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250 Tiirk genci diin Maliepe 
lisesinden diploma ald1 

ADANADA YAKALANANLAR 

T evfik, ka~mak i~in bir 
kad1n1n yard1m ettigini 

tekzib ediyor Y ar1n1n kahraman zabitleri Atatiirkiin 
manev:i huzurunda and i~tiler " Senelerce liapiste gatacak adama 

hif bir kad1n sad1k kal1r mi?,, digor 
'' Biz Cumhuriget ujrunda olmeji biliriz. Cumhurigeti 

oliincige kadar korugacaj1z.. And olsun .. ,, 
Dun Maltcpc uskeri lisesinde bir 

baYJ1lm giinu ya.,and1: Turk ordusu
uun mustakbel subaylanndan 250 
gen~ diplomalanm ald.ilar. Bu milna
sebetlc mektepte IJilyl.ik bir merasim 
yap1ld1. 

Bir cok gcncrallcr, yilksek riltbeli 
zabiUer, btiytik maarif memurlan or
d~ya L>ir ~ok subay yeti$tfrmi{l rne$
hui· aske..ri hocalar, s;ocuklarmm dip-
1?m~ ah$nu gormek istiyen talebe ve
hler~ M_~ILepe a:;keri lisesine gelmi~ 
lerdi. Turk ordusunun milstakbel za
bitlcri silngii taknu$ bir halde, her 
gelcn davetli gumbunu selarnhyor
lardi. 

Davr.tliler lisenin konfcrans salonu
na almd.Ilar. Evve1a ayakta istiklAl 
ma1·.('1 dinlendi. Bunu Maltepe asked 
lisenin marfl takip ett1. Bundan son
ra Maltepe lisesi talebesinin hakika
ten bir harika olan jimnastik hareket
Ierini seyrettik. 

Piramit dcmilen ~ekiller, musilti ile 
litm1k jimnastik, yer jimnastikleri 
yap1ld1. Bllhassa bu jimnastikler es
nasmda ikl kolu ve omuzlan iizerin
de dort ki$iyi kald1ran gen~ ve kuv
v~t~i talebeler ~ok alkI$1andilar. 00-
ruluyor ki Maltepe lisl'sinin zabit ol
mak iize.re Harbiyeye gonderdfgl 
gcn~Jer Turk kanma yaklsan saglam 
bir viicudla Ankaraya gfdiyorlar. 

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Yukar1da: Jstiklil ntar!p soyliyea talebe!er, a~g1da: Di.in mektepte yaptlan 
m~ milsabakasuulau btr enstantane 

Bayrak kanununun tatbiki 
~eklini gosterir nizamname 

Bayrak nasd ~ekilecek? _ Mekteplerde, gemilerde, 
resmi dairelerdeki merasim _ Bayrak ne zaman 

~ekilecek? - Bayraga sayga 

Ankara 2 (Ak~) - Muhtelif ve
kaletle:. mum .. SSillerinden milrekkep 
olmak uzere rnllli mildafaa vekaletinde 
~kil edilen komisyon, bayrak kanu
nunun tatbiki $Cklini g0sterir nizam
namc projesini haz1rlam1~hr. 

Buna gore rnilli bayramlarda umu-
rni tatil giinle1inde resmi daire ve 

.. eJdJecek temSil bayra-
rnuesseselere ~ _ ... ., .. nlarda ve 
- b. · k, yagmurlu ~ 
gi uyu ..A1t-ilecek temsll bay-
sert havaiarda \'~~ 

- k'" .. k olacakt1r rag1 ucu b ak re.kme 
Ordu kuvvetierinde ayr Y 

bit k.Umandasm-
rnerasiminde bir za . bu-
da siIAhll bir dizi ~ey~ b~:,i::;~a 

(Deva mi 5 inci s ' 

Gen~lik nas1I yeti§iyor? 
BUyUk genc;lik anketi 

G · hendisleri dok-
enclik nas1l caII~1yor? Istikbalin hukukcular1, mu 1 'k·mya-

torlan, d~ileri, cczncllan, rnimarlan, ressamiar1, heykcltrM, an, 
1 

cam/1cada dola11rlf en 

Adanadan blr giriinfif ve yakalananlardan Tevfik 

Adana 2 (Hususi muhabirimlz
den) - istanbul tevkifhaneslnden 
kacb.ktan sonra Adanada yakalanan 
Abdullah Ye Tev!ik henfiz Adana ha
pJshanesinde mevkut bulunuyorlar. 
:tstanbula sevkleri i~ istanbul mild-
delumumllifinin tahsisat gondermesi 
bekleniyor. iki su~lunun pazartesi, 
yahud sah gunu yola ~lkanlmasi 
muhtemeldir. 

Buglin hapJshaneye giderek Abdul
lah ve Tev!ikle gorilftilm. ikJsl ayn 
ayn h0cerelerde idiler. Abdullah 
meyus bir halde idi. Bir ~y soy
lcmek istemedi. Tevfik nisbetcn daha 
sakindi. Oazetecl oldugumu anlaym
ca dodi ki: 
tanbula gidincc kim bilir neler soru-

- ~1mdidcn sorgula1· bQ$lad1. Is
Jacak, ne kadar ifade vcrcccgiz ... 

Tevfige ~ suali sordum: 
- Gazeteler sizin bir kadmla alA

kamzdan bah.sediyorlar. Bu kadlll 
.slzin ka9znamzi kolayla.,tnnu~. BOy
le bir kadmla munasebetfniz var ma? 
Varsa kimdir soyler misimz? 
. Tevfik soiµk kanhllkla guldu. Son
ra dedi .Id: 

- Evet, ben de bunu gazetelerde 
okudum. Bir kadlnm yardammdan 
bahscdiliyordu. Halbuld bunun ash 
yoktur. Du~ununuz bir kere, uzun 

(Devarru 4 uncii sah.ilede) 

PAZARTESt KONU~MAf,:\RI 

Bir miza~ meselesi 
l'azan: Hasan Ali l'uttl 

{Altmc1 sahifomf de okuyunuzJ 
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[Futbolculara gen~lik ftTingcu• yapdiyor.] -Gazetelerden-

. gerieri, ilim, fen, ooebiyat adarnlan nasll yeti~iyorlar? 

Talebe aras1nda I • 

Bugi.mkii iinivcrsit.c, yiiksek rnektepler 
sll Y~yorlar, nas1l cah~yorlar. Talebcuin 

talebenin hayat1 nedlr? Na
dertleri, ihtiyacia11... Nas1l 

haz1riamyorlar? Nas1I vetisivorlar? 

Me$hUr profes6rler 
. . fta d"'rS oku~urkCll COk tek-

Tanmnu~ profcsorlcrin husus1yetle1 '• 51111 t:: 11 · Talebeyi 
· t · · · ti . ders vermc usu en.· 

1 ar e tlklen kelimcler, yapt1klan JCS e1 · A • • c kendilerinin 
nasll gordilklcri, talebe ve meslekleri hakklnda telakkilen .. v 

Talebel.ik hat1ralar' 
BUyiik bir zcvkle ve alaka ile okuyacag1mz bir anket serisi hazirlad1k. 

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

tesekkLil Iini bildirmistir. 

K0miir sergiai bir miiddet daha 
a~1k kalacak 

Ankara 2 (Ak~m) - Memleketin 
uzak yerlerindeki halkm da ziyaret
lerine imkan vennek iizere Kbmur 
se1gisinin bir muddet uzatilmas1 ka
mrlQ$ffil$tir. Bilindigi gibi sergi 23 
mayISta kapanmak iizere a~llm~ti. 

Mustakbel .kalecl - Say1m, suyum yok eocuklarl. ~mngamm tesirt g~ttl. 



Sahife 2 

( Diin Geceki ve 

Bilbaonun bo§alblmas1 
haz1rbg1 ilerliyor 

lngiltere ~imdiden bu limana 
bir harb gemisi gonderdi 

J_,onclra 2 - Ingiltere. Fransanm 
ymd1mile Bilbaodald kadm, ihtiyar 
ve cocuklan ~hirden ~1karmaga ve 
vapurlarla ba~ka ycrc nakletmege 
karar vermi~tir. General Franko bu
nu kabul ctmcsc bile ingiltere pro- j 
testoyu nazan dikkate alm1yacak, in
giliz filosu tahliyeye il?tirak ede
ce k gemileri himaye edeccktir. Bir 
Jngiliz torpido muhribi ~imdidcn Bil-
bao limanma gitmi~ir. . 

Bilbao 2 - Asilerin tayyarelcri 
Bilbao~u ve ~rin civanndaki miil
tecileri bombardunan ctmi~erdir. 
Tayyareler llrnandaJrJ gernilere ve 
ingiliz torpidu muhrlbine de bom
ba atrm~ard1r. ingiliz muhribi mu
kabeleye haZirlarurken tayyareler r;e
kilmi~lerdir. 

Asilerin tebligi 
Salamanca 2 (A.A.) - Umumi 

karargahm tebllgindc diin Frankist
ler tamfmdan zaptedilen kasabala
nn isimleri say1hyor. 

Tcbligde bundan ba~ka, deniliyor 
ki: Madrid cr.phesinde ~ra deger bir 
~y yoktur. 

Corcloue ccphesi: Marksist milisler, 
el humbaralm ile ta., rruzlar yapm1i;;
larsa da hi\; bir netice elde edemc
mi~lerclir. 

Aragon ccphesi: Teruel rnmtaka
smda hatlanm1zda tashihat yaptik. 

Muhterem misafirimiz 
hareket etti 

Gordiigii samimi kabulden 
c;ok memnun 

Dost ve karde~ Irakm muhterem 
hariciye nazm doktor Naci Elasil 
dun de ~ehrimizde muhtelif gezintiler 
yapnu~tlr. Nazir ogleden evvel Pera
palastan ~1karak otomobille Kopri.iye 
gelmi~ ve refakntinde Irak sefiri bay 
Naci ~evket oldugu halde blr vapur
la Uskiidara ge~nti~tir. 

Muhterem misafirimiz ogleye kadar 
'ttskiidar ve civanm gezmi~ ve tek
rar vapurla Kopriiye doncrek sefirlc 
birliktc Ma~kadaki Irak sefarethane
iine ,gitmi~lerdir. Naci Elasil diin 
ogleye yemegini sefarethanede ye
mi~tir. Ogled.en sonra bir miiddet is
tirahati mUteakip tekrnr gezmege ~1-
kan misafirimiz bu defa otomobille 
Biiyiikdereye kadar gidip gelmi~ ve 
a~am ilzeri otele donerek istirahale 
~ekilmi\)tir. 

Misafirimiz bu sabahki Toros eks
presile Bagdada hareket etmi~tir. 

Dost ve kardel? memleketin hariciye 
nazm istanbuJdan merasimlc ugur
l~1r. 

Doktor Naci El~I Tilrkiyede gor
diigii samimi kabulden dolay1 pek 
mtitehassis oldugunu teld'ar tekrar 
.sOylemi~tir. 

Rumen ordusu 
F rans1z silah f abrikalan 

silah ve cephane verecek 
Bilkr~ 1 - Burada ~!lean Adverul 

gazetesi, Rumen deniz ve hava donan
malan nazin Radu Prlrnesko'nun Pa
risi ziyaretinde Romanya ordusunun 
silahlandmlmas1 hakkmda bir anla~
ma yap1ld1g1ru yaziyor. Anl~maya 

gore, Frans1z silflh fabrikalan , Rumen 
ordusu i~in her tiirlti silaru, askerl Ie
vaztm ve miihimmati temin edecek
lerdir. Bu fabrikalar, Romanyamn 
yaptig1 bu siparl~leri, geciktirirlerse 
veya i!a et.mezlerse Fransa hiikumeti, 
l:endi ihtiyat cephanesinden bunla
ri temin edecektir. 

Bunlardan b~ka, Rumen pilot ve 
teknisyenlerl Fransada talim gore
cekler ve bOylelikle Romanya ordusu 
i~ temin edilecek motorlii kwmla
nn kullam~lanm ogreneceklerdir. 

Vitoria 2 (A.A.) -- Havas ajans1 
rnuhabirinden: Frankist kuvveUer, 
cliln Bask cephesinde ileri hareketle
rlne devam ctmi~erdir. Bu kuvvet
ler, Dermeo admdaki ufak bir lima
m ve dokuz kasabay1 ele gc~irmi~Jei:
dir. 

ltalyan yar ahlan 
Londra 2 (A.A.) - Ccbelilttank

tan bildirildigine gore, fspanyadaki 
son .;arpt~malardn. yarnlanan 180 :ital
yan1 hamil olan bir italyan vapuru 
Cebeliittanktan g~~tir. Bu ya
rahlar, hastanelerin tnmamile dolu 
olmasmdan dolay1 ispanyada tcdavi 
cdilememi~erdir. 

Madrid aene bombardaman edildi 
Madrid 2 (A.A.) - Diln payitah· 

ta 200 den !azla bomba dii~ii~, 
yinni kadar insarun olmesine vc bir 
~ok kimsenin yaralanmasma sebebi
yet vermi~tir. 

Hiikumet milialerinin bir 
muvaff akiyeti 

Andujar 2 (A.A.) - Havas muha
birinden: HukUmet milisleri, saat 
16,30 da Viergc cle la Cabeza ma
bedini i~al etmi~eidir. Buraya 
cikinci Alcazar> clcniliyordu. Huku
met erazisi i~inctc Frankistietin ye
gane mukavemct noktas1 idi. Ve 18 
agustos 1936 danbeli i~inde l ,200 
ki~i mahsur bplunuyordu. 

Bir koyde bir ev y1 k1ld1 
u~ kisi ofdu 

Kazaya sebeb dama 
yayilacak toprag1n bir 
noktaya y1gdmas1d1r 

Aksaray 2 (A~) - Aksaraym 
Alanyurt koyilnde bir ev y1kllm1~, · 
allmda kalan ill( ki~i olmil~tilr. Y1k1-
lan ev, 25 y~larrnda Ahmedindir. 
Ahmed bu evi yeni yaptirnu~b. Da
mma kiremit yeline toprak do~eme
gi muvaflk bulmu~tur. Toprak ak
~m vakti dama ~1kanhm~, f akat or
tahk karard1gmclan bunun yay1l
mas1 ertesi gline bll'k1lm1~tir. 

Ahmed, 18 ya~mdaki kans1 Azmi
ye ve bir y~ndaki ~ocugu ile a~a
gida uyurken geceleyin dam gok
mil~, altmda kalan kan koca ve ~o
cuklan olmii~lcrdir. 

Cumhuriyet mtidde;umumisi B. 
Ali Barut~u kaza mahalline giderek 
tahkikat yapm~hr. Kazaya topra
gm yayilmaym bir yerc yHglmasmm 
sebep oldugu anla~tlnu~t1r. 

