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BUG ON 

2 nci sahifemizde: Siyasi icmal 
3 iincii sahifemizde: Milli servetleri· 

mizden orman sanayii - Tevfik Ali 
\;mar 

5 inci sahifemizde: Yeni f1§k1ran kud
ret kaynag1- V. Birson 

-----------------, 

6 nca sahifemizde: Spor haberleri, 
Kanadadaki be§izler 
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936 model Demlstokllsln k1hc:1 
(Italy an karikatUrU) 

\. Telefon: Ba§muharrir ve evi: 22366 Tahrir heyet1: 2429 are ve ma aa 

r..fvrupa ortnsuula-;:~ y eni F ranSIZ Mecllsi toplandi "o~~s Lo~~raya. iirdidk dgidiyor 
lstifham i§areti: unya uzerin e avami 
Almanyn! M Blum; sosyalist kabinenin Fransada miidafaa edecegim!", 
{E! ulhun insanhk i~;in biiyli~ nimet 
;;;;;;;;;J) oldugunu iddia eden mJlletlere 

kar§I acaba harbin de ayni kuv
~ett.e bir nimet oldugunu ve olac.agJm 
Idd~a eden - milletler demiyelim - kJmse
Ier var rnidir ~ T arihin sebebli sebebsiz 
:istila devirlerinden hayli uzakla§mi§ bu
lunuyoruz. Oyle zannolunurdu ki bun· 
dan sonra harb yalmz ve yalmz bir za
ruret olarak dii~liniilebilsin, ve zaruri ol
niiYan hallerde harb hatira bile gelmc
si~. Halbuki goriilen hadiseler ve t~h
ll_lm olunan vaziyetler insanhgm harb !Jk
~mden tamamile 51ynhp kurtulama.dJgml 
15Pat etmekten hali degildir. hte ltalya 
b~tiin insanhgm ragmma ~arki Afrikada 
b~r harb ate~i yakmakta tereddiid etme· 
dJ. Bundan dolayi biitiin insanhgm hu· 
zur ve siikunu biiyiik bir sarsmtlya ugra
~1§ oldugu meydandadu. Bu i§in nas1l 
bttecegi heni.iz belli degilken Almanyamn 
Avrupamn gobt>ginde diger bir istifham 
i~areti halinde dikili durdugunu bi.itiin 
diinya gori.ip duruyor. 

i§in daha · fena bir tar aft ise son za
tnanlarda alabildigine silahlandJgl zanno
lunan Almanyamn yalmz kendi tehdid 
'Vaziyeti yetmiyormu§ gibi ba§kalanmn 
da onu bir tehdid aleti gibi kullanmaga 
kalkt§IDI§ olmalarmdadu. Mesela italya 
eger Habe§ meselesi giizellikle tasfiye 
edilmezse Almanya ile birle§ecegini va
kit vakit, hatta stk s1k ima veya tasrih et
mek suretile ileri si.irmektedir. Di.inyamn 
sulhu ve harbi bitpazarmda haracmezad 
satJhga c;tkanlmt§ gibi son giinlerde bu
na yeni bir teranenin daha katild1gmi 
duyduk. Guya Almanya ingiltereye bir 
emniyet misak1 teklif ederek ~imalde ve 
~kdenizde Ingiliz suyunda yiiriimegi ve 
fakat ~arkta serbest birakllmagl teklif et· 

· olasJ imi~. Bu ti.irli.i ihtimallerden 
ku§kulanan Moskova ise Alman tehlike
sine kar§l ltalya ile birle§megi derpi~ et
mege ba~lam1~ veya ba§hyacak oldu
gundan • Deyli Herald gazetesine gore • 
eger i§ler boyle bir cereyana dokiiliirse 
arhk Milletler Cemiyetinin istikbalini 
pek karanhk gormek lazun gelinni~. 

Bu mi.ilahazalar ic;inde Milletler Ce
Jniyetini §imdiki halde zaten ipligi pazara 
9km1~ olan bir heyet haliilde degil, bel· 
ki be~eriyetin sulh i~tiyakma bir sembol 
olarak telakki etmek icab eder. Y ani eger 
hu denilen i§ler boyle yiiri.irse insanhgm 
sulhu bir nimet gibi almas1 fikrinin ifla· 
Slna hi.ikmetmek laztm gelecektir. 

Almanyanm baz1 milli matlablan ola
bilir, ve bunlan gi:ini.il ho§lugu ile elde 
etmek ~iimkun olmad1gma gore o iddi
~~~nm tcabmda kuvvetine istinad ederek 
lshhsal etme~· d" " .. I b'l' F k t • b h gr.._ U§unmu~ o a 1 Jr. a a 
l§ u . adde kalm1yarak eger nasyonal 
kosyaltst AlmanyasJ §arkta istedigi hare· 

et serbestligini istila kasdile Rusyaya 
taarruz t k · · .1 . d' ln . e ~e :~;m 1 hzam e 1yorsa ve 

gtltere 1le filhakika bundan dolay1 
Pazarhga giri§mi§se o zaman insanhgm 
fl~~:hanelik bir hezeyan devri ic;inde yiiz
dugune hi.ikmetmekten ba§ka c;are kal
n;az .. ~u takdirde Rusyamn !talya ile 
bnle§mm demesinde mazeret yok degil
s~ d~. bunu da oteki biiyi.ik hezeyandan 
bir cuz saym.a~a hic;bir mani yoktur. 

v Ha~e§ 1.§md: Milletler Cemiyetinin 
ugradJgl hezimetm §iddetli ac1sile musta
rib oldugunda §i.iphe bulunmlyan !ngil
teren.in sebebsiz ve zaruretsiz yeni bir 1 
harbt pazarhk . mevzuu yapabilecegine 
inamhr m1? B1z kendi hesabtmlza oldu
~u kadar lngiltere ve Almanya hesa· 
b~na da buna i~anmakta c;ok zorluk «;e· 
luyor, daha dogrusu ona inanmak iste
Jniyoruz. Bununla beraber ote taraftan 
Sovyetlerin Habe§istan i§inde 1talya ta
rafim iltizam ederek bu meseleyi bir tat
hya baglamaga mi.itemayil olmaga ba§-
1adigml da ac;tkc;a gori.iyoruz. Rusyanm 
cemiyet ve mii§terek emniyet fikrine mu
halif olan bu son hareketi, Avrupadaki 
karars1zhklann bu defa da Almanyay1 
saga sola sald1rmaga te~vik edecegi kor
kusundan ileri gelmekte oldugu meydan
aadir, Bu demektir ki ortada haktan ve 
tnantJktan eser kalmamakta olmasma bi
naen arhk denize dii~en y1lana sanlacak 
~e iyi kotii gemisini kurtaran kaptan sa
rllacakbr. 

Bi.iti.in bu vaziyetler hulasa edilince ise 
sulhun nimet olmas1 efsanesine mukabil 
harbin zarureti hal ve vaziyete alabildi
~ine hakim olmaga dogru gidiyor demek
tir. Bir tek noktada sulhu tutmak i~;in 
harbi goze alacak kadar karar ve azim 
sahibi olduklanDl gosteremiyen millet-

yeni bir cemiyet yaratacagznz sOyliiyor 
«Hiikumetimiz irtica taraftarlarlnin 'dedigi gibi bir Kerenski hiikumeti 

olmiyacakbr. Olsa bile onun miras1na Lenin konm1yacakbr» 

. .. . .. rek tezahiirat [X M. Leon B lum, XX komii.nistlerin lideri TatirezJ 
Pariste sosyalzst ve komumstle~~~e~i ~cl:u~~sligine namzedliotnt koyan M. Heryo 

'hId F I da Sosyalistlerin i~timar Pari's I (A.A.) - Y eni F ranstz ile beraber da i e ranstz a: arasm 
Paris I (A.A.) - Sosyalist parti • saylavlar kurulu, bugiin og~leden sonra da sulh olmahdu.» ld v 1 

sinin diin sabah akdetmi§ o ugu ce se • 
ilk defa olarak toplanmi§hr. Ba§kan nutkunu bitirmeden evvel, tri· nin bi.iyiik bir kisml §imal Afr!ka. ~urah-

Meclisin en ya§h azas1 celseyi bir nu- bu"nlerde bulunan siira)'etler tezahiir • · h d I t 
haslanmn dinlenmesme asre 1 rni§ 1r. 

tukla ac;m1~ ve bu nutkunda ezciimle de- Jerde bulunmu§lar ve kadmlar i~;in sec;im M. Loubet «T unus» kendi fed eras -
mi§tir ki: hakk1 istiyen afi§ler atml§lardir. Bu te· l'b r t · t d' t 
"- Vazt'fem eskt" saylavlan hi.irmetle 1 yonu namma bir meta 1 IS esi • ev 1 . eA • 
" zahiir kar§Ismda meclis hademe eri mU- I b'lh f 1lam 

Yadetmek ve yeni saylavlan samimi su • mi§tir. Bu iste, 1 assa ~um_t a 
. dahaleye mecbur olmu~lard1r. ve yerlilerle F ranslzlarm musav1 tutulma-rette selamlamakhr. Y egane temenmm . . . . k d' M L 

lh t . I n l.hr Milletlerin re· Saylavlar kurulu sah giinii yeniden Sl maddelenm Ihhva etme te 1~. . U· 
su emenmm o ac~ · fA lw.s sa 7 sutun 4 u1 
fah1 io;in li.izumlu olan beyne mi e au top anaca hr. .. ............ ~ ..... l ..... : ................... . ......... s··a·n·l{·ai·a .. r ...... k.a·n .. ii·n .. ii ......... r ........ iilistii!J htilati 

Arablar bombalarla Meclisin diinkii i~tima1nda, iktisad Vekilinin 
izahabndan sonra miistaceliyetle kabul edildi 
Ankara 1 (T elefonla) - Meclis bu- Cumhuriyet devrindeki iler~ ve .Yii~se~ 

giin Nuri Conkerin riyasetinde toplana • inki§aftan bahisle eski devnn gen zthm-
1, 'h .. t I yetine dair misaller verdi, bundan sonra rak bankalar kanun ay1 as1m mus ace en 

miizakere ve kabul etti. maddelere ge~;ilmesi kabul edildi. 
k Ufaktefek miizakereler arasmda lkti-

Berc Tiirker soz alarak bu miihim anu- sad Vekili klsaca izahat verdi, neticede 
nu hamladtgmdan dolay1 ikhsad Veki· kanun layihasl aynen kabul edildi. Bun
lini ve hi.ikumeti tebrik etti ve bu miina • dan sonra Cumhuriyet Merkez BankasJ 
sebetle ba§tbo§ vaziyette olan ve §ayam kanununun bazt maddelerini degi§tiren 
itimad olmtyan bankalarm artJk memle -
kette bir i~ goremiyeceklerini kaydetti. [Arkasl Sa. 3 siitun ~.~~~. 

··K;~;I~Y ....... FI'~ft~~~··"·h~§i~d~ 
siislediler, aza 

baslandi • 

Biitiin miiesseseler vitrinlerini 
kaydine ve iane toplanmtya 

. I dan Cumhuriyet abidesine Kzzzlay ~i!Jli nahiyesz tara tn b r 

k lenk ve azt aza 
onan ~e . I 'I .. 1 . 1 d' .. Bu propaganda tasvu en e . sus emt§ er 1. 

K1Z1lay haftas1 dun ba§lamt§b:: Kaza ve nahiye merkezlermde hummah 
mi.inasebetle her t~raf ve her mK~;:I~; br faaliyetle aza kaydine ve iane toplan-
KLZ1lay bayraklanle do.nanmt§ti, bii· masma ba§lanml§tlr. 
tarafmdan her yere vecizeler .asKilrni§l, [ArkaSt Sa. 7 siitun 4 te] 

I · · 1 · 1z1 aym 
Yiik ticarethane er v1tr1n erJni 11111111111111111111mmnn•n•nnnm••n•••mnmm•••••nn•n•muu•amn 

11111111111111111111111111 

•mmmnun•ummmwunuumm•unuuumnunnn • • • d. SulhU: seven milletlerin sulh hesabina 
b acizhklennm IT, . ·~. .. b 

ler bu zaytfhklarmm ve u ecek yapacaklan elbuhg1 dunyanm akhm a-
b.. .. d" yayJ ate§e ver . v hAIA b'l' N d .cezastm ~t?n un kacak ci • §Ina gehnnege a a yete 11T. er: e 

ve ciimlesmi cay1r ca~lr yak kl dir miitereddi bir devir ge~iren insanhgm 
han§iimul bir barb ate§tle ~e ece er i~inden 1;1kacak dahi kafa ki bir iki d~-
demek olur. kl b raber he- §iince darbesile hu ukdeyi ~;oziip atab1l· 

Gidilen yol bu olma a e f1r- sid 
h.h d ek zaman ve ni.iz hatalan tas I e ec . . d v il 

sat bilkiilliye ortadan kalium~ gitmi§ eg • YUNUS NADI 

polise hiicum 

ediyorlar 

Kudiiste mahsulat ta 
mahvoldu 

Kudiis 1 (A 
A) Vaziyet 
vehametini muhafa
za etmektedir. Bir 
~;ok kanh hadise • 
ler vuku bulmu§ ol· 
dugu haber verili -
yor. 

Y afada i.i«; born • 
ba atilmi§tir. Asker, 
silah kullanmak 
mecburiyetinde kal- Filistin B~mii.Jtisi 
m1~ ve neticede nii- Elhac Eminiil-

. .1 d 'k' k' hiiseynt mayt§«;l er en 1 1 1 • . 
§i olmi.i§ ve bir ki§i yaralanmJ§bT. Fr : 
listinin bir ~;ok yerlerinde askere ve ~h
se silahlar ve . bombalarla taarruz edll • 

[ArkaSl sa. 7 sfltun 4 te] 
II •••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••• 

Bulgaristantn 
• • harici styaseb 

Ba,vekil Kose ivanof mii-
him beyanatta bulundu 

Sofya 1 (Husu
si) - Bulgar Ba§
vekili Kose iva ~ 
nof Sofya Matbuat 
Cemiyetinin na§m 
efkan olan «Gaze
teler gazetesine» 
Bulgaristanm hari • 
ci siy aseti hak -
kmda §U beyanatta 
bulunmu~tur: 

«- Son zaman - Ki:ise ivanot 

larda Avrupadaki beynelmilel vaziyet 
~ok kan§IDI§ ve hassas olmu§tur. Bu va
ziyet, Bulgaristamn azimle takib ettigi 
s;lh ve anla§ma siyasetine daha biiyiik 
bir ktymet vermektedir. Hergiin biraz da
ha fazla kan§an bu vaziyet i<;inde Bul
!aristan, eulha olan e1k1 baghhih ·~ 

(Arkasz sa. ~ sutun 3 tel 

italya ~arki Afrikanm idarsini tanzim 
eden yeni kanunlar hazirlad1. Bunlara 
Miisliimanlar lehinde ahkam konuldu 

Londra 1 (Hususi) - Habe§ lmpa-1 
ratoru bugiin Cebelitanktan lngiltereye 
hareket etmi§tir. Neca§i hareketinden ev
vel ingiliz gazetecilerine demi§tir ki: 

«- Cebelitanktan vapurla Sout-
hampton limamna degil, dogruca Londra
ya gidecegim. Orada, Habe§istan clava· 
s1m diinya huzurunda miidafaa edece • 
gim. Bir miiddet sonra tekrar Kudiise 
donmem ihtimali vard1r. Maamafih belki 
de Londradan aynlmam. lngiliz mille -
tinin bana ve davama kar~1 sempati gos
terdigini istidlal ettim.» 

N eca§i Cemiyeti Akvamdan elan i.i -
midini kesmedigini ve hala Cenevrenin 
Habe§ i§ini halledeceginden emin bulun
dugunu soylemi~tir. 

$arki Alrikamn yeni idaresi 
Roma 1 (Hususi) - Kabine bu sa· 

bah Musolininin riyasetinde toplaJllarak 

· [Arkasz Sa. 5 siitun 4 te] 
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Negiis sadrk kopegile beraber 
IIIII I II Ill tlllllllllt filii 11111111111111111111111111111 II Ill lilt 111111111111111111111111 lllllllllllllllltllllllllll till II 

lrakh Prensesin ge~irdigi 
biiyiik a§k maceras1 

Gene Rum garsonun a,kindan gozleri kararan 
ve dinini degi~tiren Faysalm km, ba~Indan 

ge~enleri Atina muhabirimize anlabyor 
At in a (Hususi 

muhabirimizden) -
Mtiteveffa Irak Kra
ll Faysalm iki k1 -
Zl cEsra. ile cHa -
tice• yirmi giin • 
denberi At in a -
da bulunuyorlar, ve 
prenseslere V.iktor 
admda hususi bir 
katible ii~ Bagdad
h damdonor refa -
kat ediyordu. 

tJ ~ dort giin ev -
vel Atinada bir §a
yia pkt1 ve niha -
yet Prenses Esra -
mn bir skandal 
yaphg1 her tara£ -
ta duyuldu. Esra, 
gec;en yaz Rodos -
ta cGiiller~ otelin
de tamd1g1 ve sev -
digi sofra garsonu 
cAnastas Haralam · 
bh nammdaki bir 
Rumla evlendi. 

Atina civarm -
da Ekalide kii~iik 
bir kilisenin mih -
rabmda dizgoken 
Faysalm k1z1, Ha -
temiilenbiyamn to
runu Papa Nikola -
mn uzatt1g1 giimii11 
bir salibi a§ktan 
yanan k1zgm du -
daklarile operek i
sadan gufran ve sa
adet dileniyordu. 
Papa Nikola vaf -
tiz duas1m okudu 
ve Arab k1zmm ii-
zerine (EB, iBN, Miitevetfa irak Kralt Faysahn kzzz Esranm kocastla 

VE RUHULKU - beraber Atinada almm~ restmlert 
DUS) namma mukaddes su serpe - Anastasiya ismini aldl.. 
rek onu biitiin giinah ve pislik - Donme prenses, vaftiz merasiminden 
Jerden temizledi! ~erifelerden Esra, [Arkast sa. 7 sfltun 1 del 
llllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111111111111111111111111UIIIIIIItl1111111111111111111111111111111tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Hidiseler arastnda 
~----------------------~ Vatana donii$ler 

Fran•rz komiinizmi iktidara yakla~- vizmin Marksizmden tamamile uzak· 
hkfa milliyetfiliie doniiyor. Bin la~tlgrnr anlatarak insanrn «vatan ve 

dela yazrp soyledigimiz gibi, bu do- dib kudretleri haricinde, biitiin likir
nii~, aabit ideolojilerle hayat arasrn • lerinin yanlr, oldugunu izah ediyor. 
daki larklardan dogar. Of aene evvel Makalede o kitabdan alrnan ciimlele· 
Cumhuriyetteki yazrlarrmrzda Ou ne· ri aynen terciime ediyorum. 
ticeyi kaf here tahmin ettik, fimdi de «Komiinizmin ne oldugunu artrk 
kendilerini dinliyelim. Jacque11 Bou • bilmiyorum. Sovyet Rusyasrnda oldu
lengernin bir makaleainden ogreniyo • gu gibi, her taralta komiinizm 0 ka· 
ruz ki M. Brice Parain Biiyiik Harb • dar dela degi~ti hi artrk sayamam.:. 
denberi komiinisttir, Fransada Bolfe - cBol,evik ideolojisinde herfey ay • 
vik hareketine srlufrlu baglanmr~trr, drnlrk ve hifbir feY dogru degildir.:. 
rusfayr miikemmel ya:z:ar Ve konufur, cDiifiincemi:z: ba:z:"( va11talarla ~aft. 
biitiin hayatrm likirlerine uydurmayr f"· Dil, ilkonce bilgi saha11rnda teem
bilmiftir, aamimr, namuslu ve teva:z:u miiliimiiziin aleti olarak, sonra da fa. 
sahibi adamdtr: Yeni pkardr.fr «Fran· k&rdrda akmyonumuzun aleti olflftlk 
aaya Doniif» isimli kitab1nda Bolr~ • (LfUJen sahijeyt ~evirinlz] 
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I II II 
VIYANA DO_N __ U$U 

Tarihi tefrika: 50 M. TURHAN TAN 

Saraytn e~iginde canlar yanar, i~erisinde yalntz 
ne~' e, kahkaha, siis, eglence ve a,k ya~ardd 

- Bir giin bir giine uymaz, yanmn 
neler sakladigi bilinmez, sana §imdiden 
vasiyetim olsun: Sa yet beni kaybedersen 
kur;ugii bagrma bas, Kara Mehmed Pa
§amn yamna git. 0 sana da, yavrumuza 
da babahk eder!.. 

Bu kanaatinde samiml idi, vezir ada~l
nl ger<;ekten seviyordu, onun da kendini 
sevdigine inan<; besliyordu. Hatta Sam 
T rablusuna gitmeyi§ini bir su<; gibi te -
lakki ediyordu. Fa kat yapmak ve yap -
hrtmak istedigi i§lerin de vicdani degerle
ri vard1. Bu sebeble, yiireginden kan gide 
gide, o su<;u i~lemi~ti, pa§a ada§mdan ay· 
nlmi§h. Simdi i§lerine h1z vermek, miis· 
pet neticeler ahr almaz da yola <;1k1p bii
yiik dostuna kavu$mak istiyordu. 

Lakin bu dilegine ermek kendi elinde 
degildi, biitiin istikbal, T ezerle Yusu • 
fun gosterecegi akilhhga, beceriklilige 
baghyd1. Onun yapabil~cegi i§, rahmetli 
Gulbeyazm son arzusuna ve Kara Meh
med Pa§amn emrine sayg1 gostererel 
Bulbulle nikahlanmaktl. F akat Deli 
Muradm ocunu almadan bunu yapmay1 
da merdligine yaki§tlramiyordu. Hmc1 
kara toprakta aghyan bir karde§in kan
sile bir yastlga ha§ koymak, o hmca kah
kahalarla giilmek, o karde§in ruhunu tek
melemek kadar vicdamna ag1r geliyordu. 

Bu sebeble nikah i§ini sona hirakh, 
saraydaki agm i§lemesini hiZlandirmak 
<;arelerini aramaya koyuldu. Biilbiil Ha
tun, dogru bir sezi§le onun dii§uncelerine 
niifuz ediyordu ve kocas1 olacak adamm 
merd davram§mdan memnun oluyodu. 
0 yanmda bulundukc;a, ku<;iik Kara 
Mehmed gibi bir ne§' e he§igi elinin altm
da olduk<;a aceleye zaten mahal de yok
tu. Gunler, nikah eksikligini hissettirmi -
yecek bic;imde §en ger;iyordu. 

Yalmz hadiseler, Kara Mehmedm 
dilegine gore uygun gitmiyordu. Avc1 
Sultan Mehmed, gene tav§an ardmda at 
ko§turmak i<;in Edirneye gitmi§ti. Ora
dan Moraya gidecegi soyleniyordu. Dc
mek ki T ezerin veya Y usufun bir ham
le yapabilmeleri ir;in aylann ge<;mesini 
beklemek lazrrnd1. hsiz gii<;siiz dola§mak, 
minimini bir evin ir;inde bocekler gibi 
miskin bir omiir ya§amak onun guciine 
gidiyordu. Sipahiler ve Y eni<;eriler hep 
sefere a§mi§lard!. Kendisi hastahk baha
nesile yolda§lanndan aynlml§ bulunuyor· 
du. Bu da aynca giiciine gidiyordu, kal
bine yara ar;1yordu. 

Bununla beraber kararlanndan don • 
miiyordu. Hiinkann istanbula ad1m at • 
mas1 iizerine bir §eyler yapllacagml uma
rak elemini avutuyordu. T ezerle Y usufu 
ise daima heyecan ve uyamkltk iistiinde 
tutmaktan geri kalm1yordu, <;iinkii sara
ym afyonlu bir hava ta§Idigmi biliyordu. 
Bu havaya kap1hp ta uyu§ukla§mamak 
degme babayigitin harc1 degildi. Ondan 
otiirii Slk Slk haberler gondererek her iki 
karde~i taahhiidlerine bagh tutmaya <;ah
§Iyordu. 

Onun bir iizuntusii daha vard1: T e
zerle Yusufun sag kalmalan!.. Yigit Si
pahi bu iki karde§ten r;ok agu ve r;oic 
tehlikeli i§ler beklemekle beraber kendi
lerinin §ahsan incinmelerini istemiyordu. 
Bunun ic;in etrafh talimat vermi§ti ve ya
pacaklan hamlede serdengec;tiler gibi 
davranmalanm, izlerini belli etmemelerini 
kesin surette tenbih etmi§ti. 0, T ezerin 
zehir kullanarak, Yusufun da binek at
lanm bir kaza yapabilir bir;ime sokarak 
hedefe ula§malanm uygun buluyordu. 
Bu da, beklenen neticeyi guc;le§tiren, u
zakla~hran ayn bir sebeb oluyordu. 

Kara Mehmed i§te bu uzun <;Ikmazm 
i<;inde doniip dola§uken Yusufun, bir kac; 
duzine at ve bir siiru U§akla beraber E
dirneye gittigini duydu, yeni ba~tan uziil-

diinya ile dii~iincemiz ara8rnda mev
ki alrr. 0 bize evvela ana dilimiz fek
linde kendini go8terir ve orada mem
leketimizin deha8r goriiniir. Dil ve va
tan, dii~iincemizin iki mutavauzt kud
retidir.~ 

Miinakkid kitabdan bu ciimleleri 
iktrba8 ettikten 8onra, hala cbir Av -
rupa yapmak i~in milletleri ortadan 
kaldrrmak lazrmdzr.~ diyebilenlere 
bahsi feVirerek fUnlarz soyliiyor: c/n
sanda milli duygulardan ba,ka bir,ey 
olmryan kollektil duygunun bu incel
mi, ~ekillerini ortadan kaldrrmak ifin 
boyle bir hal faresi tavsiye etmenin 
faydasr nedir? Bundan birhaf 8ene 
evvel Mu8eVi nazrrlarrmrzdan biri: 
«Silcihlarrmrzr brrahalzm, va:r.ilemiz -
dir, diyordu. • Fakat ya Almanya 8i
lahlarznr brrakmazsa? diye 8ordular. 
• Gene silahlartmrzr brrakalrm. - Pe • 
hi ya o :z;aman Almanya bize I-ii • 
ciim eder de maglub olur8ak Far(m -
sanrn hali ne olur?~ Devlet adamr 
cne yapalrrn1• der gibi kollarrm hAl-

dii. <;unkii onunla temas1 kaybetmi§ olu
yordu ve c;ocuk ta miir§idsiz, k1lavuzsuz 
kahyordu. 

F akat tahammiil etmek, sabuh olmak, 
Hiinkarm donmesini beklemek gerek· 
ti. Kara Mehmed de bu zarurete boyun 
egerek giinleri saymakla oyalamyordu. 
Gozu yollarda, kulag1 da kiri§te idi. 
<;iinkii Yusufun av malannda fmat dii· 
§iiriip miiessir bir hamle yapmas1 imkam 
vard1. Kara Mehmed i§te bu imkam goz
oniinde tutarak kulagm1 Edirne yollanna 
c;eviriyordu. 

Bir ay, iki ay boyle gec;ti, Kara Meh
medin de sabn tiikenmek derecelerine 
geldi. Artlk evde oturam1yor, oglile bile 
oyalanamryordu. Bir gece gene agrr bir 
can srkmtrsma kap1ldi. Kendini sokaga 
att1, §ehri dola§maya koyuldu. Bir bu
c;uk yii once gene boyle bir gece gezinti
si yapt1gmi hat1rhyarak gec;mi§ giinlerin 
hatlralarma ger;id resmi yaptmyor ve her 
hatuaYJ gamh bir ic; c;eki§ile selamhyor· 
du. 

0 gece, bir buc;uk yd evvel sokaklarda 
dola§tlgl gece Y emi§ iskelesine inmi~, 
bir kay1ga atlaytp denize ac;Ilmi§tl. Gul· 
beyaz i§te o gezintide eline ger;en bir 
saadetti. Kandilli akmnsmdan bir deniz 
perisi k1hgmda kucagma dii§mii§ olan o 
Iatif mahlukun §imdi ne yuzu, ne IZI 
vard1. Bir kopiik olup suya kan§ml§h. 
F akat hat1ras1 bir §elale gibi beyninden 
kalbine d.Okiiliip duruyordu. 

Kara Mehmed bu ac1kh tahattiir iize· 
rine yamk bir hevese kap1ldi, gene denize 
ac;Ilmak ve Gulbeyaz1 buldugu noktaya 
kadar gidip orada, klsa siirmii§ bahtiyar· 
hgm be§igi ba§mda ruhl bir hasbrhal 
yapmak istedi, hrzh h1zh yuriiyerek Y e
mi§e indi, bir kay1ga atlad1, <;ala kurek 
hedefine dogru yo! almaya ba§lad1. 

Bir bur;uk yd onceki gezintisinde Sa • 
rayburnundan uzak kalmayt, Anadolu 
k1yrsma dogru yiiriimegi bir his borcu ta• 
mmJ§Ii. Deli Muradr olduren adamm 
yathgJ yerlere bakmaktan o gece igreni
yordu, sinirleniyordu. Fa kat bu gece ay
ni saraym denize dii~en golgesine siiriin
mek istiyordu. Bunu yaparsa, saray k1 -
y1larma yakm gec;erse T ezerle ruhunun 
temas edecegini tevehhiim ediyordu ve 
vahimesinin bu du§iincesinden haz ah -
yordu. 

l§te bu hazla kay1g1 hep k1y1dan siir
dii, §imdiki Park iskelesinin bulundugu 
yere kadar geldi, kiirekleri h1rakt! ve 
gozlerini saraya «evirip tema~aya dald1. 

Muharrem aymm on birinci gecesiy· 
di. Bir gun once biitun Istanbul evlerinde 
a§ure pi§irildigi ir;in Kara Mehmed, 
hangi aym hangi giiniinde bulunuldugunu 
yanh§SIZ biliyordu. Bu bilgi de olmasa 
olgunla§maya ba§liyan ay, nurlu top
luhgile ona bir takvim dersi verebilirdi. 

Kara Mehmed, denizin sesine kulagt• 
m, ay I§Igma goziinii ve butiin cihana 
yiiregini kapamJ§ gibi gorunen T opkapr 
sarayma ruhunu sokmak, orada kendi 
emrini bekliyerek kimbilir nas1l bir heye
can ir;inde uykusuz ya§Iyan T ezeri bu -
lup teselliler vermek ihtiyacile kiVramp 
dururken gozune bir alev, ansrzm parh
yan bir alev c;arptl. Bagdad ko§kiiniin, 
h1rka dairesinin daha gerilerinden, yiik
sek duvarlarm arasmdan klZll bir dil gibi 
f1rhyan bu alev, sihirli bir elle r;izili 
gezgin bir hat gibi .ilkin saga ve sola dog
ru kivnldi, sonra yiiri.iyen bir ate~ perde 
oldu, harem dairesini sarmaya ba§lad1. 

Kara Mehmed, ac;1k gozle dii§ gordii
giinii sanarak ilkin belinledi ve sonra gor
di.igii §eyin hakikat oldugunu anlay1p 
titredi, kay1g1 alabora edecek bir hare· 
ketle yerinden su;rad1 ve haykudt. 

- V ay camna, sa ray yamyor 1.. 
[Arkas1 varJ 

drrmahla iktifa eder. l~te Karl Manca 
yaprlacah sitem budur: Hertiirlii mil
li psiholoji miilaha:r.alarzndan ayrz 
bir i~timai 8istem icad etmi11 olmak!. 

Ve miinakhid, cFran8aya Donii~-. 
miiellifi gibi bir homiinistin niha -
yet hakikati anlamasrndan duydugu 
memnuniyeti gizlemedikten 30nra ma· 
halesini fOyle bitiriyor: c$ii.phe etmi· 
yelim: Milletsiz olduklarznr iUin eden· 
ler hendi hendilerini lena tanryor • 
lar ... 

