaldml -
mi§trr. Zehirlenme hadisesi hakkmda 
polis tahkikata ba§lami§hr. 

KARDE~iNi YARALADI- Fatihte 
tramvay caddesinde Hasamn kahvesi 
i:iniinde berber Muhiddinle karde§i Ah
med ev kirast yiiziinden kavga etmi§ -
lerdir. Ahmed karde§ini makasla yara
laml§hr. Yarah tedavi altma almmi§, 
suc;lu yakalanmJ§tlr. 

HAVAYA SiLAH ATMI~- <;engel
koyiinde oturan Alman mektebi talebe
lerinden 17 ya§larmda Ergun, biiyiik 
babasma aid tabancayt yamna ahm§ ve 
sokaga ~1karak havaya iki el silah at -
mJ§tlr. Polisler Ergunu yakalami§lar -

d1r. 

Sizi temin ederim ki bu ziyaretim ara
mlzdaki dostluk ve ittifak baglanm bir 
kat daha kuvvetle§tirecektir. Hatta mev
cud dostane munasebatm tekamiili.inu te
min ic;:in ba~ka bir §ey dahi yapmak Ia • 
z1m gelirse, o da yapilacakbr. 
$evki Behmenin Turkiye inttbalarz 

Muhterem misafirimiz bundan sonra, 
Ankara, Afyopkarahisar ve lzmirde e -
dindigi inhbalarmdan bahsederek demi§
tir ki: 

«- Turkiyede bulundugum k1sa 
mi.iddet zarfmda her sahada gordugum 
terakki ve inki§af eserlerini i.imidimin 
fevkinde buldum. Bilhassa Ankaranm 
amerikanvari ve seri terakkisi bende 
bi.iyi.ik bir tesir bnakh. 

Atatiirkiin. gene Tiirkiyesi 
Atatiirkun gene ve yeni Tiirkiyesi 

b~lhassa Ankarada kevdisini en iyi ~e· 
k1lde gostermektedir. Ankarada bulun· 
dugum muddet zarfmda butun kultiir mi.i
esseselerini gezdim. Hepsi de garb mem
leketleri ic;in dahi hirer timsal addolunabi
lir. Mesela 1smet Pa§a K1z Enstitiisii 
o kadar mi.ikemmel yapilmi§hr ki, dev· 
rimizin bi.itiin ihtiyaclanm kendisinde 
toplamaktadir. Memleketime dondi.igum 
zaman, bizde de c;ok begendigim boyle 
bir miiessesenin yapilmasi ic;:in laz1m ge
len te§ebbiisle;de bulunacag1m. 

5 - Haftada k1rk saat c;ah§ma sis -
temi. 

Celsenin sonunda Ba§vekil M. Leon 
Blum, bu kanunlan kabul etmek husu -
sunda gostermi§ oldugu isticalden dolayJ 
meclise te§ekki.ir etmi§tir. 

Ayan meclisi kanunlar hakkmda mii • 
zakerelerde bulunmak i.izere bugi.in saat 
15 te toplanmi§hr. 

Paris 12 (A.A.) - Hukumet, mec • 
lis tarafmdan kabul edilen be§ layihayl 
senatoya vermi§tir. Senate bu layihalan 
sah giinii mi.izakere edecektir. Senato ko
misyonu, hi.ikumeti dinlemege karar ver-

Binlerce amele greve 
devam ediyor 

Paris 12 (A.A.) - Bugun saat 18 
de Paris madeni sanayi amelesi delegas
yonu, evvelce tesbit olumnu§ ve patron
Jar tarafmdan kabul edilmi§ clan iicret
ler baremi projesi hakkmdaki karanm 
tahriri olarak Mesai N azmna bildire -
cektir. 

Binlerce kahve, otel ve lokanta ame -
lesi, Jean Jaures jimnazmda bir toplanti 
yaparak dilekleri tamamen tatmin edilin
ciye kadar greve devam etmege karar 
vermi~lerdir. Sendikalar murahhaslan, 
kendilerine siikuneti muhafaza etmeleri 
tavsiyesinde bulunmu§lardir. 

Bundan ba§ka sendikalar murahhas -
Ian, patronlarla yapiiagelmekte olan mii-

Sima! deparhmanmda i§ ba§lna 
nenlerin miktan I 03 bini ge!;mi§tir. 
gun de i§ ba§ma donenler olacak ve 
miktar artacakhr. 

Muhalillerin tenkidleri 
Paris 12 (A.A.) - Meb'usan 

lisinde ucretli tatil gunlerine aid 
la.yihasmm muzakeresi esnasmda sag 
nah meb'us)armdan M. inards, ~u 
Jeri soylemi§tir: 

- Hiikumet, ahkamma riayet 
remiyecek olduktan sonra bu 
yapmak niye yarar~ 

M. Blum §U cevab1 vermi§tir: 

- Gec;:en gun, meclisten, 
i~ sahasmdaki ihtilaflan halletmek 
kuvvete miiracaat etmesi laz1m gel 
miitaleasmda olup olmadigmi 
E vvela zab1ta kuvvetini sonra bi.itun 
duyu kullanmamlZI ve bu suretle 
hadiselere sebebiyet vermemizi mi · 
sunuz~ 

Biz, bu yola girmemege azmetmi§iZ 
dir. Uzla§tirma roliimiizii daha ilk 
den sizlere arzettik. Hiikumet, 
kendisine hak verecegini timid etmekte 
dir. Parlamento, hakimdir, 
kendisine arzedilmi§ olan be§ kanun 
yihasmm si.iratle kabul edilmesinin, ta 
kib etmek tasavvurunda 
uzla~ma i§inin manevi unsurlanndan 
oldugunu anhyacakhr. 

Ankaramn biiyiik takdirler kazanan 
muesseselerinden biri de Avrupadaki 
miimasillerine bile faik olan Ziraat Ens
titiisiidi.ir. Cubuk barajma gelince, bu da, 
teknik sahada Ti.irkiyenin ne kadar iler· 
ledigine canh bir deli! te~kil etmektedir. 

Amerikan Erkek Kollejinden mezun 

Atati.irk Ciftliginin Orta Anadoluda 
kurulu§u ve bugiinki.i miiterakki hale ge
tirilmesi yeni Tiirkiye i!;in mucibi iftihar 
bir muvaffakiyettir. 

lstanbula avdetimde k1sa bir miiddet 
i<;in ugradJgim Afyonkarahisar ~ehri 
de yeni Turkiyenin her tarafmda ayni 
§ekil ve azimde c;:ah§Ildigmi ispat etmek
tedir.» 

Muhterem misafirimiz bundan sonra 
Ti.irk m,etbuatma te§ekkiirlerini bildirmi~ 
ve on giin kadar daha memleketimizde 
kalacagmi, Bursa ve Y alovada tenezziih
lerde bulunaca~mi ilave etmi~tir. 

ingiltere Almanya ile 
anla,maya haztrlandt 

[ Ba$taralt 1 fncf sahtfedel 
!ngilizlerin delilleri, mi.isbet ve saglam 

esaslara istinad edecektir: 
1 - Zecri tedbirler, arllk vafi veya 

§afi bir ilac; telakki edilemez. 
2 - Bu tedbirleri bir «ceza» mahiye

tinde muhafaza etmek !;Ok tehlikeli olur. 
Bu mehafil, takib edilmesi laz1m ge

len usuli.in a§agidaki usul olacagm1 soy
lemektedirler: 

Milletler Cemiyeti konseyi, bir takim 
vasaya tanzim ede<ek ve bunlar asam • 
bleye arzolunacaktJr. Asamble hususi 
bir komisyon te§kil edecek, bu k•omisyon 
da zecri tedbirlerin ilgas1 ve fakat Ha
be§istamn ilhakmm tamnmamasi tavsiye
sinde bulunacakhr. 