Yangin b :-.-Ia n g1c1 
Beyoglunda Bursa sokagmda 38 

numarah izzeddin apart1manmm 
dordilncii katmda 4 numarah dairc
dcn iki pencere arasmdaki b:h ta
Iann tutu~asile yangm ~1km1~, tah
talar k1smen yand1ktan sonra sondii
riilmti~tiir. --- - --- -
Duk de Windsor 

Madam Simpsonla 
~arpmba veya perfembe 

giinii evleniyor 

Paris 2 (A.A.) - Paris - Midi, ya
z1yor: Dii do Vindsorun bu gecc 
Avusturyada Saint Walgand'de kain 
ikametgah1m te.·kedcrek Fransaya 
gidecegi s0ylenmektedir. Dtik, Pa
rise pazartesi giinu ogled.en sonra va
ml olmak niyetindecllr. Pariste bir 
ka~ saat kald!ktan sonra kara tari
kile Cande ~tosuna gitmek i.izerc 
yoluna devam edecektir. Duk, oraya 
pazartesi - sail gecesi vasil olacakttr. 
Temin edildigine gore sab1k madam 
Simpson ve lahik madam Wallis ile 
izdiva~lar1 haft.mm ilk gilnlerinde 
ve en ge~ per~rnbe gi.inil tesid olu
nacakttr. 

AK$AM 

B u 
Riyaziye 1st1lahlan 

Oz Tiirk~e kar,1hklan 
tamamen tesbit edildi 

Ankara 2 (Ak~am - Ti.irk dili tet
kik kurumu riyaziyc 1stilahlarmm 
oz ttirk~e kar~hklanm tamamen tcs
bit etmi~tir. 

Bu suretlc dilimizde bilyiik bir da
va da halledilmi~ bulunuyor. Kabul 
edilen oz Tiirk«;e 1shlahlar he
mcn bas1lacak ve yeni ders y1lmda11 
evvel muallimlere dag1tilacakt1r. 

Ye11i ist1lahlara gore yeniden ha
zirlanacak riyaziye kilaplan da yeni 
ders v1hndan evvel bas1Im1~ olacak
tir. T;lim ve terbiye heyeti mektep
lerde okutturulacak yeni riyaziye ki
taplamu esasen ha7Jrlam1~ bulun
maktad1r. 

Ni.ifus say1m1 
Kati neticelerin ne§rine 

devam ediliyor 
Ankara 2 (Ak~am) - B~vekruet 

istatistik umum mildiirlilgii 1935 de 
yap1lan genel nilfus sayim1mn kati 
ve mufassal neticeleiini ne~re devam 
etmektedir. ~imdiye kadar sayun ne
ticeleri ne~redilen viW.yetlerin say1s1 
on be¢ bulmu~tur. Yirmi be~ vilaye
te aid say1m neticeleri tesbit edilmi~ 
olup bunlarda oniimilzdeki mali yil 
i~nde bastmlacaktir. Geride kalan vi
ldyetlerin sayim neticelerinin gelecek 
mali y1l i~nde ne~redilmesi temin e
dilecektir. Bu suretle 1938 y11I niha
yetinde say1m neticeleri tamamcn 
ne~redilecektir. 

istatistik umum miidilrliigii tara• 
fmdan hazrrlanm1~ bulunan kiililtr, 
ziraat, sanayi, maliye, hususi muhar 
sebe ve belediye istatistikleri de yakm
da bas1lacaktll'. 

istatistik umum mildiirlilgilnce 
~imdiye kadar yap1lan ne.~niyat 97 
cidli bulmu~lur. - - ---

Ba,vekilin Londra seyahati 
So/ya 2 (A~m) - ingiliz kra11-

nm tac; giyme merasiminde bulun
mak ilzere Londraya gidecek olan 
Tilrkiye b~vekili ismet inonilniin, 
mayism altl.SUlda Sofyadan g~ecegi 
bildiriliyor. 

ismet inoni.i Sofya istasyonunda 
b~vekil Kooe ivanof ve diger Bulgar 
hilklimet erkam tarafmdan selamla
nacakbr. Londraya gidecek Bulgar 
heyetine kralm biraderi prens Kilil 
riyaset edecektir. 

A vusturya cumhur 
reisi Pe~tede - --

Viyana ve Pe,te hiiku-
metleri Kii~iik itilafla 

miizakereye giri,ecekler 
IJudape~te 3 (Ak~) - Avustur

ya cumhuITeisi ·M. Miklas, bugiln bu
raya gelecektir. Macar siyasi maha
filindc bu ziyarctin siyasi bir ehemmi
yeti llaiz oldugu beyan edilmektediL-. 
Maamafih, bu ziyaret esnasmda Vi
yana ve Pe~te hiiklimetlerinin Kil\';ilk 
itilaf devletlerile miiza.kereye giri~
meleri meselesinin tetkik ve bu hu
susta bir karar verilecegi soyleniyor. 

- -- ---
Bulgar ordusu --- -

6 may1sta biiyiik bir 
gecid resmi yapacak - ·-
So/ya 2 <Akllam) - Harbiye na

zm general Lukof'un gazetelere va
ki olan beyanatma gore, bu sene Bul
gar ordusunun 6 mayista Hldrellcsteki 
bayram1 mutantan bir surette kutla
nacakt-1r. Kralm huzurunda yaplla
cak buyilk askeri ge"id rcsmine piya
de, topc;u, silvrui, donanma kttaat1, 
motorlil k1s1rnlar ve tayyareler i~tirak 
edeceklerdir. 

Askerin ge~ecegi caddelerde halk 
i~in, tribilnler yap1hyor. Resmi g~ide 
zabitler, ilk defa olarak yeni iini
formalarile i'tirak edeceklerdir. Bu 
askeri bayram milnasebetile. Kral Sof
ya gamizonu k1taatma yeni sancak
lar tevzi edecektir. 

3 1'1ayis 1937 

Telgraflar ] 

lngiltere ile japonya 
<;in i§inde anla§iyorlar 
Bugiinlerde iki hii.kumet arastnda 

l andrada miizakerelere ba§lanacak 
Londra 3 (A.A.) - Sunday Times 

gazetesi, Uzak doguda ingiliz - Ja
pan te~iki mesaisinin tekrar tesisi 
i!;in yakmda ingiliz hiikumetile Ja
ponyanm Londra bilylik el~isi arasm
da mtizakerelere ba~Ianacag1m iddia 
ediyor. 

Gazcteyc gore, biiytik el!;i, pek ya
kmda Ginin ekonomik vc mali umram 
meselesini milzakere edecek vaziyette 
olacagm1 miiste~ara bildirmi~tir. Ja
pan piam mucibince, Japonya <;inin 
toprak bilti.inltigune riayetc mecbur 
olacak ve Japonyanm ~imali Qindelti 
ekonomik ve stratejik menfaaUeri ta-

nmacak, bununla beraber bu hal Man
~ukuo'nun tamnmasm1 behemehal 
i~tilzam etmil? olm1yacak, <;ine bir in
gaiz - Japan - Frans1z- Amcrika ikrazt 
yap1lacak ve <;in ile Japonya arasmda 
dostluk miinasebah daha slk1 kiiltur 
milnascbetlerile inki~af ettirilecek
tir. 

Gazetc, bu mahiyette bir Japon • 
planmm ingilterede ihtiyatll olmakla 
berabcr iyi kar~l~nacaguu vc fakat 
ingilterenin ve Amelikarun muzahe
ret ve muva!akatini almadan uzak 
dogu ig.in hie bir te~ebbtiste bulun
m1yacagm1 zannetmcktedir. 

1 May1s her taraf ta 
siikllnet itinde gecti 

Nevyorkta 200 bin ki§i niimayi~ yapt1 
fa~izm aleyhinde nutuklar ·soylendi 

Nev - York 2 (A.A.) - 1 Mayis mil
nzsebetile yaptlmas1 mutad olan fen
likler, biitiin Arnerika dahilinde ha
disesizce g~mi~tir. 

Nev - Yorkda takriben 200,000 ~
den miirekkcp bir als.y, Entemasyo
nali terenn iim edere k ve ispanya 
amelesine yardun edilmesi talebini 
nat1k bayraklar ta.pyarak ~rin cad
delerini dola~mt~br. Ge~ldin sonun
da runele liderleri, nilmayi~~ilere hi
taben nuluklar soylemi~ler ve !~> 
me hilcum etmi~lerdir. 

Fransada 
Paris 2 (A.A.) - Zab1ta, dtin 

Champs-Elysees'de Etoile tak1 zaferi 
altmdaki m~eyi canlandlrmak i~in 
oraya gelmi~ olan niirnayi~ileri da
g1tm~tir. Zab1ta, yollarma devam 
ctmekten imtina eden blr~ok kimse
Ieri tevkif etmi~tir. 

Diln saat 17 de Voltaire meydamn
da 1 May1s alay1 Frans1z sosyal fir
kasmm daimi merkezinin bulundu-

Filistin toplant1s1 
geri kaligor 

Ingiltere laz1m gelen 
raporlan ve vesikalan 

hazirhyamam1~ 

Cenevre 2 (A.A.) - Milletler Ce
miycli genel sekreterlig:, mandalar 
komisyonunun Filistin mesclesini 
tedkik edecek olan fevka.Iade toplan
t1smm 31 may1sta yap1lacag1m ve 
ingilterenin talebi iizerine bunun b~
ka bir tarihe bJrakild1g1m bildirilmek-

tedir. 
ingiltere, evvclcc hesap edilmemi~ 

olan bazi ~erait dolayisile zamanm
da ltizumlu raporlan ve kararlan 
veremiyecegini ile1i sill'miil?Uir. in
giltere, komisyonun toplantJSJ i~in 
kati bir tarih te tesbit eylemernekte, 
fakat komisyonun temmuz sonlanna 
dogru toplanmasn1m kabil ola.bilece
gini umit etmektcdir. 

Tokyoda buhran 
Haya~i kabinesi intihabatta 
maglub olmas1na ragmen 

~ekilmiyecek 

Tokyo 3 - Haya~i kabinesi son 
mebus intihabmda magliib olmasma 
ragmen ordunun itimad ve miizahe
retine gilvendigi i~ln istifa etmiyecek
tir. 
Hay~i kabin ~sinin kanunu ~asi 

hiikilmlerini ~ignemesinden en~e 

ediliyor. 

gu bir kah\·enin oni.inden gec;erken 
ufak bir hadise olm~ur. Nlimn)i~ 
~iler, hasmane bir taklm bagn~a
larda bulunmu~ardir. 

Bunun tizerine bir arbede ~1km1~
tlr. Bir iki sandalye kl~tir. Fa
kat p~tron, kahveyi kapatm~ ve bu
nun uzerine silkfmet teessiis etmi~tir 

ingilte rede 
Londra 2 (A.A.) - Diln ~am, 1 

MayIS miinasebetile Haydpark'da sol 
cena11 partileri tarafmdan tertib edil
mi~ olan niimayi~ 60,000 ki~ i~tirak 
etmilitir. Bu rakkamm rnisli names
bukdur. 

Kabul edilen bir~ok karar suretle
rinde nakliyat ve komiir madenleri 
amelesinin grevleri tasvib olunmu~
tur. 

Miihim mikdarda polis kuvvetleli 
sef erber edilmil? idi, fakat bu kuvvet
lerin miidahalede bulWlDlalanna lii
zum has1l olma.rruJ?tlr. 

Hollivutta 
stiidgolar kapand1 

Sinema endiistrisinde 
~ah§an 10 bin ki§i 

grev yap1yor 
HolZivut 2 (A.A.) - Sinema endfis.. 

trisinde '1ah~an on bin ~i, eger sen .. 
clikalan tanmmazsa, grev ilan ede-
ceklerini kati surette bildirmi~tir. 

Dort sendika, yani dekoratOrler, res
samlar, berbcrler ve desinatOrler. 
grev ilanma ¢mdiden bM,lam1~Iar, 

stiidyolar onilne bek~ller ve gozcliler 
dikmi~lerdir. ~ 

Akt0rle1in bu greve ~Urak edib 
etmiyecekleri daha belli degildir. 
Maamafih aktor birligi, bu ihtimal 
uzerinde milzakerelerde bulunmu~
tur. 

Bu birligin idare heyetfnde, Ravert 
Mongommery, James cagney, Joan 

Cravford, Boris Karloff vc Chester 
Morris vard1r. 

Hindistanda 
Ihtilalcilerle· yeni 
'rarp1~malar oldu 

Londra 2 (A.A.) - Simladan all• 
nan haberlere gore, Keysera vadi• 
sinde ihtilalciler ile ikinci ingiliz • 
Hindli piyade f1rkasi arasmda vu
kua gelen c;arp1~mada yilz kadar ih· 

tilalci olmu~. ingilizler ise dort ol" 
ve on dort yarall vermi~tir. 
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l STANBUL HAYATI: 

Zay1fllt1n ve 
fltmanllt1n kolay1 

!jlElliR DABERLER. I 
I G~enlerde bir ahbab ogle yemegl· 
be ~imn1't1. Ailesi efradile sofraya 
Pturduk. Evin tos toparlak kii~iik ba· 
Jam fukur tabaguu aizma kadar 
~rba ile doldurarak iizerine yarun li· 
lllon stktL Babast izahat verdi: 
I - KlzlDl biraz ~~manbktan sikl· 
yetfi. Doktor da zayiflamas1 muvaftk 
olacagm1 s0yledi. ~inuli perhis yapa· 
yor. Limona viicudu zaydlatar, dedi· 
ler de fOrbayi limonla i~yor. 

OtobOs sef a rleri 
Otobiis i1ligecek 
hat/ara dair bir 

proje haz1rlan1gor 

Likar gerine 
parke ci/tisi ifmi1 
Deh§etli sancdar i~inde 

hastaneye kald1rdd1 
Diln Simi admda bir gene laz Bey

oglunda ahbaplarmdan birinin apar· 
tunamna misafirlige gitm~tir. Simi 
bir arallk masarun ilstilnde bir likor 

Yugoslav taleba 
Belgraddan 

dii.n de bir kaf ile 
talebe geldi 

1 0 suada dostumun kaym valdesl, 
yamnda oturan zayif nahif torunu 
kii~iik baym fOrba tabaflw fekti. 
Diger yanm limonu da torunun ~r· 
basma s1karak mmldandl: 

Belediyenin, Avrupadan getirtecegi 
200 otobils i~ bir kanun projesi ha
Zll'layarak vekllete gondercligi ma-
Itlmdur. 

Kanun projesi, Avrupadan getiri· 

~~ gormii$, bundan bir fincana 
koyarak icmiftir. 

Belgrad ticaret mektebi talebele
rinden miirekkep bir kafile de diln 
sabahki konvansiyonelle ~ .. "'hrimize 
gelml~ ve Sirkeci garmda istanbul ti
caret mektebl talebelerl tarafmdan 
samimiyetle kar~1lanm1~tir. Misafir 
talebclere diln ogle ilzeri Galatasaray 
liseslnde bir ziyafet velilmi~ ve ye
mekte bfr giln evvel gelen Ni~ tica· 
ret mektebi talebeleri de bulunmu~-

- K1z zaylflasm, oglan ~i~manlas1n 
diye ~l!}lyoruz. Limon i~ a?f'· 
Hadi oglum, ek~ e~i ~orbayt i!; de 
~tahm a~dsm .• 

Iecek otobilslerin giimrtik resmi veril
memesini temin eclecegi.nden belediye, 
proje Mille~ m~llsi~den ~1kmadan 
otobiisler i!;In b1r muessese 1Ie anlq-
malc !ikrinde degildir. 