Benim bildigim Fransa, holay ho -
lay, ne milliyet~iligini Ve ne de hiir
riyetfiligini brrakzr. Bunun ifindir hi 
oranrn komiinistleri bii1biitiin ba~ka 
bir agrz kullanryorlar ve cFransa-, ile 
.-.hiirriyeb helimelerini dillerinden dii
'iirmiiyorlar. Hani sznrf ideolojisi ve 
i,fi diktatorliigii? 

lktidar dagmrn etehlerini yukarrya 
dogru trrmandzkfa goriilen manzara 
bamba,ka. N a:r.ariye oraya hadar ~~
kamlyor. 

PEYAMl SAFA 

CUMHURiYET 

( $ehlr ve Memleket Haberlerl ) 
· Bina vergisinin 

devri basladt 
' 

86 memur da Hususi 
Muhasebeye verildi 

Diinden itibaren bina ve arazi vergi • 
sinin Maliyeden Muhasebei Hususiyeye 
devrine ba§lamld1g1 gibi Maliye Tahak
kuk ve Tahsil §Ubelerinden 286 memur 
da Hususi Muhasebeye devredilmi§tir. 
Maliye Vekaleti bu devir muame • 
lesinin yap!lma tarzt hakkmda diin Vi
layete ve Maliye muraktbhgma uzun 
bir talimatname gondermi~tir. Bu tali -
matnamede lagvedilen Maliye §Ubele -
rine aid e§yalarm, tahakkuk ve tahsil 
defterlerinin ne suretle Belediyeye dev
redilecegi izah edilmektedir. 

Nizamnameye nazaran mevcud 40 
Maliye ~ubesinin adedi 21 e inecektir. 
Lagvedilen Maliye §Ubelerinin memur -
Ian lagvedilmiyen §Ubelere taksim e -
dileceklerdir. 

Maliyeden Muhasebei Hususiyeye 
devredilen Maliye memurlan ise Be -
tediyenin mevcud 27 tahsil §Ubesinde 
~ah§acaklard1r. Belediye yeni §Ube a~
miyacaktlr. Devredilen bu memurlar 
biitiin hukuk ve tekaiidiyelerinden is -
tifade edeceklerdir. 

Bina ve arazi vergisimn gec;en sene • 
lerden bakaya kalmt§ k1sm1ru Hususi 
Muhasebe tahsil edecek ve bu tahsilat 
Hususi Muhasebeye aid olacakt1r. Ma • 
amafih son aylarda Maliye tahsil §Ube
leri bina ve arazi vergisi bakayasm1 
tahsil ic;:in fazla mesai sarfetmi§ olduk· 
larmdan bakaya miktarmm yiizde yir • 
miden fazla olmad1gt zannediliyor. 

Bina ve arazi vergisinin Hususi Mu -
hasebeye devrile Belediyenin elde ede· 
cegi fazla varidat hakkmda §imdilik bir
§ey tahmin edilememektedir. 

Hiikfunet bu vergiyi Belediyeye ver
mekle beraber yiizde yirmi be~ nisbe • 
tinde tem;ilat ta yapmt§br. Verginin bir 
k1smt esasen Muhasebei Hususiyeye ve
rilmekte idi. Devredilen 286 memurun 
tnaa§I ve masraf1 da gozoniinde tutula -
cak olursa ~imdiye kadar senede iki bu
~uk milyon lira kadar varidat temin e
den bu vergiden Belediyenin ne dere -
celerde istifade edecegini tahmin giic; 
olur. Bununla beraber miisakkafat ve 
arazi tahriri dolay1sile bazr binalarm ve 
arazinin vergileri eskisine nazaran ar -
tacagmdan Hususi Muhasebenin 'bu 
vergiden fazla istifade etmesi ihtimali 
de vard1r. Maamafih oniimii.zdeki ilk se· 
ne bir tecriibe senesi olacak, ahnacak 
neticeye gore hareket edilecektir. Hatta 
devredilen memurlarm maa§lart bile bu 
sene Maliye Vekaleti tarafmdan veri
lecektir. 

Belediyeye devredilecek tahakkuk 
memurlarmm ve tahakkuk defterleri -
nin devrinde giic;liik c;ekilmiyecektir 
Tahakku4: ktsmi 936 senesi bina ve a -
razi vergisini tahakkuk ettirerek devir 
muamelesini yapmi§br. Tahsil kts -
m1 bakaya hesabatl da devredecegi ci -
hetle bu devir muamelesinin icras1 bir
kac; giin siirecektir. Beyoglu Maliyesin· 
de Hususi Muhasebeye §U memurlar 
devredilmi~lerdir: 

Tophane §Ubesinden ba§memur Eyiib 
Sabri, tahakkuk muavini Naz1m, teblig 
memuru Fethi Muzaffer, Taksim §Ube -
sinden tahakkuk muavini Biirhaneddin, 
tahakkuk memuru Nimet, tahakkuk ka
tibi Rasim, tahakkuk katibi Ihsan, teb
lig memuru Hidayet; Ferikoy §Ubesin -
den tahakkuk muavini Ibrahim Etem, 
tahakkuk katibi Adnan, teblig memuru 
Mehmed Ziya, tahakkuk katibi Selim, 
Galata §Ubesinden tahakkuk memuru 
Osman Zeki, tahakkuk muavini Nee -
det; Ferikoy §Ubesinden tahakkuk mu • 
avini Kemal, Kumkap1 §ubesinden ta • 
hakkuk katibi Halil, teblig memuru 
Nusrat; Tarlaba§I §Ubesinden tahakkuk 
memuru Kadri, tahakkuk muavini La -
tif, teblig memuru Hasan; Kas1mpa§a 
§Ubesinden tahakkuk memuru N ecmed· 
din, tahakkuk muavini Emin, tahakkuk 
muavini Salih Zeki, teblig memuru A
rif, Kamerhatun §Ubesinden tahakkuk 
muavini Hasan, tahakkuk muavini Na

fiz; Haskoy ~ubesinden tahakkuk mu • , 
avini 9iikrii; Galatasaray §Ubesinden 
tahakkuk katibi Miirteza, teblig memu
ru Hiiseyin; Be§ikta§ §Ubesinden tahak

kuk muavini Sabah~ddin, tahakkuk ka
tibi Cevad, teblig memuru H1fzi, Arna
vudkoy §Ubesinden tahakkuk memuru 
Ali Niyazi, tel:ilig memuru Akif; Bei§k· 
ta§ §Ubesinden tahakkuk memuru Hiis· 
nii; Biiyiikdere §Ubesinden tahakkuk 
muavini tzzet, tahakkuk katibi As1m; 
Kulekapt §Ubesinden teblig memuru 

Fahri. 

DENIZ ISLER/ 

Denizyollar1 miitehassun 
geldi 

Denizyollan 1daresi ir;in getirtilen ec· 
nebi miitehass1s doktor Kip §ehrimize gel
mi~ ve Sirkeci gannda idare erkam tara
fmdan kar~Ilanmi§tlT. 

Doktor Kip vazifesi hakkmda lkhsad 
Vekaletile temasta bulunmak iizere diin 
ak§am Ankaraya gitmi§tir. 

Bazan koca devlet te§kilatma rag· 
men ve idare mekanizmasmm mer
hale merhale kontrol rolii yapan ~u
belerinin de mania sedlerinden gec;
mege muvaffak olan yolsuzluklar 
goriiliir. Son afisai i§i de bunlann 
en ileri bir misalini te§kil etmekte
dir. 

Belediye §ehirdeki 2000 e yakm 
ticarethaneden afi§ resmi alacaktn 
ve bunun mecmu tutan olarak ta 
biitc;eye yalmz 6000 lira koymu§tur. 
Paramn tahsili «miiteahhid>> nam1 
altmda bir zata veya §irkete veril
mi§tir. Buraya kadar her§ey tabit 
ve makuldur. 

Fa kat bundan sonra i,, kola yea 
ak1l erdirilemiyecek bir vadiye do
kiilmii§tur. Miiteahhid Belediyenin 
biitiin kanun ve kudretlerini kendi 
tahsilatma ko§ulmu~ kuvvei teyidi
ye gosteren evrak ve ihbarnameler
le faaliyete giri§mi§ ve kendi takdi
rine gore bi«ilmi~ vergi tarhetmek 
suretile topyekfin 6000 lira olan res
min 'hepsini adeta he§ on ticaretha
neden alacak derecede miihim ye
kunlu bir para tahsiline kalki§mi§hr. 
Oyle ki ha§Ibo~ birak1lsa bu miite
ahhid veya §irketin piyasadan laakal 
yar1m milyon lirahk para tahsil e
deceginde §iiphe etmemek laz1mdu. 

Belediyemiz bu yolsuzluk kar§I· 
smda «ok hassas ve vazifesinas dav
randi. Bilhassa Belediye Reisimizin 
hareketini alki~lamamak elden gel
mez. \:ah~maga ha§hyan tahkik ko
misyonunun haks1z yere alman ve
ya almmak yoluna dokiilen vatan
da§ paralanm tahtt temine koymas1 
da memnun olunacak bir karard1r. 

Ancak yukanda da i§aret etti~i
miz gibi, bizi asii dii§unduren nok· 
ta; bu miiteahhidin koca bir devlet 

) ve belediye te~kilatma ragmen nas1l 
olup ta halktan bu kadar geni~ §U· 

1
~ mullu muhim bir vergi tahsiline kal
b~ml$ ve yanvanva da muvaffak 
olmu$ olmasidir. Mesell'nin bu rad
deye gellnciye kadar duyulmayi&I· 

:~ m hi\yrete ~ayan buluyor ve tahki· 
~ . kata bu k1smm da ~!\vesini; 

~( lstivoru~? 
~~ 

Caddede yiiriiyii' 

Belediye yeni bir tali
matname yapacak 

Baz1 gazetelere gore l hazirandan iti· 
baren sokaklann sag taraflarmdan yiirii
miyen, yollarda luzumsuz yere durup 
avare dola§an ve tesbit edilecek muayyen 
yerlerden ba§ka yerlerden kar§Idan k.ar
§Iya gec;en halktan 1 liradan 50 liraya 
kadar ceza ahnacakti. Dun §ehrin hir;bir 
tarafmda halktan bu yolda bir ceza alm
mami§hr. Bu gazetelerin Belediyenin bir 
kac; giin evvel gazetelerde <;Ikan « Y olcu·· 
lar, sokaklarda gittikleri istikametin sag 
tarafm1 takibe mecburdurlar. T enbihi Be· 
lediyeye riayet etmiyenler umuru beledi
yeye muteallik ahkaml cezaiye kanununa 
tevfikan cezalandmlacaklardm> ~eklin • 
deki ilamm §i§irerek havadis haline sok -
tuklan ve I hazirandan itibaren tatbik 
edilecegini ilave ettik,leri anla~Ilmi§tlr. 
Nitekim, diin, haziranm biri oldugu hal
de, Belediye, yazdan §ekilde icraatta bu
lunmami§, halk gene eskisi gibi yiiriimek
te devam ettigi halde kimseden para ce
zasi almami§hr. 

~izim Yaphgimiz tahkikata gore, Be
ledJe halh caddelerde intizamla yiirii -
mege ah§hrmak ic;:in bi'r talimatname ha
mhya~ak, yaya kaldmmmdan digerine 
ge<;mege yanyacak gec;id yerlerine renkli 
ta§lar koyacakhr. 

VILA.YETTE 
Soy adi i~in Yeni bir tamim 
Dahiliye V ekaletinden Vilayete dun 

gond~r!!~n bir . tami~de soy ad1 se~mek 
ve kutuge tesc;1l ettlrmek ic;:in kanunun 
tayin ettigi 2 temmuz 936 tarihinden 
evvel bu i§in bitirlmesi zimmnda almmas1 
laz1m gelen tedbirlerin evvelce tamimen 
bildirilerek halkm dikkat ve alakasmm 
uyandmlmasmm istenildigi hahrlatildik • 
tan ve halk1 ikaz ic;in neler yap1lacag1 
bir daha tekrarlandiklan sonr~ §oyle de
nilmektedir: 

«2 temmuz 936 tarihine kadar soy ad1 
sec;ip tesc;il ettirmiyenler kanunun 12 nci 

maddesi hukmiine tevfikan 5 liradan 15 
liraya kadar para cezasma r;arptmlacak

larmdan vatanda§lann ihmali veya te§· 

kilatm noksam veyahud i§in vaktinde 

tedbirlenmemesi yuzunden boyle bir ne

tice kar§Ismda kalmmamas1 ic;in devamh 
takibat yapilmasi.» 

Bir 
25,000 

veznedar 

lira ~aldt 

Paralart Beyoglunda 
yerken yakayt ele verdi 
<;orlu Ziraat Bankas1 veznedan Ka -

mil bankadan yirmi he§ bin lira ihtilas 
ederek §ehrimize ka<;ml§ ve burada ya -
kalanmi§hr. 

Y aphgimtz tahkikata gore ihtilas hadi
sesi §Oyle olmu§tur: Veznedar Kamil, 
<;orlu Ziraat Bankasmda 9 aydanberi 
yava~ yava§ paralan zimmetine ge~irmi§ 
ve bu paralar 25,000 lirayr bulunca pa -
ralan bir el <;antasma koyarak ii<; giin 
evvel §ehrimize gelmi§tir. 

Kamil burada bulunan dostlarmdan 
ikisini de yanma alarak Beyoglunda bir 
bara bitmi§, eglenmege baJilami§hr. 

<;orluda Ziraat Bankast erkam vez
nedann kaybolu§u iizerine tahkikata ha§· 
lam1~lar ve yirmi be§ bin liranm kasada 
olmadiginl gormii§lerdir. Bunun iizerine 
<;orlu zabrtasma vaziyet haber verilmi§
tir. 

Yap1lan tahkikatta Kamilin lstanbula 
ka<;t1g1 anla§Jlmi§ ve iki ak§am evvel em
niyet ikinci §Ube miidiriyetine telgrafla 
Kamilin yakalanmas1 bildirilmi§tir. 

Bunun iizerine ikinci §Ube memurlan 
Beyoglunda ara§hrmalara ba§lami~lar -
dtr. 

Eglence yerlerinde yap1lan tahkikat 
sonunda bir adamm barlarda birc;ok pa
ra harcad1g1 ogrenilmi§ ve Kamil kadm
larla eglenirken yakalanmi§hr. 

Veznedann iistii arand1g1 vakit para 
bulunamamt§, fakat Kamilin kundura -
lanm yapan usta polise miiracaat ederek: 
«Bir adamm kundurasm1 yaphm. T aba
mndaki koseleyi i<;inden a~1k yaptumas1 
§iiphemi uyand1rdr. Haberiniz olsun>> de
mi§tir. 

Bunun uzerine Kamilin ayakkablan 
muayene edilmi§ ve ic;inde dort bin lira
dan fazla para bulunmu§tur. 

Veznedar polisin nezaretinde evine 
gotiirulmii~ orada da yiiz lira kaclar bir 
para bulunmu§tur. Polis tahkikata deva:m 
etmektedir. 

INHISARLARDA 
lnhiaar memurlar1ndan fazla 

kesilen paralar 
fnhisar idaresi memurlanmn maa§ia ~ 

rmdan yanh§hkla kesilmi§ olan paralann 
iadesi ir;in memurlar tarafmdan miiracaat 
edildigini yazmi§tlk. 

Ogrendigimize gore bu yanh§ §Undan 
ileri gelmi§tir: 

fnhisarlar koruma sand1g1 sermayesi 
olarak memur ve miistahdemlerin ayhk 
maa§larmdan kesilen yiizde be§lerden 
kanuni vergiler kesilmi§ti. -Koruma san • 
d1g1 2921 numarah kanunla tekalid san
dig! mahiyetini almt§ oldugundan teka -
iid sand1gma kesilen yiizde be§ aidat, ka· 
zane, buhran ve muvazene vergileri ka -
nunlanmn fili tediye olmamak dolayisile 
dairei §iimullerine girmemi§ olmasmdan 
evvelce kesilen vergilerin, muhasebei u -
mumiye kanununun 48 inci maddesine 
tevfikan kendilerine reddi icab etmekte
dir. Nitekim, Devlet Demiryollan, Akay 
ve Denizyollan idaresinden ayni suretle 
yanh§ kesilen paralar memurlara iade e
dilmi§tir. 

1nhisar memurlan da bu sebeble umum 
miidiirlUge muracaat ederek bu paralarm 
kendilerine iadesini istemi§lerdir. Umum 
miidurliik bu miiracaat iizerine keyfiyeti 
fnhisarlar Vekaletinden sormu~tur. 

MALIYEDE 

Kag1d paralar degi§ecek mi? 
Ak§amlan c;1kan bir gazetenin verdigi 

malumata gore yeni maden paralar <;1k· 
tlktan sonra kag1d paralann ba§ka iis -
lubda olmas1 dogru goriilmiyerek alaka
dar fabrikalara muracaat edilmi§tir. ln -
giliz lirasm1 basan Bradbury - Wilkirson 
matbaasmm miimessili Gibbo §ehrimize 
gelerek Ankaraya gitmi§tir. Maliye Ve
kaletile temasta bulunacakbr. Cumhuri • 
yet kag1d paralanm basan fabrikamn 
miimessili de Ankarada Maliye V eka • 
letile temasta bulunduktan sonra Londra
ya donmii§tur. 

Haziran ayhg1 verildi 
Maliye Vekaletince kadrolannda te

beddiilat olduguna dair bir tebligat ya
pilmadigmdan resml daireler memurlan
mn haziran ayhklan diin verilmi§tir. 

35 memur a~1kta kald1 
Maliye Vekaleti bugday koruma ka

nunu mucibince almmi§ olan memur ve 
bek«i kadrosunu yanyanya indirmi~ ol
dugundan mevcud 70 memurdan 35 i
nin vazifelerine nihayet verilmi&tir. Bu 
i~ ic;in verilmi§ olan tahsisat 600 bin 
liradan 350 bin liraya indirilmi§tir. 

Mali aeneba§I 
1 haziran mali seneba§t dolay1sile diin 

devairde kasa mevcudlan devredilmi§ ve 
yeni hesab defterleri tutulmasma ba§la
nilmi~tlr. 

! Haziran 1936 

Siyasi icmal 
Y eni deniz muahedesi v 
ingilterenin miidafaasi 
JN,. vam Kamarasmda sorulan hi 
~ suale cevab veren Bahriye N 

zm, Londrada !ngiltere, 
merika ve Fransa arasmda yem 1 
zalanan deniz muahedesinin henii 
Amerika ve F ransa tarafmdan ta 
dik edilmedigini ve lngilterenin d 
ne zaman tasdik edecegi hakkmd 
bir§ey soyliyemiyecegini haber verdi. B 
naenaleyh bu muahedenin ak1beti henii 
malum degildir. Sebebi de muahedeni 
haricinde kalan biiyiik ve miihim devletl 
rin bu muahedeye i~tirak etmeseler bil 
ihtiva ettigi esaslar hakkmda !ngiltere il 
anla~Ip anla~miyacaklannm belli olm 
mas1d1r. 

Y eni Londra deniz muahedesinin ' 
zalanmasm1 muteak1b, !ngiltere huku 
meti, Almanya, Sovyet Rusya ve Lehi 
tanla anla§mak ic;in miizakereye ba§la 
mi§h. F akat bu miizakerelerden Sovy 
Rusya ile yap1lam pek <;abuk sarpa sa 
d1. Bidayette Sovyet hiikumeti Alman v 
1 apon deniz kuvvetlerinin mecmuuna m 
adil bir kuvvet istiyerek lngilizleri hayre 
te brrakmi§h. 

Daha sonra Sovyet Rusya Almany 
ile evvelce bir anla§ma yapilmast §artil 
Balt1k ve Karadeniz ic;in Londra deni 
muahedesinin esaslanm kabul edecegini 
lakin Uzak§arkta 1aponyamn ald1g1 va 
ziyetten dolay1 deniz kuvvetlerini tahdi 
edemiyecegini ve ayni zamanda Londr 
muahedesinin ahkam1 mucibince Vladi 
vostokta yaphracag1 gemiler hakkmd 
onceden maliimat veremiyecegini bildir 
di. 

Sovyet Rusyamn Uzak§ark i<;in ile 
surdugi.i bu ihtirazi kayid ve §artlan, ln 
giltere, kabul edecek olursa, o zama 
1aponyayi Londra muahedesi esaslan ii 
zerinde bir anla§miya sevketmege im 
kan bulamiyacakhr. Bunun i<;in lngilt 
re, Sovyetlerin bu son tekliflerini de ka 
bul etmemi§tir. Haziranm dordiinde So\' 
yetlerin yeni tekliflerde bulunmas1 bekl 
myor. 

Bu mada, lngiltere ile Almanya ara 
smdaki yeni deniz miizakerelerinin ilerl 
mi~ oldugu Londradan haber veriliyor 
Almanya, biitiin 1ngiliz imparatorlug 
deniz kuvvetlerinin iic;te birine muadil bi 
?eni;z: kuvveti apma -~ deruhde edne 
lngiltere ile bir anla~J!l.a yapmi§h. Bu e
sas uzere yeni muahedelerin ahkam! hak 
kmda Almanya ile 1ngilterenin anla§ma• 
sma biiyiik bir engel yoktur. Bunun ic;i 
de lngiliz - Alman miizakereleri ilerle 
mi§tir. Almanya, bu miizakerelerde 
ziyade Sovyetler hakkmda ihtirazi 
yidler ileri surmii§tur. 

1ngiltere ile Lehistan arasmdaki deni 
miizakereleri Londrada ba§lamt§hr. Le 
histan, scSn zamanlarda, lngiltereye kar 
§I s1k1 bir siyasi temayiil gosterdiginden 
bu devlete kar§l deniz i§lerinde bir zorlu 
<;Ikarmiyacagi muhakkak say1hyor. Yen 
Londra deniz muahedesi esaslanmn mii 
him ve biiyiik deniz devletleri taraf1nda 
kabul edilmesi i<;in yap1lmakta olan bll 
mi.izakerelerden ba§ka !ngiltere eski Lon• 
dra deniz muahedesile c;iiriige <;Ikarmasl 
icab eden ve yekunu 40,000 tona balig 
olan eski muhriblerin ipkasr ir;in J apon• 
ya ve Amerika ile aynca miizakereye gi• 
ri§mi§tir. 

J aponya eski Londra muahedesile <;U' 
riige <;1kmas1 laz1m gelen ve yekun!l 
20,000 tona balig olan eski denizalh ge• 
milerinin ipkas1 §artile buna raz1 olaca " 
gm1 bildirmi§tir. !ngiltere, kendi muhrib• 
lerinin artmastna Avrupa devletlerini 
denizalt1 gemilerinin c;ogalmasm1 sebeb 
gostermi§ti. ;>imdi 1 aponyanm tahtelba " 
hirlerini artlrmas1 lngilterenin, yapt1gt 
tekliften bekledigi faideyi temin etmiye-' 
cektir. fngiltere raz1 olsa bile Amerika 
raz1 olacak degildir. 

Bu mada 1ngiltere, toplan 15 santi "' 
metrelik olan C s1mfma mensub be~ kru .. 
vazoru «iiriige <;Ikarmak istemi§tir. Bu ka .. 
rar A vam Kamarasmda <;ok §iddetli hii .. 
cumlara sebeb olmu§tur. lngiltere Bah .. 
riye Nazm bu kruvazorlerin ipkas1 Ja .. 
pon donanmasmda en modern uc; kruva .. 
zoriin ipkasma sebeb oJacagml soyJemi§SC 
de eski Bahriye N azm <;ur<;il ve arka .. 
da§lan bu cevab1 kafi bulmami§lard!r. 
Hulasa, Avrupanm ve butiin di.inyamn 
politika i§leri c;ok kan§tlgl bir SITada bun .. 
dan miiteessir olan deniz i§leri, diinya 
devletlerini yeni zorluklar kar§Jsmda h1 .. 
rakm1shr. Muharrem F eyzi T ogay 

Cumhuriyet 
NiishaaJ 5 Kuruttw 

Abone f Tiirkiye Hari~ 
,eraiti i~io ~h• 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alta ayhk 7SO 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 150 yoktUP 



2 Hazlran 1938 

SON I-IABERLEQ ••• 
TELEFON TELGilAI' ve TELSiZLE 

Yugoslavya Milletler Cemiyeti -
ne ve muahedelere sad1k 

M. Stoyadinovi~ «Kan dokiilmeden, harbolma • 
dan hududlarda tadilat yapdamaz» diyor 

as' , . Belgra~ _I. (A.A.) _Yugoslav ra • 
de d1kal partlSI 1cra komitesi ba~kam bulu· 
da nan . ~~§b.akan Stoyadinovic; hiikumet 

Bi· ~arhsmm 1lk kongresinde bir nutuk soy -
hyerek demi§tir ki: 

yahud gene; Ottonun Viyanaya geli~in -
den korkmas1 degildir. F akat Yugoslav • 
ya ~una kanidir ki, bu gibi hareketler 
dogrudan dogruya bir harbe miincer ola· 
caktJr. Zira kan doki.ilmeksizin ve harb 
yap1lmaksmn, hududlarda tadilat yapll
masl kat'iyyen miimkiin degildir. Yugos· 
lavya bu sebebden Milletler Cemiyetine 
ve kendi menfaatlerine dayanmaktad1r. 
Maamafih Y ugoslavya kendi emniycti 
ic;in her ~eyden evvel kuvvetine ve kendt 
silahlarma itimad eylemektedir.» 

«- Parti programt, dt§ siyasada esas 
ol~rak halen mevcud muahedeleri ve 
M!lletler Cemiyetini kabul etmektedir. 
{' ugoslavya, gerek tadilci propaganda · 
. ~:a .. ~.erek Habsburglann yeniden tahta 
donu§une muhaliftir. Yugoslavyanm bu 

• tnuhalefetinin sebebi, bu propagandadan 

ya 
ile 

da 

• 
e!'l 

an 
ii· 
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Biikre~ seyahati 

Prens Pol Romanyaya 
ni~in geliyor? 

Giinef tutulmast 

ineboluda bir fen heyeti 
haztrhk yaptyor 

Biikre§ I (A.A.) - Dimineata ga· fnebolu I (A.A.) - 19 haziranda 
.£etesi yaz1yor: vukua gelecek giine~ tutulmas1 hadise· 

Yugoslavya Prensi Paullin 6-8 hazi- sini burada tetkik etmek iizere Roman· 
h~nda Biikre§i ziyareti Kiic;iik ltilafa da- ya akademisi fizik astronomi rasadha • 
b~l alan devletler arasmdaki tesaniidiin nesi direktarii M. Nigola ile muavini 

IT tezahiirii olacak ve diplomasi saha-1 Madam Ninokon ~ehrimize gelmi~ler • 
~lnda yap1lan ve bu organizmi sarsmag1 I dir. Hadisenin lnebolunun 27 kilometro 
~:~daf ede~ baz1 ~an~vr~lara kar§l gar~ind~n .daha iyi riiyet edilebilecegi 
k' grudan dogruya venlmJ§ b1r cevab te§· tesb1t edJlml§ oldu&_undan o mmtakalarda 
bll edecektir. Bu manevralar mesela al· tetkikat yapacaklar ve beraberce getir
l ay. Beck'in Bel grad seyahati gibi §ey • mi~ olduklar1 rasad aletlerile ~imdiden 
erd1r. M. Beck'in, bazt haberlere go· tecriibelerde bulunacaklardJr . 

re, merkezi Avrupay1 hududlann masu
niyeti ic;in tehlikeli olacak bir §ekilde 
tensik etmek projesine Yugoslavyay1 ima· 
le etmege c;ah§ml§ oldugu soylenmekte· 
dir. 

Avusturya Ba~vekili 
ansJzin Romaya gitti 

Paris 1 (Hususi) - Ramada deveran 

Merkezi Asyada 
feyezan tehlikesi 

eden bir §ayiaya gore, Avusturya Bt:§· 
' vekili doktor ~uf;>nig bugiinlerde Ro • 

may1 ziyaret edecektir. Romadaki A -

Moskova 1 (A.A.) - Merkezi As
yada F1rgana mmtakasmda vahim feye
zanlar vukuuna intizar edilmektedir. Oz
bekistan hiikumeti, bu felakete kar~1 mii
cadele i<;in icab eden vesaite malik olma
dJgmdan bir taktm malzeme gonderilme
sini istemi~tir. 

Libyada bir ingiliz 
ta yyarecisi tevkif edildi 

r. vusturya sefirinin birdenbire Venedi -
ge hareket etmesi bu §ayialara kuvvet 
vermektedir. Bununla beraber Avu.>tur
ya sefarcti boyle bir ziyarettcn haber

e' dar olmad1g1m gazetecilere bild1rmi~ -
Londra 1 (Hususl) - Bir !ogiliz tay

yaresi Lybiada yere dii~mii!l, tayyare • 
de bt::;l.unan 1ngiliz zabiti de ttalyanlar 
tarafmdan tevkif edilmh;;tir. 1ngiliz Ha
riciye Nezareti §imdiye kadar gizE tu
tulan bu hadise ile ciddiyetle me~gul 

olmaga ba~laml§hr. 

k- tir. 

in 
• 

it 

a 

y 

Avusturyada askerlik miiddeti 
Paris 1 (Hususi) - Viyanadan b1ldi -

rildigine gore, Avusturya hukumeti 
lll.ecbur1 askerlik muddetini bir .sene o
larak tesbit etmi§tir. Bugiin ne§redilen 
kararnameye gore, bu muddet icabmda 
uzatllabilecektir. 

Bel~ikada kabine 
buhrant 

Bursada Asri kaphca a~tldt 
Bursa 1 (Telefonla) - Asri kaphca 

bugiin merasimle ac;1ldL Kii§adda Vali, 
kumandanlar, Parti ve cemiyet reisleri, 
erkan ailelerile haz1r bulundular. C>nce 
hamam ve otel gezildi. Salonda istiklal 
maq1 c;almd1, bir nutuk soylendi. Bade· 

A Briiksel 1 (Hususi) - M. Van Ze- hu davetlilere ikram edildi, 
land yeni kabineyi kurmak vazifesini ka- Zonguldakta Partiye 
~ul etmediginden, Kral bu i~i sosyalist 
hd · M E ·1 v yeniden girenler en . m1 andervelde teklif et -
mi§tir. Bununla beraber, Belc;ika amele Zonguldak 1 (A.A.) - Bugiin par
fJrkast derhal fevkalade toplantlya ~ag1· ti kuragmda kalabahk bir partili huzu -
tilrm§.tlr. M. Y anderveld kongrede bir runda ii<; ay it;:inde partiye yeniden giren 

lnutuk sayliyerek harici siyasi vaziyeti an- 139 iiyenin giri~ tareni heyecanh ve sa-
atm ... v · 'h b k r ·y. e son mh a at neticesinde sosya - mimi bir hava kinde yapllml~ ve es i ve 
lstlenn kendi ba~lanna bir kabine kura- yeni partililerin parti prensiplerine ve A-

mlyacaklan ·· I · · K b ll kl m soy em1§1ir. ongre c;ah§ • tatiirk iilkiisiine sars1lmaz ag 1 1 an 
mal~nna devam etmektedir. Kabine me · tekrarlanmlshr. 
seles1 hakkmda yarln k 1 •• b' k . 1 . a 1 1r arar ve · M d •dd " r1 mes1 muhtemeldir. a r1 e umum1 grev 
Ankara mekteblert" . Paris 1 (Hususi) - Madr·idde amelc • 

hir sergJ ler umumi grev ilan etmi§lerdir. Kah -
a~tdar ve garsonlan da grevcilere iltihak et -

Ank 1 (T 1 f 1 mi!;>lerdir. . ara e e on a) Ticaret, • 
C A k Rumen riftri partisinin az1 ve n ara erkek liseleri Ticaret :oc :oc 

lisesinde bir sergi ac;m1~lard 1r. miicadelesi 
Ankarada bir kolej yap1hyor Biikre§ 1 (A.A.) - Milli c;iftc;i nr· 

Ankara 1 (Telefonla) _ Tiirk Ma- kas1 reisi M. Milhalke, siyasi bir toplan· 
arif Cemiyeti Ankarada bir kollej tesis t1da saylemi§ oldugu bir nutukta hiiku • 
tm kt d. B · · meti sag~ cenah miintehas1 te$ekkiillerinin e e e IT. unun 1c;m Cebeci ile Yeni-
h. d 8 500 faaliyetini kolayla•tirmak suretile devlet §e IT arasm a • metrelik bir arsa ' 

satm ahnml§ ve yap!lacak binanm plan· otoritesini zafa dii~iirmii§ olmakla itham 
Ian haznlanml§hr. eylemi~tir. 