Londra 12 (A.A.) _ M. Cham
berlainin c;ar§amba giinu soylemi§ oldu • 
gu nutuk ile M. Baldvinin dun Avam 
Kamarasmda zecri tedbirler hakkmda 
yapmi§ oldugu beyanall bi.itiin gazeteler 
mezkur tedbirlerin kaldmlacagmm hirer 
alameti saymaktad1rlar. 
lngilterenin bir siya&eti yokmu, 

Londra 12 (A.A.) - Niyuz Kro -
nikl gazetesi y az1yor: 

« !ngiliz hiikiimetinin muayyen bir d1§ 
siyasas1 yoktur. Sadece hadiselere intizar 
etmektedir. F ranSIZ hukumeti !ngiltere • 
nin enerjik bir te~ebbusiine muzaheret e • 
decektir. fngiliz hukumeti de bir Fran -
SIZ te§ebbi.isiine miizaheret edecektir. 
Her ikisi de ftalya ile Almanyanm, tez
lerinin sakathgma kani olmalanm bek 
lemekt('dirler. -----Ankarada bir otomobil 

kazas1 
Ankara 12 (Telefonla) - Maden tet

kik arama enstitiisii miitehass1s kimye
gerlerinden doktor Ho§ler bir otomobil 
kazas1 ge~irdiginden Niimune hastane -
sine yatmlml§br. 

Doktor diin gece saat on bir radde -
lerinde Hariciye binas1 oniindeki as -
falttan ge~erken arkadan gelmekte olan 
bir taksi otomobilinin sadmesine ugra -
m1~ ve a~r surette yaralanrm§tlr. Bu 
s1rada §Ofi:ir derhal arabasm1 dtrrdura -
rak doktoru arabaya ahp evvela has -
taneye gotiiriip yabrml§, sonra da bizzat 
karakola giderek kazay1 anlatml§tlr, 

Amerikan Erkek Kollejinden mezun olan elli gence di.in merasimle u•~•vu•~ 
Ian verilmi§tir. Resmimiz bu merasimde bulunanlan gostermektedir. 
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Bursada bir cinayet 
Bursa (Hususi) - Alacamesc;:id 

mahallesinde 9 numarah evde oturan 43 
ya§iarmda Tatar Ay§e, gene bu evde 
oturan ve Ay§enin dostu olan kundurac1 
39 ya§larmda Mehmed Ali oglu Ahmed 
tarafmdan tabanca ile oldiiriilmu§tiir. 
Ahmedle Ay§e arasmda gece saat 23 te 
bir kavga c;Ikmi§, Ahmed tabancasile 
Ay§eyi gogsunden yarahyarak oldur -
mu~tilr. Muddeiumumi muavini Edib 
Onal Erzen tahkikata vaz1yed etmi§ ve 
katil de zab1taca tabancasile yakalan • 
mi§hr. -···-Tel • Aviv panay1rmdaki 

Tiirk e§yast 
Gelen malumata gore Tel-Aviv pana

ymnda te§hir edilen Ti.irk mamulat ve 
masnuatl memleketimize miiteveccihen 
yola c;:1kanlmi~hr . 

-5am panaymndaki Turk paviyonunda 
te§hir edilen mallanmJz Suriyeliler tara
fmdan c;ok begenilmi§tir. Suriye tacirleri 
buradaki niimuneler i.izerinden piyasa -
m1za sipari§ler vermege ba§lamJ§iardir. 
Sipari§ler, kuru meyvalar, hububat ve 
zehair i.izerindedir. 

Ankarada 

Bir mii§abehetin garib cil 
!zmir (Hususi) - Bir ~hiS, 

bir benzeyi§ yiiziinden, ayni ~ahs1 iki 
yaralami§tlr. Bu ikincisi evvelki giin 
mu§tur. Vak'amn kahramam 
Hasan nammda yan akilh bir 
V aktile Alyoti miiessesesinde ~ah§ukell 
Alyotinin oglu tarafmdan i§ten c;1kanl • 
mi§hr. Zeybek Hasan, Alyotinin oglu • 
na kin baglami§hr. Nihayet bu genci ol• 
diirmek karanm vermi§ ve sokakta, !tal~ 
yan tabiyetinde Alftedi ona benzeterei 
iisti.ine ati!mi§, yaralamaga muvaffak ol~ 
mu§tur. Bu hadise ,birincisidir. Zeybei 

Hasan yakalanm1~, §uurunda bozukluk 

gori.ilmu~. tedaviden sonra serbest bua • 

ki!mi§Ilr. 

Evvelki gun Kordonda Alfrede teli• 

rar rasgelmi~ ve gene Alyotinin oglu sa: 

narak omzuna vurmu§ ve Alfred ba~1nl 

c;evirir (evirmez, b1c;agm1 c;ekip hiicuJtl 

etmi§, ba§mdan omzundan vurmu§tur• 

Alfred kendini bir ahc;1 dukkamna at ' 

mi§, Hasan oraya da yeti§ip bu defa bi• 
!;agmJ Alfredin bacagma saplamJ§, fakat 

hamallar tarafmdan yakalanmi§hr. 

• • • res 1m serg1s1 

Ankarada ac;:Ilan resim sergisi buyiik ragbet gormektedir. Resmimiz, sagd• 
Meclis Reisimizle Vekilleri sergiyi dola§ 1rken, solda da tablolan tetkik eden ka• 
dmlan gosteriyor. 



13 Haziran 1936 

Istanbul Borsas1 k~panl§I 
fiatleri 12 - 6 - 1936 I 

- PARALAR ----l 
1 Sterun 
1 Dolar 

20 Frans1z Fr. 
20 Llret 
20 Be!cika Fr. 
20 Prahml 

AI~ Sat~~ 
6 6. 633. 
123. 126 50 
t63.50 166 
190, 19::>, 
1!0. 84. 
21 23.50 

'10, 820. 20 Isvicre Fr 
- • 20 Leva ' 
Inl 1 Florin 

22. 25. 
~2. 84. 

20 Cek kronu 
1 Avusturva Sl. er, 1 Peceta 
1 Mark 

~4. 88, 
22. 24. 
14. 16. 
28, 30. 

1 Zloti 
i~· 1 Pene:U 

20 Leva 

~1. 28. 
22. 24. 

, 20 Dinar 
1 Yen 

20 isvec kronu 
• 1 TUrk altm1 

-!.. Banknot os. B. 

13. 16. 
4.8. 52. 
30. 84. 
31. 83. 

~75. 976. 
213. 244. 

f;EKLER 

Londra 
~ev Y'ok 
Parts 
Muano 
l3riiksei 
A tina 
Cenevre 
So tva 

PA!nsterdam 
ra.a: 

V'lvana. 
~adrid 
Berlin 
V'arsova 

MilLS 
633.76 

0.7938 
12'06 
10.07 
4.6967 

84.9o75 
2.4550 

63.2830 
1.174.0 

19.2025 
4.2020 
5.81 
1.9710 
4.2020 
4.3110 

Kapan:LS 
63f>. 

0.7919 
12.03 
10.04.62 
4.,6870 

8!.7457 
2,4;:, 

63.1250 
1.1720 

19,154.5 
4.,1()15 
6.8072 
1.9675 
4.,1915 
4.30 

108.6286 
Budaneste 
Biikres 
Be!~ttad 

'n Yokohama. 
'n ~OSkova 

Stokholm 

107.897,) 
36.1220 
2.6943 

24.875 
3,0610 

35.0M5 
2.6876 
~4..9375 
3.0o35 

ESHAM 

r' I Acllll$ KapaJll.$ 
( Asian cimento 10. 75 10,80 
1 &kez Banka.s1 67. 67. 

- iSTiKRAZLAR 

• 
A~IK ARTIRMA 

llaziranm 14 iincii pazar giinii sabah 
, saat 10 da ~i!ilide Etfal hastanesi yo • 
• lunda Samanyo'h:J &okagmda 110 nu • 
, tnrah Dimitriadis apartunanmm 2 nu-

tnarah dairesinde §ehrimizde ~ok tamn· 
tnJ§ ve muteber bir aileye mensub ~ok 
lnymctli ve nadide e§yalar a!;lk arthr
llla surctile sablacaktll'. 

Masif mc§eden ve ingiliz maple fabri
kasmm mamulab iizeri oymah ve am
pir stilinde goriilmemi§ nadide komple 
yemek oda takuru, biife dresuar, masa 
ve 12 aded sandalya iizeri ingiliz maro
keni kaph 15 par!;adan ibaret ayni 
rnaldan 2 divan, 2 koltuk Berge~ usulii 

" mi e, ke- YIUDhane ve koltu~ 
asri yatak oda takmu 6 par~adan iba
ret kadife ve tiil perdelcr. Kristal ka
deh takrmr, imzah klymetli yagh boya 
'Ye su boyas1 resimler, ~ok eski ikona • 
lar, portatif gramofon plaklarile, 80 par· 
-ra Kristofl -.atal b1~ak takun1 -.ok iyi 
haldc, elektrik siipiirgesi Vampir A. 
l;, G. Bohem ve Viyana kasc ve kahve 
taktmlar•, <;in ve Japon duvar panolar1, 
§alll etajerler ve kandil, ampir elektrik 
avizeler, Mineli saatler, eski Ievhalar, 
kristal vc madcn yemi§lik ve §ekerlik
ler, !;ini soba, havagazi oca~, portmanto 
ve saire bir~ok klymetli e§yalar ve bib
loiar. Rozenkranz markah bir Alman 
lli anosu. 