Hazirlanan IAyiha bugilnlerde tet
kik eclilmek ilzere Devlet :;liirasma ve

riJecektir. 

Oen~ .klz biraz sonra yanh~llkla ze
hirll bir parke cilasiru Jctiginl anla
ymca doktora ko~mll$tur. Matmazel 
Simi deh~tli sancllar arasmda has
taneye kald1rllm1$tlr. 

9'irketi Hayriyenin yeni yapbrd1i1 
vapurlar 

lard1r. • 
~rbadan sonra et yemegi geldi. · 

Kii~iik bayanm tabagma etin yagsis 
yerlerinden ayrildL Babas1 izab et\l: 

- 'l"agh et ~i~nbk verdigi i!;in 
lazuna etin yags1zlanm ayinyoruz. 
Yavan et her halde zarar vermez. 

Belediyenin otobils i~letmege karar 

dimnden haberdar olan bazi ecne-ver &~· di 
bi muesseseler, bele .. yeye uz~ vad_e-

~irketi Hayriyenin Hallcte yapt1r
malcta oldugu vapur eyliil ortalarma 
dogru ikmal edilecektir. Vapur ikmal 
edlldikten sonra derhal sef erlere ba.t-

Biiyiik bir samimiyet ve karde~lfk 
havas1 icinde ne~e ile ycnen ogle ye
megini miiteakip saat l4 de Adalara 
gidilmi~ ve Tilrk talebe1er Yugoslav
yall arkad8.$Iarima ak~ama kadar A
dalari gezdirmi~lerdir. 

Bi.iyiik anne durur mu ya? Saban· 
dan ay1rd1fl kocaman yavan et par· 
~alarm1 kii~iik baym tabagma koydu: 

li }trediler ile o_tob~ vermege talip 
lduklaI'1lll bil~ler ve bazi tek

~fl rde de bulunmU$Iardi. :;limd.J be
~ec:ye bu tekli!leri tetkik etmege ba,-

1 ltyacak ve ~irketin Halicteki tersane
Sinde ikinci vapurun in~asma b~la
nacaktir. 

Talebeler ak~am saat 7 ye dogru is· 
tanbula donmii~Ier, bir klsm1 Istan· 
bul, blr k1sm1 da Galatasaray lise
~inde misafir edilmi$lerdlr. Yugoslav
yal1 misafirlere bugiln de Galatasa
rayda bir ogle ziyafeti verllecek ve 
sonra s1ra ile muallfm mektebi, Sel
~uk k1z sanat mektebf, ilniversfte ve 
yilksek ticaret rnektebi gezdirilecek-

- Yavrucak zaten pek az yemek 
yiyor. Etin yaglanm yiyip de midesl· 
ni bozacagma lop lop et yesin de top 
top et baglasm .. 

tir Bundan b~ka otobilslerin 
1~ hangi semtlerinde i~eyecegl et
:rmda da bir proje hazrrlanmakta-

Yap1lacak olan ikinci vapur da ay
nen ~imdiki vapurun e~l olacaktir. 
Bu vapurlar on ikl mil siiratfndedir. 

bilir mi? 

GOrilyorsunuz ya renk ve boya de
nilen ~y hayatumzda giinden gilne 
miihim mevki abyor. Bilhassa boya. .. 
Far.kmda degilis amma boya hayat1· 
m1za son derce hikim .. ~yle etrafaru
za bir balamz, boyanm derhal hald
mi~Uni goriirsiinuz. l'afb goriinsiin 
diye ta\'Uklann alt tarafm1 sa
n_va boyayanlar \'a~ BeledJye 
cezalannm yiizde bilmem ka~IDI 
ooyle boyah tavuklardan alman pa· 
ralar t~kil ediyonnu~. 

- Bay, Jazma salata yemesini sik 
sak ihtar ediyor: 

cllr. !;Iknca belediye hemen blr 
~:S, a!;acak ve 200 otobilsil 

rnun t· 

~irketi Hayriye bunlardan sonra 
tersanesinde baz1 tadilAt yaparak da
ha buyilk vapurlar in~a etmek kara
nndadll'. 

tir. - K111m salatayi ~ok ye. Sirke \"ii· 
cudu zayirtatir. Zay1fiamak isteyenler 
daima sirkeli yemekleri tercih etmeli· 
dirler .. 

derhal getirtecek ir. 

Dokuzuncu i~letme 
~ark 1imendiferlerinin 

bir~ok pislikleri kald1nlda 

Sandaldan ~1karken .. Ticaret mektebinden sonra mlsafir
ler Topkap1 ve Asanatika miizelerfni 
goreceklerdir. 

Biiyiik bayanm telil1• daha fazla. 
Kendi oniindeki salata tabaguu da 
erkek torununun oniine siirerek t~· 
,·ikediyor: · 1 t demlr· 

Kucag.ndaki ~ocugu 
denize dii1iirdii, ~ocuk 

kurtanld1 

-------
Kur,un h1rs1z1 

- Evladim. Sirke t,tah a~. mide 
bastmr. Bol bol salata al kl, iftalun 
a~1lsm de yemeji bol ye. BOy1elilde 
~~manhyacaksm ... 

:;lark ~imendif erlen :oev e do-
yollan idaresine g~tik~ .~nra al· 
kuzuncu i~letme mtidilrlugu ~ 
tmda bir miidiirliik ~~~ .. e. bil)'iit 
Dokuzuncu i$}etme mudurlugil 

Kasunpa.,ada oturan Naciye lsmin· 
de bir gene kadm diln Fenerden blr 
sandala blnmi$, Kas1Dlp8.$aya ge~ 
~tir. 

Bir caminin kur1unlarin1 
sokerken yakaland1 

Diln gece Fenerde Fethiye camisi
nin kubbesl iistilnde bir golgenin do
J~tigi goriilmu$tilr. Polisler derhal 
caminin kubbesme c1krm~Iardir. Me
murlar 50 y~mda Habfbullah ad.in· 
da bir adamm kubbenin ktulunlan
m saktilgilnil gorm~lerdir. Habibul
lah yarunda 25 kilo kur~unla beraber 
yakalanml.$, kubbeden indhilm~tir. 

Taze goriinsiin diye blllaklann h· 
Jaklanru Junnmya boyuyol'lanm~ ... 

«Halls ferbeb dtye saidan bJr ~k 
i~kilerin boyah sudan illard oldufu 
maJllm HaJis, sat diye aldljunnr bir 
~ok ~ylerln nlha,et bJse blr IN>ya gil· 
zellifi ifinde sunuldufunu gorilyonn. 
(:Gk defa paraJar boyaya gldiyor, n 
nihayet kalblerf yalap tuttqturan, 
gen,Jerl oliimlere siiriWJyen blr ~k 
giizellilderin sadece bir boya giizellijt 
oldugunu da goriiyoruz. 

Plav geldi. Bay baba, kizmm ta· 
bagm1 doldurdu: 

- Y c k1ZJm. Plav ~i~manlahr, der· 
ler anuna, korkma. Yemekten sonra 
iki bardak ~y isiersin bu zaran telifi 
eder .. 

Biiyiik bayan da kiiriik baym ta· 
baguu doldurdu: 

- Ye yavrum. Pla\'1 bol ye de'~ 
mania .. 

Hamur taths1 da kii~iik bayanm 
perhizine dokunmadl. Bahasa, yemek· 
ten sonra bir ~Y daha i~rse bunun 
da zarar venniyecegini sayledi. Tabit 
biiyiik bayan da erkek torununa tat
~ dilimlerini yutturdu. Tath yiyerek 
~L~manhyacakmlf. Yemekten sonra 
~ay getirildi Kil~ bayan zaylfla· 
mak i~in, kil~iik bay da ...,.,anlamak 
i~n ii~r bardak ~Y f~er .. Meter 
midemiz telikkilerimize gore ~
yormm; da haberimiz yokmu~. C.R. 
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Harb maliillerinin terfihi 
Harp mahillerinin terfihi i~in hiikll· 

rnet~e bazi kararlar verilmek iizere 
oldugu haber almmi~tir. Eski devlrler 
h _arp rnahillerinl ~ok ihmal etmi~ler
di. Cumhuriyet idaresi bunlan da hi· 
rnayesi altma alch, malullerin terfihi· 
ni d~iindil. Bugtin harp rnalulleri es
kisi gibi balams1z bir halde degiller
dir. Maamafih hiikflmetimiz bunlarm · 
daha ziyade terfihlerini d~ilrunilf
tiir. Yalanda bu hususta katt karar 
verilecektir. 

blr faaliyetle ~altfDU1ga ~~ 
:?ark ~imendiferleri idafesi tL Bil· 

yonlarla hi~ alAkadar o~d idi. 
tiin istasyonlar peri~ bir ht ~ 
Birgok bekleme yerJerinde 0 u ~et-

Sandal Kasimp~a iskelesfne yana.,
t1gi s1rada Naciye kucagmdaki ~u-

. glle beraber karaya ~lkmak istemiftir. 

kanape bile yoktu. ~~= intiza... 
me, hattm sa.g1amhg1,sef :ieyeti lle de 

k dar istasyontarm v 
mi 8 · t bul ile Uzun· 
alakadar olmu.ftur. ~ .1!'11 istas onJar 

Bu esnada gene kadm her nastlsa ku
cagmdaki ~ocugu denize d~ilf
tiir. 

Zavalli ~ocuk baygm bir halde de
nlzclen ~1kanlm1~ ve hastaneye g0n
derilmi$tir. 

ko rii arasmdaki butun Y 
te!ulenmi~. onlerine bah~eler yapd-

Illl~ttr. da va· 
~k ~mendif erlerl zamanm ejildf. 

gonlar kA!i derecede temiz d temfs
DokuzunCU ~etm vagonlann 

a-lati BU h&tta se
llgini de temin e"""'i' r. :fstanbul fie 
yahat edenler, bilh&M& oturanJ&l'• 
Kil~ilk~Ianece aras~da sonra bat
devlet tdare.Sine ~ti ~emmeliyet
tm idaresinde gOlill: :retierln indi
ten ve aynl zaJD.811 emnundurlar. 
rllmesinden eok m -

- • _..... &enzin •tef 
Elbi.etini 1iJ.-eD 

d -n•ID ~drtJ 
al 1, 'Nazmiye apartuna· 

Diln ~k~ aievJer ~Iktiil P 
nmm bir Icatul f tfaJye ye~tir. 1t-
1iilmii~, hemen den aievler ~1kaD kata 
faiye pence~ --1r1n1n ~yle ~
sondiirllli1$tur. Y11&'6 ... --

gi anI~ftir: turan1ardan bir .ta-
ApS:::da si:nek tctn kull&Ddlfl 

din el J.n1 yere devtrmiftir. Bu es-
benzin ~ :laDllf ve etraftaki flf" 
nada benzin par~~· 
yalar yanznaia 

• 

Oniversite talebeleri 
Memleket i~inde ve dt11nda 

seyahatler yapalacak 

"ttniverslte talebeleri bu sene mem· 
leketi Yakmdan gorWilp, tedkiklerde 
bulunmak iizere muhtelit tstlkamet
Ierde grup hallnde seyahatlere ~tk&· 
caklardir. 

Bunlardan i.ld grup Anadoluya gl· 
c1ecek, blri Akdeniz, digeri Karadenls 
havzalarmda tedkilder yapbktan 
sonra her i.ld grup da f8Cka gldecek· 
!er ve Ankara yolile :tstanbula done
ceklerdir. 

Bundan b~ka ecnebt memleket
lere de seyahatler yapllaCaktlr. Bu se
ne fie grup ayn ayn Aimanya, Fran· 
sa ve lsvicreye gidecektir. Bu sene 
Anadolu seyahati yapan gruplar ge
lecek sene Avrupa seyahatlne ~tk&· 
caklarchr. , ..,. ••o•J'• .-are ... 

Calataaaray talebe'1inin reaim 
1ergi1i a~1ld1 

Galatasaray lisesi resim talebelerl 
mektepte gilzel bir sergi viictlde ge
tinni~lerdir. Sergi dun saat 15 te tO
renle ~ilini., ve davetlller tarafmdan 
gezilml~tir. Sergide muvaffak olmu, 
miiteaddid eserler vardir. Gene isU
dadJan tebrik ederiz. 

H~iilerin muayeneaine batlan1yor 
Biltiln OJcU ve tart.I Alctlerinin bu

gilnden ltibaren senellk muayenele
rine b8.$lanacak ve saflam o1anlan 
damgalanacakt1r. 

Saglam ~Ilomyan Aletlertn kulla· 
mlmas1 yasak edileccktir. 

Bir 1arhof, gen~ bir k1zi yaralad1 
Kilzun isminde bir adam diln gece 

korkiitilk sarho~ oldugu halde Kasun
P8.$8da oturan Zeynep isminde 18 ya
~mda bir gene klzi ~ ile kollann
dan yaralam1$t1r. KAzun yakalanm!f
tll'. 

Zeynep hastaneye kaldmlmi.,tir. 

Bakimz.. Boyaya avu~ dolu para 
\•eriyonaz.. ~k dda boyaya ipk olu

yorus, boya i~in ne f edalirhklar ya· 
p1yoru1. Ne hikmettir his lnsan1ar .... 
yaya ~k ehemmJyrt ftl'lrls. Boya 

goriinmiyen blr hiikiimclar... Rafmd
Ju Boya hazretlerl.. - H.F. .................... ,_ ..... 1111111111 ..... 

Arifiye kO, Eietim kurumu 
lzmit (~) - Arlfiyede koy 

Egetim kurumu, bugiin vall ve parU 
b~aru B. HAmld Oskay tarafmdan 
buyilk merasimle ~lid.I. Bu milnase
betle nutuklar 80ylend.J. 

0en,1erln, yurda, ulusa, koylilye 
faydah olmalan ~un a&lerle an
latlldi. 

B. HAmid Oskay me-ktebi gezd.I. 
gordugil milkemmeliyetten dola11 
maarif miiduril B. Kemal Ahmedi teb
rlk ctti. 

Kurs altl ay devam edecekUr. Bu
radan diploma alanlar, koyiin hem 
hoc8.Sl ve 11em de elemam olacaklar
chr. 

Aynca 15 giin devam etmek ilzere 

muhtarlar icln de bir kurs ~lld1. 

·.. Dikkat ediyor musun bllmem 
bay Amca, son zamanlarda1 vitamin 
merala kalmadl ... 