B I • d Hatib, demi§tir ki: 
u gar1stan a siyasi bir «- Hiikumet mevkiini milli c;iftt;:ilerle 

ziyafet buakmaga mecbur etmek ic;in biitiin kuv· 

Sofya 1 (Hususi) - Bulgar Ba§ve- vetimizi sarfedecegiz. 
lci!i Kose lvanof diin ak§am kor diplo . «Ciftc;i bir devlet>> meydana getirmek 
matige bir ziyafet vermi§, ziyafeti miite . suretile Romanya c;iftc;isinin ya~ama se· 
ak1b hir resmi kabul yap1lm1§hr. viyesini yiikseltmek istiyoruz.» 

Bu ziyafet ve resmi kabule, eski Ba§- M. Milhalke, ~u sazleri ilave etmi§ • 
\'ekiller ve f1rka reisleri de davet edildigi tir: 
halde bunlardan hie; biri bu davete ica- «- Memlekette art1k istihsal eden • 
het etmemi~. davetiyeleri geri gander • lerle istihlak edenler arasmda mutavasslt 
hli§lerdir. bJTakmtyacak bir tak1m te~kilat viicu
Bulgar kabinesinde degi,iklik de getirmek arzusundaytz. • 

Sofya 1 (A.A.) - Bu hafta ic;inde Yunanistanda hava seferlerl 
~ahinede tadilat yapllmasl beklenilmekte· Atina 1 (Hususi) _ Hava yollarmt 
dir. Ancak bu tadilatm ne ~ekilde olacag1 artlrmaga karar veren hiikumet Korfo, 
bilinmemektedir. Bununla beraber siya- Kalama ve Giimiilciine i<;in yeni tayyare 
si tnehafil, dart veya be§ nazmn yerine seferleri tertib etmi$tir. Bundan ba~ka 
ikinci planda ~ahsiyetler getirilerek bu su- MISlr, Filistin ve Sofya arasmda sefer
retle normal siyaset rejimine dogru yeni ler yapmak iizere yeni tayyareler alma

hir ad1m atJlacagml beyan etmektedirler. cakt1r, 

CUMHURIYET 

30 yafindan sonra! 

ingiltere kadtn atletizm 
,ampiyonu erkek oldu 

Milli servetlerimizden 

Orman •• sanay11 
---------------------

Memleketimizde asd yiikselebilir? 
---------=--

Yazan: Tevfik Ali ~1nar 
-1-

Sabtk Mary ve lahik Mark 

!ngilterede Plymouthda kadmlar ara
smda atletizm §ampiyonu Mary Weston 
birkac; giin evvel erkek olarak biitiin ln -
giltereyi hayrete dii§iirmii§tiir. L~ndrada 
kendisine yap1lan iki kiic;iik amehyat ne
ticesinde kadmhkla hic;bir alaka ve ben
zeyi§i kalmamak §artile gene ve g~rbiiz 
bir delikanhya ink1lab eden Marynm a
dmi Mark koymu§lardtr. 

Daily Herald muhabirine Mark; erkek-
lige avdetten s?nra !ki. miihim ~~~el~ ile 
kar§Jla~ttgmt soyleml§tJr. T a kuc;ukluk -
tenberi Marynin bir k1z arkada§l vardu 
ki bundan bir tiirlii aynlamamaktad1r. 
«Hala onunla sJklflkl dostuz. Ve her 
zaman da boyle kalacag1z. $imdilik bun
dan fazla bir§ey sayliyemem.» demi§tir. 

Mark §imdiye kadar hayatlm bir rna· 
sor olarak kazanmi§hr. Bilhassa roma -
tizma ve kmk c;tktk tedavisinde miitehas
slstlr. Maamafih birc;ok kadmlar ihtimal
dir ki Marka erkek oldugu ic;in masaj 
yaphrmlyacaklard!r. Fa kat o hay at hak
kmda nevmid degildir. Her ne i§ olursa 
yapacagml soylemektedir. 

Markm tamamile erkeklige avdeti ln· 
gilterenin en yiiksek operatorlerinden 
Mr. Brosterin tahtt tasdikindedir. Bun
dan birkac; zaman evvel <;ekoslovakya
nm kadm atletlerinden Matmazel Zden
ka Koubkova da iki ameliyat neticesinde 

T abita tin bir memlekete bah§ettigi 
servetlerin en giizeli hie; §iiphesiz orman
dlr. 

T abiatin bu lutfuna mazhar olmu§ bir 
memlekette hangi sanayii evvel inki§af et· 
tirmenin muvaf1k olacag1 dii§iiniiliirken 
akla orman sanayii birinci derecede gelir. 

Memleketimizde orman sanayii umu· 
miyetle ilerlemi§ bir halde degildir. Bir 
taraftan diinya piyasasmda mal satabi
lecek mi.iesseselerimiz varken diger taraf
tan en iptidai tarzda c;ah~anlan oldugu 
gibi bir<;ok istifade edilecek ormanlar da 
kendi hallerine terkedilmi~ bulunmakta
dular. 

Memleketimizde bu sanayiin en tabii 
ve esash §artlan mevcud oldugu halde 
~imdiye kadar bu kadar geri kalmJ§ olma
smm sebebleri muhteliftir. 

Eski devirlerde denize ve ~imendifere 
yakm ormanlarm hemen kaffesi tahrib e
dilmi~ti. Ancak cumhuriyet devrinden 
sonra memleketi muhtelif istikametlerde 
kateden esas ~imendifer hatlan hemen 
ikmal edilmek iizere olduklanna gore 
ikinci be~ senelik sanayi programile be
raber orman sanayiinin inki§afma esash 
bir surette c;ah§mak laztmdJr. 

Orman sanayii dedigimiz vakit ha§e
bin ormanda istihsalini, ihrac iskelelerine 
veya imalat mahallerine kadar sevkini ve 
nihayet ha~ebin kendine has evsaflm de
gi§tirmeden i§lemesini anhyoruz. Demek 
orman i~letmek, kerestecilik, kaplama tah
tasJ imali, mobilyac1hk gibi $Ubeler bura
ya dahildir. Ha§ebi iptidai madde olarak 
kullanan, fakat tabii evsafm1 degi§tiren 
kagJdc1hk, selliiloz istihsali, sun'i ipek 
imali, ha~ebi kuru olarak taktir gibi §U• 
beler orman sanayii meyamna dahil ol· 
mamakla beraber kulland1klan ki.illiyet· 
li miktardaki ha~eb itibarile orman has1· 
latmm en miihim mii§terileridir, 

Ormanlarm biran evvel i§letilmesini el· 
zem k1lan sebebler iki ziimreye aynlabi· 
lir: Birincisi ormanlarm bak1m ve muha
fazasile i§letilmesi arasmdaki miinasebet, 
ikincisi ormanlardan memleket ikhsadi
yatl noktasmdan edilebilecek istifadedil. 

Evvela: Ormanlann i§letilmesile ba
kim ve muhafazalarJ arasmdaki miinase
beti inceliyelim. 

Ormanlar i§ler ve hirer varidat mem
bai olmaga ba§larsa muhafazalanna da
ha fazla itina edilecektir. (:iinkii bir rna· 
lm k1ymeti ve muhafazasma verilen e· erkek olmu§tU. 

Bunlan i§ittikc;e biitiin kJZ 
insamn §iiphelenecegi geliyor. 

atletlerden hemmiyet kendisinden beklenen menfa· 

Bankalar kanunu 

atle miitenasib olarak artar. 
Orman muhafazas1 c;ok masrafh bir 

i§tir. Bu masraf1 orman varidatile kapat· 
mak miimkiin olmadJgi takdirde orma· 

[Ba§tarat' 1 tnci sahtfede] nm muhafazasma imkan yok demektir. 
layiha da miistacelen konu§uldu. (:iinkii hi!<bir devletin biitc;esinden bun\!, 

Polis te§kilatma bagh kadro cetvelin· temin etmek miimkiin degildir. Ve niha
de degi~iklikler yapan layiha da kabul yet a§ag1da gorecegimiz gibi kag1d ima· 
edildi. Ciirmii me§hudlar hakkmdaki ka· Iinde veya maden ocaklan siitunlannda 
nun layihas1 ceza muhakemeleri usulle· kullamlan ince tomruklarm ormanlardan 
rinde de degi~ikiklikler yapan )ayiha ile c;1kanlmas1 orman bak1m1 noktai naza
birlikte miizakere edilmek iizere gelecek nndan c;ok miihimdir. Ve eger orman i§· 
ruznameye b1rakrld1. lemiyorsa bu i§lerin gariilmesine imkan 

Devrim amh yoktur. 
!ktlsadi menfaatlerine gelince: 

!stanbulda yap1lacak devrim amtl 
hakkmdaki kanun layihasl gorii§iiliirken Cumhuriyet devrindenberi biiyiik bir 
Mithat (Aydm) bu miihim ve tarihi amt siiratle inki§af etmekte alan madenciligi
ic;in istenilen 300,000 lirahk tahs1sa~1~ mizin maden siitunu ihtiyacm1 tetkik ede
yetmiyecegini sayledi. Dahiliye Vek1h, lim: Cumhuriyetten evvelki 29 sene zar-

k t fmda azami madenkomiirii istihsal edilen bu kanunla Belediyeler Ban asma s -
tanbul Belediyesine on senede i;idenmek 1911 senesinde 904 bin ton madenkomii-

d b I k rii istihsal edilmi§tir. Bunun istihsalinde iizere 300,000 lira ikraz a u unma 
t d · 45 bin metro mikab1 maden siitunu sarfe-salahiyeti verildigini, stanbul Bele iyesl- 958 1 dilmi§tir. 1925 senesinde bin ton o-

nin bittabi amtm ehemmiyeti e miitena - Ian bu istihsal 1934 senesinde 2,288,000 
sib masraf1 ihtiyar edecegini, bu tahsisa- d 

h d tona <;1km1§tlr ki sarfettigi rna en siitunu 
tm amt i<;in gidecek paranm ad i aza • 114,400 metro mikabid!r. Halbuki ilk 
mis1· olmad1g~m 1 soyledi. Bu layiha da ka- d I b hamle e bu miktarm dort mi yon tona i -
bul edildi. · lag! mukarrerdir ki bu da 200,000 metro 

Mahalli idareler, miiruriye resmi tan-
felerinin 1ktuad Vekaletince tasdikma mikab1 maden siitununa ihtiyac gosterir. 
dair kanun layihasl gorii§iiliirken baz1 Bugiin maden siitunu tedariki memle
teklifler yaptld1gmdan layiha enciimene ket ic;in bir mesele halindedir. Eger §im-

.. d ')d' ar•ambaya toplamlmak diden esash tedbirlere miiracaat edilmez-
gon en 1 ve <; • 'I · d k .. k "I · l h l I iizere celseye nihayet verildi. h kanunu se 1 en e c;o mu§ u vaz1yet er as1 o a-

b gu .. nku·· toplantlsmda· cakhr. meclisin <;ar~am a D 
k iinya ormanc1hgmda maden siitu-

konu~ulaca hr. , •, nunun oynad1g1 miihim rolii gasterebii-
Afyonda bereketli mek ic;in birka<; aded zikredeyim. 

I Almanya 1912 senesinde 6,7 milyon 
Yagmur ar metro mikab1 maden siitunu sarfetmi§tir. 

,S. K. hisar 1 (A.A.) ---- Mayls ayl lngilterede senede 4 milyon metro mikab1 
ic;inde devam eden siirekli yagmurlar iic; maden siitunu sarfedilmektedir. Maden 
giin kadar bir ara verdiyse de tekrar ha- siitunu umumiyetle 1-2,5 metra boyunda 
valar bozmu§tur. Hafif yagmurlar devam ve 14-20 santim kutrunda ince tomruk
ediyor. Cevrede ekinler iizerindeki here- lard1r. Ka~1d ve selliiloz imalinde kulla
ket ren<;perleri sevinc i<;inde ya~atmakta- nllan ha~eb de buna benzer. Bu da 
d1r. 1-2,5 metro tulde ve ince ucu 7 santim 
Me~hul vapur hangisi imi§? veya daha kahn bir kuturdadu. Alman-

Moskova 1 (A.A.) - Tas Ajans1 yanm senevi kag1d ha§ebi olarak istihlak 
bildiriyor: Gazeteler, 24 may1sta §imal ettigi miktar 6 senelik bir vasatiye gore 
denizinde bir sis esnasmda Meujinski is- senede 6,24 milyon metro mikabid!r. 
. :.1deki Sovyet vapuruna <;arparak deniz Yukandak1 eb' add an anla§!lacagl 
hukuku kaidelerini ihlal eden ve sisten vet;:hile gerek maden ocaklarmda ve ge· 
istifade ile ortadan kaybolan Alman va- rekse kagH:bhkta kullamlan tomruklar 
purunun Flansburg limanma baglt Pol - heniiz kesilme ya~ma gelmemi~ gene a
liiks vapuru oldugunu bildirmektedirler. gaclardan elde edilir. hte bu ince ve k1sa 

tomruklan kiilliytli miktarda olarak bir
den bir ormanda kesersek orman mahvo
labilir. 

· Halbuki muntazam bir surette i§liyen 
ormanlarda eger satmak suretile kar et
meyip yalmz istihsal masraflanm bile 
korumak miimkiinse ormanm menfaati 
noktai nazanndan ferahlama kesimleri 
denilen kesimlerle bu agaclan kesip or • 
mandan c;lkartlrlar. 

Memleketimizde bugiine kadar vazi
yet bu halde degildi. 

Bir taraftan maden siitunu ihtiyacml 
temin ic;in Zonguldak civarmdaki orman
lar tahrib edilirken diger taraftan mem
leketin ba§ka yerlerindeki ormanlarda 
hem bu i§e yanyabilecek agaclar orman
da <;iiriiyor ve hem de c;ok zaman fazla 
s1khk dolay1sile civarlarmdaki agaclan 
da mutazarnr ediyorlard1. 

Y eni kurulan kag1d sanayii ise biitiin 
ha~ebi d1~andan getirmek mecburiyetin • 
dedir. 

Halbuki orman sanayii inki§af ederse 
memleketin her tarafmda i~liyecek olan 
ormanlardan maden siitunu ve kag1d ha
~ebi ihtiyac1m kolayhkla ve ormanlan 
tahrib etmeden tedarik kabil olur. 

Memleketimizin pek miihim k1s1mla
nnda ahali ya i~sizdir veya miismir olmi
yan bir ziraatle sayini israf etmektedir. 

Avrupa memleketlerinde biiti.in mut
lak orman topraklan ormanla mesturdur. 
Ziraat edilen arazi hakikaten sarfedilen 
saye mukabil bir menfaat temin edebile
cek vaziyettedir. 

Avrupada bir de heniiz istifade edile
miyen c;orak arazi vard1r ki bunlardan is
tifade t;:arelerini ara~tlran miiesseseler 
mevcuddur. Ve her sene bu arazinin bin
lerce hektan memleketin ziraat arazisine 
ilave edilir. 

Memleketimizin birc;ok yerlerinde es
kiden takib edilen yanh$ iskan politikasJ 
neticesi olarak ormandan ba§ka bir tarz
da kendilerinden istifade miimkiin olm1· 
yan topraklarda tesis edilmi~ birc;ok koy
ler vard1r. Buralarda ziraat kayliiniin 
kendi yiyecek zahiresini bile temin ede
mez. hte boyle yerlerde her iki senede 
bir yeni tarla a~mak mecburiyetindedir. 
Ve her sene daha bir miktar orman tah
rib eder. Orman sanayiinin inki§aft i~te 
bunun da online ge~ecektir. 

Memleketimizin en muhtac oldugu 
say ve arne! sermayesinin miihim bir kls
IDI akamete mahkum oldugu evvelden 
belli olan yerlere sarfedilmek suretile is
raf edilmektedir. 

OrmanlanmiZln i§lenmesi suretile 
memleket iktJsadiyatma ilave edilecek 
servet miktan hakkmda hayali hesablar 
yiiriitecek degilim. Ancak misal olarak 
orman serveti bize mii~abih bir memleket 
olan Romanyay1 ele alahm. 

Romanyanm umum orman sahast 
7,224,071 hektar olup bunun 1,591,428 
hektan muhtelif ~am ormanlandn. Bu 
ormanlardan istihsal edilen umum mevad· 
dm k1ymetini gasteren bir istitistik elimde 
yok. Onun ic;in yalmz orman mahsulatl
mn ihracatmdan Romanyamn temin et· 
tigi paray1 garelim. 

1923 • 1927 seneleri vasatisi olarak 
ihrac edilen kerestenin bedeli senevi 65 
milyon Tiirk lirasld!r . 

Memleketimiz ormanlan takribi he
sablara gore 8,407,000 hektar olup bu· 
nun 3,45 7,000 hektan c;am nevileridir. 
Memleketimize aid orman istatistiginde 
hatta yanyanya hata olsa bizim de bu 
miktann msf1 kadar kereste ihracah ya
pabilmemiz laz1mdn. Ben daha ileri gide
rek dartte birini sahib olarak kabul edi
yorum. V e o zamana nazaran kereste 
fiatlarmm da yanyanya ucuzlad1gmi 
farzedecek olursak gene senevl 8 milyon 
Tiirk lirahk kereste ihrac edebilmemiz 
laztmd1r ki bunun ticaret muvazenemizde 
ne miihim bir miktar olabilecegi kolayhk
la anla§Ihr. 

Halbuki bugiin biitiin orman has1lah· 
mn ihracmdan memleketimize giren para 
birkat;: yiiz bin liradan ibarettir. 

fhracattan sarfmazar bugiin memleket 
ihtiyac1 bile temin edilemiyor. Halbuki 
memleketimizde ziraat ve sanayiin inki
§afl, niifusun artmas1 ve kazancm c;ogal
mas! her tiirlii ha~ebe olan ihtiyac1 giin· 
den giine art1rmaktad1r. Muhtelif ziraat 
ve sanayi mahsulatmm ambalaj kereste· 
si, ikametgah in§aah, mobilya ve ev e§· 
yas1 gihi $eyleri hatJrlatmakla iktiia ede
nz. 

Memleketimize her sene gelen goc;· 
menler de bu kereste ihtiyacm1 arhrmak
tadlr. 

Nihayet ormanlann memleketin ikli
mine ve bilhassa sularm tevzii iizerine o· 
Ian faydalanndan burada bahse liizum 
gormi.iyorum. Herhalde ormanlann en 
miikemmel muhafazas1 c;aresi, bunlann 

• 

HEM NAUNA 
MIHINA 

Umid diinyas1 bu! 
Talihsiz lmparatorlar !mparatoru ve 

20 nci amda bir hailenin kurbam 
Haile Selasie, ingiltereye giderken Ce
belitankta «Davama kar§l ingiliz mille· 
tinin sempatisi oldugunu istidlal ettim. 
Milletler Cemiyetine kar~1 mutlak bir iti
mad besliyorum.» demi§. 

Zavalh N egiisiin biitiin iimidi, fngiliz 
milletinin sempatisile kendisinin Milletler 
Cemiyetine kar§J besledgi mutlak itimad
da... Zavallmm ba§ma ne felaket gel
diyse, o istidlal ile bu itimaddan geldigi 
halde, o hala gene bunlardan meded u
muyor. Denize dii§en y1lana sanhr, der· 
ler. Dmid ve hayal olmasayd1 insanlar 
ya§amazd1. Onun ic;in Habe§ imparato· 
runu da mazur gormeliyiz. Dmid di.inya· 
s1 bul 

45,000 frankhk methiye 
I smi laz1m de~~!, devletlerden biri, kendt 

hududu hancmde oturan ecnebi mu
harrirler arasmda bir miisabaka ac;ml§. 
Bu miisabakaya girenler, o devletin son 
zamanlarda yaphg1 biiyiik i§ler ve terak
kiler hakkmda bir methiye yazacaklar
du. Miisabakayl kazanacak alan mu
harrire 45,000 frank, yani takriben 4000 
lira miikafat verilecektir. 

Eskiden padi§ahlar, §airlerin agzma 
k1ymetli ta§lar doldurarak kendilerine ka
sideler yazdmrlarmJ§. $imdi de ayni usul, 
ba§ka §ekilde tekerriir ediyor demek ... 

T abii, 4000 lira miikafah kazanmak 
ic;in kaleme sanlacak her milletten mu
harrirlerin sayiSJ bir hayli yekun tutacak
hr. 4000 lira miikafati koyanlar, biitiin 
bu yaz1lar!, kendi memleket ve rejimle
rinin yaphg1 biiyiik i§lerin her milletten 
ecnebi muharrirler tarafmdan nasi! me
dih ve sena edildigini gasteren bir deli! 
olarak ne§redeceklerdir. 4000 liraya 
(yani sudan ucuz) kocaman bir propa
ganda cildi elde etmek fikri, ancak Fi
listinde kurulmak istenilen Y ahudi · hii
kumetine yara§an bir bulu§tur amma, §im
dilik fikir, ba~kalanna sanih olmu~tur. 

203 sene sonra ... 
Bir !ngiliz doktoru bir qesab yapml§, 

delilik artlyormu§, bu gidi§le 2139 
senesinde yani tam 203 sene sonra, diin· 
yadaki insanlann hepsi deli olacakml§! 

Bunu yazan Amerikan gazetesi, o za
man yeryi.iziindeki zavalh delileri l!mar· 
haneye ttkmak i<;in, hangi seyyareden 
giillabici getirilecegini soruyor. 1lahi A
merikah meslekta~. o zaman, timarhaneye 
ve gardiyana liizum mu kahr? 

Bu havadisi okuyan baz1 doktorlan· 
m1z, Zaro Aga kadar ya~1yarak bu altm 
devrinin hi<; olmazsa ba~langlcma yeti~
mek ic;in, kimbilir, Allahtan nekadar u· 
zun omiir dua edeceklerdir) 

Selanik amelesi 

Y eniden bir umumi 
grev yap1yor 

Atina 1 (Hususi) - Selanikte yir
mi dart saat devam etmek iizere biitiin 
i§c;ilerin ve san' at sahiblerinin dahil ola· 
cag1 bir grev ilan edilmesine umum i§c;i· 
ler birligince karar verilmi§tir. 

<;ar~amba giinii gece yansmda ba§h· 
yacak alan bu grev per§embe gece yan
smda nihayet bulacakttr. Grev ilamnm 
sebebi tiitiin i§c;ilerinin istediklerine mii· 
zaheret ic;in dir. 

Memurlar da grev ilan edecekler 
Atina I (Hususi) - Hiiki.imetc;e 

memurin te§ekkiillerinin lagvma karar 
verildigi §ayi olmas1 iizerine biitiin hiiku· 
met memurlarmm grev ilan etmege ha
mlanmakta olduklan saylenmektedir. 

Japon Miidafaa biit~esi 
Londra 1 (Hususi) - Yeni J a ron 

biitc;esinde Milli Miidafaa faslma yi.izde 
elli nisbetinde zam yaptlmi§tlr . 

fenni bir surette i§lenmesidir. 
Memleketimizin bugiinkii ha§eb ihti

yacl gerek in§aat ve gerekse mahrukat o· 
larak iki milyon metro mikabm1 gec;mez. 
. Sanayide terakki etmi§ bir memleketi, 

mesela Almanyay1 alarak kereste ihtiya
CIDI tetkik edelim: Almanyada niifus ba· 
§IDa senede 0,7 metro mikab1 ha§eb sar· 
fedilmektedir ki bu da Almanya ic;in 
senevi 42,000,000 metro mikaba tekabiil 
eder. Memleketin miistakbel ihtiyacm1 
bu esas iizerinden hesab edersek niifusu 
bugiinki.i miktarda kalsa gene senede 12 
milyon metro mikab1 keresteye ihtiyac 
vard!T. Ve eger §imdiden orman sanayi -
imizi inki~af ettirmek ve ormanlan muha
faza etmek t;:arelerine ba§vurmu§sak pek 
yakm bir atide bu miktarlan d!§andan 
memleketimize getirtmek mecburiyetinde 
kalmz ki bunun i<;in en asgarl 1 00 mil yon 
liram!ZJ d1§art vermek laz1m gelir. 

TEVFIK A.LI CINAR 
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CUMHURIYET 2 Haziran 1936 

[ KU~Uk A k j 
Hikfiye § 

\\::::::============== Orhan Rahmi Gok-re 
Erzurumun bir kazasma tayin edil

rni§ti. Haydarpa§adan Melahatle hera -
her Irene bindi. Evvela Ankaraya gide
ceklerdi. Melahat: 

-F akat Turban, diyordu, bizim yap
llgirniz deliliktir. Annen, kizkarde§lerin 
bizirn evlenmemizi istemiyorlar. Cunkii 
lien fakir, etiketsiz bir k.IZim. Ko§e, bu
cakta kalrn1~ zavalh bir !stanbul luzmdan 
ba~ka bir§ey degilim. 

Turban, almm soguk camlara day a -
mi§, ge~tikleri yerleri orten beyaz, sonsuz 
kar y1gmlanm seyrediyordu. Bir arahk 
dondii. Melahati bileklerinden yakaladi. 
Onun kii~iiciik ba§Im gogsiine dayad1: 

- Cocugum, dedi, sen bu kadar ileri 
gitrne 1.. Senin her§eyin, her§eyin var ... 
Beni bu kadar hi~. bu kadar kii~iik mii 
g()riiyorsun? Elbette onlann dar kafas1 
Cia, bir giin a§kumza boyun egecek ve ya
kmda kanm olacaksm.. Kanm diyorum, 
kanm.. Benim olacaksm .. 

Uzun uzun opii~tiiler. Kimsesiz !stan
zul KIZl s1cak bir teslimiyet ve ernniyetle 
ona sokuldu. Bu sokulu§ta oyle bir ifade 
'Vard1 ki: 

- Sen, dernek istiyordu, yalmz sen l.. 
Ben seni seviyorum ve benim hayatta 
ba~ka hi~ bir§eycigim yok.. 

~.y..y. 

T urbana, lstanbuldan s1k SJk mektub 
ge]iyordu. Annesi, babasJ, k1zkarde~i 
Belma, 1srar ediyorlard1: 

«Bu i§ kat'iyyen olamaz. Dii~iin, ara
mizda bu kadar yiiksek bir i~timai seviye 
fark.J var. Sana, lstanbulun en tanmmt§ 
ailelerinden ne k1zlar bulmay1z ki? .. 
1lah !..» 

F aka t biitiin bu rnektublann hi~ tesiri 
olmamu~h. Onlar, gun ge~tik~e artan bir 
ba§ donmesi halinde, daha ~ok sevi§iyor, 
biribirine daha kuvvetle baglamyorlard1. 
'A~k, hu iki kalbi yakalami§, biitiin kudre
ti, biitiin ruzile siiriikliiyordu. 

Bir giin, ans1zm, annesile Belrna, 'rl~ 
kageldiler. Bir rniiddet kalacaklardi. 

- Sonra. hep beraber lstanbula do
necegiz, ve orada, bu kenar dilberini ba
§tnuzdan atacaksm.. 0 haspa, yapmac1k 
rnasurniyeti lcirne yutturuyor; ogrensin l 

deh§etle biribirine, Turban da bileginde
ki di~ yarasma balch.. Selma korkak bir 
sesle: 

- Birkac; giin evvel, dedi, kopegirni 
bir ha§ka kopek 1strrm§h I. 

T urhan, kendi ken dine «kuduz» diye 
inledi.. Sar;lanmn dibinden r;1kan bir ter 
tabakas1, yava§ yava§ §akaklarma doi\;ru 
yayiidJ .. 

Kasaba ile diger §ehirler arasmda yol
lar kapahyd1. Hi~. hi~ bir vas1ta i~lemi
yordu. Korkunc, imkansizhklann gittik~e 
arthg1 futmah, karh, amans1z giinler ve 
geceler ba§lamt§b. 

••• 
- Hastay1m, dedi, kendimde bir gay

ritabiilik hissediyorurn .. 
Carib bir panlh i~indeki gozlerini et

rafma 'revirdi. Sonra camdan dl§anya 
hakti: 

- Gece c;ok mi.ithi§ 1.. 
Kar, §irndi lapa lapa yag1yordu.. Bir 

inilti halinde tekrarladJ: 
- Viicudiim soguyor .. Buz gibiyim .. 

Damarlanm sertle§iyor. Bogaz1rn1 sJkl
yorlar ... Beni bogmak istiyorlar ... 

Sesi bir h1c;kmk hal in de yiikseldi: 
- Anhyorum... Bu, kudurma arazi

du.. Bakm1z, yiiziim degi§ti.. T akallus
lar basladi. Rengim, bambaika oldu .. 

Ve Turban yava§ yava~ karyolasma 
dii§tii ... Bir arahk, ani bir hiddetle kalk
b: 

- Nerede -diye bagud1- nerede Bel
maL Ni~in gelmiyor?.. Korkuyor mu 
bend en?. Kuduruyorum, 1Slracag1m, di· 
ye mi korkuyor? .. 

Melahat dogruldu .. 

- Y ok camm Turban, demin odasma 
g~i§ti. Dur, bak1p gele.}(im!. 

Gene k1z, sendeliyordu, bogazmda 
diigiimlenen h1~kmklarla kiVramyordu. 
F akat, belli etmiyordu. Hir;bir telas gos
termernek laz1rndi.. Belmamn oda kapl
SJ kilidliydi.. Vurdu, vurdu, cevab ala
mad!, dondii. T urhan onu yalmz goriin
ce, ayaga kalkb: 

- H~tnrnrn -diye inledi- gelrniyor .. 
Korkuyor benden.. 0 da anhyor ki, ku
duracagJm ve zaten kudurmaga da ba§
ladJm .. 

MEVLID 
Bugiin ogle namaz1n1 miiteak1b Te~ -

vikiye camisinde Bay Hafiz Kemal ta
rafmdan Mevlid okunacakhr. , 

Beyoglunun en serin salonu olan 

FRANSIZ Tiyatrosu 
Yar10dan itibaren 

FRAN SIZ sinemas1 
oluyor ve her programda 

2 bUyUk ve mUntahab film 
birden gostermege ba!Jhyor. 

Biitiin parter yerler 20 kuruf . Ge
ni§ ve havadar localar 100 kuru§ 
Her ~ar~amba program degi~ir. 

Serinlendirici biifesi vardJr 

OSMANLI BANKASI 
Osmanh Bankas1 hisse sahibleri, da

hili nizamnamenin 29 uncu maddesine 
gore, 16 haziran 1936 sah giinii saat on 
iki bu~ukta Londrada, E. C. 2. • Old 
Broad Street, Winchster Houseda topla
nacak yllhk genel kurultaya ~aguilu. 

Miizakere ruznamesi: 
1 - Gene) idare heyetinin 1935 se -

nesi i§lerine ili§ikli raporu, 
2 - 31 ilkkanun 1935 tarihinde ke -

silen hesablarm tasdiki, 
3 - Temettii hisselerinin tayini, 
4 - Genel idare heyetine aza se~imi. 