Bi~ki Dersleri 
Hocas1z ve ~ok kolayhkla 

evinizde kendi kendinize kadm 
elbiselerinin nasll bi~ilecegini og
renmek isterseniz Be§ikta§ Diki~ 

Yurdu direktorii ~iikrii Canahn 
Bi~ki Dersleri ve Yiiksek Bi~ki 
Kaideleri adlarmdaki metod kitab
laranl ahmz. <;ok sade ve anlay1~h 
bir tarzda yaz1lan bu kitablarm 
birinci cildi 2 ikinci cildi 2,5 lira
dJr. Yalmz Be~ikta~ Diki~ Yur
dunda sabhr. Bedeli gonderildi
ginde tqraya derhal gonderilir. 

Adres: Be§iktall Diki§ Yurdu: 
Akaretler No. 87. telefon 43687 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye miitehasstsl 

Pazardan ba~ka giinlerde ogleden 
~a saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan· 
h da Divanyolunda (104) numarab 
d 1lsusi kabinesinde hastalanru kabul e-:r· Sah, cumartesi giinleri sabali 
~ * · 12,. saatieri hakiki fikaraya mah
Sl.tstur. Herkesin haline gore muamele 
~lllnur. Muayenehane ve ev telefon: 

2398. K1shk telefon: 21044. 

KiRALIK GAZiNO 
Kad1koyiinde iskele caddesinde 

180 metre miirabbamda iistii tara-
~~1 ve gayet giizel manzarah ikin
CJ kattaki gazino kirahkb.r. Albn-
daki diikkanda Bay Yafet'e 

miiracaat. 

Goz Hekimi 

Dr. SOKRU ERTAN 
Cagalogil! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yamnda) 

Tel. 22566 

CUMHURIYET 

Bogaz1n en giizel ve tirin yeri olan 

~UBUKLU GAZiNO Bah~esinde 
Sayan LEMAN EKREM ifitirakile 

Her pazar giinii Tiirkiyenin tanmm111 Hanende ve 11azendelerinden mii
te§ekkil ince 11az : Bayan NEFISE, MUZAFFER, MEDiHA RADiFE tara

l fmdan Anadolu ljarkJlarJ ve yeni $arkdar, Me§rubat gayet ucuzdur. 

Giimriikte Seker Satisi - ' Istanbul Giimriik Sabf I~Ieri Miidiirliigiinden: 
Haziranm 23 iincii giinii kapah zarf usulile 51611 kilo toz fekeri 

sahlacaktir. Almak istiyenlerin Ak~am gazetesinin 5/6/93li G. nus
hasmdaki ilammtzi okumalarmi iliin ederim. . (3050) 

O!riincii Umumi Miifeltiflik 1~10 125 • 150 lira iicretle iki me • 
mur ahnacakllr • 

~artlar1: 
1 - Lise mezunu olmak ( daha yiiksek mekteb mezunlar1 ve ec • 

nebi lisan~na vaktf olanlar tercih edile~eklerdir.) 
2 - 35 y8.fmdan yukar1 olmamak. 
3 - Seyahate elveri11li ve tamiissthha olmak. 
4 - Her hangi bir mevzuu kaleme almak ve daktilografiye li.y1 • 

kile vaktf olmak. 
5 - Mahkumiyeti olmadtgmt ve iyi ahlak sahit¥ oldugunu tevsik 

etmek. 
6 - Askerligini yapmit olmak. • • • • • • 
7 - Devlet ve miiessesat hizmetinde hulunmuf ise vesikalar1n1 ge· 

tirmek. 
Bu evsaf1 haiz olanlarm niifus tezkereleri, iki ktt' a vesika f:o

tograft ve diger belgelerile birlikte bir dilek!re ile Vilayete miiraca· 
at etmeleri ilan olunur. «B.» (3279) 

alili Zekinin ziraat kitablar1 
100 kuruf Ziraat Muhhras1 (Eski harflerle) Cildsiz 
100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Citdsiz 
150 » Asri Tavuk~uluk «Birinci cild» I Milcelled 
150 » Asri Tavuk~uluk «lkinci cild» 
200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) 
Yukar~da isimleri yaz1Ian ziraat kitablan hizalarmdaki fiat-

lar!a lkbal Kitaphanesinde sattlmaktadtr. Muharriri adresine 
1smarlamrsa posta iicreti almmaz. 

Adres: Istanbul • Kadtkoy Salih Zeki Ekimci 

KARYOLALARIN 
1936 desenleri gelmi§tir. 

Asri MObilya Magazas1 
Istanbul: R1zapa§a yokusu No. 66 Tel: 23407 

I Oevlet Demiryollar1 ve limanlan i,lelme U. idaresi llinlar•l 

Bayan SAFiYE 
PANORAMA 
bah~esinde devama ba§ladJ• 

istanbul Harici Askeri 
KITAATI IL.ANLARI 

Y aptlacagt evvelce ilan edilmif bulunan muhtelif malzeme eksilt· ll!!!l!!llll•••••••••••ll 
me giinlerinde; goriilen tu.zum iizerine a,ag•da gosterildigi ,ekilde Memur aran1yor 
degi,iklikler yapdmifllr. Eksiltme saatinde degitiklik yoktur. (3276) Bir alman miiesse11esi giinde bir 
DEGi~EN YENIDEN T A YIN ka~ saat ~ahtmak iizere Tiirkiye 
EKSiL TME EKStL TME MEVZUU EDILE EKSIL T- muhaberab idare edecek bir Turk 

GONLERt 
ME GONO memur anyor. Taliplerin (4711) nu-

marasile Istanbul 176 No. lu posta 
15/6/936 Hurda dokme 30/6/936 kutusu adresine tahriren mii· 
16/6/936 ~elikler 29/6/936 racaatlari. 
17/6/936 Kereste 24/6/936 Aq1k art1rma lie sat•• 
18/6/f136 Lastikler, Ebonit kutular, dinamo kaylf • 

1/7/936 
7/7/936 

10/7/936 
6/7/936 
8/7/936 

1936 haziranmm 14 iinc:ii pazar giinii sa
bah saat 10 da Beyoglunda Taksimde 
Abdiilhakhamid caddesinde Veniis apar
tunanmm 1 numarah dairesinde mev • 
c:ud miikemmel e§yalar miizayede ile 
satrlacakhr. 'Ostii bizote kristalli vit • 
rinlerilc bir biifeyi havi 9 par!;adan mii· 
rekkeb asri gayet zarif yemek oda ta-

22/6/936 
24/6/936 
25/6/936 
26/6/936 
29/6/936 

30/6/9'36 
1/7/936 
2/7/936 

lari kontrol saatleri yedekleri 
Bezirler, Neft, Vemik, Sigatif, Emaye boya 
Ostiibe~ler, toz boya, grafitler 
tla~lar 
Ostiipii 
Amyant Klingrit ve kordamyantlar, trans
misypn kayttlarJ, mutamba linoleom ve 
pegamoitler 
Sabunlar, soda, sud kostik 
Karbolineom amonyak, trikloretilen 
Hamtzlar. Gozlafl 

15/7 /936 kunr, 3 par-.adan miirekkeb ve en bi-
16 /7/936 rinci Avrupa va§etinden mamul em · 
17/7/936 salsiz bir maroken takunJ, iki geni§lik 
17/7/936 7 kanat gayct zarif ve yepyeni kadife 

perdeler, 57 par~adan milrekkeb me§· 

~ takun1, gene K P M markalt 15 par~ahk Kadlko··yu··nden Tac::delene hur KPM markah emsalsiz bir tabak 

Her pzar sabah saat 7 bu~ukta muntazam OTOBOS SERViS- gayet zarif bir ~ay takl1Dl, 12 ki§ilik gii-
LERt vard1r. Miiracaat ve hareket mahalli: Kadtkoy Rthhm mii§ pasta takunr, yepyeni Salamandra 
caddesi itfaiye kart1smda 1 numarah benzinci diikkanl. Tele- soba, Avrupa somyalarile iki aded in-
fon: 60265. Biletlerin bir giin evvelden tedariki rica olunur. giliz bronz karyola, iki aded lake kar-