... Neydi o blr zamanlar, kime mer-1 
hab& desen vitaminden bahsederdil .• 

.•. Nereye bak:san vitatnm, nereye 
gltsen vitamia ..• 

... Hangl gazeteye el atsan vitamin 
goriirdlinl... Halbuld ~mdi kimsede 
bu allka yokf. •• 

B. A. - iktfsadl buhran azald1 d& 
ondan! ..• 

- ? .................• 
B. A. - .MalQm a vitamin nazarl· 

yesf, Insana meyvalarm kabuklaruu 
da yedirirl .•• I 



Sahi!e 2 

Bilhaonun bo§alblmas1 
haz1rbg1 ilerliyo 

ngilte e ~imdiden bu limana 
bir harb gemisi gon erdi 

IA>ndra 2 - ingilterc. Fransanm 
ya1 dmlile Bilbaodaki kadm, ihtiyar 
ve c;ocuklan ~irden c1karmaga ve 
vapurlarla ba~ka ycre nakletmege 
karar vermi~tir. General Franko bu
nu kabul etmese bile fngillere pro
testoyu nazar1 dikkate alllllyacak, in
giliz filosu tahliyeye i~tirak ede
cek gcmileri himayc edecektir. Bir 
ingiliz torpido muhribi ~imdiden Bil-
bao limanma gitmi~ir. . 

Uilbao 2 - Asilerin tayyareleri 
BUbaO)'ll ve ~hrin civanndaki mill
tecileri bombardzman etmi~erdir. 
Tayyareler limandald gernilere ve 
ingiliz torpidu muhrlbine de bom
ba atnus1ard1r. ingiUz muhribi mu
kabeleye haz1rlamrken tayyareler ~e
Jrilrni~lerdir. 

Asile rin tebligi 
Salamanca 2 (A.A.) - Umumi 

karargahm tebliginde diin Frankist
ler tarafmclan zaptedilen kasabala
nn isimleri say1hyor. 

Tebllgde bundan ba~, deniliyor 
ki: Madrid C"phesinde i~ra degcr bir 
~ey yoktur 

Cordoue ccphesi: Marl"..sist milisler , 
el humbaralaiile taurruzlar yapm1~
larsa da hi<; bir nctice clde edemc
mi~Ierdir. 

Aragon cephesi: Temel mmtaka
smda hatlanmizda tashihat yaptik. 

Muhterem misafirimiz 
hareket etti 

Gordiigii samimi k ahulden 
c;ok memnun 

Dost ve karde~ Irakm muhterem 
ha1iciye nazm doktor Naci Etasil 
di.in de ~ehrimizde muhteli! gezintiler 
yapnu~br. Naz1r ogleden evvel Pera
palastan ~1karak otomobille Koprti.ye 
gelmi~ ve refakatinde Irak sefid bay 
Naci ~evket oldugu halde bir vapur
la Uskiidara ge~mi~tir. 

Muhterem misafirimiz oglcye kadar 
Uskiidar ve civanm gezrni~ ve tek
rnr vapurla Koprflyc donerck sefirlc 
birliktc Ma!Wkadaki Irak scfarethane
sine _gitmi~Ierdir. Naci Elasil diln 
ogleye yemegini sef arethanede ye
mi~tir. Ogleden sonra bir mtiddet is
tirahati muteakip tekrar gezmege ~1-
kan misafirimiz bu def a olomobille 
Bilyiikdereye kadar gidip gelmi~ ve 
a~am ilzeri otele donerek istirahate 
~ekilmi~tir. 

Misafirimiz bu sabahki Taros cks
presile Bagdada hareket etmi~tir. 

Dost ve karde~ memleketin hariciye 
nazm istanbuldan merasimle ugur
larum~br. 

Doktor Naci EI€i$\l Tiirkiyede gor
diigii sarnimi kabulden dolay1 pek 
miitehassis oldugunu tektar tekrar 
roylemi~tir. 

Rumen ordusu 
F rans1z silah f abrikalari 
silah ve cephane verecek 

Bii'Jcre~ 1 - Burada ~Ilcan Adverul 
gazctesi, Rumen dcniz ve bava donan
malan nazin Radu Prlmesko'nun Pa
risi ziyaretinde Romanya ordusunun 
silahlandmlmas1 hakkmda bir anla~
ma yap1ld1gim yaziyor. Anla~maya 

gore, Frans1z silah fabrikalan, Rumen 
ordusu i<;in her turli.i silfilu, askeri le- . 
vazun ve miihimmati ternin edecek
lerdir. Bu fabrikalar, Romanyanm 
yaptig1 bu sipa.ii~leri, geciklirirlerse 
veya ifa etmezlerse Fransa hiikumeti, 
l:endi ihtiyat cephanesinden bunla
n temin edecektir. 

Bunlardan b~ka, Rumen pilot ve 
teknisyenleri Fransada talim gore
cekler ve ooylelikle Romanya ordusu 
i~in temin edilecek motOdii klSJ.mla
rm kullan1~lanm ogreneceklerdir. 

Vitoria 2 (A.A.) - Havas ajans1 
muhabirinden: Fmnkist km·vetler, 
diln Bask cephesindc ilcri hareketle
rine devam ctmi~erdir. Bu kuvvet
ler, Dermeo admdaki ufak bir !ima
m ve dokuz kasabay1 elc ge~irmi~ler
dir. 

italyan yarahlari 
Londra 2 (A.A.) - Cebelilttank

tan bildirildlginc gore, ispanyadaki 
son Ca.l'PI~malardn yaralanan 180 ital
yan1 hamil olan bir Italyan vapuru 
Cebeliittanktan ge~mi~ir. Bu ya
rahlar, hastanclerin tamamile dolu 
olmasmdan dolayi ispanyada tedavi 
cdilememi~erdir. 

Madrid gene bombard1man edildi 
lndrid 2 (A.A.) - Diin payitah

ta 200 den fazla bomba dil~1i.i~, 
yirmi kadar insanm olmesine ve bir 
~ok kimsenin yaralanmasma sebebi
yet vermi~r. 

Hiiklimet milislerinin bir 
muvaf fakiyeti 

Andujar 2 (A.A.) - Havas muha
birinden: Htikurnet milisleri, saat 
16,30 da Viergc de la Cabeza ma
bedini i.$gal etmi~le1dir. Buraya 
cikinci .Alcazar. dcniliyordu. Hi.iku
rnet erazisi i~imlc Frankist1erin ye
gane mukavcmct noktas1 idi. Ve 18 
agustos 1936 danberi i~nde 1,200 
ki~i mahsur b~lunuyordu. 

Bir koyde bir ev y1k1f,d1 
uc kisi oldu . -----

Kazaya sebeb dama 
yayilacak toprag1n bir 
noktaya y1gilmas1d1r 

Aksaray 2 (Ak~'lm) - Aksaraym 
Alanyurt koyunde bir ev y1k1lm~, · 
altmda kalan i.ic; ki~i olmi.i~tiir. Y1k1-
lan ev, 25 y~lannda Ahmedindir. 
Ahmed bu evi yeni yapbrm1~b. Da
mma kiremit ye.rine toprak do~cme
gi muvaf1k buJmu~ur. Toprak ak
~m vakti dama c;1kanlm1~, f akat or
tallk karard1gmdan bunun yay1I
mas1 ertesi gtinc birk1lm1~tir. 

Ahmed, 18 ya~ndaki kans1 Azmi
ye ve bir ya~mdaki ~ocugu ile a~a
g1da uyurken gecclcyin dam c;ok
mil~. altmda kalan ka11 koca ve c;o
cukla11 Olmii~erdir. 

Cumhuriyet mtiddc;umumisi B. 
Ali Barutc;u kaza mahalline gidcrek 
tahkikat yapm~tir. Kazaya topra
gm yay1Imaym bir yerc ynglmasmm 
sebep oldugu anla~lrru~tir. 

Yan gm b rf lang1c1 
Beyoglunda Bursa sokagmda 38 

numarah izzeddin apartimanmm 
dordilncil katmda 4 numaralI daire
dcn iki pencere arasmdaki k.hta
la11n tutu~masilc yangm ~1km1~. tah
talar ktsmen yand1ktan sonra sondii
riilmii~tiir. - --- ----
Duk de Windsor 

Madam Simpsonla 
~ar~amha veya per~embe 

giinii evleniyor 

Paris 2 (A.A.) - Paris - Midi, ya
z1yor: Dil do Vindsorun bu gecc 
Avusturyada Saint Walgand'de kain 
ikametgrunru tc:·kederek Fransaya 
gidecegi soylenmektedii·. Duk, Pa
rise pazartesi giinil ogleden sonra va
sll otmak niyetindedir. Pariste bir 
ka~ saat kaldlktan sonra kara tari
kile Cande ~tosuna gitmek iizere 
yoluna devam edecektir. DUk, oraya 
pazartesi - sall gecesi vasil olacaktir. 
Temin edildigine gore sab1k madam 
Simpson ve lAhik madam Wallis ile 
izdivac;ian ha!t.:'lnm ilk gilnlerincle 
ve en g~ per~rnbc gilnii tesid olu
nacaktlr. 

AK~AM 

Riyaziye 1st1lahlan 
Oz Tiirk~e kar~1bklar1 
tamamen tesbit edildi 

Ankara 2 (Ak~an1 - Turk dili tet
kik kurumu riyaziye 1shlahla11nm 
oz tilrki;e kar~1hkla11m tamamen tes
bit etmi~tir. 

Bu suretlc dilimizde bi.iyuk bir da
va da halledilm~ bulunuyor. Kabul 
edilen bz Ti.irk<;e ishlahlar he
men bas1Iacak ve yeni ders y1I111dan 
evvel muallimlerc dag1blacaktir. 

Yeni ishlahlara gore yeniden ha
zirlanacak 1iyaziye kitaplan da yeni 
ders yllmdan evvel bas1Im1~ olacak
hr. Talim ve terbiye heyeti mektep
lerde okutturulacak yeni riyaziye ki
tapla11m esasen hazirlam11;i bulun
maktad1r. 

Nilfus say1m1 
Kati neticelerin ne~rine 

devam ediliyor 
.Ankara 2 (Ak~am) - B~ckruet 

istatistik umum mildiirli.igii 1935 de 
yap1lan genel ntifus sayimmm kati 
ve mufassal neticelelini ne~e devam 
etmektedir. $imdiye kadar say1111 ne
ticeleri ne~redilen vilayetlerin say1Sl 
on b~i bulmu~tur. Yirmi be~ viiaye
te aid sayun neticelerl tesbit edilmi~ 
olup bunlarda oniimiizdeki mali y1l 
i~nde bastmlacakbr. Ge1ide kalan vi
Iayetlerin sayim neticele1inin gelecek 
mali yil i~inde ne~redilmesi temin e
dilecek t:ir. Bu suretle 1938 y1h niha
yetinde sayim neticcleri tamamcn 
ne~redilecektir. 

istatistik umum rnildiirlilgii tara
fmdan haz11-Ianm1~ bulunan killiltr, 
ziraat, sanayi, maliye, hususi muhar 
sebe ve belediye istatistikleri de yakm
da basllacaktir. 

istatistik umum mi.idilrlilgilnce 
~irndiye kadru.· yap1lan ne~riyat 97 
cidli bulmu~tur. - - ---

Baf\'ekilin Londra seyahati 
Sofya 2 (A~am) - ingiliz krall

nm ta~ giyme merasiminde bulun
mak ilzere Londraya gidecek olan 
Tiirkiye b~vekili ismet inonuniln, 
mayIBm alt1smda Sofyadan ge~ecegi 
bildiriliyor. 

ismet inon~ Sofya istasyonunda 
b~vekil Kase Ivanof ve diger Bulgar 
hilkiimet erkam tarafmdan selamla
nacaktir. Londraya gidecek Bulgar 
heyetine kralm biraderl prens Kiril 
riyaset edecektir. 

A vusturya cumhur 
reisi Pe~tede 

Viyana ve p-;~ hiiku
metleri Kii~uk itilafla 

miizakereye giri~ecekler 
-· 

Uudapc~tc 3 (Ak~m) - Avustur-
ya cumhurrei~i ·M. Miklas, bugiin bu
rava gelecekt1r. Macar sivasi maha
fillndc bu ziyaretin siyasi bir ehcmmi
yeti haiz oldugu beyan edilmel~tedir. 
Maamafil1, bu ziyarct esuasmda Vi
yana ve Pe~te hiikumetlelinin Kil(iilk 
itilaf devletlelile miizakereye giri~
meleri meselesinin t:etkik ve bu hu
susta bil~rar verilccegi soyleniyor. 

Bulgar ordusu 
6 may1sta biiyiik bir 

gecid resmi yapacak ---
Sofya 2 (A~) - Harbiye na

zm generf!:l Lukof'un gazetelere va
ki olan beyanatma gore, bu senc Bul
gar ordusunun 6 mayistn Hldrellcsteki 
bayram1 mutantan bir surette kutla-· 
nacaktir. Krahn huzurunda yapila
cak bilyilk askeri ge~id resmine piya
de, top~u, silva.ii, donanma kltaati, 
motOrlil kJS1mlar ve tayyareler i~tirak 
edeceklerdir. 

Askerin ge~ecegi caddelerde halk 
i~in, tribiinler yap1byor. Resmi ge~ide 
zabiUer, ilk defa olarak yeni iini
f ormalarile i~tirak edeceklerdir. Bu 
askeri bayram miln~sebetile, Kral Sof
ya gai·nizonu kltaatma yeni sancak
lar tevzi edecektir. 

~~----------------------.................... . 
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k- Telgraflar 

lngiltere ile japonya 
<;in i§inde anla§iyorlar 
Bugii.nlerde iki hii.kumet arasinda 

L andrada miizakerelere ba§lanacak 
Londra 3 (A.A.) - Sunday Times 

gazelesi, Uzak doguda ingiliz - Ja
pon te~riki mesaisinin tekrar tesisi 
i~in yakinda ingiliz hi.ikiimetile Ja
ponyanm Lonara bti.yiik elt;isi arasm
da muzakerelere ba~lanacagm1 iddia 
ediyor. 

Gazeteye gore, biiyiik el~i, pek ya.
kmda Qinin ekonomik vc mali umran1 
meselesini mi.izakere edecek vaziyette 
olacagim miiste~a bildirmi~tir. Ja
pan plam mucibince, Japonya Qinin 
toprak biltiinliigtine riayetc mecbur 
olacak vc Japonyanm .!?imall ~deki 
ekonornik ve stratejik menfaatleri ta-

nmacak, bununla bcraber bu hal Man4 

~ukuo'nun tanmmasm1 behemehal 
i~tilzam etmi~ olm1yacak, (:inc bir in
gaiz - Japan - Frans1z - Amcrlka ikrazt 
yap1lacak ve <;in ile Japonya arasmda 
dostluk miinasebah daha s1k1 kiiltur 
milnascbetlerlle inki~af ettirilecek
tir. 

Gazete, bu mahiyette bir Japan • 
plammn ingiltcrede ihtiyatll olmakla • 
berabcr iyi ka1911miacagm1 vc f akat 
Ingilterenin ve Arnelikamn muzahe
ret ve muva!akatini almadan uzak 
dogu ic;in hi<; bir ~ebbiiste bulun
m1yacagm1 zannetmekledir. 