Banka dahili nizarnnamesinin 27 nci 

maddesine gore, genel kurultay, en az 
30 hisse senedi olan biitiin hisse sahib· 
lerinden terekkiip eder. Bununla hera
her, 16 haziran tarihindeki kurultaya, 
hisselerini bu toplanh i~in gosterilen ta
rihten en az on gi.in evvel bankantn B§B· 
g1da yaZih merkez ve §Ubelerine veren 
hisse sahibleri girebilir: 

- Pariste, Meyerbeer sokagmda 
(IX o) 7 numarah Banka Merkezine; 

- Lon,drada, Throgmorton Street 
(E. C. 2.) de 26 numarah Banka Mer · 
kezine; 

- istanbulda, Banka idare Merke • 
zine; 

- Bankanm muhtelif §Ubelerine. 

Sat1hk K1ymetli Arsa 

Dediler. Melahat, onlar i~in, ogullan
ni ~alan bir h1rs1zdt. Adi bir k1z, igrenile
cek bir mahluktu .. 

Miiessesei ticariye fabrika ve depo· 

lar in§asma layik §ehrin en mutena ve 
§erefli yeri olan iki koprii arasmda Ga

lata Kalafatyeri caddesinde onii Kala -
fat caddesi ve arka taraft deniz KALA
FAT YERi NAMiLE MARUF ABSA 

Annesi dogruldu ve ogluna korka kor- takriben 120 metro tuliinde ve 4180,50 
ka bakh. 

- Camm, evlad1m, T urhannn, dedi. 
ned en boyle soyliiyorsun? .. Bir de ben 
bak1p geleyim I 

metro murabbada 62700 lira k1ymet 
takdir ohinan ve tahmin edilen ktyme

tin yiizde 75 ini (yani 47025 liray1) bul-

Melahat, bunlan hep i~itiyor, cigerleri 
yimla yubla aghyordu. Kudurmu bir 
~ ak~arntydJ. Kar yag1yordu. Kar diz 
boyunu ge~mi~. sokaklar, agaclar, daglar 
'donrnu~tu .. Kopekler, bu uzak Anadolu 
kasabasmm sokaklannda ac1 ac1 bagn
§IyorlardJ .. 

Ve kap1ya dogru yi.iriidii. 
vah~i bir sesle bagnd1: 

Turban, dugu takdirde Beyoglu sulh mahkeme-

T urhamn annesi, gene ayni rnevzuu di
line dolarni§h. Melahat, ya~tba,mdaki 
odadayd1. Ans!Zio bir kopek sesi duyul
du ve Turban: 

-Of! 
Diye bagirdi. Melahat, k1zarm1§ goz

lerinin ya§Im silerek fulad1 ve onlann o
turduklan odamn kaplSlm ac;b: 

- Ne var Turban? 
Turban, giilerek, ona yakla§h: 
- Hi<; Melahat, hi~ 1.. Blzim Bel

rnanm §Imank kopegi elimi 1S!rd1 .. 
K1zkarde§i, ba§lm kald1rdt ve sac;lanm 

silkerek: 
- Benirn kopegim -dedi- §rmank de

&ildir agabey.. ,SJmankhgi ba§kalarmda 
ara! 

Melahat, sessizce ~ekildi .. 
Annesi gene anlahyordu: 
- Bize gore ne?. Hep seni di.i§i.iniiyo

ruz, senin hayatm1, senin saadetini di.i§ii· 
niiyoruz. Bugiin, baban da, ben de, Bel
rna da, senin ic;in her fedakarhgi yapma
ga, hatta icabmda camm1z1 vermege hazl
nz .. 

T urhan yiiziinii buru§turdu: 
- Oooof, of anne I. N e liizumsuz 

§eyler konu§uyorsun 1 .. 

*** iki giin sonra bir hadise oldu. Belma-
mn kopegi anslZln olrnii§tii. Evdekiler 

- Sen de ... Sen de kac;Iyorsun... Ca
mnlZ! feda edeceginiz oglunuzdan ka~J
yorsun... lsmnm, diye korkuyorsun .. 

Ve ac1 bir kahkaha savurdu. Annesi 
hie; cevab vermemi~ti. Bulamk, yava~ ya
va~ kJZarrnaga ba§hyan gozlerini Mela -
hate c;evirdi: 

- Sen ne duruyorsun? -dedi- bak; 
herkes hayatmm k1ymetini biliyor, onlar 
anam ve karde~im olduklan halde ben
den uzakla~Jyorlar. 

Melahat, gozlerini kapad1. Ad1m adtm 
ana yakla§h. Ellerini tuttu, onu karyo
lasma oturttu .. 0 da yanma oturdu: 

- Turban, dedi, ruhurn, sevgilim .. 
Sen hasta degilsin 1.. Evhama kaplhyor
sun .. Gelip gec;ici bir buhran bu .. 

Ve dudaklarm1 dudaklanna yakla~tir
dt, onu uzun uzun optii. Turban bir deli 
gibi Sll;rad1: 

- Beni optiin, beni optiin ha?.. De
mek ki ben kudurmiyacaglm. Oyle ya, 
ba~ka tiirlii olsayd!, beni opebilir miy -
din? .. Melahat .. Camm, bir tanern I .. 
Bak, kendimde bir iyilik hissediyorum 
~imdi .. T abiile~iyor gibiyim... Demek ki 
ben .. 

Diye bagnd1.. Melahat, di~lerini siki
yordu. Alia him, bu ne feci dakikayd1?.. 
T urham art1k hic;bir kuvvet kurtararnaz -
d1. 0 arhk, kudurmu~tu ... 

- Evet ya, evet ya!.. dedi. Bir~eyci
gin yak... Kalk seninle ~imdi hareket e-

B • k k •k• le, beklenmiyen vak'alarla kar§Jla~tu -eSJ Jr .. J l.fleCe d1 ki aziz Nam, her ~eye intizar etmek 
dogru olur. 

«Cumhuriyet» in zabrta romanr :69 Biliyorsunuz ki diin ak§am, hemen he-
• men Miss Thaissa Straffordm hiirriyeti-

Yazan: Charles de Richter ni tekrar kazandJgi saatte annesi Ladi 

I Morgane Stanley bir tabanca kur~unu ile 
Scotland Y ardm en yiiksek §efi giile- intihar etti. . 

rek cevab verdi: - Bu iki hadise arasmda bir miinase-
- flahi rnuhterem Naz1r, temenni e- bet goriiyor musunuz? 

· derim ki kehanetiniz dogru c;1ksm da Miss - Hay1r muhterem Nam. Ladi Mar-
Strafford endi~eniz vec;hile serbestc;e do- gane Stanley zabitlerimden en gencinin 
la~sml Bu takdirde vazifemiz c;ok ko ~ ve benim mutemedim alan Mr. Cedric 
layla~acak ve polislerim yapacaklanm Lacynin yaptigJ ke~if ve if§aat iizerine 
daha 'rabuk Ve daha ffiU§ki.i)atSIZ yapabi- kendisini oJdiirmii~tiir. 
lecekler. F akat ben as1l ~undan korkuyo- - Mr. Cedric Lacynin, Ladi. Mar
rum ki gene k1z ya biisbi.itiin firar ic;in en gane Stan] eye' e dair vapti~I ke~if ne
musaid zamana, yahud yeniden ika ede- dir? 
cegi cinayetlere intizaren; Allah bilir ne- - Miss Thaissa Straffordm cinavet
rede saklanacak ve izini hie; belli etmiye- lerinin sebebi. M. Lacy mant!ki bir tet-
cektir. kik ve ~ahsi bir takib nt'ticesinde su neh-

Dahiliye Nazm tela~la hayktrdJ: ceye vanyor: Maktul Sir Walter Stan-
Y eni cinayetler mi. dediniz? leyin vaktile bir karde~i vard1. Ladi 

Sir Basil Hampton nevmid bir eda Morganem ilk kocas1 alan bu adam, ne 
ile: ~amt1c1 ~ev ki. 1918 de dii&mana casus-

- Bu mesele hizi o kadar emrive.\iler- luk etrnek ciirmii ile idam edilmi~ti. 

si ba~katibligince 1930/929 numarah dos· 
ya ile 9/6/936 sah gi.inii saat 15 ten 16 
ya kadar sureti kat'iyede sattlacaktlr. 

delim .. Herhalde ( ..... ) ye yeti§iriz. 
T urhan §a§km §a§km ana bakh; anla

§iltmyan bir§eyler mmldand1. Dudaklan
nm kenarmdan, hafif hafif, saalyalar Sl
ziyordu.. Melahat, onun s1rhna paltosu
nu ge~irdi. Kendisi de rnantosunu giydi. 
Gene erkegin koluna girdi. 

- Haydi Turban, haydi, yiirii 1.. Ben 
iki at bulurum, vaktinde yeti~iriz. !gnele
ri yaphnnz. 

- Sonra Melahat.. Anlat ... Anlat ... 
Nikahlanmz ... Evleniriz ... Bir yuvarn1z 
olur, c;oluk ~ocugumuz ... 

Sokaga <;lkblar ... Turhamn elleri arhk 
hirer buz parr;as1m andmyordu .. 

- Melahat!.. Dernin beni opmii§ti.in 
de biraz iyile~tim ... Haydi, tekrar op be
ni ... Op, op ... Uzun uzun ... Senin de du
daklann ii~iimii§... Buz gibi. 

Senddiye sendeliye gidiyorlardi .. Kar, 
bellerine kadar yi.ikseliyordu. Riizgar, 
ac1 <;Ighklar atarak bu eski kasabanm c;a
tJlanm saTSlyordu.. Melahat, her on a
dimda onun istedigini yap1yor ve kudur
mu§ genci opiiyordu.. Gittiler, gittiler ... 
Goriinmez oldular. 

*** 
Ertesi giin kar y1gmlan altmda yanya-

na cesedl,.rini buldular. 
ORHAN RAHMJ GnKCE 

Dahiliye NaZin sordu: 
- lsmi neydi bu adarnm? 
- Jim Douglas 
N aziT ka~lann1 ~atarak not ahrken: 
- Biraz hatlrhyabiliyorum, dedi. Ne 

garib, bilhassa c;ok yakmdan tamdigim 
Sir Walter Stanley bana boyle bir kar
de~i oldugundan hie; bahsetmemi~ti. Bi
liyor musunuz, bu casusluk davasJ gorii
liirken Sir Stanlerm ad1 hie gec;ti rniydi? 

- Size kat'i bir~ev si:iyliyemem. La
kin ~iiphe edivorum. Mister Lacynin ba
na sovledi~ine gore, o malarda mahku
rnun hiiviyeti iizerinde bir sir mevcud 
mJ~ .. 

Sir Chauncy Rudeus soze kan~ll: 
- Dava dosyalanm l?iizden gec;ire

rek bunlJ oihenmek kabildir. 
- Bunu yapmasmi Mister Lacyden 

rica ettim. Meselenin esrarma gere~i ka
dar niifuz edemedigimiz zannile efkan 
umumive cok hevecanh bir dereceye viik
seldi. Halk bu muammanm c;oziilmesini 
bekivor ve bir izah istiyor. 

- Mr. Cedric Lacynin bunu yapabi
lecek kudreti haiz bulunduguna kani 

KANSI I K N15ralltenl, 
zaftyet ve 
Chloroae 

benizsizlik icin yegane deva kanl. ihy~ ~~ 
En muutahip etibba tarafmdau tertip edilou?tir. SIROP DESCHIENS, PARIS 

. . ... 
I LAN 

Tiirk Anonim Elektrik ~irketinden: 
$imdi 110 volt ile bealenen febekenin voltajJnt 8/6/936 dan 11/ 

6/936 ya kadar 220 volta deiittirecegimizi Eyiibdeki miitterileri • 
mize bildiririz. 

0 semtte bulunan miitlerilerimizin 110 voltluk apmul, alet, mo • 
torlerini ve saireyi mezkur miiddet zarftnda ve yalmz bir defa i~in 
paras1z olarak de;i,tirip tadil edeceiiz. 

Hiiviyet varakaa1 tattyan memurlartmtza iyi kabul goatermelerini 
ve kendilerinin vazifelerini kolaylatbrmalartnt aaym abonelerimiz
den dileriz. 

•• 

SUMER BANK 
Umum Miidiirliigiinden: 

Bankamtzca tesiaine batlanan demir ve ~elik fabrikalarmda 

vazife deruhte etmek iizere ihbaaa aahibi olmak i~in ecnebi 

memleketlerinde ataj gormek maksadile on Teknite Hohtule 

veya miimaail mektebler mezunu makine, metalliirji, maden ve 

elektrik miihendislerile on teknukUm mezunu ae~ilecektir. 

Bu miihendia ve tekniaiyenlerin aakerliklerini yapmtf olma • 

lar1, reami veya hususi miiesaeaelere kartt, ataja gitmelerine ve 

avdette Bankamn hizmetinde ~ahtmastna mani olacak tekilde 

hizmet taahhiidleri olmamast, a1hhatlerinin demir ve !telik fab

rikalarmm herhangi bir tubeainde !tll.h,mastna miisaid olmaat 

laz1mdtr. N amzedlere stajlart esnaamda miiaaid tahaisat veri • 

lecektir. 

Yukartki tartlarJ haiz olup ta staja gitmek iatiyenlerin atait· 

da yazth vesaiki (Siimer Bank Umum Miidiirliigii, Ankara) 

adresine (M. E.) remzile gondermeleri icab eder. 

VESAIK: 

1 T erciimeihal 

Diploma sureti ve imtihanlara aid notlar 

Varsa bonservisler 

Sthhat raporu 

Fotograf. 

Bu veaaik ii~er niiaha ve mikane ile yaztlmtt olacakbr. 
En gee; haziran 1936 aon\~a kadar miiracaat edilecektir. 

RADYO 
Bu ak,amki program 

iSTANBUL: 
18 sahne musiklsl (plak) - 19 haberl 

19,15 muhtelif plaklar - 19,30 Klz!.lay 
mma konferans: Dr. Kliz1m ismall 
fmdan (Sava:;;ta Klzilay) - 20 saksa! 
solo (p!A.k) - 20,30 sttidyo orkestralarl 
21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu AJa.n.sm 
gazetelere mahsW! havadia servisl veri 
cektlr. 

viYANA: 
18,20 ~;!an konseri • 18,45 viyolonsel k 

seri - 19,05 konser - 19,30 translZca ders 
20,05 haberler, hava raparu - 20,15 Ill 
yaym • 20,35 c;ali~ma senfonl.sl - 21,30 v 
yete numaralan - 22,40 haftamn ma 
lest - 23,05 haberler • 23,15 konser • 24, 
gramofon. 

BERLiN: 
1'7,35 e~lencell mus!ki - 18,35 san•at b 

hislerJ • 19,05 Miinihten • 20,05 ev musi 
ldsi • 20,35 fngillzce konU§llla - 20,50 
niin aldsler! • 21 ,05 haberler • 21,15 m 
slkl - 22,05 mar§lar - 23,05 hava ra.por 
ha'iadis, spar - 23,35 Harnburgdan mus 

BUDAPE§TE: 
18,35 konferans • 19,05 koro konser1 

19,45 konferans _ 20,05 Qfngene muslk1 
s1 - 20,35 konterans - 20,40 orkestra ko 
serl - 21,05 gramofon - 21,45 haberler 
22,05 orkestra konserl - 24,05 c;;tngene o 
kestrast • 1,10 oon haberler. 

BUKREI;l: 
18,05 grarnofon - 19,05 klraat - 19,25 gr 

mofon - 19,55 koro konseri • 21,20 konf 
rans - 21 ,35 senfonik konser _ 22,35 habe 
ler - 22,50 konser - 23,50 franslZca ve 
rnanca haberler - 24 haberler. 

LONDRA: 
19,35 musiki - 20,05 karl§Ik yaym - 21,0 

trende konu§ma - 21,25 orkestra konseri 
22,35 ske~ • 22,45 Kanadanm en me~ 
radyo artist! - 23,05 opera yaym1 • 24,2 
havadis • 24,35 gramofonla dans musl.kJsi. 

PARiS [P. T. T.]: 
18,05 orkestra konseri - 18,35 konU¥DA 

19,05 orkestra konseri - 20,35 havad.la 
20,40 orkestra konserl • 21,05 moda kon 
mas1 - 21,20 dlnleyicilerin k~ - 2l,S 
Bordodan - 23 ,35 havadls. 

ROMA: 
18,05 havadls • 18,20 konser • 19,30 ya 

banc1 dillerde yaym - 20,05 llman hatlerle 
ri ve e~lenceli muslki - 20,10 seyyahlar 
zamam • 20,215 1ng111zce haberler • 20,5 
frans1zca haberler - 21,10 konu~rna - 21, 
spar riiportaJI - 21,50 komedi • 22,15 ~ 
ve orkestra konserl • 24,35 dans musikls 
istlrahat esnasmda havadis. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~i alan ec~neler ~ 

dlr: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda. (~erefl, Alemdarda CAli R!• 

~J, Balurkiiyde (HIIA.IJ, Beyazidda (Asat 
dor Vahraml, Ernfniiniinde (Salih Necatil• 
Fenerde (Hiisameddin), KaragtimrtiktB 
CKemalJ, Kli~tikpazarda (Necat1), Ba.matysa
da (Teofi!CII!I), .~ehremln1nde <Nllmrn) ~l:Y 

o ...,., ..• ~.~-=~·· ! zad b n1 . ·-·-,~· ~.,.. 

I• t b ) AJt I M J "" d Beyoglu cihetlndekller: ' s an u IDCI era emur ugun an: Galatada (Hidayet), Haskiiyde <Yenl 
Tlirkiye), Kasrmpa§ada (Turan), SarJyer• 

Emlak ve Eytam Banka11 Turk Anonim $irketine birinci derece de (Asaf), ~i§llde (Necdet Ekrem) Tak • 

ipotekli ve atrada olup tamamma 11.441 on bir bin dart yiiz ktrk bir simde <Kanzuk>, (Karakin Kiirk~iyan), 
(Giine§). 

lira ktymet takdir edilmit olan Galatada Arabcamii eski Bahkhane Uskiidar, Ka.<hkiiy ve Adalardakiler: 
Y k I 1 d k k 1 Btiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

ve ai apam 8 ve 16 22 numara 1 epo a!tt artttrmtya onmut o up sut), Kadikiiy, Muvakkithanede (Saadet>• 
ilan tarihinden itibaren farlnameai herkes tarafmdan goriilebilecek Kad!~iiy, Siigudlti~e§tllede (Osman Hulft • 

si). Usklldar, Qar~:;Iboyu<nda Cittihad). 
ve 10/7/936 tarihine rashyan cuma giinii aaat 14 ten 16 ya kadar da-

iremizde a!ttk artttrma suretile sattlacakbr. Sabt Emlak ve Eytam 

Bankaatntn 844 numarah kanunu hiikiimlerine ti.bi oldugundan 

mezkur kanunun 15 inci maddeaine tevfikan ikinci bir artbrma ya. 

ptlmaksiztn gayrimenkul, yukartda yazth giinde en fazla arttt • 

ranm iizerinde buaktlacakhr. Arthrmtya ittirak i~in muhammen 

k1ymetin % 7,5 gu nisbetinde pey ak!tesi veya milli bir bankanm 

teminat mektubu tevdi edilmek laztmd1r. Biriken bina vergilerile 

!rOP ve fener reaimleri ve Vaktf icaresi sabt bedelinden odenir. Sa • 

hf bedeJini pefiD odemek }aztmdlr, fcra Ve ifla1 kanununun 126 net 

maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diger al&.kadarlarm 

gayrimenkul iizerindeki haklartnt ve huausile faiz ve masraflara 

dair olan iddialarmJ evrakt miiabitelerile birlikte 20 giin i~inde 
dairemize bildirmeleri laztmdtr. Aksi halde ha.klar1 tapu aicillerile 

sabit olmadlk!;a sabt bedelinin paylatmastndan baric kahrlar. Ala

kadarlarm itbu kanun maddeaine uygun surette hareket etmeleri 

ve daha fazla malumat almak iatiyenlerin 935/2270 dosya numa ~ 
rasile dairemize miiracaatleri ili.n olunur. 

Bu deponun ii~ taraft sokak bir tarafl onii rthhm ve deniz zemin 

ve kolonlar iizerine bir kath betonarme depo olup ii!t taraft istor 

kepenkli bir taraftaki kolonlar araa• tuila ile oriilmiittiir. Zemini 

!rimento tavam ah,ab iizerine galvanizli sa!t kapanmlfhr. 20 senelik 

taviz bedeli mii,teriye aiddir. «368» (2992) 

misiniz? 
- Bu giine kadar bu meselede yegane 

ele almabilir bir neticeye varan o olmu~
tur. Kendisine kar~1 itimadirnJZJ devam et
tirebiliriz. 

- Miss Thaissa Straffordun tekrar 
yakalamp hapisaneye iadesinde de ana 
itimad edebilir miyiz? 

Sir Basil Hampton itizar eder, gibi bir 
tav1r ald1: 

- Muhterern Nam, size bilhassa $U

nu soylemek isterim ki bu mevzuda ya 
talihe, yahud bir ihbara giivenmekten 
ba•~a bir~ey yapamay1z. Londra c;ok bi.i
yiik ve geni~ bir sehirdir ve taharri me
murlllmll17d~ nihavet in~and1r, sahalan 
mahduddur. Itiraf etmek · lazimdir ki 
~ehird,.ki biitiin evleri hirer hirer ara~ -
tmna~a da imkan yoktur. 

Dahiliye Nazm giildii. Eline bir ka
lem aim masamn iizerine sert bir darbe 
vurdu. ictimaa istirak edenlerin hepsine 
hi tab P~erek: 

- Burava Adliye Nazmmn raporile 
Sir Tohn Rurtonun ve Scotland Yarrim 
izahahm dinlemek ic;in gelmi~tiniz. Bu 

rneyanda ben de size malumat verdim. 
Goriiyorsunuz ve biitiin bu izahattan an
hyorsunuz ki hadiselerin cereyamnda hir;
birimizin, hir;bir hata ve mes'uliyetimiz 
yoktur. fote bunun ic;indir ki aziz dostum 
Cambden istifa etmerneniz ve istifamzm 
kabul edilmemesi kanaatindeyim. Ne siz, 
ne Sir Chauncey Rudeus, ne de Holli
vay hapisanesi miidiiri.i bu meselede mua
tab tutulamaz. 

Y almz hepinizden, bu sabahki top -
lantlrnlz hakkmda mutlak bir siikutu 
muhafaza etmenizi ~ok rica ederirn. Der
hal matbuata bir teblig verecegim. Zan -
nederim ki oraya koyacagim sozler ef
kan umumiyeyi si.ikunete ve itidale scv
kedecektir. 

Size gelince Sir Basil Hampton; M1s 
Thaissa Straffordun aramp bulunmas1 -
m ve si.iratle hapisaneye iadesini sizden 
bekliyorum. 

Bir dakika, Mis Thaissa Straffordun 
nerede oldugunu ihbar edene miikafat 
vadetme~i dii~iinmi.i~ti.im. Fa kat boyle 

bir te~ebbiisiin efkan umumiye tarafm-

lrtihal 
Tekirdagmda (SoganCI Hac1baba) na· 

mile maruf (Hac1) !smailin torunu ve 
Osman Llrselin oglu Ruhinin heniiz om• 
riiniin bahanm bile idrak etmeden ol"' 
tamekteb yedinci s1mfmda tahsiline de
vam etmekte iken ani olarak tutuldug-tl 
hastallgm tesirile 13 gun i~inde Allah1n 
rahmetine kavu§tugu ~ok biiyiik bir te-
essiirle haber ahrum§hr. , 

Dedesinin ve biitiin ailesi efrad1mn 
bu elim z1yadan mi.itevellid elemlerine 
i~tirak ederiz. 

Almanca ogrenmek 
iatiyenlere 

Franstzca konu§an gene bir Alman fel• 
sefe ve edebiyat profesorii ALMANCA 
ve ingilizce dersleri vermektedir. Ba -
kalorya imtihanma hususi surette ha • 
zular. Kat'i ve seri tedris metodu. Fiat 
mutedildir. 

Gazetemiz vas1tasile profesor M. M. 
adresine miiracaat. 

Uskiidar Hale Sinemas1 
A~ADIGIM KADIN 

dan 'rok fena kar§Jlanacagml diioiinere~ 
vazge<;iverdim. 

Diger taraftan Mr. Lacy tara&ndan 
idare edilen tahkikat ta ~iiphesiz devam 
edecektir. Sizden kendisile gece ve gun• 

diiz temas1 muhafaza etmenizi de aynca 
rica ederim. 

Arkada§lanm; hadiseleri biitun· cephe· 
lerinden, hep beraberce tetkik ettik. Va• 
zifemiz bitti. hinizin ba§ma donebilirsi· 
mz. 

Herkes ayaga kalkt!. Birka'r ciimlelik 
son sozlerden sonra naz1rdan miisaade al• 
mak liz ere ihn, Sir Basil Hampton; Sir 
Chauncey Rudeusla ag1zagza bireeyler 
konu~tu, ve nazua donerek: 

- Aziz nazmm, dedi, Miss Thaissa 
Straffordun me§hur miidafii Sir Chanu• 
cey Rudeus bizi alakadar edecek mi.i • 
him bir malumat memba1 verirse ne der• 
siniz? 

- Ne gibi? 

[Arkcut var] 



2 Haziran 1936 

Y eni ft§ktran kudret kaynagr, 

Tiirk kad1n1 havac1hkta 
da harika yapacak! 
Nihayet askeri pilot olarak ta miikemmel 
vazife goren Bayan Sabiha, istikbal hakkm· 
daki biitiin iimidlerimizi takviye etmi,tir 

Tiirk genc!erine havada u~magi ogre
t~cek alan cTiirkku§U» gec;en sene yan: 3 mayi~ 1935 tarihinde Biiyiik 6nde
rm huzw:ile i§e ba§ladi. 
~~anhten iki ay sonra Ankarada, 
. • §~ U~U§ sahasmda gene iiyele -
r~ planar denilen makinesiz ve motOr
suz u~aklarla nasi! u~tuklanm seyredi
yordum. 

U~acak her iiye ve talebe ile ayn ay
~ me§gul alan Sovyet miitehassislarm-

an Anohin ve Romanoff Yolda§lar, a
~ada Vakit bulduk~a bana yakla§arak 
l~ahat veriyorlardi: cBu uc;u§ dersle -
r~i .. muvaffakiyetle ogrenenler, daha 
buyuk plil.norlerle ve saatlerce hava -
da kalmak talimlerini yaparlar. Bu a -
rada nazari dersler de goriirler. Aynca 
para§iitle yere inmegi ogrenmi§ bu -
lunurlar. Biitiin bunlan elde ettikten 
sonra motorlii tayyare ile u~mag1 og -
r~nmek, tayyareci ve pilot yeti§mek i
c;m birkac; tayyare uc;u§U kafidir. 

Bayan Sabiha 
Uc;u§ s1ras1 Bayan Sabihaya gelmi§ti. 

~u zamana kadar yaptlan u~u§lar; sa -
~a, sola sapmadan dosdogru gitmekten 
lbaretti. Halbuki Bayan Sabiha ilk defa 
olarak viraj alacakh. Y ani saga ve sola 
sapma hareketlerini de yapacakh. 

Ag1rhk itibarile ha!if geldiginden Ba
Yan Sabihamn yanma kum torbalan da 
kondu. Hocalan ona da gidecegi istika
meti, <;lkacagl yiiksekligi... m.h anlat -
hlar. Lastik halatlar gerilmege ba§la -
d1. Bir, iki... yirmi. .. otuz ... klrk ad1m 
denince ogretmen Romanoff chare -
ket» emrini verdi. 

Bayan Sabihamn ic;ine bindigi pia -
nor havaland1. Dosdogru giderek yiik
seldi. Sonra yava~ yava!l alc;almaga ba~
ladl. Tam yere inmeden saga ve tekrar 
sola saparak biitiin manasile kocaman 
bir ku§ yere konar gibi a§ag1daki tar
lalara indi. 

Birkag dakika sUren bu miiddet zar
fmda ben hem planoriin hareketini, 
hem de ogretmen Sovyet miitehasslsla
nnm ihtisasahru takib ediyordum. 

Miiatakbel Tiirk tayyareci1i 
Planorii tekrar tepeye getirmek i~in 

gene iiyeler beygirle tarlaya ko§arken 
ben muallim Anohine yakla!jtlm: 

- N as1! uc;u~ iyi oldu mu? diye sor
dum. Biitlin memnuniyetini gosteren 
<;ok samimi bir tebessiimle cevab verdi: 

- Qok giizel, pek miikemmel! Bu ka
dar kabiliyetli talebeye gerek erkekler 
ve gerek kadmlar arasmda pek ender 
tesadiif edilir. Sabiha boyle devam e -
derse ~ok gec;meden Tiirkiye iftihar e
debilecegi bir tayyareci kazanacakhr. 

Bayan Sabiha tepeye dondi.igu za -
man onu tebrik eden arkada~lan ve ho
calan arasmda hi<; tammad1g1 bir ben 
vard1m. Kim oldugumu anlar anlamaz 
sordu: 

- Siz ( ... ) in babas1 degil misiniz? 
- Evet. Siz klZlml nereden tamyor -

sunuz? 
- Ayni smlftan olmamakla beraber 

Kolejde mekteb arakada~hg1m1z var. 
Hastalanmasma <;ok iiziildiim. :;limdi 
nasllchr? ... 

Bayan Sabihamn o giin, o yerde, o 
anda elde ett' v • . b' 1g1 muvaffakiyet herhan-
g1.. ~r genci halecana dli§iirecek kadar 
muhlm ve bi.iyiiktii. Buna ragmen o 
zerre kadar bir hal . .. k .. 1 ecan esen gosterme 

Bayan Sabiha Rusyada Koktebel 
mektebinde yalntz ba~ma yelken 

w;u~Zanna haztrlantrken 

arasmda Bayan Sabiha da vard1. Bu 
gender, dost korn§Umuzda c;ok terakki 
etmi§ alan plani:irciiliik te§kilatmdan is
tifade ederek orada staj gorecekler ve 
memleketimize yeti§mi§ hirer plani:ircU 
olarak avdet edeceklerdi. 

Tiirkiyede ilk hava katarlarr 
Bu sene, 17/2/936 tarihli gazetelerde 

hepimiz, gogsiimiiz kabararak okuduk: 
Hava kurumunun 12 nci yildi:iniimiine 

tesadii:f eden 16 §Ubat 1936 giinii ild 
planoriimuz, herbiri hirer tayyare ta
rafmdan c;ekilerek ve hava katarlan 
§eklinde Ankaradan Eski§ehire muvaf
fakiyetle uc;mu§lard1r. Aradaki 240 ki
lometroluk mesafeyi 2 saatte a§ml§lar· 
d1r. Tek ki§ilik planorii Bayan Sabiha, 
iki ki§ilik planorii de Bay Mustafa ve 
Mehmed idare etmi§lerdir. 

Bayan Sabiha o giin, Eski~ehirden 
Ankaraya tayyare ile di:inmii§ ve yolda 
tayyareyi kendisi kullanmi§tlr. 

l§te uc;ma derslerine ba§hyah ancak 
on ay gegmi§ken Bayan Sabiha tayya
reci olarak yeti§mi§ bulunuyordu. 

Tiirk kadrn tayyarecia; 
Birka<; gun evvel, Atatiirk huzurun • 

da yapllan biiyiik askeri tatbikat mii -
nasebetile 30 may1s 1936 tarihli gaze -
~e.lerden: ~Bilhassa dun Zi.ncirlill:uyudan 
1hbaren harekah takib eden Turk ka • 
dm tayyarecisi Bayan Sabiha bu sabah 
tek ba~ma harekat sahaSI iizerinde ug
mu~, tarassud yapml§ ve gorii~lerini 
biiyiik bir dikkat ve isabetle Btiyiik 
Ondere ve kumanda heyetine anlatm1~ 
ve Atatiirkiin takdirlerini kazanml§ -
t1r ... 