Gidip gelme 1 Iiradtr. yola, ~ini sobalar, pelfi~ ve kadife sofra 

liiiiiil;;:::~;;:~~~~:-··-~---~:;i,~~~ -~--~~ ortiileri, c:eviz aynah dolab, miikemmel 
• OperaUSr • Urolog Hiq dii,Unme mister perdeler, ingiliz bir divan ve 
Dr.Mehmed AI·· B i R K u T u koltuk, asri oksidc elektrik avizeler, 

klrm1Z1 kadife kanapeler, baku man-

Bevliye miitehaSSISI Fazll Cl.l ,·Ia" Cl gal, tavla, gaz ocaklarr, portmanto, 
K H 

mutfak takunlart, vc sair ev e§yalarr. 
opriiba~~~ Eminonii an 

Telefon: 21915 seni ~ok gUzelleftlrlr. Yepyeni mu§ambalar Anadolu ve A -
cem hahlar1. (23219) 

19 6 MEVSiMi ·~in 
«KODAK RETiNA)) 

I 

36 POZ ~EKEN MAKiNELERDEN EN UF AGI 
Sinema filmile 24 X 36 Mm. 36 poz reaim ~eker. 

Bu makine ile resim ~ekmek doyulmaz bir zevktir. 

Gayet hassas- Gayet saglam 
Me~hur ~nayder • Ksenar ve Zayz Tesar objektiflerle miicehhez 
modem, ~ok zarif ve biitiin bu e'{safile beraber ayni zamanda 

KULLANI~I ~OK KOLA Y BiR MAKiNE 
Kompur 1/300 veya Kompur ·Rapid 1/500 optiiratorlerile sabhr. 
Herkeate bulunmasi laztm gel en ve herkesin alabilecegi bjr makine 

Fiati: 38 liradan ha,Iar 
VELOKS kagtdma bastian kopyalar zamanla sararmaz, uzun 

miiddet saklamhr. Hakiki V E L 0 K S ki.gtdmtn arkastnda 
«VEL OX» markaa1n1 araJlniZ. 

l&tenilen her tafsili.t KODAK sabctlanndan ahnabilir. Bulun

madtgi yerlerde, her ~e,id izahat ve katalog i~in miiracaat yeri: 

KODAK «Ecipb> A. 
Beyoglu-Tiinel meydam, Ensiz sokak. Posta kutusu: Beyoglu 236 

Pazarl1k il A n1 

Kiiltiir Bakanh~ndan: 
Ankarada yap1lmakta olan Siyasal Bilgiler Olruluna aid tesisat et· 

yasmm eksiltmesi: 
1 - Ankarada Cebecide infa edilmekte olan Siyasal Bilgiler 0 . 

kuluna aid moble tesisat etyast pazarhk suretile eksiltmiye kon • 
muttur. 

2 - Tesisat etyasmm ketif bedeli 49.988 lira 16 kuruttur. 
3 - Bu ife aid evrak fUnlardtr: 

a - Mobilya planlar• 
b - Ke~if defteri 
c - fmar edilecek meh-ufalm liatesi 
d - Mobilya plan listesi 
e - Umumi, fenni f&rlname 
f - Umumi, fenni tarlname lahikasJ 
g - Eksiltme tartnamesi -
h - Mukavelename projesi~ 

lstekliler bu evrak1 2 lira 50 kurut kartthgmda Bakanhk Yiiksek 
tlgretim Genel Direktorliigiinden alabilirler. 

4 - Pazarhk 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi giinii saat 
onda Ankarada Kiiltiir Bakanhg1 Yiikaek tigretim Genel Direktor • 
liigii dairesinde toplanacak Artllrma ~e Eksiltme Komisyonunda o • 
lacakhr. 

5 - Pazarhga girebilmek i~in: 
a - 2490 saytb arthrma ve eksiltme, ihale kanununun 17 nci mad

desine uygun 3750 lirahk muvakkat teminat venneleri. 
b - Ticaret Odastna kayidli bulunmalan. 
c - lsteklilerin mibolya fabrikas1 sahibi olmak ve asgari, ka • 

bulii katisi yaptlmtt «10,000» lirahk mobilyayi fabrikastnda yapb • 
gma dair, idarelerinden almtf oldugu veaikalara istinaden Bayni • 
dtrhk Bakanbgma eksiltme giiniinden en son sekiz giin evvel mii • 
racaatle fenni ehliyet vesikas1 almalan laztmdtr. 

6 - lsteklilerin dordiincii maddede yazth tarihte pazarhga itti
rak etmek iizere istenilen evrakla birlikte Arthrma, Eksiltme ve lha
Ie Komisyonuna miiracaat etmeleri laz1mdtr. «1336» (3274) 

~SPiRiN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

.Ambalaj ve kompl'imelerin 

uzerinde halisliOin timsali 

clan EB markasm1 araymtz. 
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Kapaii Zarf Usulile 
EKSiL TME iLANI 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Zafranbolu civarmda Karabiikte kurulacak demir fabri
kalarma aid tehir intaah temeller vahidi fiat esaaile ve temel -
lerden yukart kunmlar toptan gotiirii auretile ekailtmiye ~tka::-tl· 
mttbr. Tahmin edilen intaat bedeli 469,372,41 lirad1r. 

2 - Bu ite aid eksiltme evrakt tunlardtr: 
A) Eksiltme tartnameai 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni tartname 
D) Fiat cetveli, ketif hulaaalan 
E) Hususi tartname 
F) Projeler. 

lstiyenlerin bu evrakt 25,00 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankllsl binasmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliigiinden a
Iabilirler. 
3- Eksiltme 8/7/936 ~artamba giinii saat 16 da Ankara Zi

raat Bankas1 binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komisyon -
da yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yapllacakttr. 
5 - lsteklilerin 22.524,90 lira muvakkat teminat vermeai li

zimdir. Bundan batka eksiltmiye girecekler ihale giiniinden 3 
giin evveline kadar Bankaya bu ifi ha,arabileceklerini ispat ede
cek evrak1 gostererek bir ehliyet vesikas1 alacaklar ve bu ehli • 
yet vesikastni teklif mektublarma leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmtn nihayet ihale ~ll
atinden bir saat evveline kadar gelmif ve zarfm kanuni tekilde 
kapahlmif bulunmast f&rthr. 

Hendek Elektrik T esisab in~ab Eksiltmesi 

Hendek Belediye Reisliginden: 
1 -· Hendek kasabasma 8/5 kilometre mesafede Harakh koyiiniin 

yanmdaki su kuvvetinden elektrik tesisah yaptlacakhr. 
2 - ltbu tesisahn intaah ekailtme kanununa tevfikan 1 haziran 

936 tarihinden 1 temmuz 936 tarihine kadar bir ay miiddetle ve ka· 
pah zarf uaulile eksiltmiye konulmut olup taliblerin ihaleye ittirak 
etmek iizere bedeli muhammeni olan 33353 Iiranm yiizde yedi bu • 
~uk teminah muvakkate ile beraber 1 temmuz 936 .;artamba giinii 
saat 14 te Hendek Belediye Dairesinde miitetekkil Enciimene mii -
racaatleri. 

3 - Talibler Naf1a Vekaletince musaddak proje ve f&rlnameleri 
Hendek Belediye Dairesinde gorebilir veya lataabul Taksimde Ia • 
tiklal apartrmanmda muhendis Hasan Haletten be, lira mukabilinde 
alabilirler. 

4 - Tesisatta kullamlacak agac direkler santral binast ve tartna
mesinde gosterilen mahallince temin edilecek baz1 itler Belediye ta -
rafmdan yaptmlacakhr. (3037) 

.-•TUZLA 

iCMELERi 
1~ haziran pazar giinii a~1hyor 

l~me trenlerinin vapurlan kopriiden 6,25 - 7,40 r 8,40 
9,05 - 11 - 13,15 - 15,10 • 15,50 dir 

~anakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Y APILACAK 1.$ Ke,if B. M. Teminab 
L. K. Lira K. 