1 Ma.y1s her ta.ra.f ta. 
siikllnet i(;inde ge(;li 

Nevyorkta 200 bin ki~i niimayi~ yapt1 
fa~izm aleyhinde nutuklar ·soylendi 

Nev - York 2 (A.A.) - 1 Mayi.s mil
n&Sebetile yaptlmas1 mutad olan §ell

likler, bi.itiin Amerika dahilinde ha
disesizce get;mi~tir. 

Nev - Yorkda takliben 200,000 ~
den rniirekkep bir als.y, Entemasyo
nali tE)rennilm ederek ve ispanya 
amelesine yarchm edilmesi talebini 
natik bayraklar t~1yarak ~hrin cad
delerini dola~m1~tir. Ge~idin sonun
da amele liderleri, niimayf~~lere hi
taben nutuklar soylemi~ler ve f~!it
me hiicum etmi~lerdir. 

Fransada 
Paris 2 (A.A.) - Zab1ta, d'lin 

Champs-Elysces'de Etoile tak1 zaf eri 
albndaki m~aleyi canland1rrnak ic;in 
oraya gelmi~ olan niimayf~leri da
gitm1~tir. Zab1ta, yollanna devam 
ctmckten imlina eden biri;ok kimse
leri tevkif etmi~tir. 

Diln saat 17 de Voltaire mevdamn
da 1 May1s alayt Frans1z sosyal !u
kasm m daimi merkezinin bulundu-

Filistin toplantisi 
geri kalzgor 

Ingiltere laz1m gelen 
raporlan ve vesikaJar1 

haz1rhyamam1~ 

Cenevrc 2 (A.A.) - MilletJer Ce
miyeti genel sekreterlig:, mandalar 
komisyonunun Filistin meselesini 
tedkik edecek olan fevkalade toplan
tismm 31 maytsta yap1lacag1m ve 
ingiltcrcnin talebi uzerine bunun b~
ka bir tarihe b1rak1ld1gm1 bildirilmek-

tedir. 
ingiltere, evvclcc hesap edilmemi~ 

olan baz1 ~erait dolay1sile zamanm
da lilzumlu raporlan ve kararlan 
veremiyeccgini ileri si.irmii~tilr. in
giltere, komisyonun toplant1SI it;in 
kati bir ta1ih te tcsbit eylememekte, 
fakat komisyonun tcmmuz sonlanna 
dogru toplanmasmm kabil oJabilcce
gini umit etmekledir. 

Tokyoda bu_hran 
Haya~i kabinesi intihahatta 
magluh olmas1na ragmen 

~ekilmiyecek 

Tokyo 3 - Haya~i kabinesi son 
rnebus intihabmda maglO.b olmasma 
ragmen ordunun itimad ve miizahe
retine giivendigi i~ln istifa etmiyecek
tir. 

Haya.,1 kabin sinin kanunu esasi 
hiikilmlerini ~igncmesinden endi~e 
ediliyor. 

gu bir kahvenin ontinden ge<;erken 
ufak bir hadise olm~ur. Niima}i~
~iler, hasmane bir tak1m bagn~a
larda bulunmu~lardlr. 

Bunun :i.izerine bir arbede !;lkm19-
t1r. Bir iki sandalye klnl~tir. Fa
kat patron, kahveyi. kapatnu~ ve bu
nun iizerine silkiinet teessiis etmi~tir 

1ngilterede 
Londra 2 (A.A.) - Diln alq;a.m, 1 

Mayis milnasebetile Haydpark'da sol 
cenah partileri tarafmdan tertib edil
mi~ olan nilmayi~ 60,000 ~ i~tirak 
etmi~tir. Bu rakkamm misli na.mcs
bukdur. 

Kabul edilen b.il.'~ok kara.r suretle
rinde nakliyat ve komiir madenleri 
arnelesinin grevleri tasvib olunmu~
tur. 

Miihim mikdarda polis kuvvetleli 
seferber edilmi~ idi, fakat bu kuvvet
Ierin mildahalede bulunmalarma lii
zum has1l olrnam1$br. 

Hollivutta 
stiidgolar kapanJ1 

Sinema endiistrisindc 
~ah~an 10 bin ki~i 

grev yap1yor 
Hollivut 2 (A.A.) - Sinema endfis.. 

trisinde ~ah~an on bln ~' egcr sen· 
c!ikalan tanmrna1.Sa, grev ilan ede-
ceklerini kati surette bildirmi~tir. 
Dort sendika, yani dekora.Wrler, res
samlar, berberler ve desinatorler, 
grev ilanma ~imdiden b~lam1~lar, 

stiidyolar onilne bek~ler ve gozciile1• 
dikmil?lerdir. /! 

AklOrlerin bu grcve ~tlrak edib 
etmiyecekleri daha belli dcgildir. 
Maama!ih aktor birligi, bu ihtimal 
uzcrinde mUzakerelerdc bulunmu~· 
tur. 

Bu birligin idare heyetinde, Rovert 
Mongommery, James cagncy, Joan 

Cravf ord, Boris Karloff vc Chester 
Mon-is vard1r. 

Hindistanda 
lhtilalcilerle yeni 
~arpi§malar oldu 

Londra 2 (A.A.) - Simladan a11 .. 
nan haberlere gore, Keysera vadi· 
sinde ihtilalciler ile ikinci ingiliz • 
Hindli piyade firkasl arasmda vu
kua gelen ~arp1~mada yilz kadar ih
til~lci olmu~, ingilizler ise dort ol~ 
ve on dart yarall vermi~tir. 
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ISTANBUL' HAYATI: 1 
Zaylfllt1n ve 

,1,manht1n kolay1 
T G~enlerde bir ahbab ogle yemegl
ne ~~t1. Ailesi efradil~. ~fraya 
pturduk. Evin tos toparlak ku~uk ba-
7aru ~ukur tabaguu agzma kad~ 
'°rba ile doldurarak ilzerine yanm U
nion slktL Babas1 izahat verdi: 
j - KJzlDl biraz ~i~manbktan sika
yet~i. Doktor da zayifiamas1 muvahk 
olacagiru soyledi. f?imdi perhiz yapl· 
yor. Limona viicudu zayifiabr, dedi
ler de ~orbayi limonla i~iyor. 
1 O s1rada dostumun kaym valdesi, 
yamnda oturan zayif nahif torunu 
kii~iik baym ~orba tabaitm ~eJdi. 
Diger yanm limonu da torunun ~or
basma s1karak mmldandl: 

- Kiz zaylllasm, oglan ~i~anlasm 
diye !;ah:;nyoruz. Limon i~ah a~. 
Hadi oglum, ck~ e~i ~rbay1 i~ de 
~tahm a~Ilsm .. 

<=orbadan sonra et yemegi geldl. 
Kii~iik bayanm tabagma etin yagstz 
yerlerinden aynld1. Babas1 izah etti: 

- YaglJ et ~i!1manhk \'erdigi i~in 
laznua etin yags1zlanlll ay1nyoruz. 
Yavnn et her haldc zarar verrnez. 

Btiyiik anne durur mu ya? Sahan
dan ayardaga kocaman yavan et par
~alarm1 kii~iik baym tabagm.a koydu: 

- Yavmcak zate.i1 pek az yemek 
yiyor. Etin yaglarmt yiyip de midesi
ni bozacagma lop lop et yesin de top 
top et baglasm .. 

- Bay, Jazma salata yemesini sik 
s1k ihtar ediyor: 

- Kizam s:!Jatay1 ~ok ye. Sirke vil
cudu zay10abr. Zay1fiamak isteyenler 
daima sirkeli yemekleri tercih etmeli
dirler .. 

Biiyiik bayamn tela~1 daha fazla. 
Kendi oniindeki salata tabagm1 da 
erkek torununun oniine silrerek te~
vikediyor: 

- El·ladam. Sirke i~tah a~ar, mide 
ba ltnr. Bol bol salata al ki, ii,;tahm 
a~1lsm cle yemegi bol ye. BOylelikle 
si manhyacaksm ... 

Pliiv geldi. Bay baba, ktzmm ta
baguu doldurdu: 

- Ye lazmt. Plav ~i:;m1anlabr, der
ler anuna, korkma. Ycmekten sonra 
iki barc!ak ~y i~ersin bu zaran telifi 
eder .. 

Biiyiik bayan da kii~iik baym ta
baguu doldurdu: 

- Ye yavrum. Pla\'l bol ye de ~l~
manla .. 

Hamur taths1 d.a kii~iik bayamn 
perhizine dokunmadt. Babas1, yemek
ten sonra bir ~y daha i~erse bunun 
da zarar nrmiyecegini s0yledi. Tabil 
biiyiik bayan da erkek torununa t at-
1.t dilimlerini yutturdu. Tatb yiyerek 
~i~1nanhyaca~ Yemekten sonra 
!tBY getirildi. Kii~iik bayan zayifla
mak i~in, kii~iik bay da ~~anlamak 
i~n ii~er bardak ~Y i~tiler .. Meger 
midemiz telikkilerimize gore ~alJ¥

yormu~ da haberimiz yokmu~.. C. R. 
• •11111111111u1utttt111te1111111111tn1111111111111111u111111•t11111111111111111n1-

Harb malullerinin terf ihi 
Harp mahillerinin terfihi i1rin hilkti· 

metce bazi kararlar verilmek uzere 
oldugu haber almm1~hr. Eski devirler 
harp mahille1ini cok ihmal etmi~ler
di. Cumhuriyet idaresi bunlan da hl
mayesi altma ald1, malullerin terfihi
n i du~ilndil. Bugiin harp malulleri es
kisi gibi bakuns1z bir halde degiller
dir. Maamafih hilk( metim.iz bunlann · 
daha ziyade terfihlelini dil~ilnmU.,
tilr. Yalonda bu hususta katt karar 
verilecektir. 

... Dikkat ediyor musun bilmem 
bay Amca, son zamanlarda1 vitamin 
merala kalmadl ..• 

-
Otobos sef a rleri 
Otobiis i~liyecek 
hatlara dair bir 

proje haz1rlanzgor 
Belediyenin, Avrupadan getirtecegi 

200 otobils iein bir kanun projesi ha
z1rlayarak vekalete gonderdigi ma
ltimdur. 

Kanun projesi, Avrupadan getirl
lccck otobi.islerin gilmrilk resmi verll
memesini temin edeceginden belediye, 
proje Millet me.clisinden c1kmadan 
otobilsler iein bir milessese ile anl~
mak !ikrinde degildir. 

Hazirlanan lft.yiha bugiinlerde tet
kik edilmek iizerc De\•let :;>urasma vc
lilecektir. 

Belediyenin otobils i~letmege karar 
verdiginden haberdar olan baz1 ecne
bi miiesseseler, belediyeye uzun vade
li krediler ile otobils vermege talip 
olduklanm bildirrni~ler ve baz1 tek
liflerde de bulunmu~lardl. :;>imdi be
lediye bu teklifleri tetklk etmege ba.,
l~~tir. Bundan b~ka o~obtis~e.rin 
sehrin hangi semtlenndc i~leyeceg1 et
~afmda da bir proje hazirlanrnakta
d1r. 

Kanun ~iknca belediye hemen blr 
miinakasa a~acak ve 200 otobilsil 
derhal getirtecektir. 

Dokuzuncu i~letme 
~ark §imendif erlerinin 

bir~ok pislikleri kald1nldt 
~ark ~imendiferleri Devlet demir

yollan idareslne ge~tikten sonra do
kuzuncu i~letme mildiirliigii nallll al· 
tmda bir mildiirlilk t~kil edil~ti. 
Dokuzuncu i11letme mildilrlilgil bilyil.k 
blr faaliyetle eal1¥11aga bru;;lann~trr. 

::}ark ~imendif erleri idaresi istas· 
yonlarla hi~ alakadar olmam1~tt. Bil· 
tiin istasyonlar perl~an blr halde idi. 
Birgok bckleme ycrlerlnde oturacak 
kanape bile yoktu. Dokuzuncun ~et
me, hattm saglamhg1,seferlerln intiza: 

A K$ 

Likar gerine 
parke cilasz ifmi~ 
Deh§etli sancdar i~inde 

hastaneye kald1nld1 
Diin Simi admda blr gene klz Bey· 

oglunda ahbaplarmdan birinin apar
tunamna misafirlige gitmi11tir. Simi 
bir arahk masamn ii.stiinde bir likor 
~~ gormii~, bundan bir fincana. 
koyarak iemi~tir. 

Gene k1z biraz sonra yanll~llkla ze
hirll blr parke cilaslnl ictigini anla
ymca doktora ko~m~tur. Matmazel 
Simi deh11etll sanc1lar arasmda has
taneye kaldmlm1~hr. 

$irketi Hayriyenin yeni yaptird1g1 
vapurlar 

:;>irketi Hayriyenin Hali~te yapt1r
makta oldugu vapur eylill ortalanna 
dogru ikmal edilecektir. Vapur ikmal 
edildikten sonra derhal sefcrlere b~-

J 11yacak ve ~irketin Hali~teki tersane
sinde ikinci vapurun in~asma ba~la-
11acakt1r. 

Yaptlacak olan ikinci vapur da ay
nen ~imdiki vapurun e~i olacaktrr. 
Bu vapurlar on iki mil silratindedir. 

~irketi Hayriye bunlardan sonra 
tersanesinde baz1 tadilflt yaparak da~ 
ha biiyiik vapurlar in~a ctmek kara
rmdad1r. 

Sandaldan ~1karken .. 
Kucagindaki ~ocugu 

denize diitiirdii, ~ocuk 
kurtarild1 

Kasunp~ada oturan Naciye tsmln
de blr gene kadm diin Fenerden bir 
sandala binmi~, Kas1mp~aya ge~
m~tir. 

Sandal Kasunpa~a iskelesine yan~
tigi s1rada Naciye kucagmdaki ~ocu-

. gile berabcr knraya ~J.kmak ts~tir. 
Bu esnada gen~ kadm her nastlsa ku
cagmdaki ~ocugu denize d~urmii~ 
tilr. 

rm kadar istasyonlarm vaziyeti Ile de , Zavalll ~ocuk baygm bir halde de-
al;lkadar olmu~tur. istanbul ile Uzun- nizden c;lkanlm1~ ve hastaneye gon-
kopril arasmdaki biiti.in istasyonlar derilmi~tir. 
temizlenmi~, onlerine bahceler yapll- ----- ---

llll~~:k ~imendiferleri zamanmda va- Oniversite talebeleri 
gonlar kafi derecede temiz degildi. 
Dokuzuncu i~letm vagonlarm temiz
ligini de temin etmi~tir. Bu 113.tta ~ 
yahat edenler, bilhassa istanbul ile 
Kii~ilk~ekmece arasmda oturaniar, 
devlet idaresine gegtikten sonra h at
tm idaresinde golillen miikemmeliyet
ten ve ayni zamanda iicretlerin indi· 
rilmeslnden ~ok memnundurlar. 

Elbi1e1ini 1ilerken benzin atet 
a ld1, yang1n ~1ktt 

Diin Be~iktru;;ta Nazmlye aparytun~
rurun bir katmdan alevler ~1kbgt go
rillmii~, hemen itfaiye yeti~mi~tir. tt
f:.tiye pencereslnden alcvler ~1kan katl 
sondilrmi.i~tiir. Yangmm ~oyle ~1ktl· 
g1 anlru;;1lm1~trr: . 