Evvelki giinkii (31/5/936) gazeteler· 
den: 

cflk kadm tayyarecimiz Bayan Sa
biha hergiin Ye§ilkoy istasyonundaki 
kiic;tik tayyaresile ogleden evvel bir iki 
~aat kadar <;ah§makta, muhtelif ini§ ve 
yti kseli§ hareketlerindeki tecrii belerini 
tekrar etmektedir. Tayyarecimiz iki ki
§illk ki.ic;iik tayyaresinde daima yalmz 
ur;makta ve en eski pilotlara hemen ya
km bir meharetle tayyaresini sevk ve 
idare etmekte oldugu goriilmektedi.c.• 

If.¥-~ 

§OY e dursun gayet sakin ve vakurdu · 
basta ol b' ' an lr mekteb arkada~m1 ha -
brlaml§, onun Slhhatini sormag1 unut
mami§h. 

Muallimlerinin kendisi hakkmdaki 
fi~ir ve ihtisaslanm anlathm. Memnu
myetini gosteren bir tebessiimle: 

- Ne dereceye kadar muvaffak ola
c~glml bilmiyorum. Fakat c;ok heve -
s1m var. dedi. 

Gazete siitunlarmdan ald1g1m bu not
Jar, §iiphe yok ki burada bitmiyecektir. 
Bunlarm arkas1 gelecektir. Belki s1rasi· 
le §Unlara benzer havadisler okuyaca -
g1z: 

cBayan Sabilia tayyaresile tstanbul -
Ankara ve Ankara - istanbul hava yo
lunu Ankarada hig yere inmeden gidip 
gel me olarak ... saatte yapml§ ve bu su
retle Tiirkiyede kadm tayyareci uzun 
mt"safe ri:ikorunu kazanml§hr. 

11-¥-lf. 

Sonra Avrupa ve Amerika gazetele -
rinde okuyacag1z: 

cBu sene Avrupada .•. da yapllan 
Ge~en sene, ~az sonuna dogru Sov - tayyare miisabakalarmda Tiirk kadm 

yet usyaya glden Tiirkku§u gencleri tayyarecileri namma i§tirak eden Ba -

SERSERi 
Yazan : Server Bedl 

- Bay1ldl m1 ~ diye soruyordu. 

CUMHURiYET 

Biz bize 

Liberal adam 
0, fa~ist degildir fakat biitiin fukala

rm susturuldugu italyada soz sahibidir. 
lrk'<1hktan ho§lanmaz fakat Hitlerin 

Almanyasmda elini kolunu salhya salh
ya dola~Jr. 

Sosyalistleri sevmez fakat fspanyadan 
kovulm1yacagm1 bilir. 

F ransa gibi, biitiin partilerin §iddetle 
bogu§tuklan bir memlekette o, bir ko§eye 
~ekilmi§tir. Rahatc;a sigarasm1 ti.itti.iri.ir
ken «Diinya varmi§ ya ki yokmu§ ne u
murum ~» diyerek oniinde yaptlan parti 
kavgalanm zevkle seyreder. <;iinkii ken
disine hic;bir zaman bir zarar gelmiyece
gine emindir. 

Liberal adam muza benzer: Hangi 
niyete yenirse odur. 

Bu manasiZhgm sebebini liberalism'in 
tarihinde aramah. V aktile liberalism bir 
rejimdi: Cemiyetin tekamulunu hurriyette 
goren bir rejim. 1848 e kadar liberaller 
F rans1z ink1labmm ortaya athg1 hurri
yetleri kazanmak ugrunda c;ah~uken Av
rupanm her tarafmda en miimtaz zum
reyi te§kil ediyorlard1. Parlamentolann 
sol taraf1 liberallere mahsus hususi bir 
loca haline gelmi~ti. 

F akat yava~ yava~ istenen hurriyetler 
kazamld1kc;a liberalism'in de kavgac1hg1 
azalcb. 

Sosyalistler, radikaller, komiinistler gi
bi sol taraf1 i~gale ba~hyan fukalann c;o
galmasl uzerine liberaller ortaya dogru 
kayd1lar. 

Zavalhlara orada da rahat verilmedi. 
<;iinkii sagdan milliyetc;ilerin tazyik1 ar
tiyordu. Y erlerinde tutunabilmek ic;in 
bir k1sm1 hafifc;e sag, diger bir k1sm1 da 
hafifc;e sola dag1lmaga mecbur oldular; 

0 ~ekilde ki memlekette herhangi bir ta· 
raf diger tarah devirmege kalkarsa sag
dakilerin sola soldakilerin de saga gec;i
vermesi kolay olsun. 

hte liberal adamm her yerde elini ko
lunu sallzyarak gezmesinin ve muza ben
zemesmm sebebi budur. 

N. 

SOSYETELERDE 
Foniks tirketi alacakhlarma 

tediyat yapabilecek 
Foniks Sirketi tasfiye memurlan dun 

ak~am §irketin - hesablan devir ald1ktan 
sonra • ilk toplanttlanm yapml§lardn. 
Simdiye kadar yap1lan tetkiklerden kat'i 
bir neticeye vanlmamakla beraber sigor
tahlara yiiz.de 75 • 80 ara~mda bir tedi
yat yap1labilecegi umulmaktadu. 

T asfiye heyeti ~irketin Viyanadaki 
merkez tasfiye heyetinden buradaki a
centa ile alakadar oradaki alacakhlarm 
miktanm sormu~tur. 

Turkiye Milli Sigorta Sirketinin si
gortahlarmdan miihim bir k1smim da 
Anadolu Sigorta Sirketi devir almaga 
ba~lami§hr. 

yan Sabiha birinci gelmi§tir.» 

*** Bayan Sabihanm muvaffakiyeti, Tiirk 
kadmmm planorciiliikte ve tayyareci -
likte neler yapabilecegini gosteren bir 
ornektir. <;ok gec;meden Sabiha gi • 
bi bir<;ok bayanlanm1z olacakhr. Bii
yiik kabiliyetlerini gostermek it;in sivil 
tayyareciligin memleketimizde inkisa • 
f1m sabrrSizhkla bekliyen tayyareci er
keklerimiz arasma tayyareci kadmlan
mlz da kan~acakt1r. Diinya tayyreci -
lik havadislerini radyoda dinlerken, ga
zetelerde okurken yiikseklik, si.irat, me
safe rokorlanm k1ran tayyareciler ara
smda Turk kadm ve erkek tayyareci -
lerinin isimleri i~itilecek, resimleri bu· 
tiin diinya gazetelerinde goriilecektir. 

Atatiirk Tiirkivesindeki Tiirk gene -
liginin havacll1k • ve tayyarecilik kabi -
liyeti heniiz goze r;arpmaga ba~hyan bir 
kaynakbr. Yeni fi§klrmaga ba~hyan b~ 
enerji yalmz Tiirk goklerini herhangJ 
bir dii§man salgmma kar§l korumakla 
kalm1yacak; barb ve sulh zamanlannda 
Tiirk gokleri altma sxgam1yan bir kud-
ret olacaktir. 

V. BIRSON 

Negiis Londraya iimidle gidiyor 

"Diinya iizerinde dava:r~n 
miidafaa edecegim!, 

LBa~tarafz 1 tnct saht/edeJ 

Habe§istan, Eritre ve ftalyan Somalisinin 
dahili te§kilatlarma dair hamlanan yeni 
kanunlan tasvib etmi§tir. Bu kanunlara 
nazaran umumi valinin yiiksek kontrolu 
altmda bulunmak iizere Sarki Afrika • 
daki 1 talyan topraklan a§agJdaki be§ 
hiikumete aynlmi§lardu: 

1 - Merkezi Asmara olmak iizere 
Eritre. 

2 - Merkezi Gondar olmak uzere 
Amhara. 

3 - Merkez.i Gala olmak iizere An
jola. 

4 - Merkez.i Harrar olmak iizere 
Harrar. 

5 - Merkezi Moga§ido olmak iizere 
italyan Somalisi hiikiimetleri. 

Biitiin bu hiikumetlerin ba§mda u -
mumi valiye tabi fevkalade komiserler 
bulunacakt1r. Adis Ababaya gelince, 
biisbiitiin hususi bir idareye tabi tutula -
caktu. 

Bu hiikfimetin tarzl idaresi hakkmda 
haz1rlanan dahili nizamnameler bilhassa 
miisliimanlar 1c;m miisaid maddeleri 
muhtevi bulunmaktad1r. Bu maddelere 
gore, miisliimanlann davalan kad1lar ta· 
rafmdan ve dini ahkama uygun bir §ekil
de goriilecektir. 

Adis Ababa I (A.A.) - ftalyan hii
kumeti Habe~istandan gi.imii§ riyaller Je 
her nevi k1ymetli madenlerin c;IkanlmasmJ 
menetmi§tir. 

.31 may1stan itibaren ltalyan i§gali al
tmda bulunan biitiin Habe§istanda yeni 
adli nizamat mer'iyet mevkiine girrni§tir. 
ftalyanlar ve biitiin yabanc!lar, !talyan 
kanunlan hiikiimleri altmda bulunacak 
ve miisavi hukuku haiz olacaktu. Be • 
yazlarla yerliler arasmdaki ihtilaflar A
dis Ababa valisi tarafmdan holloluna -
cakhr. 

General Biroli ~imali garbi Habe§is • 
tan valisi tayin olunmu§lur. Bu mmtaka 
T ana golii, Gondar, Gocan ve Beyem
der arazisini ihtiva etmektedir. 
Marel}al Gra:z.ianinin beyannameai 

Roma 1 (A.A.) - Habe§istan u -
mumi vali vekili Mare~al Graziani bir 

beyanname ne§rederek, tayyareler vasita
sile biitiin Habe§istanda dagitmi§hr. Be
yannameler, ltalyanlarm Habe~istana 
medeniyet getirdiklerini soyliyerek, isyan 
hareketlerinin §iddetle tecziye edilecek
lerini bildirmektedir. 

General Graziani bugiin Habe§istan 
miisliimanlanmn miimessillerini kabul e
derek, Adis Ababada bir cami m§asma 
karar verildigi.ni bildirrni~tir. 

llo#/oo¥-

lngiliz - Jtalyan miizake
relerinin eaasr 

Londradaki ftalyan elc;isi Grandinin, 
fngiltere D1~ Bakanm1 ziyareti esnasm • 
da, ltalya ile 1ngiltere arasmda iyi mii
nasebatm tekrar ihya edilmesine Musoli
ninin arzuke~ oldugunu soyledigi anla~u
maktadu. 

Bundan ba~ka. ltalya Akdenizde sta
tiikonun (yani bugiinkii vaziyetin) oldu
gu gibi muhafazasJ ic;in teminat verici bir 
misak akdetmek iizere muzakerelerde 
bulunmaga ham olabilir de. F akat bu
nun ic;in iki ~ey lazimdir. 

1 - Hab~istanm ilhak1 meselesi de· 
gi§mek bilmez bir hakikat olarak kabul 
edilmeli. 

2 - Zecrt tedbirler derhal kaldml -
maJJdir. 

Bu iki ~art kabul edilmedikc;e ve yeri
ne getirilmedikc;e, 1talya Akdeniz hak
kmda herhangi teminat veremez ve MiJ
Ietler Cemiyetinden c;ekilip c;ekilmemesi 
meselesini de dii~iinmek mecburiyetinde 
kahr. 

1ngiliz D1~ Bakam Edenin, kanaati -
ne gore verdigi cevab ~udur: 

lngiltere hukfimeti !ngiliz-italyan mii
nasebatmda bir inki§af gormekten mem
nun olur. F akat istenildigi ~ekilde bir te
minat vermege imkan yoktur. 

<;iinkii bir fngiliz • i talyan ihtilaf ve 
miicadelesi yoktur. Bugiinkii mesele ln
giltere ile ftalya arasmda degil, halya ve 
Milletler Cemiyeti arasmdadu. Ve bu 
sebebden, !talyamn bir hal sureti bulmak 
ic;in herhangi teklifi, Londraya degil, 
Milletler Cemiyetine yapmas1 laz1m j:(elir. 

Queen Mary, Normandiyi ge~emedi 

Queen Mary lngiltereden hareketi esnasrnda ... 
Londra 1 (Hususi) - Quen Mary etmek mecburiyetinde kald1gmdan Nor

transatlantigi 4 giin 5 saat 46 dakika sii- mandienin rokorunu klramam1~ ve 
ren bir yolculuktan sonra bugiin Nev • Nevyorka Frans1z vapurundan 2 saat 
yorka muvasalat etmi§tir. 32 dakika daha ge<; muvasalat etmi~ -

Quen Mary 11 saat sisle miicadele tir. 
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Daktilo h1rsiz1 mahkum oldu l V eznedar antnzm oldii 
Bundan bir kac; giin evvel Y eniposta- Biitiin resmi dairelerde oldugu grbi 

ne kar§Jsmdaki Cafer T ayyann yimha- dun Adliyede de miifetti§ler tarafmdan 
nesinden bir yaz1 makinesi c;alan Mem- kasa mevcudii say1lm1§ ve paranm ta· 
duh bu makineyi satmak isterken yaka- mam oldugu goriilm\i§tiir. Saat on s1· 
lanm1~, Adliyeye verilmi~ti. Suc;lunun ralannda veznedar Recai; bu tefti~ ve 
diin Sultanahmed birinci sulh ceza mah- tadad ic;in yap1lmasJ laz1m gelen maz

kemesinde duru~mas1 yapiimi~, iic; buc;uk 

ay hapsine karar verilmi~tir. Seksen lira

hk makineyi sekiz liraya satm alan Ab

diirrahman da hJTsizhk mah satm aldigl 

i'<in on iki lira para cezasma mahkum 

edilmi§tir. 

batalan hamlarken birdenbf.re iizerine 
bir fenabk gelmi~ ve onbire c;eyrek kala 
fenahk ziyadele§mi§tir. T elefonla can
kurtaran otomobili celbolunmu~; fakat 
otomobil hastay1 Adliyeden ahp Giil
hane hastanesinin kap1sma geldigi vakit 
veznedar Recai olmii~tiir. 

zeheb» sozlerini hatJrhyamtyordu: 
_ Altm fah ... Dedi, bugiin alev fa-

hna bakt1, c;antay1 bulmak ic;in altm eri· 

tecek. 

- On dart altm, bir de lira c;eyregi. 
Sabahat ba§IDl oniine igerek dihiinu -

yordu. Gozlerini yerden kaldmnadan 
sordu: 

saniZ ~imdiden haber veriniz. 
- fstiyorum. F akat ben altm bula • 

mam ki ... 
- Zaran yok, siz bize parasm1 once

den verirsiniz, biz buluruz. - Altm ml eritecek? 
- Evet. .. <;ok giizel fald1r o ... Ka-

yiblar oyle bulunur. 
- Ah ne ho~ I Bir giin yengemi de 

ahp gelsem ... 

Suzan: 

- Bugiinkii borcum nekadar? 

- llk viz.itay1 size buak1yoruz. Os • 
tuniizde nekadar varsa kabul ederiz. 

- Nekadar vermeliyim? 

- Yiiz lira buakmm1z da sonradan 
ne masraf edilmi~se hesab1 yap1hr. 
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Biz de buna absbk! 
' 

K opruniin bir yandan obiiryam• 
na sesini ko§turdu: 
- Beyefendi, beyefendi!.. 

Herkes bu ko~an sesin yabanc1 bir a
dim]a yiiriidiigiinu anhyor ve giiluyordu. 
Sesin kimi arad1g1 da belli degildi. <;iinkii 
aldm~ eden yoktu. F akat onu kaldmm -
dan kaldmma yolhyan agiZ durmuyordu. 
boyuna haykmyordu: 

- Beyefendi, beyefendi I 
Gafil dudaklar, sesle durduramad1k· 

Ian adanu bu sefer isim verrnek suretile 
yakalamak istediler ve bagudtlar: 

- Z ... Bey, Z ... Bey! 
Kalabahktan biri ba~m1 ~evirdi, ken

dini c;aglfan adam! gorerek biraz durala
di, sonra titiz bir hareketle yolu a§Ip ona 
ula§b, hepimize i§ittire i§ittire ve begen
dire begendire §U tekdiri savurdu: 

- Ben bey degilim. Bayun. 
Herif ~a~alad1, oziir dilemek istedi: 
- Dilim ah§rni§ ta. 
Beriki cevab1 yapl§brcb: 
- Biz de buna ah§trk. Y a uyarsm, 

ya susarsm. 
~If.~ 

Ah§kmhgm belahet derecesine varam 
yok degildir. Eskiler bu gulunc seviyeyi 
temsil ic;in §U hkray1 uydurrnu§lardi: 
Vaktile Ahmed ve Mehmed adh iki ma
halle c;ocugu kayd1rak oynamakla ba§h· 
yan dostluklanm cirid oyunu oynama <;a· 
~na ve evlenme, c;oluk c;ocuk sahibi ol· 
ma devresine kadar gotiirmii§ler, klf sac;
h ve k1r sakalh olduktan sonra da gene 
dost kalmi§lar. ic;tikleri su ayn gitmez -
mi~ ve biri Ahmed Aga, obiirii Meh -
med Aga dedikc;e ag1zlanndan cigerleri 
goriiliirmii~. 

Eski devirlerde kiic;iik vesilelerle bii
yiik riitbeler almak miimkiindii . • Mehmed 
Aga da bir hlTSIZ ~etesi mi yakalarru~. sa· 
raya ho§ goriiniir bir hizmet mi yapmi§, 
ne olmu~sa vezir rutbesi alarak Pjl~a diye 
amlm1ya hak kazanmt§. F akat Ahmed 
Aga, elli y1lhk bir ah§kmhkla gene ona 
herkesin yamnda dahi «Mehmed Aga» 
diyip dururmu~. 

Mehmed Pa§a bir iki kere ihtara kal
ki§Ir, «Adam k1thgmda biz de vezir ol
duk, pa§a olduk» gibi sozlerle yeni unva
mm arkada~ma belletmek ister. Beriki o
ralarda degil. Hala «Mehmed Aga» 
demekte mUSir. 

Mehmed Pa~a. yanm amhk dostuna 
pa§ahgmi tath dille, ima ile, telmihle an
latamJyacagmi goriince bir gun katibini 
c;aibrhr: 

- Getir, der, §U bizim vezaret men§u
runu, Ahmed Aga dinlesin. 

Katib, Bab1aliden gelen pa§ahk fer -
mamm getirip okumaga ba§lar, ma o 
yald1zh vesikadaki: «Vezirim Mehmed 
Pa~a» ibaresine gelince ferman sahibi 
katibi susturur, arkada~ma doner: 

- Duydun mu, der, §evketlu Efendi
miz bana «Vezirim Mehmed Pa§a» di -
yor. 

Ahmed Aga, gevrek gevrek giiler, ce· 
vab verir: 

- Y a ... Oyle mi Mehmed Aga?.. 
Goriiliiyor ki dil ah§kmhgmdan kurtu

lamiyanlar bela}let ornegi saythp fikra
lara mevzu yap1hyorlar. Her yenilige 
uymak, hem de sevine sevine uymak ge
rek. 

M. TURHAN TAN 

Ac1 bir oliim 
Sab1k Dilberzade magazas1 miistah • 

demininden Bay Rasimin refikas1 diin 
irtihal etmi§tir. Cenazesi Bak1rkoyde, 
su deposu yanmda Asmah sokak 20 nu
maradan kaldmlarak saat 11,19 tr:nile 
Sirkeciye getirilecek ve 11,45 tc va -
purla Uskiidara ge<:;irilerek oradaki a • 
;lesi kabristanma defnedilecektir. 

Mushafi Serif miydi? 
- En'aml Serif. 

- Hayret! Bildi ha?.. Ben size de· 

medim mi? Kopegimi de oyle bulmu~tu. 
F akat c;antanm verini nic;in soylemedi? 

- Biz de ~imdi onu konu§uyorduk. 
Bunun ic;in ayn bir fa! lazimmi§: Altm 
fal1. 

Kapmm e§iginde duran ve hayreti Sa-~ 
hahatin hayretinden a§ag1 kahmyan Ma
dam Afronun yanmdan gec;erek d1~an 
~Iktllar. 

Oturma odasma geldikleri zaman, Sa
hahat, bir riiyadan heniiz uyananlann 
taze hayreti ic;inde mec;hul bir noktaya 
hak1yordu. Gozlerini Suzana c;evirerek, 
birka~t defa: <<A ... » dedikten sonra: 

- Baylld1 amma hemen kalkar. 
- Her zaman boyle bay1hr rru? 
- Hay1r ... Bu ir§ad giicdiir. Kay • 

bolmu~ bir c;antayi gorecek, zahmeti faz
ladu. 

- <;antayl bulur mu sahiden? Bakm 
ne dedi? Annemin yadiganm kaybetme~ 
ugur degilmi§. «hi rasgitmez I~> dedi. 
N as1l da bildi c;antay1 otomibilde kay~· 
bettigimi ... A. .. Vallahi ... Sa~t1m dog
rusu ... Acaba c;antayi bulur mu? 

- Yoo ... kl dedi, peder mii3aade et
meden buraya geldiginizi hie; kimseye 
soylemiyeceksiniz. Pederim miisaade et
tik'<e ba~ka tamdiklarmJZl getirirsiniz. Bir 

kere sizin i§iniz bitsin. 

- Ostiimde ~ok yok. <;antam olma
digi ic;in tayoriimiin cebine yirmi lira ka
dar bir~ey ald1m. 

- Zaran yok. !sterseniz hie; vermeyi-
mz. • 

- Hay1r hay1r... Ben adeti bilmiyo
rum da ondan ... 

Sabahat Suzana on be~ lira uzatt1. 
- Ben kaybettigim c;antamn yerini 

ogrenmek IShyorum, dedi, fakat sade 
ogrenmek istedigim bu degil, istikbalimi 
de ... 

« Yiiz lira ... » diye mmldanan Saba -
hatin gozleri dald1. Onun bir tereddiid 
gec;irdiginden ~iiphelenen Suzan gonliinii 
almak ic;in -Sadinin tabirile- parlak bir 
kolpo dii§iiniirken oda kap1s1 ac;Ild1 ve 
Sadi ic;eri girdi, Sabahate dogru ko~arak 
iki elini de tuttu: 

- Ha ... Oy]e ya ... Kaybolmu~ e~ya• 
mn fah aynd1r ... E? .. Y aphracak miSI
mz? 

- Yuz lira lazimmi~. 
,Sadi Suzana donerek agzm1 ac;h, alt 

dudagm1 sola dogru c;arpJttl, ka§lanm 
kaldJrdJ, bir§ey soylemedi ve sahte bir 
hayret duraklamasmdan sonra: 

- N aSil bildi? dedi. Sadi Bey ol
sa da anlatsam ... 

Suzan ba§Inl salhyor: 
- Bu bir §eY degil, pederim daha 

neler hilir ... Aroma zavalh c;ok yorulu
Yor. 

Sabahat gozleri ve agz1 a~tik: «A ... » 
demege devam ediyor: 

- Bulur. Simdi size anlatacagn~. 
- Evet, kerimem anlatsm, dedi. 

- Anlatacag1m. . 
- Ne fah dedi? Bir ,ey soyledJ? . 
Suzan da Sadinin soylediii;i «simyayl 

Sabahat kap1ya bak1yordu: 
- ~adi Bey nerede kald1 ~ 
Sonra Suzana dondii: 
- Bir daha ne zaman gelecegim ben? 
- Karanmz1 verdiniz ~ Altm fah is-

tiyorsamz eger ... 
- T abii masraf1 vard1r onun degil 

mi? 
- Masraf1 eritilecek altmlard1r. 
- Ka~t altm laz1m? 

Suzan sordu: 
- Sevda meselesidir? Y oksam ay le ~ 
Sabahat kiZararak kekeledi: 
- Hep var, ~u, bu ... 
- Pek giizel, pederimle gorii~iirilm. 

V e lakin altm falma bakhrmak istiyor-

- T ebrik ederim, dedi, oldu bitti 
mi? Y oksa hal a bekliyor musunuz? 

Dalj:(m duran Sa bah at mmldandt: 
- Bitti. 
- Nas1l oldu? <;antamn yerini haber 

verdi mi? 
- Hayu I F akat 

hirer sayd1. Annemin 
Serifi bile sayd1. 

ic;indekileri hirer 
yadigan · En' ami 

- Y ok camm ~ Annenizin yadigan 

- Pek '<ok, dedi, pederinize rica edi
niz, biraz tenzilat yapsm. 

Suzan da ka~lanm kald1rarak agu bir 
ciddiyetin sahteligini gizlemek idn ba§ml 
oniine igdi: 

- Masraft1r, diye mmldand1, altm
lar eriyecek, sonra da kiilliige ahlacak. 

[Arka.n varl 



Finlandiyahlarla bu gece 
yap1lacak rna~ 

Taksim stad1nda saat 8,30 da Finlerle ikisi 
Greko rumen, yedisi serbest olmak 

iizere dokuz giire, yapdacak 

Cuma giinii fehrimize gelecek olan Forst Viyana takrmz 

~ehrimizde bulunan Finlandiyah gii- Viyana tak1mile yap!lacak ii~ miisa -
reKiler ikinci miisabakay1 bu gece saat baka da Taksim stadyomunda olacakhr. 
8,30 da Taksim stadyomunda yapacak- Yugoslavya milli tak1m1 
Iard1r. Bu gece dokuz miisabaka yap1 - davet edildi 
lacak, bunun biri Grekorumen, sek!zi 
serbest gure§ olacaktu. 

Serbest gure§te, pehlivanlanmiz ilk d~
fa kuvvetli bir tak1mla kar§Ila§acaklan 
i~in bu geceki miisabakalar bu noktadan 
enteresan olacaktu. 

Giire§ F ederasyonu, Berlin Olimpiya
dma biri Grekorumen, digeri serbest ol -
mak iizere iki giire§ takimi gonderecegi 
i~in, Finlandiyahlarla yap1lacak serbest 
giire§ler, pehlivanlanmlZln bu sahadaki 
kabiliyetlerini meydana koymu§ olacakhr. 

Bu gece yaptlacak miisabakalar §un -
larchr: 

56 kiloda Kiic;iik Huseyin, Per Humen 
ile alafranga giire§ecektir. Bu Finlandi -
yah giire§<;i Kenam ustaca bir oyunla 
yenmi§ti. Bu gece Hiiseynin kar§Jsmda 
ne yapacag1 merak edilmektedir. 
61 kiloda Y a§ar Sanne ile, 66 kiloda 
Sad1k Ranta ile, 72 kiloda Ankarah Hu
seyin Kokko ile, 79 kiloda Mersinli Ah
med Vecksten ile, ag1r siklette ~oban 
Mehmed Jarseinen ile 56 kiloda Kiic;iik 
Ahmed Per Hunsen ile, 61 kiloda Habib 
Sanne ile serbest giire§ yapacaklardu. 

87 kiloda Urfah Salih te Korhanne 
ile Grekorumen giire§ecektir. 

Bu vaziyete gore Finlerin 56 ve 61 
kilodaki giire§<;ileri bir gecede iki miisa
baka yapmi§ olacaklardir. 

Giire§ F ederasyonu, Olimpiyada ha
zirladigi biitiin giire§~ileri Finlandiyah • 
larla kar§Ila§tmnak fikrindedir. 

Forst Vienna tak1m1 cuma 
giinii geliyor 

Berlin Olimpiyadma i§tirak edecek a
lan Turk milll futbol tak1m1m sec;mek ii
zere Istanbul. Ankara, lzmir muhtelit 
tak1mlan oniimiizdeki hafta ic;inde Viya
na takrmile ii~ rna~ yapacakhr. 

Avusturyanm Forst Vienna taktmile 
ayn ayn rna<; yapacak tak1mlarm oyun
culanm layJkile tetkik edebilmek ic;in 
F utbol F ederasyonu hakem enciime11i 
reisi Nuzhet Abbasm riyasetinde bir tek-

nik komite te§ekkiil etmi§tir. T eknik ko

mite, Viyana tak1mile yap1lacak mac;lan 

biiyiik bir dikkatle takib edecek, ii<; ta • 

k1mm en ziyade goze <;arpan oyunculan 
arasmdan Tiirk milll takiml namzedle -
rini tesbit edecektir. 

F utbol F ederasyonu herhangi bir ha -

taya dii§IDemek ic;in teknik komiteye bii
yiik bir salahiyet verecektir. Komitede 

Sadi, Ulvi Ziyadan ba§ka iki aza daha 
bulunacaktJr. 

Forst Vienna taklm1 cuma sabah1 §eh

rimize gelrni§ olacaktu. Viyana tak1mile 
rna<; yapacak olan Ankara, !zmir tak1m· 
Ian da ayni giin !stanbula geleceklerdir. 

F utbol F ederasyonu, Y ugoslavya mil
li takJmJm §ehrimize davet etmi§tir. Yu -
goslavlar, bu daveti kabul ettikleri tak -
dirde Tiirkiye • Yugoslavya milli mac;1 
temmuzun ilk haftasmda yap1lacakhr. 

Yiiziiciiler Y alova idmanla-
rmi h1rakblar 

Deniz mevsiminden c;ok evvel Y alova
da idmanlara ha§hyan yiiziiciiler son ya· 
p!lan birka<; tecrubede yiizme rokorlan· 
m kum1§lard1. T ath suda daha mii§kiil 
oldugu halde Tiirkiye rokorlanm tadil 
eden yiiziiciilerin mevsim ortalarmda da
ha biiyiik bir muvaffakiyet gorecekleri 
mada tahsisat olmamasJ dolayisile Y a • 
!ova idmanlarma nihayet verilmi§tir. Yii
ziiciilerimiz eskisi gibi haftamn muayyen 
giinleri Moda havuzunda idmanlara ba§
larnJ§lardJr. 

Berlin Olimpiyadma i~tirak edecek 
yelkenciler Olimpiyad rotas1m aynen tat· 
bik etrnek suretile <;ah§malara ba§larnl§ • 
lard1r. Y elkenciler arasmda yap1lacak 
se<;melere gelecek hafta ba§lanacakt1r. 

Besketbolcular Olimpiyada 
gitmiyecek 

Berlin Olimpiyadma i§tirakleri evvelce 
takarriir eden basketbol taklmJmJzm son 
yap1lan tetkiklerden sonra Olimpiyada 
gonderilmemeleri kararla§tmlrnt§tlr. 

Uzun zamandanberi hususl bir<;ok ha
mhklar yaprnl§ olan basketbolculann 
mutlak surette Berlinde muvaffakiyet 
gosterecekleri iddia edilmektedir. 

Basketbol tak1mmm kaptam Naili va
ziyeti anlamak i~in Ankaraya gitmi§tir. 

Muhafiz Giiciiniin 14 iincii 
y1ldoniimii 

Ankara I (T elefonla) - Muhaf1z -
giicii sporculan giiciin 14 iincii yJldonii
mu miinasebetile bugiin §ehirde bir gec;id 
resmi yaphlar ve Ulus meydamnda top -

!anarak abideye c;elenk koydular. Bu s1· 

rada !stiklal mar§J ~almdt ve nutuklar 
soylendi. 