Vilayet merkezinde yaptlmakta olup bodrum 39034,97 2928 00 
katile birinci kat duvarlart ikmal edilmif olan 
Memleket hastanesinin ikinci kat duvar, ~er-
~eve, ~atr, in,aatile dahili ve harici a1va, au, 
elektrik tesisah. 
1 - Talibler bu ifin ke,if, tartname ve diger evraklarint Ankara, 

Istanbul, Canakkale Nafta Miidurliiklerinde gorebilirler. 
2 - Eksiltme 30/6/936 salt giinii aaat 15 te kapah zarf usulile Dai· 

mi Enciimende yaptlacaktJr. 
3 - tsteklilerin miiracaatleri 2490 sayth kanuna uygun olmakla 

beraber ayrtca Nafta Vekaletinden musaddak ehliyeti fenniye 
vesikasml haiz bulunmalari. (3261) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
.$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmittir . 

3 iiJ!cii ke!fide 11 T emmuz 936 dad1r 

Biiviik ikramiye 5 0. 0 0 0 lirad1r 
Ayrtca: 20.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» lirahk bir miikafat vardtr ... 

~~--------------~~~----

Turk Hava Kurumu 
Sattnalma ·Komisvonundan: 

22. nd tertib piyango biletleri i~in 140,000 tiirk~e, 10,000 fran -
&Izca el ve 10,000 duvar planlarile 10,000 resimli afit bastmlaca -
gmdan 17 /6/9~6 ~arfamba giinii saat 15 te a~tk eksiltme ile mii -
nakasa yaprlaca_kbr. htekli olanlar tartnamesini hergiin Piyango 
Direktorlugu Muhasebesinde rorebilirler. (3218) 

CUMHL'RiYET 13 Haziran 1936 

Denizyollari 
~~ LET'M ESt 

Acentalan: Karakoy Kopruba§J 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihurdarzade 

Han. Tel. 22740 

TRABZON POSTALARI 
Pazar 12 de, 
Sah, Perfembe 15 te 

iZMiR SUR'AT POSTALARI 
Cumartesi 15 te 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Per,embe 10 da 

kalkarlar. 

DiGER POSTALAR 
Bartrn Cumartesi, 

Gar,amba 18 de 
l Z M l T • Pazar, Sab, 

Pertembe, Cuma 
9,30 da 

Mudanya · Cumartesi 14te, di
ger giinler 8,30 da 

Bandtrma • Pazartesi, Salt, 

Karabiga 
IMROZ 
Ayvahk 

Cartamba, Per • 
fembe, Cumartesi 
20 de 

- Sah, Cuma 19 da 
- Paza1' 15 te 
• Salt 19 da 

Cuma 17 de 
TRABZON ve MERSIN 

postalarma kalktf giinleri yiik 
ahnmaz. 

Aydm asliye hukuk hakimliginden: 
Aydmm Cuma mahallesinde oturan 

Karacasulu Mehmed k1z1 S1d1kamn 
kocas1 Aydmda oturmakta iken tcgay· 
yiib ederek ikamctgah1 me~hul kalan 
Hac1 oglu Mehmed alcyhine a~hg1 bo· 
§anma davasmm yapdan muhakemesi 
sonunda miiddeaaleyhe ilan suretile 
sulh te§ebbiisii ve ihtarat yapildtgt hal· 
de mii§terek ikametgaha donmesi ve bin· 
netice taraflarm bo§anmasma 11/9/930 
tarihinde 325 numara ile karar verilmi§ 
oldugundan mahkumunaleyh Me_hmed 
Nurinin isbu ilan tarihinden itibaren 
15 giin i~i-nde kanun yollarma tevessiil 
etmesi sozii ge~,;en bo§anma hiikmiiniin 
kesbi kat'iyct etmi§ sayilacag1 hukuk 
usulii muhakemeleri kanununun 407 ve 
144 iincti maddelerine tevfikan iHin o

lunur. 

F Doktor 

RIZA UNVER 
DoQum ve kad•n hastaiJklarJ 

mDtehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nak!etmi~tii 

T elefon : 22683 I 

Kumkap1 Niifus memurlugundan: 
Katibkastm mahallcsinin Ycnikap1 

Yah sokak 47 nu:Oarah evde kayidli 
Nezaret oglu Kiork, bc§inci hukuk mah
keemsinden ald1g1 11/6/936 tarih ve 
936/449 numarah ilamla ismini Kevork 
olarak tashih ettirmi§tir. Kanunu me -
deninin 26 nc1 maddesine tevfikan ilin 
olunur. 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri srhhatinizi 

soguktan ve butun agrrlardan korur, 

lSMiNE DiKKAT 

0 E 
SiGORTA SOSYETESi 

Siimer Bank ve Emlak ve Eytam Bankas1n1n 
Kurumudur. 

Sermayesi tamamen TUrk ve en yliksek fenni kudrette tam millt sigorta sosyetesidir. 
.. if$ MERKEZi : Galatada SUMER BANK Binas1 Telefon : 44969 

Sat1l1k G • em1 
Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 

Patahah~e koyunda denizde batmif vaziyette idaremizin mah bu
lunan F enerbah!fe ve Y akactk vapurlart a.;tk artttrma ile aahhga !fl

karilmithr. Arthrma 16 haziran 936 sah giinii Akay ~efler Enciime
ninde saat 15 te ba~hyarak 16 da ihalesi yaptlacagmdan taliblerin 
f&rtnameyi gormek iizere ltletme .$efligine % 7,5 giivenme ve art -
tuma paralarile o giin Enciimene gelmeleri. (3139) 

istanbul 
Tetrih 

iz olo" 

Mikrobiyoloji 
Hijyen 

... 

Marazi Tetrih 
Umumi Emraz 
F armakodinami 
Ttb Tarihi 
1 inci Dahiliye 
2 nci Dahiliye 

VEREN 

Oniversitesinden.: 
Kadm ve Dogum 
Derive Frengi 

Kulak, Bogaz 
Goz hastahklart 
Ak1l hastahklart 
Radyoloji 
Cocuk hastahklart 
Fizikoterapi 
Cocuk cerrahisi 

1 inci Hariciye Tedavi seririyatr 
2 nci Hariciye tdrar yollar1 

Ttb F akiiltesinin yukartda yaz1h laboratuar ve kliniklerinde asis
tanhklar a~Ikhr. lstekli taliblerle serbeat talebeden bu y1l mezun 0 • 

lacaklar Fakiilteye batvurmalart. (3093) 

KUMBARA 

Sac;larm koklerini kuvvetlendi -
rir. DokUlmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder. Ne~viinemasmJ 
kolayla~tirarak hayat kabiliyetini 
arttirrr. Latif rayihah bir sac; ek
siridir. 

tNGiLiZ KANZUK ECZANES! 
BEYOGLU- iSTANBUL 

istanbul ii~iincii icra mcmurlugun ' 

dan: 

Mah~uz ve paraya ~cvrilmesine karst 
vcrilen masa, ayna konsol, hah ve saitl 

a~tk arthrma suretile 23/6/36 tarihill1 

miisadif sah giinii saat 17 de Be§iktS~ 

Ycni mahalle Fum sokak 35 numarol1 

hane iiniindc sattlacaibndan talib ola~ 

larm hazu bulunacak memuruna mU 

racaatleri ilan olunur. (23708) 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogiis ve dahili hastahklar 

miitehasstst 
Cenevre Untversttestnden me;mn, 

Cenevre Ttb Fakilltesi ve halk 

sanatoT]JOmu sabtk asistam 

Belediye kar~mmda Sinanafa 
daireleri. Ogleden sonra dBrtten 
itibaren hastalarmt kabul eder. 

T elefon: 23565 

0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

·-.. -
- .. 1/ _,liJ,_ 

• 

olup 
veya 

3 
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tevk" 
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11 CUMHURll'ET 
_ 13 Haziran 19M 

•1 Bah e S .aL•n 'a.TE.., •Tt• den ahntz re~eteleriniz biiyiik bir dik- FQSF A Ti 
lta~larlniZI kap~a a I 1~ '-'a kat, ciddi bir istikametle hazulamr. 

NECATI• Cok ktymetli bir bebek gtdas1d1r. Bununla bea 

Jenen ya vrular tombul ve kuvvetli ne,~eli olur 

se..,lncln bir ifadesldir. 
GOzel ve srhhi di~ler her lnsanr ziyade .... 
slle memnun eder. 
GOzellik ve s•hhatrnrzr muhafaza etmeki 
lstersenlz siz de em~alsrz olan 

••PERLODENT'• 
dl~ macununu kullanrn1z. Bundan elde 
edece~lnlz mukemmel neticeden cok mem-
nun olacaks1n1z. 
~ on~~ • 7'~. ol£4 __..H.Uil4 ota.o< ~ 
..,.. - ~ ""- ~--- -elM --:..:1..'-..t<A. . 