Apartunanda oturanlardan b1r ka· 
dJ.n elblsesini sil.mek i~in kullandllt 
benzin l?~esini yere devirmi~tir. Bu e.s
nada benzin parlanu~ ve etraftaki et
yalar yanmaga bru;;lam1~t1r. .. 

... Neydi o bir zamanlar, kime mer
haba desen vitamindcn bahsederdil.. 

Memleket i~inde ve d111nda 
seyahatler yaptlacak 

Unlversite talebeleri bu sene mem· 
leketi Yakmdan gorillilp, ted.kiklerde 
bulunmak uzere muhtelit istlkamet
lerde g1up halinde seyahatlere ~lka· 
caklardlr. 

Bunlardan iki grup Anadoluya gi
c1ecek, biri Akdeniz, digeri Karadeniz 
havzalarmda ted.k:ikler yaptlktan 
sonra her iki grup da ~arka gidecek· 
ler ve Ankara yolile istanbula done
ceklerdir. 

Bundan baska ecnebi memleket
lere de seyah~tlcr yap1lacakt1r. Bu se
ne ti~ grup ayn ayn Almanya, Fran· 
sa ve isvi~reye gidecektir. Bu sene 
Anadolu seyahati yapan gruplar ge
lecek sene Avrupa seyahatine ~lka· 
caklardrr. , 

Ba~ Amoa:va giire ... 

... Nereye baksan vita.mm, nereye 
gltsen vitamin ... 

Yugoslav talebe 
Belgraddan 

dii.n de bir kafile 
talebe geldi 

Belarad ticaret mektebi talebele-
b 

rinden milrekkep bir kafile de diln 
sabahki konvansiyonelle ~ .. ~hrimlze 
gelmi~ ve Sirkeci garmda istanbul ti
caret mektebi talebelerl tarafmdan 
samimiyetle kar11llanm1~tir. Misafir 
talebclere diin ogle iizeri Galatasaray 
lisesinde blr ziyafct '\'erilmi11 ve ye
mekte blr giin evvel gelcn Ni~ tica
ret mektebi talebeleri de bulunmu~-
lard1r. • 

Biiyilk blr samimiyet ve karde~lik 
havas1 i~inde ne~e ile yenen ogle ye
meginl milteakip saat 14 de Adalara 
gidilmi~ ve Turk talebeler Yugoslav
yall arkada~l~nma ~ama kadar A
dalar1 gezdirmi~lerdir. 

Talebeler ak~am saat 7 ye dogru is
tanbula donmil~ler, bir klsnu Istan
bul, bir klsllll da Galatasaray lise
~inde misafir edilmi~lerdir. Yugoslav
yall misafirlere bugiin de Galatasa
rayda bir ogle ziyafeti vcrilecek ve 
sonra s1ra ile muallim mektebi, Sel
~uk k1z sanat mcktebi, iiniversite ve 
yilksek ticaret mektebi gezdirilecek
tlr. 

Ticaret mektebinden sonra misafir
ler Topkap1 ve Asanatika milzelerini 
goreccklerdir. 

Kur~un h1rs1z1 
Bir caminin kur1unlann1 

sokerken yakaland1 

Diin gece Fenerdc Fethiye camisl
nln kubbesi iistilnde bir golgenin do
l~tigi gorillmti~ttir. Polisler derhal 
caminin kubbcsine ~krm~lardJ.r. Me
murlar 50 yru;;mda Habibullah adm
da bir adamm kubbenin kur~nlan
m soktilgilnil gormil~Ierdir. Habibul· 
lah yanmda 25 kilo kur~mnla beraber 
yakalannu~, kubbeden indhilmi.!jtir. 

Galata1aray talebesinin reaim 
1ergisi a~1ld1 

Galatasaray lisesi rcsim talebelert 
mektepte giizel bir sergi vilclide ge
tirmi~lerdlr. Sergi dun saat 15 te to
renle ~llm~ ve davetliler tarafmdan 
gezilmi11tir. Sergide muvaff ak olmu~ 
miiteaddld eserler vardir. Gen~ isti
dadlan tebrlk ederiz. ---
ljl~iilerin muayeneaine hatlamyor 

Biltiin olcil VC tartl alctlerinin bu
giinden itibaren senelik muayenele
rlne b~lanacak ve saglam olanlan 
damgalanacakti r. 

Saglam ~1knuyan flletlerin kulla
rulmas1 yasak edilecektir. 

Bir sarhof, gen~ bir k1zi yaralad1 

Kazun isminde bir adam diin gece 
korki.itilk sarho~ oldugu halde Kas1m
pa~acla oturan Zeynep ismlnde 18 ya
~mda bir gen~ klz1 ~ak.l ile kollann
dan yaralarm~t1r. K~zun yakalann11~
t1r. 

Zeynep hastaneye kaldmbru~tlr. 

•.. Hangi gazeteye el atsan vitamin 
gorilrdiin!... Halbuki ~imdi kimsede 
bu alaka yokl. .• 

• 

\ 
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Ha,metlQ boya Hz. 
Dikkat ediyorum. Giin ge~tik~e be· 

lediyecilik resamhk gibi bir.,ey olu 
yor. Belediye.ciler bir ressam kadar, 
yahut makyajma dii~kiin bir gen~ 
kad1n kadar boyadan ve renkten isli
fade ediyorlar. 

Bundan bir miiddet e\'Vel bir karar 
~1kh. 1stanbul sokaklan &}Tl ayn 
reukte boyanacak ... Bu renkler soka
gm bulundugu semte, deniz goriip 
gormedigine, giin~in ne taraftan gel
d igine gore ~e~ilecekmi~. 

Aradan k1sa bir miiddet g~ti. l"i
ne renge dair yeni bir karar: Taksl 
otomobilleri tiJle renge boyanacak ... 

Penbe, turuncu, mavi, y~il, kavun 
i~i sokaklardan, caddelerden ti~ 

otomobillerin g~mesi herhalde ho~ 
bir-:;ey olacak ... 

Hnz1r istanbul - Qckmece hattmda, 
Haydarpa~a - Pendik yolunda ma\1 
rngonlar da i~liyor. Akay ile ~irketi 
Hayriye de faaliyete ge~se biri vapur
lanm marb gibi hem beyaz boynsa, 
oteki deniz ma\isi. .. Artak tstanbul gii
ne~e tutulmu~ billur 1>ar~s1 gibi go
ziimiize renk renk gelir ... 

Eskiden kalma fa}1on arabatan da 

bilmem cam gobegi rengine boyana

bilir mi? 

Goriiyorsunuz ya renk ve boya de
nilen ~y hayaturuzda giinden giine 
miihim mevki abyor. Bilhassa boya ... 
Farkmda degiliz amma boya hayah
nuza son derce hikim .. l>oyle etrafma
u bir baknuz, boyamn derhal hald
miyctini goriirsiinuz. Yagh goriinsiin 
diye ta\'Uklann alt tarafu11 sa
nya boyayanlar \'arm1~. Belediye 
cezalannm yii~de bilmem ka~m• 
bOyle boyalt ta\'Uklardan alman pa
ralar tC\ikil ediyonnu~ .. 

Taze goriinsiin diye baltklann ku
laklanm krrnuziya boyuyorlann1~ ... 

«Halls ~erbeb diye satalan bir rok 
i~kilerin boyah sudan ibaret oldup 
mahim Balis, saf diye aldlgumz bir 
~ok ~ylcrin nihayet bize bir boya gii
zelligi i~inde sunuldugunu goriiyorur.. 
~ok defa paralar boyaya gidiyor, ve 
nihayet kalblcrl yalap tutu~uran. 
gen~Jerl oliimlere siirilkliyen bir ~k 
giizelliklerin sadece bir boya giizelligt 
oldugunu da goriiyoruz. 

Bakamz.. Boyaya avu~ dolu 1>ara 
\ 'triyoruz.. ~ok defa boyaya a~1k olu

yoruz, boya i~in ne fedakirltklar ya
p1yoruz. Ne hikmettir biz lnsanlar be>
yaya ~ok ehemmiyet verirb:. Boya 

goriinmiyen bir biikiimdar ... Ha~md
lii Boya hazretleri .. - H. F. 

- IUllllllllltHIH"l llllhllldt1 ....... tlUlllHllll• ... lltlUllHH"llH.._ 

Arifiye k0y Eietim k urumu 
· izmit (Ak~m) - Arlfiyede koy 
Egetim kurumu, bugiln vali ve partl 
ba~karu B. Hamid Oskay tarafmd.an 
bilyiik merasimle ~lldt. Bu milnase
betle nutuklar soylendi. 

Gcns;lerin, yurda, ulusa, koyliiye 
faydalt olmalan co~un sazlerle an
latlld1. 

B. Hamid Oskay mektebi gezdi. 
gordugii milkemmeliyetten dolayi 
maarif miidtiril B. Kemal Ahmedi teb
rik etti. 

Kurs alb ay devam edecektir. Bu
radan diploma alanlar, koyiin hem. 
hocaSI ve hem de elemaru olacaklar
dJ.r. 

Aynca 15 giin devam etmek ilzere 
muhtarlar icin de bir kurs ac;1ld1 . 

B. A. - iktisadt buhran azald1 da 
ondan! ... 

- ? ... . .... .. ........ . 
B. A. - MalOm a vitamin nazari

yest, insana meyvalann kabuklaruu 
da yedirir!. .. 



Iktisadi ve mali hafta 
Avrupa borsalar1nda vaziyet lyl deCll 

Istanbul borsas1 saklndlr 
DUD,_ p1J88&larmda lttiradmhk 

ye ~tiller devam ediyor. ~ 
llafta arfmda J9Dlden Ud Amil 
1111mml emniJe& Ye itfrnads11Jit blr 
at dab& antumai& Mbep oJdu. Bu 
lmillerden birl8I, ltpan,adakl Dr• 
def bo1ufma1anD1D tmanl1t hiale
rint renclde edecek blr pkil aJmaa 
dolayislle dffletlerin miidahaleaini 
lltilsam etmesi ihthnali ve bunun 
neticesinde muhtellf memJeketlerde 
potentiellert olgunlBfDllf IOSJ&llat ve 
fafiat :tunetlerinln arbk aalmeye 
lnmek Ulzwnunu bissetmelerl Jmr
tusu; ildnclsi de Rbma - Berlin 16-
riifmeleri neticeslnde Avusturya fs
tlkJAllntn teklikede gtirftlmesi. 

ATl'Upll kabtnelerl flmdlllk bu lid 
meaele ne m.w oluyorlar ve sulhiln 
muhafuam ~ elden gelen gay
retl sartetmekten hAii kalnnyorlar. 
Mamatih wnuml vaziyetin lyl gtt
medllinl borsalardald miitemad! IU· 

kutlardan istidlll edebllirlz. 
~n haftaki tcmaJtmizde DJ· 

detttgimlz Ceko&lovakyada Prag bor• 
18Sllldald panikten sonra nfsanm 
yirmi yedisinde Peftede de bir panik 
YUkubuldu. O gttnfi biitiln menlrul 
Jn}Dletler ytizde on be' derecesinde 
IUkut ettl. Anolunan esham ve tah· 
Tlllta contrepartle bulunamadl. Bu
nun ii7.ertne borsada muamellt1 ta
tfl etmek mecburlytti haS1l oldu. 

Fransada Kallye nazin Vincent 
Auriel niMDJD 29 unda bil~ encii
meni huzunmda mall vaziyet hak
kmda mUhlm beyanatta bulunarak 
frangm son sukutunnun telmik esba
bm1 izaha ~abfb. Pabt bu fzahat 
pek sadre '1fa verecelt mabiyette de
lilcli. Rantlarla diier eaham ve 
tahvilltm miitemadl sukutuna gelin
ee umuml .krediyl haleldar eden bu 
hall ya.Ian yanhf havadislerle tabi
ye edllen ban siyaai hesaplara, blr 
de spetwAayona atfetti. Son ak
dedilen on bu~ milyarhk istikraza 
mahaup Te plyasaya arzedllen 7 
buc;uk milyarhk ilk lki tl'&llflll mu zl
J&de kapanmlf olmaana ragmen ge
rl kalan U~il ~ lhracuu 
fimdillk nabemevsim gl>rdi.iiilnfi be
yandan aonra sOzii sermayedarlann 
vaziyetlne naldederek, kamblyo ser
bestkfnden fstifade eden bu serma
,aderlann, aervetlerinl ecnebl plJa
alannda mevaddl iptidalye ve es
hama yatmbJdan aoma garoilkleri 
miithlf zararlar iizerine. fimdi de ya
banci memleketlerde pyri menkul 
mill:Jayaamna kalb'1"al8nndan &Cl 

aci fiklyet etti ve muhtelif VBSita
larla memleket barlclne ~mlan ser
mayenln SO mllyar franga balli ol
dulunu stiyllyerek FranSlZlan vata
na ~ bo~Janm ifaya davet ey
ledf. 

Maliye nazm, tl~tlncil tran'1 plya
saya arzetmeil nabemevslm glSrdil
lftnU aoylemekte hakhchr. Qiinkil ilk 
tkl tranfJD ihrM; ftatl 98 old1Jlu 
halde bu HIJcUar a.n haft& ar-

fmda ilk def& olarak borsada mua
mele PQr_ &6rmez fiatlerl doksan 
... dOfUl. Tabit bu fel.'81t tahtm· 
da O~cil ~ da 98 den plyasa
J& anetmenln tmkln1 yoktur. Oe
pn hattUl sukut fllDUlftda Bank 
dti Fram eabarrn da '1800 den '1160 
franp kadar gerlledl. 

Lomira plJ888811lda da mWlim te
neailller u.rdlr. Mallye nazm Ne
Tllle Chamberlaln'ln Mllll miidafaa 
muarlftne karflhk bulmak ilzere ih
du etmek tasavvurunda oldutu ver
lllerln bDhassa smat miiesseseleri 
hedef lttihaz etmesi endiistriyel kA
itdlara fena teslr etml~tir. HattA bu 
yilzden borsa brokerle$den biri· 
nin mii~fil bir vaziyette oldugu soy
lenmekte ve bazi iflAslnrdan korkul
maktacbr. 

lataahul horau1nda vaziyet 
1 MaJlS bayranu miinasebetile ts

tanbul menkul laymetler ve kambi
JO bors&Sl yalmz bef giln a~lk kald1. 
Baclm ltlbarlle yapilan muameleler 
u gtirillecek mlkdarda deiilcU. Fa
lmt Avrupa. ve bllhassa Paris borsa
smm kef!Deke~den tablatile yiiz
de 7 bu~uk f aizll Ti.irk borcu tahvll
leri gene mutecssir oldu. Maama
fih umumlyet itibarile borsannz Pa
risten daha nikbindir. Bu nlkbinll
li Paris baritelcrine nazaran bu
rada daha yilksek fiatler yapmakla 
lzhar eylemektedir. 25 mayista ku
ponlann vadeleri hulfil edeceji l~ln 
tediyatm ne cins ak~e ile yapllaca~ 
merakla bekleniyor. 