U§akta at ko§ulari 
U§ak I (A.A.) - Ath kuliibiin ilk

bahar at ko§usu U§akm bir saatlik K1lcan 

koyii ~aymnda saat 15 te yap1ldJ. Ko

§U yerine halk1 nakledecek vasJtalar kafi 

gelmiyordu ve birc;oklan yaya gidiyor -

lard1. Seyircilerden 5000 §ehirli ve 350 
koylii vardt. Mukavemet ko§usunda Ala· 

§ehirli Kara~aVU§Un T ayyan birinciligi, 

Egrioglu Kadirin Dervi§i ikincilig, siirat 

ko§usunda Egrioglu Kadirin Dervi§i bi· 

rinciligi, Hakk1 Ytlancmm Cemali ikin· 

ciligi ald1lar. Birinci ve ikinciye ikrami -
yeler verildi. 
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~ukurovada ~ampiyonlar1 

Adana (Hususi) - c;;ukurova mmtakasmm 936 spor y1ltnm §ampiyonlan 
kat'! surette belli olmu§tur. Mmtaka futbol §ampiyonlugunu Adana idmanyur· 
iu; atletizm §ampiyonlugunu Seyban - Adanaspor; voleybol §ampiyonlugunu da 
r orosspor kazanmt§hr. 

Gonderdigim grup, futbol §ampiyonu Adana ldmanyurdu takJmJdu. 

CUMHURiYET 2 Haziran 1936 

Hazine tahvilleri 

Merkez Bankast diin 
odemege ba,IadJ 

Cumhuriyet Merkez Bankast, Hazine 
tahvillerinin umumi odenmesine diin sa • 
bahtan itibaren ba§larnl§hr. Bu odenme 
Merkez Bankasi bulunm1yan yerlerde 
mal sandtklan ve 1§ BankasJ §ubeleri ta
rafmdan yaptlacaktJr. Odenecek tahvil • 
ler 932 muvazenei umumiye kanununun 
yiizde be§ ve yiizde 2 faizli tahvillerinin 
4 numarah kuponlan, mulga Seyrisefa -
in idaresi borc;lanna kar§Jhk olarak <;lka
nlan Hazine tahvillerinin 3 numarah 
kuponlan, 934 muvazenei umumiye ka
nununun 11 inci maddesine gore <;Jkanlan 
Hazine tahvillerinin iki numarah kupon
lan ve 2808 numarah kanuna gore <;lka
nlan yiizde be§ faizli Hazine tahvillerinin 
bir numarah kuponland1r. 

Pan~o Dorefin bir 
mektubu 

Osmanh Meclisi Meb'usanmda Ma -
nastlr meb'uslugu etmi§ olan Gospodin 
Pant;o Doreften bir mektub aldlk. Pan
go Doref At;tk Soz gazetesinde kendi a
leyhinde gtkan yaztlara Turk matbuat 
kanununa tevfikan taahhudlii bir ce -
vab gonderdigini, fakat bu cevabmm 
ne§redilmedigini soyliiyor. Ve, Turk a
leminde oldukga malUm bir namlm ol
dugu igin, aleyhimdeki hakstz ne§riya
ta verdigim cevabl gazetenizin bir ko
§esine dercetmenizi rica ederim, diyor. 
Gospodin Pant;o Doref, ta eskidenberi 
Turk dostu ve Tiirk - Bulgar dostlugu 
igin t;ah§an bir zat oldugu it;in, Tiirkiye 
efkan umumiyesi muvacehesinde ken -
dini mudafaa etmesine imkan vermek 
uzere, bu mektubunu ne§rediyoruz: 

cA<;1k Soz. Ba~muharririne• 
Muhterem gazetenizin 17 rnayts nus

hasmda Necmeddin imzah, ~ahs1ma aid 
bir makaleyi buyuk bir taaccuble oku
dum, c;unku ba§tanba§a dogru degil -
dir. Hakikat §U merkezdedir: 

Tiirk mekteblerinde • Manashr ida -
disinde ve istanbul Mektebi Hukukun
da - tahsil ve terbiye gordiim, rne§'um 
Balkan Harblerine kadar tam otuz be§ 
sene Turk siyasi ve kiilturel hayatma 
karl§ffil§ ve ya§arnt§tlrn. 

Turk - Bulgar anla§malan iissu hare
ketim oldugu igin, komitac1hk ve ge -
tecilik aleyhinde bulundum ve o va -
kitler olumle tehdid olundum. 

Balkan harblerinden sonra Avrupa -
run muhtelif §ehirlerinde ba§konsolos
luk, elc;i vekilliginde ve elgiliklerinde 
bulunarak, 1929 ve 1930 senelerinde 
Ba§bakan ismet inoniiniin miisaadesile 
istanbul Hazinei Evrakmda birkag ay 
c;ah§tlm ve bu tetebbuaturun neticesi 
Bulgar Akademisi tarafmdan buyuk bir 
eser halinde ne§redilecektir. Bu eser 
Turk milletinin ve baz1 buyuk adamla
rlrun merhameti, uliivvucenab1 velhas1l 
Turklerin daha iyi tamnmasma yard1m 
edecektir. 

Zaten cZora• gazetesinde kl.smen o -
Ian ne§riyatimla Turk milletinin posi -
tiv hasletleri Bulgar efkar1 umumiyesi 
huzuruna g1kanlm1§ ve Turk idaresi 
lehinde hasretler uyandirmi§hr. 

1932 senesinde birkag vagon eski ka
gidlar ve vesikalar nas1l satllml§ ve 
buraya geldikten sonra nas1l ve neler 
iade edilrni§ oldugunu bilmiyorum; 
bunlarla hic;bir alakam yoktur ve bu 
kagidlardan bir tanesini bile gormedi -
gime yemin ederim. 

Yukartki sozler ayni hakikattir ve 
umanm ki Bay Necmeddin dahi arz1 
itizar eder. 

Nihayet bu gibi <;irkin ve aslls1z ya
z!lar, §ahsi suitesiri §Oyle dursun, kom
§U olan milletlerimiz arasmda iyi his -
lerin ve mi.inasebetlerin takviye bul -
masma mani olurlar. 

Bulgar siyasi yazarlarmdan 
PANl;O DOREF 

Vaktlle Manast1r meb'usu --... -·-
Nefsendikabn yapbg1 

r1htim ve iskeleler 

(;ubukludaki iskelelerden biri 
Neft Sendikat muessesesinin <;ubuk

luda in§a etmekte oldugu nhbm ve iki 
iskelenin in§asl ikmal edilmi§tir. 

Bunlar <;ubukluda yap1lacak asri pet
rol depo tesisatmm ilk safhastm te§kil 
etmcktedir. $imdi tanklarm montajma 
ba§lanmi§tlr. in§a olunan nhhm ve is -
keleler mumasil in~aat ic;in nlimune it
tihaz olunacak bir miikemmeliyettedir. 
<;unku Bogazic;iz:.de fennin en son te -
rakkiyatma harflyyen uygun boyle mu
kemmel bir nhhm ve iskele ilk defa in
:ta olunmu§tur. --............. --

1cra tnennuru olanlar 
!era katiblerinden sekiz ki§i icra me • 

murluguna talib olmu§ ve bu sekiz ki§i 
arasmda diin bir imtihan yap!lrnt§hr. im· 
tibanda muvaffak olanlar ta§ra icra me· 
murluklanna tayin edileceklerdir. 

~ehrimizde yapdacak ku
lenin plan1 haz~rland1 
Bir miiddettenberi ~ehrimizde bulun • 

makta olan Tiirk Hava Kurumu ikinci 
ba§kam F eridun bir muharririmize para· 
§Ut kulesi ve Tiirkku§u faaliyeti hakkmda 
§U izabah vermi§tir: 

«- Tiirk genclerini havaya ah§hrmak 
Ve U~U§ ogretrrJek i~in Ankara, !stanbul, 
!zmir, Adana, Bursa ve Kayseride hirer 
Tiirkku§u mektebi a<;hk. Bu mmtakalar· 
dan aldJgrmJz haberlerde memleketin her 
tarafmda genclerin havac1hga kar§l bii
yiik bir alaka gosterecekleri anla§thyor. 
~ubelerimiz nihayet 15 hazirana kadar 
faaliyette bulunacak, bu tarihten sonra 
yap1lacak denemelcrde en fazla kabiliyet 
gosterenlerden 120 gene temmuzda lno· 
nii kasabas1 civarmda kurdugumuz kam· 
pa gotiiriilecektir. Bu kamp tam ve mu
kemmel §eraiti haiz bir ut;:u§ kampJd!r. 
Bm·ada Hava Kurumunun muallimlerin
den ba§ka askeri bir talim heyeti de hazu 
bulunacak ve bu heyet 120 gence ii<; ay
da planorculiigii ogretecek ve yiiksek u
c;u§lar yaphracakhr. Motorsiiz tayyareler 
uzerinde havada saatlerce kalarak yiik· 
sek mmtakalarda riizgarlardan istifade 
etmek suretile uc;abilen ve ehliyetini ispat 
edecek talebelerimize C brevesi §ehadet
namesini verecegiz.Bu §ehadetname bizim 
verebilecegimiz en yiiksek vesikad1r. T e§· 
rinievvelde talebeler tekrar mekteblerine 
doneceklerdir. Bu kamplardaki biitiin 
masraflar Kurumumuz tarafmdan ode -
necektir. 

Bundan sonra gene §ehirlerde mual -
limlerimiz tarafmdan Tiirkku§U dersleri
ne devam edilecektir. 

Halk1 ve gencleri para§iit~iiliige ah§tJr
mak maksadile !stanbulda da biiyiik bir 
para§iit kulesi yaphracagJmJZJ biliyorsu • 
nuz. Bu kulenin resmini diin Ankaradan 
getirttik. Kule 48 metro yiiksekliginde 
muazzam bir eser olacak, yalmz para§iit 
kulesi olmakla kalm1yarak §ehrin abidele
ri arasma girecektir. 

Kule ba§tanba§a betonarme olacak ve 
iki tarafmdan iki ki~i birden athyabile • 
cek $ekilde yap!lacakhr. Kulenin nereye 
yapilacagl heniiz belli degildir. Belediye· 
nin imar biirosile temasa ge~tik. Y akmda 
yerini tesbit edecegiz.» 

MOTEFERRIK 

Macaristandan getirilen 

Kanadan1n be§izleri gih 
ingilterede dogan dordiizler de birka~ giin 

evvel altinci aylarmi doldurdular 

Dordiizler hastabakrcrlarile beraber 
Kanadamn Be§izlerine mukabil !ngil- heniiz biiyiik bir§ey kazanamarnt§l 

terenin de bir batmda dort yavrusu bir- ~imdiye kadar kazand1klan §unlardtr: 
ka~ giin evvel altmc1 aylanm bitirmi§ler- 600 !ngiliz balk ianesi, 800 lngiliz 
dir. Dordiizler altmcJ aylanm ikmal eder· nema filmi ve 1 000 ingiliz de u"""'""~ 
ken Kanadah Dionlar da iki ya§JDJ bitir· alarak mecmu servetleri bizim para 
mi~ bulunuyorlardJ. I 5,000 liray1 ge~memektedir. 

Dordiizler S.t Neots Huntsda kasa • Dordiizler ~imdilik, kendilerine 
basmda dogmu§lard1r. Kanadah karde§- bir ikametgah in§a edinciye kadar 
Jeri gibi onlann da s1hhi vaziyetleri her Harrisonun evinde iki hastabak1c1 ve 
cihetten miikemmeldir. Ancak en biiyiik Ian tarafmdan bak1lmaktadular. 
derdleri parad1r. Babalan Mr. Bilsin resimde goriilen may1 takib etmek 
haftada dort !ngilizden fazla kazanc1 soldan saga dogru Michael, Ann 
yoktur. Halbuki Dordiizlere haftada ve Ernesttir. lc;lerinden biricik kiZ 
k1rk fngiliz masraf gitmektedir. son derece §akrak bir§ey oldugu 

Kanadah karde§leri gibi Dordiizler, edilmektedir. 
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Kiziiayin Afyon maden suyu 
Beyoglunda da bir sah' • yer1 

Merinos ko~lari Satt, yerinin aftlt,rnda bulunanlar 
Macaristandan §ehrimize 40 tane Me- K1Z1lay tarafmdan diin Beyoglunda lemi§tir. Bu suyun membamda 

rinos koc;u gelmi§tir. Bunlar bir iki gun T okathyan ilerisinde Afyon Karahisar lira sarfile miikemmel bir tesisat 
zarfmda Bursa Merinos yeti§tirme c;iftli· Madensuyu sahlmasJ i<;in tesis edilen getirilmi§tir. Bu tesisat vasttasile su 
gine sevkedilecektir. «Biivet» in kii§ad merasimi yapilmJ§hr. matik olarak §i§elere dolmakta ve 

- '• ·- Eminoniinden daha miikemmel alan bu maktad1r. 
Siirati 10 mil den a§agi olan Biivetin kii§ad merasimi ic;in baz1 kimse- Gec;en sene Eminoniindeki 

vapurlar c;ah§amiyacak ler davet edilmi§lerse ede K1Z1laya hiz - ayda 30 - 37 bin §i§e su 
fkt!sad Vekaleti kabotaj hatlanmJZda meti bir vazife bilen gazetecilerden ba§· Birc;ok kimseler muntazaman sabah 

seferlerin intizamla ve anzas1z bir ~ekild~ ka kimse gelmediginden merasimi de ar- burada su ic;erek kiir yapmi~lardtr. 
yap1labilmesi ic;in baz1 tedbirler almi§hr. kada§lartmtz yaprnJ~lardJr. Kmlay Ne§· Afyondaki tesisah yapan r..i•m••n• 

Bu arada siirati on milden a§ag1 olan riyat Miidiirii Haydar halkm gosterdigi rne§hur madensuyu miitehasstsl 
vapurlarm t;:ah§hnlmamasJ karan da var- ragbet dolayJsile Ankaradaki mevcud iki profesor Cherrer mide, barsak, ciger ha 
d1r. ve lstanbulda Eminoniinde bir Biivete tahklan ic;in pek c;ok istifadeli olan 

Bu karara saik olan vaziyet §Udur: ilaveten bu defa biri fzmirde, digeri Be- suyu iki bine yakm ve muhtelif 
Denizyollan idaresinin elindeki vapur- yoglunda iki Biivet daha ac;Ildigmt, ile- vaziyetine gore tahlil ettirmi§, gene 

!arm hemen kaffesi eski gemilerdir. Bun- ride Adana, Mersin, Samsunda da ac;1- ic;in buradan Almanyaya gondermi~ 
!ann siiratleri t;:ok azdtr. Binaenaleyb, lacagmi, KIZtlaym nakil masrafmm faz- edindigi netice iizerine alakadar zevata: 
memleketin umumi nakliyat ihtiyacJna ve lahg1 dolay1sile bundan fazla istifade et- «- Bu su diinyada tamnmJ§ sulann en 
i§ icablanna gore bamlanmt§ olan tari • memesine ragmen halktn s1hhatini gozo- miihimlerinden biridir. Bunun kadrini bi· 
feler muntazaman tatbik edilememekte niinde tutarak bu Biivetleri ac;t1gm1 soy- liniz.» demi~tir. 
ve seferle:rde daimi gecikmeler olmakta ~ ......................................................................................................................... . 
d1r. Vekalet, bu intizamsiZhgm online Y eni gel en kontenjanlar T oplanan daireler 
ge<;mek istemektedir. ikhsad Vekaleti baz1 piyasalarda ~id- Simdiye kadar Halic; sahillerinde 

Halbuki Denizyo\lan idaresinin elin - detli ihtiyac goriilen maddeleri yeni kon· muhtelif noktalara c;tkanlan e~yalann 
deki vesaitten yedi tanesi sekiz milden tenjan listesinden o piyasalarm giimriik- giimriik muamelesini yapacak olan dai· 
fazla yapamamaktad!r. Bunlann ic;inde lerine tahsisat olarak vermege ba~larnt§· reler bir c;ok hanlara serpi~tirilmi~lerdi. 
alt1 mili zor yapanlar bile vard1r. Veka- t1r. Bu meyanda istanbul giimrugune Giimriik idaresi ticaret erbabma ve ku· 
letin bu ka~an tatbik edildigi zaman, De· 3920 kilo c;ay, 22 kilo erkek ~apkas1, mtisyonculara bir kolayhk olmak iizere 
nizyollan ldaresi mevcud vapurlanndan 606 kilo kma, 30,600 kilo kebraka (de- biitiin bu biirolan Limon iskelesindeki Li· 
bir kJsrnmt baglamaga mecbur kalacak, ri sanayiinde miistameldir), 16,264 kilo mon hanmda toplamJ§tlr. Burada btr de 
bu da kabotaj hatlannda bir ktstm sefer- ~ivi, 502 kilo galvenizli c;ivi ve 811 kilo resen hareket eden i thalat Giimriik Mii· 
lerin yap!lamamasml mucib olacaktJr. toprak boya verilmi§tir. diir muavinligi ibdas edilmi§tir. 
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Ankarada at yari~Iari 
• 

~ok heyecanli oluyor 

Ankarada at yan§lan c;ok ragbet ve 
heyecan toplamaktadJr. Resimlerimiz 
sagda Ba§vekili, yan§lan yakib ederken, 
solda bir ko~uya ba~lam~m1, a§ag1da da 
sahadaki balk1 gosteriyor. 



2 Haziran 1936 

lrakh Prensesin ge~irdigi 
biiyiik a~k macerasl 

Gene Rum garsonun a,kindan gozleri kararan 
ve dinini degi,tiren Faysabn kiZI, ba,Indan 

ge~enleri Atina muhabirimize anlabyor 
f Ba~taratt 1 tnct sahlfede I 

sonra ayaga kalkt1, Haralambinin ya -
nma sokuldu. Papa Nikola artlk Anas
tasi?'~ i~e Haralambinin nikahlanm kl
yabihrdl. Doktor cKarakalos• komba ~ 
rus stfatile alinde tuttugu izdivac tacm1 
sevdahl~rm ba§larma ii~er defa koydu. 
Papaz, Incilden Nikah suresini okuclu: 

1 
d- ibnul~ah , kadm kocasma tibi olma-

1 tr. ~mnndedir. Ey kadm. Sen de ko
cana tabi ol. 
p Esra, a§km cezbesine tutulmu§tU. 

alpazl biiyiik bir vecd ile dinliyor, Ha
ra amb ' · . mm elini sikJyordu. 
. N!hayet bu meraslm de bitti, yeni ev

hler Haralambinin daha evvelden yer
le§tigi Atlantik oteline geldiler. Esra, 
Vakit ge~irmeden Akropolpalasta bu -
lunan hern§iresine bir mektub yazarak 
Yapbgl i!li bildirdi, ve kendisini bundan 
sonra aramamalarm1 ilave etti. 

Prenses Hatice bu skandah ogrendi~i 
z_aman peri§an bir halde Atlantik ote -
hne ko~tu, meseleden Atinada bulunan 
"~ kendilerine delalet ve yard1m eden 
b1r Tiirkii haberdar etti. Az sonra Ha -
tice ile kendilerine hususi olarak tav -
siye ve Bagdadda miihim bir zat tara -
fmdan prenseslere muavenet etmesi ri
ca edilen zat Atlantik otelinde bu ~ 
lu§tular. 

Esra:, odasma kapanmi§, kimsey1 ka -
bul etmiyordu. Hem§iresinin ve dost -
lan olan zatm 1srarh ricalanm redde -
derek kendilerile konu§rnak istemedi. 
Prenses Hatice bir arahk yukanya ~lk
tl, kapah olan kapmm di§tndan karde
§ine seslendi: 

- Esra! .. Esra! Bu yaptigm nedir? 
Bana ve kendine yaphgm fenahktan 
ba§ka karde§imizi dii§iin. Bu rezalet 
Bagdadda haber ahnd1g1 zaman biitiin 
ailemizin §erefi rie olacak? ... diye soy
lendi. 

Esra, i~eriden §U cevab1 verdi: 
- Benimle me§gul olmaym1z, beni 

artJk nutunuz, reddediniz. Ben her§eyi 
reddediyorum. ~eref, servet, saltanat 
istemiyorum. Ben arhk h1ristiyan ol -
dum ve evlendim. Ne soyleseniz beyhu
dedir. Ben seviyorum, yalruz seviyo -
rum, dedi. 

Bu sozlerden sonra odamn i~inden 
~ml!yan bir busenin sesi i§itildi. 

Hatic~, ,a!$kin blr halde :l:ngiltere se -
faretine ko§tu. Oradan yard1m arad1. 
Ayni zamanda bir avukata miiracaat et
ti, Esramn elmaslarm1 ~ald1gm1 ortaya 
at b .. Bu suretle Adliyenin ve polisin 
miidahalesini temin etmek istedi. Ha -
ticenin bu miiracaatlerini baz1 siyasi il
timaslar takib eyledi. Fakat her§ey na -
file idi, Esra a§km fiisul'lkar bulutlan
na kan§arak havalanmi§b. 

Yeni damad, Anastas Haralambi de 
memnun ve bahtiyard1. Kucagmda bir 
prenses, prensesin cebinde para, r,;anta
Slnda da prrlantalar ve k1ymetli ta§lar 
vardt. Biitiin Atina gazeteleri siitun, sii
t~.n yaz1lar ne§rettiler, Atinanm en 
yuksek mehafilinden en a§agl tabaka -
sma kadar herkesin agzmda ~erif k1 ~ 
zmm masallara benziyen maceras1 c;al
kamyordu B. k .. . t .. 1 .. I . yordu: · 1r omums §OY e soy em • 

kanl Ne olmu§ s~nki... Nihayet mavi 

k 1
1' altm kalbli bir kadm ktrmiZI 

an t bir d t·k . . '. e 1 anh 1le birle§tl. Bu da 
mesele mi? 

Daima yemek yedigim lokantanm 
garsonu: 

- Gi:ireceksiniz, k1z rahat ve bahti -
yar Ya§lyacak, kocas1 kompleman yap
masml bilen, kadm ruhunu tamyan bir 
meslektendir, diyordu. 

Bu hadisenin gazetecilik cephesinden 
en fena tara£ · · . ki . 1• yem Anastas1yamn hu; 
~~e ii~~ .. konu§rr:ak i~ememesi idi. 

. ~ um, esk1 $enfe yeni Anasta -
siya lle mutlaka go·· .. 1' 'd. N'h t k ru§me 1 1 1m. 1 a· 
ye a.rar. verdim. Anastasiya ne de ol
sa esk1 b1r miisliima k 'd' b' h'l . ,. d h , n lZl I I, If I e1 
§er lyle e?k a§k:'- r,;are kalmaml§tl. 

At anti otehne gittim k' t" k 
h fl 1 b

. , es 1 ur c;e 
ar er e 1r tezkere yaz· k t 1. k . 1 K' . ara o e m a-

plClSI e 1nya Anastas!y .. d d. 
Y d 

• aya gon er 1m. 
az 1g1m tezkere §U idi: 
«Ben, dostunuz ( ) B . kad . eytn ar a -

§'IYtm. Yunamstandan "tka-l k' .~; . . "h' ,. • • ma •t!itmz 
t~nhmu t~ tle§eb~iisler olmaktadtr. Si
~ e emmtyet e aliikadar eden bazt not
lar hakktnda yalmz iki dakt'ka .. k • . • gorme 
tsttyorum, G.§agtda salonda em• l · · · . .r ertntzt 
bekltyorum.~ 

Bu tezkereyi gonderdikten on dak'k 
sonra, bulundugum salona gene bir 

1 ~ 
dam girdi. Ay .. bu adam1 tamyorum a 0 
da beni tamd1. Bu gene Esramn y~ni 
kocas1 Anastash. Anastas, elimi s1kti ve 
tezkereyi siz mi yazd1mz? diye so;du. 
Vaktile sofram1za birc;ok defalar hiz _ 
met eden Anastasa vaziyetleri hakkm
da bir~ok §eyler si:iyledim, benden hi~
bir fenahk gelrniyecegini anlatbm, ve 
prensesle gorii§meme .delalet eyleme • 
sini rica ettim. Anastas bir miiddet te
reddiid etti, biraz dii§iindii ve elimden 
tutarak: 

- Sizden hic;bir fenahk beklemem, 
buyurun bizim odaya gidelim, prensesle 
konu§un. Yalmz, c;ok rica ederim gaze~ 
tecilere higbir soylemeyin. dedi. 

Yukanya g1kbk, bir koridoru ger,;tik
ten sonra yeni gelinin bulundugu bal 

odasma girdik. Anastasiya, ayakta idi, 
gozlerinde korku ile kan§Ik yorgun bir 
hal vard1. Anastas beni kar1sma takdim 
etti, prenses te yer gi:isterdikten sonra 
kar~1 kar~1ya oturduk. 

Soze nereden ba~hyacagimi dii§iinii -
yordun\, sanlyeler de ge<;iyordu. Zeki 
bir adam olan Anastas, vaziyeti kurtar
mak i~in tabakasm1 ~Ikard!, bana ve ka
nsma birer sigara verdi. Arhk kar§Im
daki kadma bak1yor, onu daha derinden 
tammaga ~ah§Iyordum. 

Bu kadm otuzdan fazla idi. $akaklan 
iistiindeki sa~lan arasmda giimii§ teller 
vard1. Yiizii, bak1r renginde idi, sari ile 
kan§lk bir esmerlik. Agz1 biraz biiyiik
~e, fakat dudaklan ~ok canh. Gozleri 
simsiyah birer zeytin tenesi gibi par ~ 

lakh. Bu kadm, giizel degildi. Tuhaf ve 
Sicak bir kadm. Herhalde §iddetli bir 
cinsi cazibe ifade eder; bir tip. 

Bir tun~ heykele benziyen bu kadm; 
hangi erkegin olursa olsun goziinden 
kac;amazd1. 

Sigarasm1 derin nefesler alarak i~i -
yor. Anla§tlan nikotini c;ok seviyor. 
Bagdad saraymdan eski bir tiryaki. Si
garasml ~ektik~e hafifc;e dudaklanm l· 
Slnyor, bazan da dilile Jslahyor. Ken -
disini zorhyarak si:ize ba§lad1: 

c- Beyefendi, sizi dinliyorum• de-li. 
Konu~tugu tiirkc;ede Arab §ivesi belli 
olmakla beraber lisam diizgiindii. 

Onlarla konu§tugum her§eyi yazaml
yacaglm, kendilerine verdigim si.izii 
biisbiitiin bozmak ta dogru degil. 

Kocas1 italyan sefaretile temas et -
mi§, pasaportlanm hanrlamt§, her mu
ameleyi bitirmi§ti. Yalmz son dakikada 
bir piiriiz c;1kmasmdan endi§e ediyor -
lardt. 

Anastas, bu meselenin sonunda fena 
bir vaziyetin ba§gostermesinden duy -
d~gu endi§eyi saklam1yor, ve bizim ic;in 
b1r saat evvel italyan hakimiyeti altm
da bulunan bir memlekete gitmemiz la
Zlmdir, diyordu. Anastas, hie; olmazsa 
Rodosa gitmek ve orada serbest~e ka -
rar vermek istiyor. Bu hususta baz1 1 -
talyan mehafilile de temas ettigini in -
kar etmiyor. 

Prenses, son iki giin ir;inde ~ok iiziil
:U~~t~. Otelde bir odada kapah ya~amak 
1y1 btr:;;ey degil amma, ne yapaytm, dt
§3rida gori.insem gazetecilerden aman 
yok, diyordu. 

Anastas ve kansile diin gece Glifada 
plajmdaki bara gitmek iizere sozle§tik
ten sonra yanlarmdan aynld1m. Ak§am 
sekiz bur,;ukta bulu§tuk ve beraberce 
Glifadaya gittik. ptomobilin verdigi se
rinlik, deniz havas1 Esraya yeni bir 
ne§'e veriyordu. Barda buzlu bir limo
nata i<;ti. Arhk bana da ah§mi§tl, giin
diizkii, sogukluk aramiZdan silinmi§ti. 
Bagdadh kadm nihayet bana sordu: 

- Din degi§tirme meselesinde sizin 
§ahsi telakkiniz nedir? 

Kocas1 beni mii§kiil vaziyetten kur -
tard1, yavrum, unut arhk bu i§i, dedi. 
Ben de sadece miiteass1b olmad1gnn1 
soylemekle iktifa ettim. A§km dumanile 
havalanmi§ bir kadma kendi kafamm 
ic;indeki dii§iinceleri anlatmak beyhude 
idi, sonra, ben si:iylemek degil dinlemek 
mevkiindeydim. Sordum ve dedim ki: 

- Hammefendi, siz bundan sonraki 
hayatmlzl nas1l dii§Uniiyorsunuz? 

- Hayat biitiin insanlar ir,;in bir de
gil mi? Nihayet ben de bir kadmtm. 
Yaphg1m belki bir c;Ilgmhktlr, fakat 
diinyada ~Ilgmhk yapan yalmz ben mi~ 
yim? Allah gafuriirahimdir, dedi ve 
biraz dii§iindiikten sonra §Unlan ilave 
etti: 

- Ben kayid altmda, merasim ir,;inde 
kuru bir hayat ya§amaktan b1kbm, 
gi:inliim yava§ yava§ karanyordu. Bun
dan sonra hiir ve serazad ya§amag1 isti
yorum. Hayatta, serbest ya§amaktan ve 
kocam1 sevmekten ba§ka bir§ey dii§iin
miiyorum. Maziyi, her§eyi, heqeyi u -
nuttum. Taksiratlm varsa Allah affet ~ 
sin. Saray hayatmdan nefret ettim. Sa
raym yalanc1 riyasmdan b1kbm. Hele 
kadmlar hakkmdaki taassubdan ~tok 
amma pek gok bizar oldum. 

Gece saat on birde otellerinden biraz 
ileride otomobilden indiler. Vedala§hk, 
sessizce odalarma c;ekildiler. 

Bugiin telefonla Anastasia tekrar ko
nu§tum, gidiyoruz, dedi ve bana bir 
pastanede randevu verdi. Yanm saat 
sonra Anastasia bulu~tuk. Hareket i§i
ni temin ettim, hususi otomobille saat 
iki bu<;ukta hareket ediyoruz, dedi. 

Bu skandalla Atinanm baZI diplomasi 
mehafili oldukr,;a me§gul oldu. Hatta 
Esra ile kocasmm iskenderiyeye giden 
bir vapura bindirilerek Yunanistandan 
c;1karilmalarl §eklinde bir takim te§eb
biisler vuku buldu. Biraz nazik olan bu 
safhalar hakkmdaki dedikoduya karl~
mamak i~in skandalm bu safhasm1 ge
c;iyorum. 

En sonra bir de Anastas Haralambi -
nin fikrini sordum. Dedi ki: 

- Bu i§e herkes burnunu sokt~. B~zi 
liizumsuz yere te§hir ettiler. Bu I§ n1 -

hayet husust bir · meseleden ibarettir. 
Gazeteler yalan yanlll! bir~ok §eyler 

CUMHURlYET 

Bulgaristan1n 

harici • • s1yaseb 
I Ba~tarat' 1 tnct sahl/ede] 

kom§ulanna kar§I olan dostane hareket
lerile temayiiz etmektedir. Bunun u;in 
de Bulgaristanm beynelmilel vaziyeti dev 
adimlarile iyile~mekte ve Bull@ristana 
kar§I olan itimad artmaktadir. Bu dii· 
§i.incelerle biz gec;enlerde Belgradda top· 
lanan Balkan Pakti ve Kiic;iik itilaf kon
seylerinin ic;timalarma da tam bir itimadla 
bakmaktayiz. Kom§ulanmiZin gayretle
ri bizim de gayemiz olan sulhun muhafa· 
zas1 ic;indir. Hakikaten baz1 Avrupa ga· 
zeteleri, Balkan Paktmm Belgrad ic;ti· 
mamda guya biitiin meselenin Bulgaris· 
tan tarafmdan gelecek herhangi bir taar· 
ruza kar~I tedbirler almmak i~i etrafm
da dondiigiinii yazdiiar. Benim gorii~le
rime gore bu haberler biraz hakikatten 
uzakhr. Ciinkii Bulgaristan kendi hal • 
kmm sulhperverligi ve hukukunun diiriist 
siyasetile biitiin kom§ularma en iyi temi
nat vermi~tir. 