PERLODEMT 
Emlak ve Eytam Bankasindan: 

Ankarada lataayon • Ciftlik asfalt yolunda Fidanhk karfiiiDda bu
lunan arsalar iizerinde Ankara Bah~eler Evler Yap1 Kooperatifince 
hazulanarak bu tarihten itibaren iateklilerin meccanen alabilecek • 
leri proje~ umumi ve fenni tartname ve li.hikalart ve tafsili.t reaim -
lerine gore bet tip iizerine 150 bah~eli evin gotiirii olarak intasi ata· 
itdaki tartlar dairesinde kapah zarfla eksiltmiye konmuttur. 

1 - lhale 17/6/936 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Emli.k 
ve Eytam Bankastnda yapdacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradtr. Teminah 40 bin lira 
olup para~ milli bankalar teminat mektubu, iati~ra~:l d;.hill tahvili 
veya bankaca kabul edilebilecek ktymette bir gayrimenkul olabilir. 

3 - lti alan miiteahhid ihaleden bir hafta sonra ikinci madde
"deki teminah iki misline ibli.ga mecburdur. Miiteahhid isterse ban· 
ka teminatmm ihale bedelinin % 10 a ibli.g1 i!rin atiiasyonlardan 
tevkifat yaptlmastnl kabul eder. 

4 - lsteklilerin evvelce en az 200.000.- lirahk bina intaahnl 
muvaffakiyetle batarmtt olduklarinl ve bu viis'atte intaah yapacak 
mali ve fenni iktidar1 haiz bulunduklarmt gosterir vesikalari 13/6/ 
1936 tarihine musadif cumartesi giinii ogleye kadar ibraz etmeleri 
Ve bu eksiltmiye ittirak i!rin Emli.k Bankasmdan hususi vesika al • 
malar1 li.z1mdir. (3158) 

r Resmi tasfiye dolaytsile 

MECBURi SATI$ 
ReameD taafiyesine karar verilerek Tasfiye Memuru tayin ktbndigimJZ 

Galatada borek~i fmm strasmda 

EKSELSYOR 
ELBiSE MAGAZASINDA 

Mevcud elbiaeye muetallik bilcumle emvali ticariyenin MECBURi surette 
satlfiDB ba,Ianllml~Jhr. Tasfiye sabiJI S haziran 1936 dan itibaren ON BE~ 
jtun davam edecektir. Haz1r elbise, pardesU, palto. kad1n man• 
tolarl ve her dna Erkek kadm ve ~ocuk mu,ambalar• pek ucuz fiatlarla 

ntdmakta olan mallardan almak istiyenlerin her giin 

E K S E L S Y 0 R magazas1na 
Sabah aaat 8 den itibaren 19 a kadar miiracat etmeleri ilan olunur. 

Hall tasfiyede EKSELSYOR 
K. Plakas J. Hertkovi~i ve 11eriki Kollektif tirketi 

Tastlye memurlar• Avukat i. Aglh AKKAN 
ve Avukat H. SUI yman 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Ankarada seyriiaeferden resmi~ hususi, umumi otomobiller· 

le kamyonlar i~in 1900 ~ift numara levhalart yaptlmast on bet giin 
miiddetle ve kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. · 

2 - Numara levhalari harf ve numaralar1 kabartma olmak iizere 
aafi aliiminyondan yaptlacaktlr. 

3 - Muhammen bedeli 5320 liradtr. 
4 - Muvakkat teminab 399 liradtr. 
5 - lsteklilerin bu itlerle evvelce mefgul olduklat.:ma dair An • 

kara veya Istanbul Belediyelerinden alacaklart veaikalan teklif mek
tublarile birlikte 23 haziran 936 sah giinii aaat on dorde kadar vere· 
ceklerdir. 

6 - lhale 23 haziran 936 da aaat 15 te Belediye Enciimeninde ya• 
Pdacakhr. 

7 _ ~artname ve niimuneleri gormek istiyenlerin hergiin lsatnbul 
Belediyesine ve Ankarada Belediye Y az1 l~leri kalemine miiracaat • 
leri. «1284» (3156) 

OPERAT0RLERL 
Hastanelerin Nazar• Dikkatine: 

Emraz1 viladiyede kullamlacak nmum teferruatile yeni rontgen 
diyatermi tesisab ve biiyiik bir cerrahi servisine elveri§li aJat 

ve edevat ameliyat masalan ve dolablar sabhkbr 
A••v,u•'J'IIu Baker magazas1nda Mobi 

dalreslne mUracaat 

Ankara V aliliginden: 
25/6/936 tarih pertembe giinii aaat 15 te An~ara Vil~yeti bin~ -
d I V 'IA t Daimi Enciimeninde keflf bedeh 57254 bra 

11n a top anan 1 aye 
11 kurut olan Ankara. Istanbul yolunun 165 + 000- 136 :- 500 
kilometreleri arasmda fOSe ve menfez intaab kapah zarf usuhle ek· 

siltmiye ~tkartlmittlr. . A .. 
P · I k t'•f tartname ve dig"' er evrak Ankara Vtlayet Naf1a MuroJe er, e ~ 

diirliigiinde goriilebilir. 

M kkat teminat 4112 lira 71 kuruttur. lsteklilerin teklif mek • 
un f A 

tublar1, muvakkat teminatlarJ, Naf1a Bakanhgmdan ahnmtt enn1 
ehliyet vesikalari ve Ticaret Odan vesikalarile birlikt~ 25/6/936 

b .. .. saat 14 e kadar Vili.yet Daimi Enciimemne verme • pert em e gunu (
3155

) 
leri li.ztmdir. «1274» 

Harbiyede B E L V U Bah~esinde 
Her akfam muhte,em saz heyetl 

EFTALYA • BiMEN • SADi 
A AP REVOSO 

MELiKE CEMAL 
Muganniye SABRiYE 

.. ____ Biiyiik muvaffakiyetle devam ediyor . 

Gazi Anteb Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

1 - Haziran 936 dan itibaren mayts 937 nihayetine kadar Gazi 
Anteb Merkez hapishaneainin ekmek ihtiyac1 1/6/936 dan itibaren 
15 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttu~. 

2 - Eksiltme 17 haziran 936 tarihinde ve saat 15 te Gaz1 Anteb 
Miiddeiumumiligi Dairesindeki Mubayaa Komisyonunda yap1lacaktu. 

3 - Bir aenelik muhammen ekmek ihtiyac1 ii~ yiiz elli bin kilo • 
dur. Bedeli muhammeni 26250 lirad1r. 

4 - lsteklilerin kanunen caiz 1969 lirahk teminatlarm1 kanun· 
daki tarifat dairesinde mezkur Komisyona miihiirlii bir zarf i~inde 
eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar teklif makbuzunu havi 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

20 ila 30 milyon Tugla abnacak 
Bankamtztn Karabiikte tesis etmekte olduiu Demir Sanayii 

i~in takriben 20 ili. 30 milyon tuglaya ihtiya~ olup ataitda ya
zth tartlara gore aattn ahnacakbr. 
1 - Tuglalar iki sene zarfmda, yaptlacak intaatm aeyrine go

re tesbit edilecek bir program dahilinde ve daimi tekilde 
Karabiik istaayonunda vagonda tealim edilecektir. 

- Tuglalar makine ile ve Bankam1zdan ahnacak fenni tart
namede yazth evaafta yaptlmtt olacaktlr. 

- Tuglayt intaat mahalli civarmda imal etmek istiyenlere 
fabrika ve iptidai madde tedariki i!tin icab eden yerler 
iicretsiz verilecektir. 

4 - Tugla i~in toprak niimuneai almak iatiyenlere 5 lira mu
kabilinde 100 kg. a kadar niimune Karabiik istasyonun
dan nakliye masraf1 talibe aid olmak iizere Bankamtzca 
yollamhr. 