Cuma gilnfi akpml Tfirk borcu 
tahvilleri a~gidaki fiatlerde ka
panch: 

Birinci seri 20,25 lira 
tldnci serf 19,75 lira 
tt~ilncu seri 19,30 lira 
Anadolu grupu kigldlarmda mua

mellt gtttik~ azalmaktachr. ihtiya
d miibadele hakla verilmesi ilzerl
ne bu kqldlar, El-gnni ve Slvas, 
Erzurum tlhvllleli gibi artlk sabit 
ffattedirler. 

Son muamele flatlerinl 8f8pya 
dercediyoruz: 

HiS8e senetleri 23,75 lira 
Tahviller 39,95 lira 
Miimeasll aenetler 44,80 lira 
Merkez bantam 93,50 lirada ~n 

hattaki fiatinl muhataza etmektedlr. 
Endtistriyel kii:tdlarumz da a.pit 
yutan I~ hattaki gibidir. 

Malfunat kabilinden baZJ. fiatler: 
As1an Cimento 14,15 lira; Tramvay 

15,50 lira; Umum slgorta 10,50 lira; 
ittihad Degirmencllik 11,20; Bomon
tl 10,40 lira; ~keti Hayriye 16 lira. 

Bona harici muamelit 
~n haftadan beri Tiirk altlm 

2 la1ruf kadar geril1yerck 1053 ku
l'Uft& kalcb. 

ir Kredi Fomiyc fiatlerinde te
beddill yoktur: 

1903 tertibi 103,50 lh'8. 
1911 tertibi 93,50 Ura etmektedlr. 

Adanada yakalaanlar 
(llq tuafl 1 IDci laliifede) 

eeneler hapiste kala£ak bir adama 
~ blr kadm gtinill vertr ml? 06niil 
nrmif olsa bile .sadJk 1mlablllr ml? 
Yilz verir mi? 

- llapis~ ~magi nas1l karar
laf&u'dmu? 

- Benl bum &efvilc eden Abdullah· 
tlr. Abdullah. amelerce mahpus yat
mattanaa blr Jmlayuu bulub ~mak 
dlba muftllk olacapu 86yledi, dii
flnccJerlni llllattl. Ben de Abdulla
Ila uydum. AbdnHaha UJID&khiJmm 
81bebl, ladel m8crimln mukanlesi 
J'dnden SurlJWJI tevk«lfJmekltlfm 
llDl'lruaudur. Onda Ima muameleye 
maruz kllaca1Jm1 diifttndiim. 

- Jta4jb1Jmm1n dolay1 plfm"" ol
dunuz mu 

Tevfik blr daklka durdu, m fU 
l&deri sijyledi: 

- Dogruaunu 80ylemek 1izun 1e
Une otmadlDl. Hapis miithif blr fllf· 
Heyecanb da olsa bir hattahk hilr
liyet az bahUJarhk delildlr. :tman 
wbest llrm bunun klymetinl &aMtr 

edemiyor. Bir defa hapise eirince o 
llRIJJ&n aerbestligtn ehemmiyetinl an-
hyor. Diifilnilniiz, benim yqunda 
blr pncin hapiste yatmasi dirt dirl 
toprala g&nillmelrt.en farkll 1n1chr? 

- Bapis miitbif bir teY olabillr. 
l'akat hapise girmemek tnsanm elln· 
dedir. Bunun l~in kanunun yasak 
ettttt feJleri Japmamak tlftdir. 

Tevftt bapm salhyarak tu cevab1 
Verdi: 

- Doji1l. dotru... 1nsan hiirriye
tinl ka~tmemek lefn fena hareket
lerden ~melldir ... Bm1n olunus 
kl ben aJaaba b.U11 delJHm. Bu ba
ld.tat ~da &n18f1lacaktlr. 

INGtLTERE TACININ tNclLEat 
En azametli bir film .•• 

Laailtere krah S. M. Jorf a tac; 
siJme tOreni m6nuebetile takdlm 
ohm....U •• ibtipm hmuaanda tim
cliye kadu miali ricuda setirilme
mit hir .Uperfilm I 

• 

250 Tiirk genci diin Maltepe 
lisesinden diploma ald1 

<Bllt tum 1 IDei llUifeie) 

Bundan aonra meJdeb1n mefhUJ 
pebl1vanlan arM'nda gOref1er Jl.Pll .. 
di. Talebenin yaptJii Japon gilrefl~ 
rt p merakll ldl. 

Tabenca lle, bl~, IOpa ue, 
manerle, stingii ile hUcum edlD 
blr diiflll&mn elinden llWu DUil ab
nu?.. Talebeler bu.pu bize pterdi
ler. Bilhaasa gen~ aW.y namsed
lerinin dii~lall ellnden atingilyii, bl• 
NJ, mavuri, IOpaYJ a11f tarzlann• 
daki meharetleri herkeain hayranll
iuu uyancbrch. Bundan aonra bokl 
yaplldl. Eskrim ~Ian aeyredildi. 

Gen~ 1ubaylarun1Z ve ecnebi dW. 
cGen~lik ve JJan,. admda canlJ 

blr sahne seyrettlk. Bu sahnede :Mal· 
tepe lisesi talebe-slnjn blr ~ ga
yet piiriizsilz aurette ingtHr.ce, l'ran• 
au.ca, Almanca kon\lftular. 

Bu talebe aramnda hem fngiUta 
ve hem de Franmzca olmak ilzere 
1ki lisan1 birden gayet kolaybkla to
nufan gen~ler gordiik. Bu da bize 
mtistakbel Ti.irk ordusunda ecneba dll
lerine ne kadar ehcmmiyet verildi
ilni gasterdl. 

Etki harpler, yeni harpler 
Bundall sonra seyredllen canh tab

lolar ~k dikkate deierdi. :bk tablo
da merhale halinde Tilrk askeri Jn. 
yafetlerlni, Ti.irk silAhlanm ve hO.· 
cum tarzlanm gordiik. 

Palasun kalcbrm1~ yent~eriler, mli· 
Jara bfuiinmil~ azap neferleri. bu 
tablonun arkasmdan yent uter Jn
yafetleri, yeni aster sllAhlan, yen! 
hUcum tarzJanru seyrettik. 

Bundan sonra misafirler bilfeye 
davet eclildi. Biitede ~ylar i~ildikten 
sonra <h~da talebeye: 

- Siingii tak.. emrl verildi. 
M.ektep miidilril ortaya konulan 

Tilrk bayragma aanlnnf ktirsiide gii
zel blr nutuk aoyledl. Mektep mu
diiril kurmay albay Adil Tilrer dedl Id: 

cSaym komutanlarumz ve mtsa
firlerimlz 

Bugiln Cumhuriyet ordusunun om 
olan harp olmluna 250 yavrumuzu 
daha gonderiyoruz. Bu mOnasebetle 
:tutladlgumz bu sevin~ll gilniimQ
zil yUksek varhtuuzla 'lt'reflendlrdf
lfnlzden dolayi 8l'ZI ~ran ederfz ..• 
Uaemiz CUmhurlyetin feylzll dev- · 
rtnde kumlmQ.ftur. Bu gOrdfiiilnilz 
gen~ ve gilrbilz subay namzedleri 
bU kutsal devrin fezlyU mahsulleri
dir. 7 nci yildoniimiinful olgun ve 
giir mahsulilnfi idrak f'den ve bun
lan sevln~ ve ittlharta takdir na
zarlanmza aneden lisemiz bugiin 
bayraDllDl yapyor. 

Talebeltrlmiz 11 )'1lhk uzun ve 
yorucu blr ~•fJT'adan sonra bugiln 
Use tahsillni bltinnif, Use diplonwn 
almaP hale ~rlar. Kam 
temiz Oz Ti.irk Y&Vl'UlaJ."l, bu gen~ler 
degerli ogre~ Ye subaylanmnzn 
tecriibell ellennde ~k lyi yetiftiril
~ ve olgunl~r. 

Temiz ahlik ve y\iksek seciyeleri· 
le beraber kendilerine tamamen gil
venllebllir ve ~k y\iksck vas1fi1 or
dumuzda subal hk edebileceklerine 
tanaatimiz vardu·. 

Sevgili talebelerim, uzun ve ~etin 
blr ~allf!D&dan aonra lise tahsillnl 
muvaff aklyetle bltirdiniz. Bepinizl 
Jrutlanm. ihtlsas tahsiUnize ve on
dan sonraki hayat mucadelenlzde 
eaas olacak olan bu temel tabsillnl
zi baprmak i~ gOstermif olduiu
nuz gayret '8Yam takdirdir. Fakat 
attbay olmak ve Uluaumuzun ~k 
yiiksek .,erefini te1n.4dl eden giicil yet
kln cumhuriyet ordumuzda komu
tanhk yerini ahnat ~k bilyfilt ve 
milfkill bir iftlr. Ancak damarlan
mzdaki Tilrk kanuun ytlksek asale
ti sizin bu tereftl mevldleri de ala
blleceiiJllze ltlmad YerlJlltUr .. 

Yavrulamn, blr ~ giln sonra kl· 
taJara gldeceka1nfz. Orada alt1 ay 
JOkaek Tilrk leciJeslnh1 canh ttmaU 
olan Mehmedclkle yanyana ve bq
bqa ~•fRCak ve kaynapcaksmiz. 
Burada mesletlnizjn 1lk bllgllerinl 
lSlfeneceksinfz. Vazife memliyetini ve 
erln ruhunu en yakmdan tamyacat
amz. 

Ondan sonra Harp okuluna gide
cekslniz... Orada komutanhk sana-

llelde1ll 171 ..._ • Wlbm lllr talehye mektep bmutam 
~ altm lltr blem ftdllrbn 

Uni, J(lksek Ye f81"8l1i meaJf.ilmlz1D 
lnceUlrlerinl atreneceJrstnf1. lQhayet 
lllbay olmak haJr]mu bnnacaklDWI. 

8e'fgW evlltlanm, p meaud bJr 
devrln bahtlJarbklan ~de Jetlt
mlf olduiunuzu dalma Te fDkraDla 
c&i 6nttnde bulundurunuz... QIDki1 
bu az insanlara naalp olan bir babt1-
yarhkt1r. Ulu bafbulumUZ Atatiirldin 
yaratbiJ ve 1&.Jl.SlB merlerle bezet
tili az1z Cumhurlyettmlzb1 un m. 
ruyucwan siz oiacalaDDlZ· Onu yiik
leltmek ~ son nefestnlze kadar ve 
biltiln varblJmzla c;allpcakslDlZ. Ko
rumak t~ de can1n111 bile eslrgeml
yecekslnlz. 8lz1 bu vamflarla bezete
rek yetiff;ircHIJmfz f~ de aynca kal
bimiz rahatbr ... 

Muhterem talebe vellierl, bugiln 
pleriniz yqararak evelltlanmZlll 
muvaffaklyetini gurur ve lftiharla 
kutlu,yo1"Sunuz. YUksek, temiz ve 
gorgiilu blr ane terbiyeaile fetiftire
rek blzlere tea11m etmif oldu&unuz 
yavrulanJUZl biz de lizin k.adar blr 
aevin~ ve iftiharla hayata hamlan· 
Dllf blr vazlyette buradan yu'bnya 
ulaftmyoruz. 

Tedrla ve terbiyede talebelerimizi 
milll terbiye ve me1kdre ile, ordu 
kfiltiirii ile donatmak prensibinl ta
kip eden lisemlzln terbiye ve Oln
tlmde metodu dalma tatbiJddlr. can
Iandmlnwn ve temalll en Btu; olan 
mevzularda bile bu pratlk. aistemc1en 
zerre kadar feda»rllk etmiyoruz. Ve 
bunWl sayesindedir kl mektebiml
zin zekA ve rub Ustiindeki bu terbi
ye usulii daima meaud neticeler ver
mektedir. Ve bu suretle her yil blr 
evvelldne nazam daha verimli ve if
tlhara deger grafikler ~blldigimi
zi gtiriiyor ve gtisteriyoruz. Meslek 
imtihanJannda ve meslek mekteple
rinde daima ve istimamz en llerlde 
bulWlan Usemiz her Jll yapilmakta 
olan Avrupa miisabakalannda ~ok 
yiiksek varbklar g&termektedirler. 
IJsemiz son 4 sene zarfmda bu mii
aabakalarda kannmak suretlle Jiik
sek miihendislik tahsili I~ Avrupa
ya 32 talebe gOn.de~tir ki bu milt
dar aynl seneler zarfmda kara. ve 
deniz, cUter asked liselerden mii
aabakayi kazanarak Avrupaya glt
mif olan biltttn talebelerin yeldlliu
na miisaviclir. 

Saym komutan ve davetlllerimiz, 
bu sevin~ gilnilmilzcle JaymeUi var
hfmlzla bizi tereflendfrdiiinirden 
dolayi tekrar UZ1 f(ikran ederim •.• 
Aziz yavrulanm, muvaffalayethm 
:tutlu, yohmuz ~Jk olsun .. ·• 

Mezun talebe m••aa cenli 
Mektep mildiiriiniln &allerine me

zun talebeden bay SallbadcHn, ~ 
giizel b1r cevap verdi ve arkadatJan 
namma bu sene mektepten ~ 2IO 
gencln cumhurlyeti 6Hlnceye kadar 
koruyacaklanna dair Atattlrldln ma.
nevi huzurunda and lcU··· 

Bay SaJalhadcHn dedt Id: 
cYflklek ve S8.Jll deler btiyWde

rlmiz, mtlffik ve aaym mOdiiriimilzl ••• 
Senelerdenberi killtiir, illkii ve irfan 
alcbiumz fU f8D}1 yuvamn meek sl
neslnden bugOn olgunlqarak ayn
llyoruz. Bu aynhf gflnttnde arkadaf
lanm namma stiz stiylemeji bir te
ref sayarak ytiksek huzurunuza ~· 
tim. Blr aaniye kadar kisa gelen ee-

ne1er1n ba1am&il ti7.erinde 250 kal-
11111 mesud heyecamm ifadeye bfi. 
mem kunet bulabilecek miyim? .. 

Bu fBJlh yuvadan ~k bilyiiklilk ve 
bhramanhk dersleri aldlk. Kalble
rimize olmez bir aevgi ile ~enen bu 
vaslflar bizi mukaddes CUmhmiye
Umize kopmaz ve kopanlmaz bag
larla bagladl. Biitiln Tiirk varhgma 
en biiyi.ik itimadl ve iftihan vere 
vere ifte nihayet Barbiyeye gidiyoruz. 
Saadet1mizin kalblerimize alotbp 
mcak heyecanlar bile yilksek huzu
ruzunuzda daha biiyiik bir slirtir 
ve sevin~ duyuyoruz. 