Tiirkiye ile olan miinasebatlmiZa ge· 
Iince, bu miinasebat iki memleketi sene· 
lerdenberi birbirine baghyan dostluk mu· 
ahedesinin c;erc;evesi ic;inde hergiin daha 
samimile~mektedir. Bogazlar rejiminin 
tadili hakkmdaki Tiirk notasma verdigi • 
miz cevab, hem Tiirk hiikumeti, hem de 
Tiirk efkan umumiyesi tarafmdan tak· 
dirle kar§llandi. Bunun ic;in de istanbul 
gazetelerinin birinde Bulgaristan aleyhi· 
ne husumet sac;mak ic;in bir kundakc;mm 
yaphgi biitiin te§ebbiisler diger Tiirk 
gazetelerinde hemen hemen aksine kal· 
d1. Mazimizi unutmamak ic;in tes'id et· 
tigimiz bazi mahalli yortulara, bazi 
Tiirk mehafili tarafmdan verilmek iste· 
nilen fazla ehemmiyet, iki memleket ara· 
smdaki dostluk miinasebatm1 daha kuv· 
vetlendirmek ve inki§af ettirmek ic;in in
tihab ettigimiz yoldan bizi ayiramiyacak· 

hr. 
Romanya ile olan miinasebatimiz, her 

iki hiikiimet arasmdaki ihtilafh meselele· 
rin halli ic;in miizakerenin ba~lamasma 
dair verdigimiz muvafakat cevabile ile
riye dogru kat'! bir ad1m atml§ bulun • 
maktad1r. Bu miizakerat elyevm Sofya· 
da bir samimiyet havasJ ic;inde cereyan 
etmektedir. Arada mevcud itilafa naza
ran herhalde bu miizakerattan miisbet 
neticeler c;Ikacakllr. Ciinkii iki memle • 
ket tarihte birbirine iyi hatualarla bagh
dir. Bu hahralar bu meselelerin bir giin 

evvel halledilmesine yard1m edecek ve 
baz1 Rumen gazeteleri tarafmdan Dob
ricedeki Bulgarlarla, Bulgaristandaki 
Rumenler arasmda Harbi Umuminin hi~ 
tammdan on sekiz sene sonra bir muba
dele yapi!masi gibi tekliflerin yer bul
masma mani olacaktir. 

Yunanistanla olan miinasebatlm!Za ge
lince: Bu hususta hem Sofyada, hem de 
Atinada bu miinasebatm iyile§mesi ic;in 
arzu mevcuddur. Maalesef her iki mem~ 
leket arasmda bugiin de ticarl miinase
bat mevcud degildir. Yunanistan tara
fmdan Bulgar - Y unan ticaret muahede~ 
sinin ylrhlmasmdan sonra her iki mem
leket bir giimriik harbi i<;indedir. 

Yunanistan, Bulgaristamn arzu ettigi 
~ehirlerinde konsolosluklar tesis ettigi 
halde biz hala Yunanistanm arzu ettigi· 
miz §ehirlerinde konsolosluklanmJZI tesis 
edemedik. Atina hiikumetinin Bulgaris· 
tan lehinde yaptlg1 dostane beyanattan 
sonra biz aradaki mevcud ihtilafh me
selelerin halledilebilmesi ic;in yolun at;J· 
labilecegini zannetmekteyiz.» 

uydurdular. Benden bahsederken hep 
garson diye yazd1lar. Halbuki sizin de 
pekala bildiginiz gibi ben, adi bir gar· 
son degilim. Oteldeki vaziyetim metr -
dotel muavini gibi bir§ey degil miydi? 

Anastasm bu §ikayetlerine hak ver -
dikten sonra sordum: 

- Bari prensesin yamnda bolca pa -
ra var mt? 

Anastas §U cevab1 verdi: 
- Pek az beyim, pek az. Hem ben bu 

i§i para ic;in yapmad1m ki. Ben de onu 
seviyorum! 

Anastasm bu cevabma giildiim. Oda 
nic;in giildiigiimii anlami~tJ. 0 da beyaz 
di§lerini gostererek giilmege ba§ladi. 

i§te $ehrazadm memleketinden gelen 
padi§ah kmnm maceras1 bu kadardlr. 

Atinada tuhaf bir §ayia daha var. Gu
ya oteki prenses te gene bir ttalyanla 
sevi~iyormu§. Ve guya katib Viktor bu 
meselelerde siyasal bir rol oynuyormu~. 
Hatta, bu skandallardan sonra Irakta da 
Kral Gazi ve ingiltere aleyhinde gizli 
bir propaganda ba§hyacak, orada da 
Filistinde oldugu gibi Arab miisliiman -
lar ayaklandmlacakmi§. 

Yeni evliler bugiin iic;te cAia Litor -
ya• §'irketine aid husust bir tayyare ile 
hareket etm~§lerdir. Tayyare istasyo • 
nuna kadar Italya sefaretinin ba§katibi 
yeni evlilere refakat etmi§tir. 

M. RE$AD TURGAY 

Krahn Mabeyincisi Atinaya 
gitti 

Atina 1 (Hususi) - Irak Kralmm 
Ba§mabeyincisi tayyare ile bugiin bu -
raya gelecektir. Mabeyincinin buraya 
gelmesi Irak Krahmn k1z karde§i Esra
nm evlenme meselesile alaRadardlf. 

Yeni Franstz Meclisi toplandt 
M. Blum; sosyalist · kabinenin 

bir cemiyet yaratacagini 
Fransada 

soyliiyor 

• yen1 

[Ba~ tarat' 1 inci sahttede 1 
bet, umuml vali M. Peyrouton tarafm -
dan takib edilmekte alan siyaseti tenkid 

etmi~tir. 
Oran meb'usu M. Dubois, Fas fede-

rasyonu namma soz alarak son gunlerde 
Fa sa tayin edilmi§ olan M. Peyroutonun 
hemen geri almmasm1 istemi§tir. 

Cezairin sosyalist meb'uslanndan M. 
Regis, ayni metalibatta bulunmu~. M. 
Peyroutonun c;ekilmesini istemi§tir. 

Ogleden sonraki celse, umumi siyasft 
hakkmda miizakereler yap1lmak uzere 
saat birde a<;Ilmi~hr. 

M. Leon Blumiin nutku 
Paris I (A.A.) - M. Leon Blum, 

sosyalist kongresinin toplanhsmda saat 
18 de soylemi§ oldugu bir nutukta mi.is -
takbel hiikumetin kapitalist cemiyet c;er
c;evesi ic;inde vaziyetinin ne olacagmdar. 
bahsetmi§tir. M. Blum, komiinistlerin 
miistenkif kalmalarma ve umumi i§ kon 
federasyonunun ancak hususi bir §ekildl" 
yard1mda bulunmakta olmasma ragm¢n 
yeni hiikumtin bir «halk<;Ilar cephesi» hii
kumeti olacagm1 soylemi§tir. Miistnkbcl 
hiikiimetin program!, halkc;1lar cephesinb 
program! olacaktu. Hatib, demi§tir ki: 

«- Bu program1 tatbik edecegimizi 
biitiin memleket muvacehesinde alenen 
taahhiid ediyoruz.» 

M. Blum, tam sosyalist formiiliinden 
farkh olacak olan hiikumet formiiliini.:n 
yeniliginden bahsetmi§tir :« Y eni bir cemi· 
yet viicude getirmekten ibaret olan vazi
femizde hi<;bir degi§iklik yoktur. F abt 
sosyalist partisinin idare etmek istedigi 
halkc;Jlar cephesi hiikumetinin §imd;ki 
vazifesi, tamamile ba§kadJr. Bizim vazi. 
femiz, her zaman ehemmiyetle i§aret P.t· 
mekte oldugumuz msfetsizligine ragn.en 
dahilde §imdiki ic;timai rejime hiirmet r.t
mek suretile faaliyette ve harekette bu -
lunacagiz. Mesele, bu cemiyette amelcye 
biraz intizam, refah, emniyet ve adalet 
temin edip edemiyecegimiz meselesidir. 
,Simdiki cemiyetle bizim istedigimiz cemi 
yet arasm1 telif edip edemiyecegimizi go-
recegiz.» 

M. Blum, bundan sonra vazifesinin 
baz1 mii~kiillerinden bahsetmi§tir ki bu 
da milli konseyin her zaman ehemmiyeti· 
ne i§aret etmi~ oldugu para sahasmdaki 
paniktir. Konseyin ehemmiyetine i§a • 
ret etmi$ oldugu bu panik o zaman • 
danberi zay1f ta olsa biraz eksilmi§ -
tir. !htimal gene sermayelerin harice ~~k~ 
masma veya dahilde biriktirilmesine ~a
hid olacag1z. Fa kat para sahasmdaki bu 

KIZday 

panigin yerine son zamanlarda bir nevi 
ic;timai panik kaim olmu§tur. 

Hatib, bundan sonra ~imdiki grevler -
den bahsetmi§ ve demi~tir ki: 

«- Amelenin ilk vazifesi kuk saat
lik haftay1 istemek olacak olan bir hii -
kiimeti i§ba§ma getirmek oldugu c;ok c;a
buk unutuluyor.» 

M. Blum, miiteak1hen sosyalistlere 
mii§kiilat c;1karmak ic;in komiinistlerin ve 
umumi mesai konfederasyonunun gazete
lerde 111pmakta olduklan miicadelelerden 
bahsederek §oyle demi§tir: 

«- Hakikati proletaryanm temayiil
lerini pekii.la bilen sizlere anlatmak icab 
etll}ez. F akat §U cihetin anla§Ilmasi icab 
eder ki amele s1mfi ic;in s1mf faaliyetini 
siyasl faaliyetten aynd etmege imkan 
yoktur ve siyasi faaliyet bizzarure dog
rudan dogruya faaliyetin artmas1 demek
tir. 

Uzt)n bir sefalet devresinden sonra 
proletaryanm iktidar mevkiine geldigi si
rada bi.iyiik bir sabm1zhk gostermesi ka
dar tabil bir~ey olamaz. F akat biitiin bu 
olup biten §eylerin herhalde sendikalarm 
kontrolu altmda cereyan etmesi icab e -
der ve biz bunlarm bu kontrolun haricin
de kalmamasma dikkat etmeliyiz.» 

M. Blum, bundan sonra iktidar mev -
kiinin fetih ve zaptedilmemi~. ancak hem 
de ba§kalarmm i§tirakile ele gec;irilmi§ 
oldugunu amele s1mfma anlatmak laz1m 
gelecegini soylemi§tir. Mumaileyh, mii
teakJben fa~izmin tehlikelerinden bahset
mi§ ve demi~tir ki: 

«- Partinin te§kil edecegi hiikumet, 
irtica taraftarlannm dedigi gibi, bir Ke
renski hiikumeti olmiyacakhr, boyle olsa 
bile onun mirasma Lenin konm1yacak -
tir.» 

M. Blum, bundan sonra miistakbel 
hiikumetin parti ile olan miinasebetlerin
den bahsetmi§ ve hiikumetin icraatmdan 
partinin miistefid olacagm1, ancak bunun 
i~in parti ile hiikumet arasmdaki tesanii
diin tam olmas! lazim gelecegini soyle • 
mi~ ve ~u suretle sozlerine devam etmi~ • 
tir: 
«- Parti ile anla§mazhktan gayn 

her~eye kar§I koymaga azmettim. Halk
t;Ilar cephesinin kazanm1~ oldugu muvaf
fakiyetin, sosyalizmin ilk muzafferiyeti 
olmas1 i«<in her§eyi yapacagiZ.» 

Murahhaslar, M. Blumii alki~lami~· 
lardu. 

Bugiin gece celsesinde kongre, nihai 
bir takrir kabul ederek mesaisine nihayet 
verecektir. 

Magazalarda propaganda i~in yaprlan levhalar 
[Ba~tara11 1 tnct salttted.e1 Jendi. 

Bu meyanda Si~li KIZ1lay1 namma a· $i§li Kizilayl azalan otomobillerle 
zalanndan miirekkeb bir kalabahk oto • T aksime gelir ve donerken etrafa Ktzil
mobillerle T aksime gelerek abideye gii- aya yard1m edilmesi ve aza kaydolun • 
zel bir c;elenk konuldu. mas1 hakkmda propaganda kag1dlan da-

Celenk konma merasiminde K1Z1lay g1thlar. 
Si~li nahiyesi reisi ve General Cevadm K1Z1lay §ubeleri tarafmdan bugiin de 
e~i E~ref tarafmdan giizel bir nutuk soy~ aza kaydine devam edilecektir. 

Filistin 
[Bcu;tarat' 1 fncf sahttedel 

mi§tlr. Tul • Karanda mukabele mec
buriyetinde kalan polisin ate§ile bir A· 
rab olmii§tiir .. 

N ablus ile J en in arasmda telefon tel· 
Jeri kesilmi§tir. Filistinin ve Maverayi Se~ 
rianm Arablarla meskun bir c;ok ~ehir~ 
lerinde miihim- miktarda silah ve mii • 
himmat musadere edilmi§tir. 

Bu gece, Kudiiste bir Alman Y ahu
disi i:ildiiriilmii~tiir. 

Kudiiste Arablarrn yaphgt 
tahribat 

Kudiis 1 (A.A.) - Arablar, Ya
hudi mmtakasmda binlerce agac1 devir
mi~ler ve mahsulati tahrib etmi~lerdir. 

Arab Belediye reisleri, tahkikat ko -
misyonu gelinciye kadar grevi terketmek
ten imtina ey lemi~lerdir. 

Arablar, Y ahudi muhaceretine niha· 
yet verilmesi hususunda 1srar etmektedir
ler. 

Hadiseler her tarafa 
airayet etti 

Londra 1 (Hususi) - Filistinden ge-

ihtilali 
len haberler vaziyetin yeniden c;ok va -
him bir §ekil aldigmi bildirmektedirler. 
Her tarafta miisellah polis ve asker do -
la§makta, tayyareler fasi)asiz uc;u§lar 
yapmakta ve sokak ba§lannda mitralyoz
ler kurulmaktad1r. Bir<;ok §ehirlerde bu· 
giin yeniden bombalar atilmi§tlT. Y almz 

Y afada bir giin zarfmda 25 bomba at!l· 
m1~, 2 ki§i o)mii§ Ve 4 ki§i yaralanml~tlr. 
Arab niimayi§c;ileri Y afadaki bugday de~ 
polanm ate§e vermi§lerdir. Memleketin 
her tarafmda dahilt harb manzaras1 goze 
c;arpmaktad1r. Vaziyetten istifade eden 
Filistin komiinistleri de !ngiliz emperya
lizmi ve siyonizm aleyhine yap1lm1§ bro
§iirler dag1tmaktad1r. 

Bugiinkii Miisliiman bayram1 miina -
sebetile birc;ok §ehirlerde ciddi hadisele• 
~Ikml§tlr. 

Arab belediye reisleri bugiin Ramleh
te fevkalade bir toplantl yaparak grev 
ilanma karar vermi§lerdir. Belediye re -
islerinin bu karan iizerine elektirk ve m 
tevzit servisleri derhal kesilmi§tir. 

Vaziyet ~ok vahimdir. 

GONON BULMACASI 
;.!S~067 1:! ~ 10 

11"1 I I ·1 n111 II 
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3 I I I I 1111 I I I .! 
4 I 1111 I I I I 1•1 : 
5 I I 1111 I 1111111 111 
6 I 1111 I I I I I Ill 
7 

8 

9 

10 

IIIII I I I I I 1•1 I 
I I I 1•1 I I I I 

I I I I I 1111111 I I 
~ I I 1111 l I_LUII!L. 

Soldan sa~a: 
1 - Hergiin bize diinya haberlerlni veren 

v~s1ta, okumaktan emir. 2 _ Adaletle 1~ 
~oren, lezzebll. S - Zuliim yapan, !falrrn. 4 -
Oz tiirk~e cv!layeh, topraktan ~1kanlan 
maddeler. 5 - Kam1~tan yap1lan bir mu.siki 
alet!, nota. 6 - Kuru ~imen, Kopriib~mda 
blr• semt. 7 - Blr adamm kizmm kocas1, 
alfabede bir harf!n okun~u. 8 - Millet, 
s1ra ile blrbirlnln arkasma dizllmilj nakltye 
vas1talan. 9 - Qiplak, btl.yiik~e. 10 • <:am 
s1kilan bir adamm tekrar ettl~ .sOz, est~ 
yah• m aksi. 
Yukar~dan ~atlya; 
1 - Oturulup kahve ve saire !~lien yer, 

uyumaktan emir. 2 • Haklly1 haksiZI b!r • 
btrinden iylce !1-Yll'mak, b~ laklrdi. 3 • u
zerine parmak dokununca. ~alan !jeY, ko -
cas1 olmiyan kadm. 4 - Arabca caciklu, b!r 
:,;eyi zorla almak. 7 • Krali~e. etraf1 su lie 
~evrtlm.!~ kara par~as1 . 8 - ~!r, yiiksek 
perdeden ~Ikan ses. 9 • !nee ve uzun san -
dal, tatll giinii. 10 - cYakm) m aks!, bu 
mevs!mde yemekte oldugumuz yeml9lerden 
b!r!. 
Evvelki bulmacanm halledilmif ~ekli 

() 6 1 lfl *MR Arzf•IKlO F E 
AMIIIIBIAIY AT, 

~lAIM i ILIIIIBIEI~I· 
IIRIAIKIIIIFIAI•I•IG 
K EIZ •IHIAIKI•IMIE 
II •IAIPIIISIIIIMIAIL , 
KIAINIAILI•IKIE~ 
OILI•IRIAIMIAIZ AIN 
VI~IRliiLI•IL1AIIII• , , 

Sekizinci Y erli Mallar Sergisi 
Milli Sanayi B!rliginden: 
Her sene oldugu gtb! bu sene de istanbul 

Yerll Mallar sekizinclsi Ekonom! Bakanll
~mda kararla9tmld1g1 ve~hile 27 haziran 
936 da a~ilarak 15 temmuz 936 da kapana.. 
cakhr. 

Bu tarihlerde Galatasaray Liseslnin tah
sil devres! hitama ermediginden serginin 
mektebde a~1lmasma maddeten imk~n bu. 
lunam.a~t1r. 

Bu sebeble sekizlnci Yerll Mallar sergisl 
Ta:ksim Belediye bahctesinde a~ilacakt1r. 
Serg!nin muntazam ve J)aviyonlann· blr 
plan dalreslnde yap1lmas1 il)in haZJrlanan 
pll1n iizerinde yer tevzlatma baslanmi§ -
t1r. · 

Sergiye !litlrak edecek m iiesseselerin 3 
haz!ran 936 dan ltlbaren hergiin saat 9,30 
dan 16 ya kadar Taksim Belediye bah~e
slndeki sergi bil.rosuna !\.ellen miiracaat et
meler1. 

••••• 
Toroa Gender Birliginde 

'f'oros Oencler Blrli~ B~kanllgmdan: 
!dare heyetl tam kadroslle faaliyetine de

vam ed1yor. Yalmz arkad~lanmizdan Re. 
cal fazla me§guliyetinden dolaYI ~ekilmek 
lstedl. Bu arzusu muvaf1k goriilerek yedek 
azadan en ctok rey alan Neslb yerine al.m. 
mt.%Ir. 

( __ Y_E_Ni_E_SE_R_LE_R _) 
Belediyeler Dergiai 

Beledlyeler Bankas1 tarafmdan ~lkanl
makta olan bu g\izel mecmuanm 11 inci 
sayiSl faydah miinderlcatla c;lkmi~tir. Tav
siye ederlz. 

Kiilliikname 
Gene rtalrlerimizden SJtkt Akozan Kill

ltl.kname adlt manzum bir eser ne~retm~
tir. 

i~inde mem.!eket!n hemen biitiin tanm
~ muharrlr ve hocalarmdan bahis bulu.. 
nan bu eseri okuyuculanrmza tavs1ye ede
riz. 

jistanbuCBorsasi kapani§ 
fiatleri 1 - 6 - 1936 · 

PARALAR 
All$ 

1 Sterlln 62o. 
1 Dolar 123. 

20 Frans1z Fr. 164 
20 Liret 193. 
20 Belclka Fr. 80. 
20 DrahmJ 20.00 
20 t.'Vicre Fr. 810. 
20 Leva 22.50 

1 Florin 82.50 
20 Cek kronu 84. 

1 Avusturva Sl. 22.00 
1 Peceta 14. 
1 Mark 28. 
1 Zlotl 21. 
1 PemrU 22. 

20 Leva 18. 
20 Dinar 48. 

1 Yen 8~. 
20 i:svec kronu so. 
1 Tiirk altml 969. 

..l..!!!lnknot Os. B. 242. 

Londra 
Nev Yok 
Par1s 
Mil§.no 
BrUksel 
Atlna 
Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
Prall: 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsava 
Budat>este 
Biikres 
Bellzra.d 
Yokohama 
Moskova 
St kll.Olm. 

(:EKLER 

Ac;il~ 
629.00 

0.7963 
12•06 
10.0746 
4.6966 

84.9745 
2.46 

63.o325 
1.1757 

19.1883 
4.2375 
6.8260 
1.9712 
4.2487 
4.2488 

107.8462 
84.!>684 
2.7110 

24.9544 
3.08 

Sa till 
680. 
126. 
167. 
197. 

84.. 
23 . 

820. 
24. 
84. 
88. 
24. 
16. 
32. 
23. 
24. 
16. 
o2. 
IU. 
83. 

970. 
248. 

Kap;l 
63

g:7920 • 
12.06 
10.0746 
4.69661 

84.9740 
U6 

63.0320 
U707 

19.1883 
4.2B7o 
5.8260 
1.9712 
4.2487 
4.2487 

107.8462 
84.8684 
Ull() 

2U5M 
3.08 



CUMHL'KIYET 

SUMER BAN 
31 Birincikanun 1935 bilan~osu 

A K T iF 

Heniiz tediye olunmtyan aermaye 
Kasa 

Banknot 
Ufakhk 

Dahill muhabir bankalar 
Vadesi gelmi, kuponlar 
Esham ve tahvilat ciizdam 

Borsada kote olanlar 

Borsada kote olmayanlar 
Senedat ciizdam 

Vadesine ii,: ay kalanlar 
Vadesine ii,: aydan fazla' olanlar 

Avanslar 
Esham ve tahvilat mukabili 
Emtia mukabili 

Bor,:lu cari hesablart 
i,tiraklerimize tah. olu. krediler 
Fabrika ve magazalar Ca. Hes. 
Kefalet mukabili krediler 
A~tk krediler 

lpotek mukabili avanslar 
lttirakler 
Fabrika ve magazalara Tah. Olu. Ser. 

Fabrikalartmtz sabit Ser. 
» i,Ietme Ser. 

Magazalartmtz sermayesi 

Y eni tesisler 
Sair muhtelif bor~lular 

Muhtelif bor~lular 
Muvakkat hesablar 

Menkuller 
Mefru,at 
Miiteferrik menkuller 

Gayrimenkuller 
Banka binalan 
Diger gayrimenkuller 

T asfiye olunacak hesablar 
Kefaletten dolayt bor~lular 

Naztm hesablar 
"T mum i 

Yekun 

Yekun 

• 

Turk liraat 

129.050,-
1.386,85 

379.348,'30 
4.660,-

24.816,29 
44.300,-

7.364,37 
2.794,60 

556.520,77 
5.508.213,04 

70.472,88 
96.284,54 

12.378.845,51 
2.432.894, 72 

250.000,-

2.698.632, 75 
4. 789.247,43 

95.050,02 
95.665,34 

213.348,56 
357.409,38 

Turk Iiraat 
44.095.963 91 

130.436 85 
38.310 16 
17.615 -

384.008 30 

69.116 29 

., I"J. 158 97 

6.231.491 23 
94.298 

8.913.223 34 

15.061.740 23 
4.634.318 14 

7.487.880 18 

190.715 36 

570.757 94 
1.282.694 87 
9.188.611 78 

98.401.340 55 
16.218.152 77 
114.619.493 32 

Sermaye 
lhtiyatlar 

Fevkalade ihtiyat ak~esi 
Kanuni ihtiyat ak~esi 

ltfa tahsisab 
Mefrutat amortismanlarJ 
Gayrimenkul amortismanlart 
F abrikalartmtz amortismanlar• 

Bankalar mevduatt 
Mevduat 

Vadesiz hasablar 
Vadeli veya ihbarh hesablar 
Fabrikalar cari Hes. 

T asarruf mevduab 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

Uzun vadeli istikrazlar 
Bor~ senedlerimiz 
Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacakhlar 

Muhtelif alacakhlar 

Muvakkat hesablar 
Tahsis edilmif kartthklar 

Tasfiye edilecek i,tirakler 
Miiteferrik hesablar 

Kefaletten dolayt alacakhlar 
Kar 

Turk lirast 

471.535,99 
487.176,67 

52.123,06 
78.475,47 

1.540.080,04 

1.343.042,24 
1.294.165,36 

169.466,41 

151.927,05 
142.190,93 

3.649,44 

2.589. 738,75 
11.323.175,07 

381.427,71 
576.725,69 

• 

PAS fF 
Turk lirut 

62.000.000 -

958.712 66 

1.670.678 57 
1.785.515 02 

2.806.674 01 

297.767 42 
490.771 20 

3.146.212 64 
67.303 41 

13.912.913 82 

958.153 40 
9.188.611 78 
1.118.026 62 

Nazun h~"sablar 
Y e k (i n 98.401.340 55 

16.218.152 77 

Umumi Miidiir: Nurullah E1ad Siimer U mum i Y e k u n 114.619.493 32 
U. Muhasebe Miidiirii: Kemal Ziya Erimtan 

31 birincikanun 1935 Kar ve Zarar Hesab1 
BOR(; 

Maa\1 ve iicretler 

idare masraflart 
V ergi ve har~lar 
Sair masraflar 
Verilen fa~zl~ 
Verilen kumusyoniar 
Amortismanlar 

Safi kar 

Tiirk lirasa 

275.441 78 

96.289 58 
185.242 40 

86.011 57 
273.798 90 

20.264 27 
20.32'! 69 

957.376 19 
1.118.026 62 

Altnan faiz ve kumusyonlar 
Fabrikalartmtztn kan 
lttiraklerimizin kart 
Yerli Mallar Pazarlart kart 
Miiteferrik karlar 

ALACAK 

• 

T" 

429.902 65 
839.006 55 
730.429 24 

24.289 20 
51.775 17 

Yekiln 2.()_75.402 81 Yekun 2.075.402 81 

CENNET A~ILDI • ULUDAG oteli 
Bol giine~, yiikeek ultreviyole, servis beynelmileldir. Yaz klf a~1kbr. 0-
telde akar su, tel, telefon, telgraf, elektrik, banyo ve otomobil servisi 

vard1r. Servi• komple bir giinliik Oeret 3 ve 3,5 liradJr. 

------- Telefon: 88 Bursa ________ _. 

KAPALI ZARF USULiLE 
EKSiL TME iLANI . 

SUMER BANK 
UMUMi M0D0RL0G0NDEN: 
1 - Konya Ereglisi Bez fabrikasmda yaptlacak miiteferrik 

in,aat vahidi fiat esasile eksiltmiye ~tkaralmtfhr. Tahmin edilen 
in,aat bedeli 79.261,49 lirad1r. 

2 - Bu i~e aid eksiltme evraka funlardtr: 
A ) Eksiltme tartnamesi 

B ) Mukavele projesi 
C ) F enni ~artname 
D ) Vahidi fiat ve ke,if hulasalara 
E ) Projeler. 

lstiyenler bu evrakt 3,96 lira bedel mukabilinde Ankarada Zi

raat Bankast binasmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirlii -
giinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16/6/1936 sah giinii saat 16 da Ankara Ziraat 
Bankast binasmda Siimer Bank Merkezindeki Komisyonda ya -
ptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakttr. 
5 - tsteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi Ia 

ZJmd1r. Bundan ba,ka eksiltmiye girecekler ilan edilen meblag 
cesametinde bir bina in~aahm muvaffakiyetle yapttklanm tev • 
sik ederek eksiltme giiniinden ij~ giin evvele kadar Bankaya mii
racaatle bir ehliyet varakast alacaklar ve bunu teklif mektubla
rma leffedeceklerdir. 
6- Teklif mektublart yukartda yazaldtgt giin ve saatten bir 

saat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek m_ektublarm nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmif ve zarfm kanuni tekilde kapa · 
ttlmu bulunmas1 laz1mdn. 

I _ .Beyoglu sulh mahkemesi ba~katibli·1 
gmden: 

ismail, Ay~e Naciye, Mehmed Enver, 
Ali Misil, Lutfiye ve Salahaddinin mii§· 
tereken mutasarr1f olduklar1 ve tama
ml 7735 lira k1ymetli Galatada Sultan-
beyaz•d mahallesinde Top~ular cadde · 
si Biilbiil sokagmda eski 167/18 ve yeni 
159/26 sayi11 diikkan ve odanm tamamt 
izalei ~uyuu i~in a~1k arthrm•ya konul
dugundan 30/6/936 tarihine musadif 
sah giinii saat 15 ten 16 ya kadar Be -
yoglu sulh mahkemesi ba~yazganhgm
dan miizayede ile sahlacaktu. Artbrma 

Pak yalnnda ---------· 

Harbiye B E L V U Bah~esinde 
EFT AL Y A SADi bes~:kar BiMEN SEN 

ve muhtetem saz heyetine ilave olarak diinya miisabakalarmda 
birinciligi kazanan Raks Krali~esi 

M I S I R L I M E L i K E C E M A L i 'yi 
grupu ile beraber 

methur Arab 
goreceksiniz. Ayni zamanda beraber gelen 

muganniyesi S A B R I Y E 'yl de 
dinliyeceksiniz 

hedeli tahmin edilen k•ymetin % 75 ini Kilis Belediye Reislig"' in den: 
bulursa o giin ihale edilecektir. Bulma-
dlgl takdirde on be~inci giiniine gelen 1 Kilis fehrinin hali haztr haritasmm tanzimi evvelce tahmin e· 
15/7/936 tarihine musadif ~ar~amba gii- dilen bedelle yapmaga talib ~tkmadtihndan ~artnamede fiattn-
nii saat 15 ten 16 ya kadar icra oluna · da tadilat yap1lm1f ve yeniden a,:tk eksiltmiye konmuftur. 
cak ve en ~ok arthrana ihale edilecek- 2 $ehir dahili bir hektar 27, tehir harici bir hektar 6 lira olarak 
tir. muhammen bedeli 4545 liradtr. 

1 - ihaleye kadar birikmi~ olan ma- 3 Bu i,e aid evrak fenni sartname, mukavele miisveddesi. 
liye, belediye vergileri ve evkaf icare • Jstiyenlere bu evrak bi.r lira mukabilinde gonderilir. 