5 - Bu terait dahilinde tugla vermek veya mahallinde imal 
etmek istiyenlerin beher bin tugla i~ill fiat tekliflerini en 
ge!r 1/7/936 tarihine kadar Bankamtza bildirmeleri. 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Oskiidarda Altunizade Mecidiye mahallesinde Nitantati cadde • 

sinde eski 4 miikerrer yeni 12~ 12/1~ 12/2 sayth mahal mutaaarr1f1 
Y akubun 360 lira 6 kurut borcundan dolaYI mezkur mahal 4000 li
ra ktymet iizerinden miizayedeye vazedilmittir. 15/6/936 giiniine 
musadif pazartesi giinii ihalei evveliyesi icra k1hnacagmdan talib 
olanlarm % 7,5 pey ak~elerile birlikte Oskiidar kazas1 ldare He • 
yetine miiracaatleri. (2936)' 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii hanlar1 ___________ ....__ 
Memba sular1 ara1nda en kuvvetli 

radioaktevitesi bulunan Alemda~ Def
neli suyu 10/6/936 giiniinden itiba
ren suculara verilmege ba,Ianmt,tir. 

Miiteaddid resntt miie .. esah s1hhiye miitehasats ehbbaa1 tarafm
Cian yaptlan hikemi, kimyevi ve bakteriyolojik muayenat neticeai 
tanzim edilen raporlarla, athhi aularda aramlan biitiin evaaf1 hike • 
miyi haiz oldugu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroblarla her tiir -
Iii mevadd1 kimyeviye ve uzviyeden tamamen i.ri bulundugu bildiri • 
len ve emaali arasmda en kuvvetli radioaktevitesi bulunan 

Alemdag1 Defneli suyu 10/6/936 giiniinden itibaren agz1~ bir taraf1 
(Evkaf), diger taraft (Defneli) ibaresini havi ztmbah huauai kur • 
fUn miihiirle miihiirlii otuz litrelik kii~iik boy damacanalarla iki bu. 
~uk litrelik galon titeler deruniinde suculara verilmege batlanmttbr, 

Yukanda evsafi kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik haasalar1 
hildirilen ve bilhassa radioaktevitesinin fazlahgile miitema-

yiz olan bu suyun aafiyetinden emin olabilmek i~in titelerin iizerin • 
deki Vakfm hususi kurfUD miihiir ve zu~baama dikkat etmelerini ~a
ym halkJmtza ehemmiyetle tavaiye ederiz. (3230)' 

s A T I L I K 

UN FABRiKASI 
diger bir zarf ile birlikte Komisyona tevdi etmeleri li.ztmdir. Tamamma 37416 lira k1ymet takdir edilen GELtBOLUDA, Alaeddin 

$ G • A t b Anka a ve Istanbul Mu''ddet'umumt'lt'k mahallesinde, Yah sokag1 36 numarada kain ve Gelibolu Degirmencilik 5 - artname az1 n e , r - 'l:irk Limited ~irketine aid ve sag taraft Rtza beyden Hac1 Yakoya ge~en 
Jerindedir. Malumat edinmek istiyenler ihale giiniine kadar hergiin mukaddem bah~e elyevm kagir magaza ve ba~ivan lsmailin veresesi bah-
bu dairelere miiracaat etmeleri ili.n olunur. (3162) ~esi, sol tara£1 yol, arkas1 Htiseyin aga veresesi hanesi ve Mustafa kapta-

1
- I mn hamamt ile bah~esi, cephesi §osa yolu ile hududlarla mahdud UN 

I. nhisarlar Umum Miidiirliigiinden FABRiKASI binasile derununda mevcud makine alat ve edevatl ve tesi-
sati tasfiye mtinasebetile a~Ik arthrmtya ~lkartlml~. Binanm evsaft: 

/ VI/936 'h · 1222 mctrodan ve sag klSinl dort kat ve bir bodrum, sol klsnu tig kattan 
Liste mucibince 43 kalem ali.b bbbiye 15 tan me mu • ibaret kagir binalarile mti§temila h. Derununda mevcud makine alat ve 

sadif pazartesi giinii aaat 15 te pazarhkla sat;n ahnacakhr. lstekli - edevatm evsaf1: 120 beygirlik bir !ngiliz buhar makinam, bir buhar kazaru 
lerin liateyi gormek iizere hergiin ve pazarhk i~in de % 7,5 muvak • altlSl Alman, ikisi Frans1z 8 aded silindir makinam, takunlarile beraber ug 
kat "venme paralarile birlikte mezkur giin ve saatte Kabatat .Le • aded Frans1z ta§l 2 aded bugday f1r~as1, bir gaz motorti, bir dinamo, bir 

gu ve Mubayaat ~ubeai Miidiirliigiindeki Ahm Salim Kom1ayo- aded silindir tornas1, biiytik torno, makap tezga.Ju, tig aded Alman plan -
vaztm I (3182) §isteri, elevatorlar, elekler, MiAG markah otomatik baskiilleri, lavaj ta-nuna miiracaat eri. 

kimi komple, kayt§lan ve fabrikaya mtiteallik btitiin alat ve edevab. 
1/fNW 

Talip olanlarm mezkur binaya ve derununda mevcud makina alat ve 
Muhtelif kahnhkta 20 metro murabbat «Eisenfetz» demir ke~e pa· edevata, erbab1 vukufga takdir edilen ktymetin ytizde yedi bu~uk nisbe-

zarhkla satin ahnacJkltr. Satmak istiyenlerin teraiti anlamak iizere tinde pey akgelerile beraber, mtizayede gtinti olarak tayin edilen 11 tern • 
bir hafta zarfmda Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubeaindeki muz 1936 cumartesi gtinti saat 10 dan 12 ye kadar istanbulda, Bahgeka-
Ahm SatJm Komiayonuna miiracaatleri. (3208) p1smda, Dordiincti Vaktf hanm 4 iincfi katmda 11 • 13 numarah yazlhanede . .. 

tasfiye memurlarma mtiracaat etme leri ve teklif olunan bedel muham • 
1 - ldaremizin ~emsipafa deposu arkasmdaki ebniyemizin he.:l- men k1ymetinin ytizde yetmi§ be§i buldugu takdirde yevmi mezktlrda ve 

mile ~1kan enkazdan aynlacak malzemenin Toptatl deposuna nakli bulunmadtgt takdirde birinci teklif muteber kalmak §artile artttrmanm 
:ve burada yenid~n ii~ ambarm intaal 3954 lira 18 kurut ketif bedeli- 15 gtin daha temdid edilmi.§ olacagm1 ve 15 inci gi.in olan 27 temmuz 936 
le ve pazarhk suretile eksiltmiye konmuttur. pazartesi ayni saatlerde gayrimenkultin en ~ok arttrrana ihale edilecegini 

2 - Pazarhk 29/VI/936 pazartesi giinii saat 15 te Kabatatta In- ve haklan tapu sicillerile sabit olmlyan ipotekli alacaklarla diger alakada-
hiaarlar Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Sattm Komisyo • ranm ve irtifak hakkl sahiblerinin ve hususile faiz ve masarife dair olan 
nunda yapilacakhr. iddialarmm ilan tarihinden itibaren 20 gtin zarfmda evrak1 mtisbitele -

3 - Muvakkat teminat 296 lira 56 kuruttur. rile birlikte tasfiye memurlarma bildirmeleri ve aksi takdirde haklan tapu 
4 - ~artnameler lnhisarlar lntaat ~ubesinde goriilebilir. (3277) sicillerile sabit olmtyanlar satl§ bedelinin payla§masmdan hari~ blraki-

1/fNW lacagm1 ve fazla malumat almak istiyenlerin tasfiye memurlarma mti -

h racaatleri ilfm olunur. Cibali fabrikaamda mevcud olup ite yaramtyan ta minen 40 ton 
BVZLU KtSARNA MADEN SUYU ag1rhgmdaki makine ve teferriiat1 hurda demir hesabile 29/6/936 Hall tasfiyede bulunan 

tarihine rashyan pazartesi giinii saat 11 de pazarhkla satilacakttr. Gelibolu Degirmencilik Tiirk Limited 
B A R ·D A K L A lr.teklilerin aatdacak hurda malzemeyi gormek iizere hergiin Ci - ~irketi T asfiye Memurlarl : 

Bah,.ekaptda·. Emli.k ve Eytam Bankas1 kar,; kotesinde No. 16 bali fabrika•ma ve pazarhk i~in de yiizde on bet~ teminat paralarile 
:r b' ]'k K b L M b c::. b · d k' AI K · Avukat Ye§ua, Salamon Saragosi, Nesim Assa 

Calataaara da: Aypah Pasaj «Pasaj Dorop» yanmda ::N~o::· _:l~O:__I_l~:_:ll':_:::J ::·t:e:..:..:_:a=:a:ta~t~ta:...:~e~v..:.a_z_tm_v __ e:....:..:.u.:.:.:.a..:y:..:a:.:.:a:.:.:t:..;'f!.u=e:.:a:.:.m=e=•--l-m_.___om~ts~--1.._ ______ ~----------------------...~~:...-L.&-= 



Kullanan ~ocuklar1n difileri ifite 
boyle inci .qibi olur 

.;ocuklarlnlzln diflerine t;ok dikkat ve itina ediniz : 
kU~Uk iken bozulan di$1er sonra dUzelmez. 

ADYOLiN 
Direktorliigiinden: 

Oskiidar Altunizade mahallesinin Selimstz Topanelioglu cadde • 
sinde kiin 20 numarah mahal mutasarnft Haftz ~iikriiniin 164 lira 
borcundan dolayJ mahalli mezkur 800 lira iizerinden miizayedeye 
vazedilmi,tir. Talib olanlarm ihalei evveliye olan 15/6/936 giiniine 
musadif pazartesi giinii % 7,5 pey ak~elerile Oskiidar KazasJ tdare 

-Heyetine miiracaatleri. (2935) 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sariflD, kumral her tene tevafuk 

eden giizellik kremleridir. S1hhi usullerle 
hazulandtgtndan cildi healer ve bozmaz. Cil, Leke, Sivilce 

ve Burutukluklart kimilen giderir. 

4: ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece i~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yaga1z giindiiz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1badem gece i~in 

· 4 - Krem Balsamin actbadem giindiiz i~in. 
Kibar mahfillerin takdirle kulland1klart yegane sthhi kremleridir. 

MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~astm a Itt kurutluk 
posta pulile bize gonderiniz. Y azacagmtz adresinize dort tekil 

· Krem Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 
tNGtLIZ KANZUK ECZANESt, Beyoglu - istanbul 

Bayindir Belediyesinden: 
Bayandar kasabasmm halihaz1r harita ve miistakbel plinlarmm 

ahnmas1 ve tersimi iti 20/5/936 tarihinden 20/6/936 tarihine kadar 
bir ay i~inde pazarhkla ve mevcud tartnameler dahilinde ihale olu • 
nacakttr. Talib olanlarm Baymd1r Belediyesine miiracaat etmeleri. 

Bir Gripin almadan evve! 

lstarab1n ve a§r1n1n en 
tidedtlislni en kolay, 
en qabuk ve en ucuz 
ge~lrmenln qaresi bir 
kate GRiPiN almaktar, 
mideyi bozmaz, bob• Aldtktan be~ dakika sonra 
rekleri ve kalbl yormaz 

(2854) 

Ucuz - Tesirli - Zararstz 

• 
. . . . '- . , ~ 

CUMHURITET 
1« Haziran 1936 

Venus Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

hayretlere dii§iiriir ve 24 saat dudak • 
larda sabit kah.r. 

Venus Kremi: 
Terkibi, esrarh, giizellik kremleri • 

nin i~inde en ~yam emniyet ve itimad 
olantdar. 

Venus Pudras1: 
§Ik ve kibar familyalann ragbetini 

kazanan, narin ve nazik cildlileri tes • 
hir eden yiiksek evsafta e§siz pudra • 
dar. 

Venus Rimeli: 
Veniis Rimeli ile tuvalet goren kir • 

pikler kalblere ok gibi saplam.r. 
Beyoglunda tanmmi§ ve mamf Karl

man, N. Tarika, ~ark Merkez ttriyat ve 
tuhafiye magazalarmda satdar. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza alat ve Jtriyat ticaretha • 
nesi, istanbul • Bah~eka~L 

Cild ve zUhrevlye
Hastahklar• miitehassiSl 

Dr. ~ i P R U T 
Beyoglu , Rus sefarethanesi suastnda 
Posta sokagt ko~esinde Meymenet 

aparbmam. Telefon ; 43353 

e·•u... 
liddetli hararetl: 
cild l~in tehlikeli oldu. 
iu zaman vOcudunuza 

•sARONIA,. 
gQzelllk yag1 sOrOnOz. 
Bunu yapmaK etzemdir: 
zira bu suretle 1zt1rabh 
yan1kllklarmdan ka· 
~mabilecetiniz Jibi 
cildinize de ho$ 
bir cill vermit 
olacaks1n1z. 

Banyolar"'"'Ve 
sporlar J~ln 
elzemdir 

A~tk arttrma ile Sab§ 
Haziranm 14 iincii pazar giinii saat 

10 da lstinye iskelesi yakmmda Koyba§t 

caddesinde 347 numarah yahda maruf 

bir aileye aid klymetli masif akaju mar

ketri yatak odast, lake kanape takun • 

Ian, ingiliz akaju yemek odast, nikel 

karyola, Amerikan yazthane, kiitiibha· 

neler, fenni ilmi klymetli kitablar, tab· 

lolar, hablar ve sair e§yalar a~Ik arthr· 

-

Sahtb ve Bll§munarrtri Yanaa Nadi 
Umumi ne~riyat1 tdare eden Yaz1 l§leri 

Miidilrii: Hikmet Miinil 

Matbaacthk ve Ne§rtyat Tiirk Anontm 

~trkett • Jstanbul 

A A 
ACI ADE 

Actbadem kremi cilde yarar. Cilde 
hayat, diizgiinliik ve taravet verir. 
Cildin kirlerini, zehirlerini, fena yag
lartm temizler. Burutukluklanm, leke
lerini, ~itlerini, ergenliklerini, sivilce
lerini izale eder. 

~irkin ~ehreyi giizellettirir ve ihti • 
yarhga genclettirir. 

F akat ac1badem kremini herkes ya
pamaz ve bu kremi mutlaka ac1badem 
yagile yapmak liztmdar. Bu hem miis
kiil ve kiilfe~!i, hem pahah bir it ol '
dugundan biraz actbadem, esansile 
vazelin yagm1 karttbrarak yap1lan 
kremleri kullanan bayanlar cildlerini 
bozuyorlar. 

Halis ac1bademden pek biiyiik feda
kirhklarla istihsal edilen hakiki aciba
dem yagmt krem haline getirmit olan 
kolonyasile ve miistahzaratile methur 
eczact Hasan'dtr ki atriyab Frans1zlarm 
(Koti) si kadar nefis ve cazibdir. 

Hasaq actbadem yag1 kremile Ha· 
san yagstz kar kremini ve Hasan ya· 
r1m yagh gece kremini Bayanlar seve 
seve kullanmakta ve eczac1 Hasan'• 
tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, livanta, 
briyantin, sa~ aular1, aiirme, pudra, 
trat b1~aga, dit far~alart, dit sulari, dit 
macunlan ve her tiirlii ttrayat vc> 

miistahzaratta mutlaka 

HASAN DEPOSU: 

Ankara, istanbul, 
Beyoglu 

• 
I 

PRATiK ELEKTRiK· .----·---'Miinevver Osman oney 
Di' HEKiMi 

Elektrig-i pratik ve k1sa yoldan okJ'enmek istiyenler miihendis Raik 
Ostiiniin yaktoda t:Jkacak olan pratik elektrigini okumahd1rlar. 

Bab1ali caddesi 18 numarah Besim 
Orner Pa~a binasma nakletmi~tir 

f da en ziyade taannniim 
DUnyantn her tara 10 

• G 3 laatik· 
DYEAR fabrtkas•n•n d' ... 

eden GOO "b 1 bu lastik\erin tger 
\eridir. Biitiin tecru e e~ ha fazla patinaia 

b '\"'mum lastiklerden a . t" IBu lastik\er 
1 u .. tertnl' tr• 
mukavim oldugunu g~CR'E'f ALlNMADlGl 
DAllA F A.ZLA BlR t" daba fazla 

... kme kuvve t, • 
HALDE azamt ~e i emniyet temtn 

b'lbaasa azam kl 
kilometre ve 1 . f da bu \asti ~-

her tara tn 
eder. Diinyantn f zla sattlmastntn 

. d daba a 
. di "'gerlenn en y ~ A R kadar 

rtn G 0 0 D a:. 
sebebi budur. .... bir marka satmek 
iyidir diyerek dtger t hattiir ediniz. 

bunu a 
istedik\eri zaman 

ALL-WEATHER 

Di Gudyir Tayr end Raber Eksport Ko. · 
!iirkiye depoziteri: TATKO 'iRKETi, Taksim Bahqesi kars1s1nda _ 
Istanbul, Telefon: 44742 - 44743 ' 