Jeri ve teiHiliye mii~?teriye aiddir. 20 4 - Muvakkat teminat 341 liradtr. 
senelik evkaf taviz bedeli olan 426 lira 5 - Eksiltme ve ihale 15/6/936 pazartesi giinii saat 15 te Bele -
da mii~teriye aiddir. 2 

- Artbrm•ya diye Enciimeni huzurunda yaptlacai!.t ilan olunur. (2984) girmek istiyenler muhammen bede -
lin % ycdi bu~ugu nisbetinde te · - • I 
minat ak~esi veya ulusal bir bankanm lnhisarlar Umum Miidiirliifriinden 
tl."minat mcktubunu getirmeleri ~arthr. ·--~---••••••••••••••••••••••• 
3 - Artbrma bedeli ihale giinlemecin-
den itibaren yedi giin i~inde mahkeme 
kasasma yatmlacakhr. Aksi takdirde 
ihale bozularak fark1 fiat zarar ve zi -
yan ve faiz bilahiikiim mii~teridcn ah
nacakhr. 4 - 2004 say1h icra 'e iflas 
kanununun 126 nc1 maddesine teviikan 
gayrimenkul iizerindeki ipotek sahibi 
alacakhlar ile diger alaka<larlar gayri
mcnkul iizerindeki haklanm ve husu -
ile faiz ve masarife miiteallik iddia -

larm1 isbat ic;in ilan giiniinden itibaren 
20 giin i<;inde evrak1 miisbitclerile bir -
likte satt~ memuruna miiracaat etme -
lidil'ler. Aksi takdirde haklar1 tapu si
cillile sabit olmtyanlar sah!! parasmm 
payla~masmdan haric kalacaldar. ~art
name mahkcme divanhancsinde herke· 
<;in gorl."bill."cl."gi bir yl."re asJlmJ~ttr. Faz-
1<~ maiUmat almak istiycnlerin !l3G/13 
say1 ile Beyoglu sulh mahkemesi ba~ -
yazganh!Pna miiracaatleri ilan olunur. 

50.000 tabaka Tampon siinger kagtda 
150 top Battal ~izgili kag1d 
750 » «2» No. ~izgili kagtd 

Yukartda cins ve miktarlan yaz1h ktrtasiye pazarhkla satm ah -
nacakbr. Vermek istiyenlerin ,artname ve niimuneleri gormek iize • 
re hergiin ve pazarhk i~in de 12/6/936 cuma giinii saat 14 te % 7,5 
giivenme paralarile birlikte Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat $ube • 
sindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. (2905) 

Bolvadin ~arbayhg1ndan: 
ll,:emizin hali hazu bet bin lira bedeli ke,ifli baritaamm ahoma· 

st pazarhga btraktlmtfhr. 

1 Pazarhk 10 haziran 936 ~artamba giinii saat 15 te Belediye 
Enciimeninde yaptlacakttr. 

2 Haritanm almma tarh Baymdarhk Bakanhgmm fenni f&rt • 
namesine goredir. 

3 Taliblerin ihale giin ve saatinden evvel % 7,5 muvakkat te • 

minatlarmt yabrmalan ilan olunur. (2994) 

I Hufran m8 

En ho§ meyva usarelerile haZll'
lanmt§tJ.r. Hazmi kolayla§tmr. ln
kibazt izale eder. Kam temizllye
rek viicude tazelik ve canhbk 

bah§eder. 

1NG!L!Z KANZUK ECZANESt 
Beyoglu • istanbul 

ROMANYA SEYR1SEFA1N 1DARESt 
HAREKET EDECEK VAPURLAR: 
RECELE KAROL I vapuru 3 haziran 

<;ar§amba saat 14 te (Kostence) ye. 
ALBA JULtA vapuru 5 ha_?:iran cu -

rna saat 14 te (izmir, Malta, Marsilya 
ve Barselona) ya. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahaye, Lwaw ve Wars • 
zawa ic;in tenizlath fiatlarla miitte • 
hit biletler verilir. Biitiin Romanya, Po. 
lonya ve Tuna limanlar1 ic;in ve Tiirkiye, 
Romanya htikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa ic;in 
tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye sevk 
ve nakledilir• Fazla tafsilat ic;in Galata 
nhtlmmda Merkez R1htim hamnda kain 
istanbul umumi acentah~na miiracaat. 

Telefon: 44827/8 

Adapazan asliye hukuk hakimligm • 
den: 

Miiddeaaleyh: istanbul Kadtkoy Ca • 
feraga mahallesinde HaCI§iikrii sokagm
da 3 sayll1 evde :;iefkat yanmda Ada • 
pazanmn Kurtulu§ mahallesinden Ya
kub oglu Cenab oglu Mehmed. 

Davact: Adapazarmm Kurtulu§ rna -
hallesinden Karaagac dibinde yemi§c;i 
Sapancah Mustafa k1z1 Zehra tarafm • 
dan sizinle karde§iniz Semiha aleyhle • 
rinde ac;hg1 davada babamz Cenabla 
15 mart 341 tarihinde evlenerek oliimii
ne kadar kan koca ya§ad1gm1 ve baba
mzm 12/12/931 tarihinde olmesile mi
ras<;llan kendisile karde§iniz Semiha 
ve siz bulundugunuzdan bu evlenme 
tescilile verasetine karar verilmesini is
temi§ ve nam1mza yaz1lan davetiye ile 
arzuhal sureti gosterilen adresinizde 
bulunmay1p Bahkesirde bulundugunuz 
bildirilmi§se de sarih adresiniz me~ul 
bulundugundan teblig edilmemesin • 
den tebligatm ilanen yapllmasma ve 
muhakemenin de 17/6/936 c;ar§amba 
giinii saat 10 a b1raktlmasma karar ve
rilmi§ ve bu hususa dair davetiye ile 
arzuhal sureti mahkeme salonuna ya • 
pl§hnlmi§tlr. ilfm1 giiniinden .. iti.b~en 
o dava arzuhaline kar§I on gun 1c;mde 
cevab vermediginiz ve o giin ve saatte 
mahkemede haZir bulunmadtgm1z veya 
kanuni bir vekil gondermediginiz tak
dirde muktazi muamelei kanuniye ya
ptlacagt ilanen teblig olunur. 

Cild ve zi.ihreviye 
Hasta IIklarJ miitf'hasslSI 

Dr. t; i P R U T 
jeyo~lu Rus setarethaneai s1rasmda 
Posta aokag1 ko$esinde Meymenet 

aparbman1. Telefon ; 43353 

SA TILIK T ARLA 
Rami Topc;ularmda lastik fabrikas1 • 

nm mukabil biti~iginde bah~e veya 
fabrika yapmtya yarar 4344 aqm tarla 
(i~inde kuyusu vardu) ehven ~eraitle 
acele sahhkhr. 

Unkapam Haydar caddesi Kerpi!j S. 
No. 6 ya miirataat 
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Grip, itezle, ba~ ve di~ agrdarmm kat'i ilic1 KESKiN Kaf}eleridir. 

Kapal1 . Zarf Usulile 
EKSiL TME iLANI 

SOMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

I -Istanbul Beykoz Derive Kundura Fabrikaat ailindir dai
resi revir intaatile demir ambart tamirah vahidi fiat eaasile ek
siltmiye ~lkar1lm1tttr. !ntaalln muhammen bedeli 37.091 lira 
80 kuruttur. 

2 - Bu ite aid eksiltme evr!.,_kl fUnlarchr: 
a) Eksiltme tartnameai 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni tartname ve zeyli 
d) tll~ii usulleri 
e) Vahidi fiat ve ketif huliaaa1 
f) Projeler, termin plant 

T alib olanlar bu evrakt iki yiiz kumt bedel mukabilinde Sii
mer Bank Ankara ve Istanbul ~ubeleri veznelerinden aabn ala • 
hilirler. 

3 - Eksiltme 11 haziran 1936 pertembe giinii saat on bette 
lstanbulda Galatada Bankalar caddeainde Siimer Bank tubesin· 
de icra edilecektir. 
4- Eksiltme kapah zarf uaulile olacakt1r. Taliblerin 2782.

lirahk muvakkat teminat vermeleri laztmdu. Eksiltmiye gire • 
cekler 30.000.- lirahk bir tek bina yaphklarma dair vesaiki ek
siltme giiniinderi bet giin evveline kadar Ankarada Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiine ibraz veya posta ile gonderecekler ve ala
caklart ehliyet vesikastni teklif mektublarma raptedeceklerdir. 
6- Teklif mektublart yukar1da yazth giin ve saatten bir saat 

evveline kadar Siimer Bank Istanbul tuhesi Miidiirliigiine mak
huz mukabilinde tevdi edilmit hulunmahd1r. Posta ile gonderi • 
lecek mektublarm ihale saatinden bir saat evveline kadar gel • 
mit ve zarflarm kanuni tekilde kapahlmtf bulunmas1 tarttJr. 

Ankara Bah~eli Evler Yap1 Kooperatifinden: 
Ankara Bahcreli Evler Yap1 Kooperatifinin bet tip iizerine yapb • 

racag1 150 evin miinakasan hirka~ giine kadar ilan edilecektir. Ata· 
gu:iaki tartlara gore bu intaatla alakadar olabilecek miiteahhidler 
fimc;liden Ankara Emlak Bankasmdaki hususi komisyona miiracaat 
edebilirler. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 
Bodmm kab baric asgari 5000 metre murabbamda bir veyahud 

bir duvar i~inde iki amhardan terekkiip etmek ve rutubetten ari ol
mak iizere Bogazicri ve Halic sahillerinde rrhbm veya iskelesi olan 
kargir bina aranmaktad1r. 

Kiralamak ve fazla tafsilat al~ak istiyenlerin tlmerabid hanmda 
fnhisarlar Umum Miidiirliigii fmalat ve Stok ~ubesi Miidiirliigiine 
miiracaat etmeleri. (2993) 

I istanbul Belediyesi ilinlan I 
Bir senelik muhammen kiras1 80 lira olan Biiyiikadada Yah ma • 

hallesinin Kunisal caddesindeki kazino mahalli 937 veya 938 • 939 
seneleri mayu aonuna kadar kiraya verilmek iizere a~1k artbrmiya 
konulmuttur. ~artnamesi Levaztm Miidiirliig~nde goriiliir. Arthrml· 
ya girmek istiyenler alb lirahk muvakkat temmat makbuz veya mek
tubile beraber 3 haziran 936 ~artamba giinii saat 15 te Daimi Encii • 
mende bulunmahd•rlar. «B.» (2761) 

*** Bir metro murabbama 2 lira deger bi~ilen VeEa yangm yerinde 
Mollahiisrev mahallesinin Vefa Cad. de 19 uncu adada yiizsiiz 84 
metro murabba1 saltasmdaki arsa alakadarlarl arasmda aahlmak 
iizere pazarhga konulmutlur. ~artnamesi Levaztm. Miidiirliigiinde 
goriiliir. tstekli olanlar 1260 kuru,luk muvakk~~ ~~mmat makbuz ~e: 
ya mektubile beraber 18/6/936 perl}emhe gunu saat 15 te Da1m1 
Enciimende bulunmahdtr. «B.» (3011) 

istanbul Vilayeti Daire 
Miidiirliigiinden: 

l _ Trakya Umum Miifetti,ligi bolge~inde bulunan koyler i~in 
13981 aded defter, mevcud ,artname mucibince tab ve teclid 
edilecektir. 

2 - Muhammen bedel yedi bin lirad1r. 
3 _ !hale 9 haziran 936 aah giinii Vilayet binaamda mektubculuk 

makammda saat 15 te yaptlacaktlr. 
4 _ Miinakaaa kapah zarf usulile yaptlaeakttr. Kapah zarfla~ iha

le giiniinde. ihale saatinden bir saat evvel saat 14 te V1layet 
Ahm Salim Komisyonuna tevdi edilmit olacaktJr. 

5 - Teminab muvakkate 525 lirad1r. 
6 - Talibler tartnameyi hergiin Viliyet Daire Miidiriyetinden is • 

tiyebilirler. (2838) 

KARYOLALARIN 
1936 desenleri gelmi§tir. 

1 - ln,aabn muhammen be deli 800 bin lira olup muvakkat temi • A " M 0 b II M a ... s AHMED 

2- i~e~~e ::~~~:·Lin lirahk hina intaatJ yapmtt oldugunu ve Sfl I ya gaza I FEVZI 
hu inl}aatJ yapacak fenni ve mali iktidar1 bulundugunu mii • Istanbul: R1zapa§a yokusu No. 66 Tel: 23407 
beyyin vesika ibraz1 " tmd1r. 1•••••••••••••----•-••••••1 

r·~~~----------··---·•--.. ak1flar Direktorliigii ilanlari Balkanlarm en m~hur i<aphcalanndan olup Yumtnistlu'ida 
"LUTRAKi, 'EHRiNDE 

bulunan en biiyiik, en liiks ve en asri konfom haiz 

PALAS OTELi 
mevsim ba§langicl dolay1sile a~tlmJ~ oldugunu muhterem miitterilerine 

tebljir etmekle kesbi ljeref eyler · 
Odalar son de.recede ~iiks, a-iine~li, havadar olup daima akar sicak su

lan havidir. Hususi servia fiatlar1 elveritli, miikemmel mutfak ve her 
giin muhtelif ~e!Jid ucuz vemekler. 

izmir Belediyesinden: 
Hava gazi fahrikasmm bir senelik ihtiyac1 icrin beher tonu 913 

kuruttan kuk ii~ bin iicr yiiz yirmi iki lira bedeli muhammenle dort 
bin yedi yiiz k1rk bet ton Zonguldak Zero Dis Live maden komiirii 
Ba,katiblikteki ,artname ve~hile 12/6/936 cuma giinii saat 16 da 
kapah zarfla ihale edilecektir. t,tirak icrin bin iki yiiz elli lirahk mu
vakkat teminat makhuzu veya banka teminat mektubile 2490 sayth 
kanunun tarifi dairesinde haz1rlanmt' teklifler o giin azami saat on 

_he,e kadar Enciimen Batkanhgma verilir. (2856) 

istanbul Altinci icra Memurlugundan: 
• Emlik ve Eytam Bankaa1 Tiirk Anonim ~irketine birinci derece 
lpotekli ve suada olup tamamma 11.400 on bir bin dort yiiz lira kty
met takdir edilmit olan Betikta,ta Koyicrinde Koyi~i sokagmda 7, 9 
numarah hane acrtk arthrm1ya konmu' olup ilin tarihinden itibaren 
fartnamesi herkes tarafmdan goriilebilecek ve 10/7/936 tarihine ras
hyan cuma giinii saat on dortten on albya kadar dairemizde acrtk 
artllrma suretile sahlacakhr. Sallt Emlik ve Eytam Bankasmm 
844 numarah kanunu hiikiimlerine tibi oldugundan mezkur kanu • 
nun _15 inci maddesine tevfikan ikinci bir 'arthrma yaptlmaks1zm 
gayrtmenkul, yukartda yazth giinde en fazla arthramn iizerinde bt
r~kJlaca~llr .. Artbrm1ya i,tirak i~in muhammen k1ymetin yiizde ye· 
di bu~ugu ntsbetinde pey ak~esi veya milli bir bankamn teminat 
:mek.t~bu te~di edilmek liztmdJr. 

B!rlken. hma vergilerile ~op ve fener resimleri ve delliliye ve Va
klf ICaresi aatu~ bedelinden odenir. Saht bedelini petin odemek Ia • 
z1mdu. lcra ve tflaa kanununun 126 net maddesine tevfikan ipo • 
tek sahibi alacakhlarla diger alikadarlarin gayrimenkul iizerin • 
deki haklarmJ ve husuaile faiz ve masraflara dair alan iddialarmJ 
evrakt miisbit~lerile birlikte 20 giin i~inde dairemize bildirmeleri 
lazJmdtr. Akst halde haklar1 tapu sicillerile sahit olmad1k~a sabt 
hedelinin paylatmaamdan haric kahrlar. Alikadarlarm i,bu kanun 
maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla maliimat 
almak istiyenlerin 35/2271 dosya numarasile dairemize miiracaat· 
Ieri ilin olunur. 

Binanm beden duv,.rlarJ kargir zemin kat tavam ktsmen tonoz 
kemerli ve k1smen ahtab dahili aksam ahtah obw bina dort katb -
d1r. i~inde elektrik, terkos tesisab vardtr. Duvarlart, pencereleri, 
yaghboyah, tavanlar1 kabartma tezyinath olup altmda bir diikki • 
n1 vardtr. 

Zemin kat: Bir hala, bir ocak, mutfak, bir arahk, bir komiirliik, 
birinci kat bir sofa iizerinde bir mutfak, alafranga hila, iki oda. 

tkinci ktslm: Bir sofa iizerinde iki oda, bir hala, kinci kat bir sofa 
iizerinde bir oda alifranga hir hila ve iki oda. 

fkinci k1s1m: Bir oda, bir hili, iki oda. 
O~iincii kat: Bir sofa, iki oda, alafranga hala, banyo mahalli ~u 

Mfada &JI'IU dart oda, bir mutfak, bir tara~aa1 vardll'. 20 senehk 
tayiz bedeli miitt~riye aiddir. «366» .{2990). 

Hakikl Ta,delen Suyu 
Biiyiik damacanalarda ~ift, kiicriik damacanalarla galon titelerin 

iizerinde tek kurtun miihiir olanlard1r. 
Bu miihiirlerin bir tarafmda (Evkaf) diger tarafmda (Tatdelen): 

damgas1 vard1r. 
Bu kurtun miihiirler Tatdelen kaynagmda damacana ve titeler Ev· 

kaf ameleleri tarafmdan dolduruldukta memurumuzca ztmbalan • 
maktad1r. 

Saym halkm bu kurtun miihiirlll!re dikkat etmeleri ve titeleri ho • 
taltmca kur,unlart da imha eylemeleri tavsiye olunur. (2983) 

I ASKERI FABRiKALAR UMUM MUDURLUGU • I 
---•SiliAii.TiilliNiiAiiiLiiiMiiiA~KiiiOiiiiM~tiiSiiiY~O~N·U~tL111A.~N~L·A~R~I~-

Tahmin edilen bedeli 332 lira olan 13 kalem sebze 5 haziran 1936 
· cuma giinii saat 15 te Sahpazarmda Askeri Fabrikalar Yollama • 

stndaki Sahnalma Komisyonunda acr•k eksiltmi.ye konulacakbr. 
$artnamesi hergiin Komisyonda goriilebilir. lateklilerin muvakkat 
teminab olan 24 lira 90 kurufU Beyoglu Malmiidiirliigiine yahrarak 
mezkur giin ve saatte Komisyonda bulunmalart. (2779) . 

"' 

2500 kilo sigir eti 
Tahmin edilen bedeli «1012,5» lira alan 2500 kilo ••i•r eti Askeri 

Fabrikalar Satmalma Komisyonunca 5 haziran 936 aah giinii saat 
16 da a~1k eksiltme ile ihale edilecekti~. ~art~amesi ~ergiin Kom~s • 
yonda goriilehiUr. tsteklilerin «76» hrahk 1lk temmatm1 Beyoglu 
Malmiidiirliigiine yabrarak makbuzun~n ve 2490 numarah kanu~un 
2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h vesa1kle o giin ve saatte Kom1s • 
yonda bulut:tmalarr. (2780) 

Tahmin edilen bedeli «1365» lira olan 13,000 kilo ekmek 5 hazi-
an 1936 sah giinii Sahpazar1nda Askeri Fabrikalar Satlnalma Ko • 
~isyonunda saat 14 te a~1k eksiltmiye konacakhr. ~artname hergiin 
Komisyonda goriilebilir. Taliblerin muvakkat teminab olan «102 
lira 38 kurutu» Beyoglu MalmiidiirlUgiine yabrarak mezkur giin ve 
&aatte Komisyonda bulunmalan (2781) 

I Emlak ve Eytam BankasJ ilinlan I 
Taksitle Ev 

Esas No.si Mevkii ve nev'i 

452 Beyoglunda Kamerhatun mahalleainde Top~ular 
aokagmda eski 18 yeni 20 No.h ev (araasJ 463 

Depozito 
Lira 

metro murabba1d1r) 5000 
Tafsilih yukar1da yaztb ev birinci taksiti petin ve geri kalan yedi 

taksiti yedi senede ve yedi miisavi klSlmda ve fU suretle tamam1 fa
izsiz sekiz miisavi taksitte odenmek tartile kapah zarfla arthrm1ya 
konulmu,tur. thale 10 haziran 1936 tarihine tesadiif eden ~artamba 
giinii saat onda ,ubemizde yaptlacaktJr fsteklilerin ,ubemize :miira • 
caatle tafsilit ve bir lira mukabilinde hirer tartname alarak tartna -
mede yazth hiikiimler daireainde teklif mektublarlnl o giin aaat ona 
kadar tuhemize yermeleri. " «359» (2822) 

9 

Deposu 
Bah~ekap1da Sallh ·ecati Eczanesi 

Soguk Hava Deposu in,asl 
Bursa Urbayhg1ndan: 

Bursa mezbahasmda yap1lacak «18811 lira ketif bedelli» soguk 
hava deposunun intaab kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 
Eksiltme ve iistermesi 18/6/936 pertembe ~nii saat 16 da yap1la • 
cakhr. Eksiltme kigtdlarmm tak1m1 94 ldllut kartthgmda verilir. 
1stekliler 2490 sayth kanuna gore eksiltmiye girehilmek ehliyetini 
haiz olacak ve bu i,lere aid fenni ehliyet, ihtJaas ve ticaret sicil ve 
mali itihar vesikalarm1 haiz olacakhr. lstekliler biitiin tartlarl an • 
lamak i!rin her il} saatinde Uray Ba,miihendisligine ve 2490 sayth 
kanunun 32, 33 ve '34 iincii maddelerine uyarak 1411 lirahk temi • 
nAtlarmi ve teklifnamelerini tevdi ederek iisterme saatinde Uray 
Komisyonuna miiracaat etsinler. (2989) 

Edirne Belediye Reisliginden: 
1 - Su ahonelerine taktlmak iizere 1000 aded au saati ahnacakhr. 
2 - Eaatler kuru itler ve soguk iklime gore dona karfl tertibath ola· 

cak ve hu hususta fabrikast tarafmdan garanti verilecektir. 
3 - Saatler 15 milimetre kutmnda olup iki tarafmda 11 milimet • 

relik galvanize boruya baglanacak surette rekorlar1 bulunacaktu. 

4 - Saatler: tll~ii Ayar Batmiifettitligince muayene ve damga etti
rildikten sonra ahnacakllr. 

5 - Saatlerin beherine 13 lira k1ymet takdir edilmittir. Miinaka .. 
saya ittirak edecekler 975 lira teminat yabrmaga mecburdurlar. 

6 - Miinakasa kapah zarf usuliledir ve on bet giindiir. lhale 12/ 
6/936 giinii saat 15 tedir. 

7 - Talibler 12/6/936 giinii saat on be,e kadar Belediye Encii • 
menine miiracaat eylemelidirler. 

8 - ~artname Belediye Dairesinden tedarik edilir. (2979) 

•• 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankam1zca tesiaine batlanan demir ve ~elik fabrikasmda 
tekniker olarak iatihdam edilmek ve tahsil ettirilmek iizere ec
nehi memleketlerine gonderilmek i~in 25 San'at mektebi me • 
zunu ae~ilecektir. 

Bu nazmedlerin tahaile gitmelerine ve avdetlerinde Banka 
hizmetinde ~ahtmalarma mini olacak tekilde resmi veya hususi 
bir miiesseaeye karfl hizmet taahhiidleri olmamasJ ve askeri 
hizmetlerini yapm•• olup s1hhi vaziyetlerinin demir ve crelik fab: 
rikalar1 biitiin tubelerinde ~ahtabilmelerine miisaid olmaa1 li
ztmdJr. 

Yukar1daki evsafi haiz olup ta Banka hesabma tahsile git -
mek iatiyenlerin ataiida yaz1h veaaiki en ge~ 30 haziran 1936 
tarihine kadar (M. E.) remzile (Siimer Bank Umum Miidiirliigii 
Ankara} adresine gondermeleri icab eder. 

VESIKALAR: 

1 - Hal terciimesi 

2 - Mekteb ,ehadetnam-;si 

3 - ~ahthit yerlerden bonservialeri 

4 - Sthhat raporu 

5 - Fotograf. 

Bu vesikalar ii~er niisha ve makine ile yaztlmtf olaeaktll'. 
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GAZOZ OZO TOZU 
Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yapilmithr. ~ekerJi ve limonludur. Bir ~orba kat•imdan bir bardak gayet lezzetli ve nefaaetine doyum olm1yan gazozlu limonata yap1hr. Ve bu yemeklerden 
sonra ahn1rsa midevidir. Mide dolgunluguna, etkiligine, safraya yarar. Sabah at;...ltarnma miileyyindir. Daha fazla ahmrsa miishil gibi teair eder. ~ilhassa yazda mideyi bozan ferbet ve dondurma 
yerine Hasan Gazoz tozile yapilmif buzlu limonatalar i~iniz. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. ~ife 30, biiyiik 50 kuruttur. HASAN DEPOSU: ANKARA, tSTANBUL, BEYOOLU. 

En faydal1 hediye ~iiphesiz 
• 
I dir 

~iinkii her agr1y1 keserek 
,if a ve ne'' e getirir 

«Radyolin» miieaaeaelerinin maruf kimyagerleri tarafm
dan harikab bir tertible haz1rlanan miiatahzard1r. Men§e 
ve aebebi ne oluraa olsun biitiin agr1larla sogukalgmh • 
8Jndan miiteveJiid rahatsizhklari siiratle ge~irir, hastah&-1 

tifaya, Isbrab1 net'eye ~evirir. 

Demirkap1da: istanbul Jandarma 
Konak omu aniigin--& • • 

Demirkaptda Askeri Levaz1m ambar1 yamnda intaati yar1 kalmif 
olan ve Jandarma Konak ve Ambar Heyetinin oturmalarma tahsis 
olunan binanm ikmali intaatl 19/5/936 dan itibaren kapab zarf usu· 
lile eksiltmiye konulmuttur. Binantn ketif bedeli 28,925 lira 20 ku
ruttur. tlk giivenmesi 2170 lirad1r. Mukavele, eksiltme itlerine aid 
fenni tartname, plan ve buna aid bilciimle miiteferri kigtdlart pa • 
ras1 mukabilinde Komisyondan verilecektir. Eksiltme 3/6/936 ~ar· 
tamba giinii aaat 15 te Demirkap1daki Jandarma Konak Komutan
hit binasmdaki Komiayonumuzda yap1lacakbr. 

isteklilerin bu iti batarabilecegine dair Naf1a dairesinin ehliyet 
vesikasmt, ilk giivenme bedeli i~in Maliye Sand1k makbuzu veya 
muteber banka mektubunu ve 2490 say1h kanunda yaz1h bilumum 
belgeleri · hi~il olarak eksiltme aaatinden bir saat evveline kadar 
Komisyona vermit bulunmalan ilin olunur. (2588) 

•• . 

Bir bahar sabah1 kadar ouzel ! 
f;ii nkii her,eyden 
evvel giinde iki defa 

Radyolin 
kullanarak di,lerinin 
saglamhg1n1 ve goz 
kama,t•ram parlak-

hg•n• kazand1 

BUtUn dlf ve dlf etleri arazalar1n1 gide rdik ten 
batka, agaz kokusunu izale eder, agazdaki 
mikroplar• temizllyerek sahhatin ve gUzelllgln 

ahntz 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahmrsa: 
HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iLiK 

ve yanmalarm1 giderir. A~zdaki tat • 

SIZh~ ve kokuyu izale eder. ~i§esi 75 ·~··----------------------------------------~ ve 120 kuru§ 
Erken lhtiyerhyanlara Basurdan ameliyats•z HOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkast, 
A§irefendi sokak No. 47. 

Beyoglu 4 iincii sulh hukuk mahke
mesinden: 

Ferikoy caddesinde Kafkas aparhman 
2 sayili dairede iken akll hastahgma 

FORTESTiN HE DEN SA 
YUrek ~arp•nt•s•na 

NEVROL 
Terliyenlere 

HiDROL 
gen~;lik, dinclik verir, ademi ile kurtulursunuz. Memeleri emsalsiz ila~tu. Biitiin sinir reri ve kokuyu derhal keser. 
iktidar ve bel gev§ekligini ge- kurutur. Karu, agriyt derhal nobetlerine, hafakana, tees- viicude zarar vermez. Elbisc 
~,;irir. Hi~bir ilaca benzemez. keser. Biitiin diinyada tamn- siirle baytlanlara 20 damlas1 ve ~,;orablar1 bozulmaktan. 
Bir tecriibe kafidir. Yalntz rnt§ yiizlerce Alman profeso· hayat verir. Evlerinizde bir iiriimekten kurtarll'. Her 

ismine dikkat ediniz. riiniin takdirini kazanmt§tll'. §i§e mutlaka bulundurunuz. eczanede 40 kuru§tur. 

miiptela olarak halen ~i§li Franstz La· 1••••••••••••111••••••••••••••••••••••••••••••1 
pe hastanesinde bak1m altmda bulu • H E M 0 R R 0 N \ 
nan Tevfik ktzi Nimet bu has(ahk do- Zayi - 1481 numarah tek yiik ara .. 
laytsile hacl.l' edilerek ayni yerde Juz. bamm ptakasmt kaybettigimden ve yc-

~::~;~u=e~:::~:!r. vasayeti altma AmeliyatSIZ Basurlan tedavi eder tesiri kat'idir ;:~:~r. alacagrmdan eskisin=vn~iikmii 
r • JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabu renk verir. Ter ve ytkan
makla ~Ikmaz. Yegane zararstz ve 
t&runmi§ slhhl sa~,; boyastdl.l'. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu • istanbul 

Kasimpa§a Niifus memurlugundan: 
Kas1mpa§a Haclhiisrev mahallesi Bii

yiikyoku~ soka~1 18 numarah hanede 
oturan Mustafa Sabrinin ismi niifus kii
tiigiine Mustafa Hayri yazllchgmdan 
asliye be§inci hukuk mahkemesinin 
936/175 numarah kararile !smi Musta
fa Sabri olarak tashih edildigi ilan olu-
nur. 

Modern Alman san'ah ve 
Alman Tezyin San'atlari 

SERGiSi 
lstanbulda, Ftnd1khda Giizel San
atlar Yiiksek Okulunda 30 May1s 
dan 8 Hazirana kadar a~1k bulu-

nacakhr. 

Emniyet Sand1it Miidiirliigiinden: 
Beyaz1d (,;ar§tkapi Tiyatro caddesi 

No. 2 de Dayan Fatma 17/6/935 tarihin
de Sandigrmtza btrakhit para i~,;in ve • 
rilen 66454 numarah bonoyu kaybetti
gmi soylemi§tir. Yenisi verileceginden 
eskisinin hiikmii olm•yacait ilan olunur. 

KA$E 

NEOKA Mi 
ri • 

KISA BIRAKM YAZD NA 
HER SOBADA 
EN FAZLA 

YANAN 
I SIT AN 

TORK ANTRASiTiNi AL 

KISA BIRAKMA, Y AZDAN AL! 
MALTIZDA Y ANAN HER 

~ABUK TUTU~AN 

TORK ANTRA iT .. N. AL 

KISA BIRAKMA, Y AZDAN AL! 
· ISKARALI HER OCAKTA 
YANAN EN ·AZ FiRA VEREN 

aynas• olan asz• bir konca gibi giizellettirir r-• T i F 0 B i L --a TORK ANTRASiTiNi AL 
•• 

Tire 
UrayimtziD 80 lira maktu iicretli fen memurlugu miinhaldir. ls ~ 

teklilerin 2799 say1h kanunun betinci maddesi geregince memuriye
ti BayiDdtrhk BakanhgiDca taadik edilmek fartile 10 haziran 936 
gunlemecine kadar gerekli vesikalarile birlikte yazile UraytmJza 
miiracaatleri ili11 olunur. (28421 

Dr. lhsan Sami 
Tifo ve paratifo hastallklanna tu
tulmamak ic;in aitJ.zdan ahnan tifo 
haplanchr. Hie; rahatSIZllk vermez. 

•Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Sahib ve Ba§muharrt.rt Yunus Nadi 
Umumi neqrtyatt !dare eden Yazt l§lert 

Mildilril: Hikmet Munil 

Matbanctl!k ve Ne§rtyat Tilrk Anonlm 

Qtrketl • l11tanbul 

KISA BIRAKMA, Y AZDAN AL! 