Artlk yerlerlmlzi belkl bizden da
ha 1~1klJ. yeti~cek olan ~ilk kar
de~lerimize b1taklyoruz. Bugtine ka
dar bizi sineslnde en milffik bir aQ
ne gibi bilyilten ve en ufak ihtiy~
Janm1Z&. vanncaya kadai· bizi d~ii
nen ve nihayet olgunlqbran ~11 
yuvannza ve bu yuvanuzm saygi de
ter biiytiklerine ,iikranlannnz1 an
mati blr ~ bilir ve yWtsek huzu
runuzda mlnnet ve sevgl lle egtllriz. 

Biltiin bu saygi deger viicuUerden 
aynlacag111UZ1 anladlgmuz i~ ~ok 

8CI blr tahassUrle milteessirlz. Fa
kat biiyilk vazifelere namzedlik hak
Jmu kazandlgumz ve '8Dll 01duya 
olmez bir kuvvet oldugumuz l~n de 
ayn blr saadet seYinci ~. 

Degerli ve sayin mOd'ilriimOzUn, 
Jnymetli tiiretmen ve silbaylannn
mn bilJilk tiifltJerini kalblerir.lizin 
mermerle.,en olgu11 beyazhi'ma si
llnmez bir yazile yazchk. 

Biitiln askerlik ~nmda ve bii
tiin hayat1JDJzda blse bu JBZl bir 
rehber, bize bir miir~d olacakt1r. 

Bepimiz vatan vc memleket ug
nmda cephelerde erce ~ ve 
fehld oaln 0 ,erefll erlerln ~ukla
ftJIZ. 

Cumhuriyet blzim rubumuz, her 
teJimlzdir. Bu ugmda 6bneii her 
ferden daha iyi otrendik- Cumhuri· 
yeti olilnceye kadar koruyacagiz Bu-

n& Atatlirkiln ma.nevi huzurunda and
ic;tik, and olsun.• 

Mikafatlar veriliyor 
Nutuklardan soma mektep n bl

rlnci, ikincl, ii~ilncillilkle mezun olan 
gen~lere ve l>ando fet1De milka!at
lar verilcU. Bu miiWatlan general 
Osman Dogan daittb. Blrinci 22'1'1 
numarah Nuri Berkancb.. KazandliJ 
albn saati alcb. ·Ve yOslerce elin al· 
klflan arasmda yerine dandil. 

:bdnct 2354 numarah Btem 0Zka
rag0z, ~ 2H5 numarah Orhan 
~aydl. Kendilerlne blrer gumiif 
aaat hedlye edildi. 

Bu esnada evvelA Jntaya, sonra da 
Barbiyeye gidecek olan talebenin 
anneleri, babalan, Urabalan, onlan 
tttihardan g&llerl J8PflDlf blr halde 
aeyrediyorlarcb. 

Talebeyl tebrtk edenler arasmda 
sealer ifltillyordu: 

- Oilum.. annentn olmadigma 
'llzmme, annentn J•IDI .run ic;in 
ben alladun, ben!m g6llllm kabardl. 

Bundan sonra yen1 mezuniar ve 
mektebln diler snnflan IUngilleri 
omustannda, generaller ft m1safh.. 
lerin Onttnde bilytlk blr aeold resmt 
J&Pblar. Gec;id resmtnden 1011ra as
keri bir piyes seyredlldl ve daveW. 
ler dagtlcblar .•• 
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lrlanda lngiltereden 
-SlYASi tCMAL ----- Modelcilik dersi Mali iktisadi vaziyetimiz 

Bu sene ilkdefaAnkarada h kl~~ d ••h• b• ayr1hyor. 
Diinya topraklannin be$te birini 

ve niifusunun dOrtte birini elinde bu
lunduran Ingiliz imparatorlugunun 
b~i yeni kral altinci Codcun ta<; giy
me merasimine -pck az vakit 1calmt$· 
tir. Bzitiln imparatorluk bu merasimi 
f evkalade surette kutlamaga haztrla
nzyor. Lakin tam lnt strada impara
torlugun en mithtm bir par~ast (Ir
landa serbes hilkumett dominyonu) 
inglitere kralintn tag ve tahtmi red
detmek ve busbut'iln 11iilstakW. olmak 
ve dogmdan dogruya ingiltereye tlibi 
~mali I rlandayi ilha1c etmek i~n ka
ti karar vermi~ttr. 

I edilm~tir. Bundan sonra devletin $e
fi Irlanda cumhurreisi olacaktir. Ye
ni kanunu esasi mucibince lrlanda 
lmkuku hiikiimraniyi haiz bir devlet
tir. ingilterenin taht ve taci ile hie; bir 
alakasz yoktztr. Mukadderatmi ve h'il
kumet ~eklini tayin etmekte sal4]l.i
yet ve serbestiye maliktir. 

bir ~rs a~1hyor a IUD a IDU IID Ir rapor 
Ankara 2 (Ak~am) - Gazi terbiye 

cnstlttisii cl i~leri ve resim ~ubesinde 935 de Merkez bankas1nda 20,968 kiloluk alf1n 
bu scnc ilk def a olarak modelcilik 

dersleri de gosterilmi~tir. varken bu m·1k"ar 936 da 24.103 k"1loyu 
Maarlf vek§.lcti bu seneden itiba- U 

:~:~:1~~~~=:~ni:i~e$U:i=~ bulmustur ki tutan 33,902,868 lirad1r 

B?L karar, telgraflarda bildirildigi 
ve~hile, Irlandamn yeni kanunu esa
sisi1ide mevcuttur. Bu.rada ( Serbes 
lrlanda hilkflmeti) ism.i kaldmlip 
yerme yalmz (Ir1anda) kcmulm~
tur. Bundan maksad yukanda bah
settigimiz $f.nz.ali lrlandamn yeni Ir
landa devletinin igine dahil bulundu
gunu anlatmaktir. 

$imdiye kadar lngUtere kralmi ser
bes Irlanda dcminyonu krali olarak 
temsil eden valii 'IL.mu.mi iinvani ilga 

I rlandamn birinci resmi dili bir 
Kelt Zehcesi olan irlandaca olacakttr. 
Jngilizce ancalc ikinci ve muav1n res
mi bfr llSan olarak kuUamlabilecek-

tir. 

ingilterenin yambafinda bulunan 
Irlandamn ingiliz ta<; ve tahti ve har
st ile biitiln aZa.lcalarmi kesen bU ye
ni kanunu esas£ yakmda yapilacak 
'ltmumi intihapta reyiam ile tasdik 
edilecektir. Reyiam kahir ekseriyeti 
ha'iz fimdi iki hilkiLmetin bll$1. De Vale
rlamn dilegine uygun_ olacagi mu
hakkak oldugund.an Ingiliz impara
torlugumm en biiyiik bir gilnilnde 
imparatorlugun en milhim bir par~a
si kendisinden aynlml$ oluyor. 

Feyzullah Kazan 

Bilbao ve on binler 
Nasyonalistler Bilbao ~ehrini ablo

ka cdince, bugiine kadar nerede oldu
gu bile bir c;ok ki~ ic;in mec;llul Bilbao 
me~mr oluvcrdi. Gazetelerin birincl 
sahif esinde her gtin bu ismi okuyo
ruz ... 

Bilbao bundan otuz sene evvel de 
biran me~ur olmu~. Otuz sene ev
vel de bir ka9 giln herkcsin agzmda 
Bilbao ismi dola~m1~t1. :;-;oyle kl: 

Bundan otuz scne evvel, 1907 de, 
kiigilk terzi klz1 Jesusa Piyana, kendi
ne bir ~ntozle ihanct eden ni~nh
sm1 bir katna ile oldiirdil. 

K.iz1 ynkaladllar, muhakemesi ya
p1ldl. Yedi sene hapse mahkfun ecllldl. 

Fakat bu istldada kullamlan sozler 
o kadar ngmil ki, on bin ki~ aleyhi
nc kanuni tatbikat yap1lmasma karar 
verildl... 

Civar ~ehir ve koy kadmlarile klz
lar1 da Bilbaonun kadm ve lazlanna 
iltihak ettuer. 

On bin, yirmi bin oldu. 
Adliye hillaniinde ISrar ediyordu. 
Muazzam bir dosya yapild1: On bin 

tevkif miizekkeresi keslldi. On bin 
zab1t hazirlandI. On bin ki~i sorguya 
cekllecckti ... 

Eger boyle bir ~ey yapllsayd1 adliye 
~in i~inden ~J.kam1yacaktI.. bcreket 
versin Madridden, adliye nezaretin
den bir emir geldi. Karardan rilcu ve 
on bln k~ ile cinayeti 1~1iyen lazi af

fettiler. 

Sen misin bu hiikmil veren. :?ehrin 
bilti.in k1zlan ve kadmlan bu hiikmil 
protesto ettller. Kanunlarda kadlnla
n miidafaa edecek ahkfun yoktu. Ka-
dmlar ancnk kendl ktivvetlerlle ih- Gemi in~aab 
kakl hak edebiliyarlardl. Bu klz cla 1936 senesinde tngilterede 100 ton-
boyle ynprm~tl, onu yedi seneye mah- dan fazla 999 gemi denize indirilmi~-
kum ctmek haks1zhkti, olamazd1, ol- tir. 
nuyacaktI. 1935 senesinde 100 tindan fazla 649 

Yollarda hilkftmet konaklan ve ad- gemi in~a edilmi~ti. 1934 de bu sayi 
Uye sarayi oniinde bfiyiik gosterller 536 idl. 
yap1Id1. On bin k:adm imzah bir Istl- 1936 senesinde denize indirilen ge. 
da mahkeme reisine verildi ... milerlh tonilAto tutan 2,117,924 dilr._ 
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(Ba.!1 taraf1 blrinci sahifede) 

tunacaktrr. Muzika varsa mi1ll mar
~1 ~alacaktlr. Bu esnada. asker selft.m 
vaziyeti alacak, zablt el ile sellm du
racaktlr. 

Kti~iik harp gemilerinde, muavin 
gemilerde muzika ve borozan yoksa 
silistre denilen dudiik ~alnlak suretl
le bayrak ~ekilecek veya lndirilecek. 
Aynca silahh asker bu1unnuyacakt1r. 
Polis, Jandanna gibi kuvvet bulunan 
resmi dairelerde merasim tiifekli o
lanlar varsa ordudaki usiile gore, tu
f eksiz olanlar aynf merasimi el ile 
selamlamak suretile yapacaktlr. 

Mekteplerdeki meras~ .. 
Mekteplerdeki merasim miimkun 

oldugu kadar ~ok talebe bulunmas1-
na cah~1lacnk ve istiklfil mar~1 soy
lenmek suretile yaptlacaktir. Deniz 
kuvvetleri d1~mda kalan rcsmt, husu
si ve ticaret gemllertnde merasim 
mtirettebat ~1kanlarak el ile selA.m· 
lamak suretile yap1lacaktrr. 

milsaadesl ile olacakhr. Vapurlar se
yirlcri muddetince bayra.I4anm in
dinniyeceklerdir. 

Temsill bayragm indirilme ve ~ekll
me bera.berli~l i~in muhltin kolaylik
la duyabilccegt, gorebilccegi mUna
sip bir yer hiik11met~e ~rct mahalli 
olarak tesbit edileccktir. Denizde ise 
en buytik kumandanin bulundugu 
gcmiden verllecek i~aretle bayra.k 
~ekillp indirtlecektir. 

Turk bayragma aayg1 
Ti.irk bayragi ~ekilir ve inclirilirken 

hi~ kimse yere baknllyarak, ve yakm
da bulunanlar yi.izlerinl bayraga dO-. 
nerek merasim miiddetince hereket
siz bayraga saygi g0sterecektir. Me
rasim esnasmd.a (tren milstesna) bO.
tiln kara vas1talan da hareketsiz du
racaklard1r. Motorlil, istimli ufak de
niz vas1talan, motorlerini durdura
rak yelkenliler yelkenlerini l~ e
derek, kiirekliler de denize miivazl, 
bakacak bir ~ekilde saygi gosterecek
lerdir. 

Bayrak yan olarak gekilmiyecektir. 

s1 kara.rl~tlnl~ ve talebenin bu 
dersten de imtihana tabi tutulmasun 
enstitil mildilrliigiine bildirmi~tir. 

Vekalet, bundan b3..!iaka gen~ mek
teplilcr arasmda havactlJ.k sevgisinin 
uya.nmasma: ~ok yard1m edecek olan 
modlecmgin mekteblerde taammfunil 
i~in de baz1 etdbirler alrru~br. AI1anan 
tedbirlcr ciimlesinclcn olarak Ankara 
sanat mektebinde ogretmen stajyer
lere mahsus olmak ilzere blr model
cillk kursu ~1Im1~hr. Bu kursu biti
recek muallim ve stajycrler sanat 
mektcbi talebelerlnc ve sanat mekte
bi mezunlan da bulunduklan ~ehir
lerin ilk ve orta mektepleri talebele
rine modelciligi ogreteceklerdir. 

Bu sene yalniz Ankarada tecrfibe 
edilen bu Irurslar onfunfizdeki sene 
biltiin sanat mekteple1ine te~mil cdi
lecektir. 

Dlger taraftan tayya.re modelleri
nin par~annm sanat mektepleri 
atelyelcrlnde yap1labilecegi anl8.li1l
mt~ ve bu par~alarm atelyelcrde seri 
halinde hazirlanmasma tc~cbbils e
dilmi~tir. Yap1lan tetklklere gore sa-
nat mckteplcrl atclyelerlndeki vesa
itlc planar imal cdilcbllccektir. 

20 bin ton cimento 
' 

Bu defaki mallar 
Almanyadan geliyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Ankara 
memurln kooperatifi tarafmdan ge
tirtilerek ihtiya~ gorillecck yerlerde 
ucuz fiatla satllmas1 karar13..!itmlan 
clmentolann ikinci partisi bugiinler
de gclecektir. Yirmi bin tondan iba
ret olan bu ~mentolar Almanya men
~elidir. Derince, Mersin, Samsun ve 
izmh' limanlarma lhrac; edilecektir. 

Daha evvel getirilen ve Yugoslav
ya me~cli olan yedi bin ton ~imen
to da gene ayni limanlara ~1karilm1$
t1. 

Romangadan 
gelecek go~mcnler 

Bu sene 15 bin ki§i 
hicret edecek 

Bilkre~ 2 (A~) - Bilkr~ ga
zetelelinin yazdJ.gma gore 1937 ylll
na kadar Dobrucadan 56,000 'l'ilrk, 
Tiirkiyeye g~ et~tlr. 1935 ve 1936 
senelerinde gidenlerin mikdan sancak 
itibarile ~udur: 

1935 de: 1936 da: 
Durostordan 10,756 11,921 
Kaliakradan '5,637 2,348 
K0stenceden 6,876 832 
Tul~adan 201 801 

YekUn 23,470 15,902 
Kalanlar da ~unlard1r: 

Durostorda 
Kallakrada 
Kesten cede 
Tulcada 

62054 
26,151 
~3,541 

4,084 

YekCtn: 115,830 
1937 y1lmda Tlirkiyeye gidecek 

g~menierin mikdar1 15,000 dir. Gl
decekler arasmda 1935, 1936 senele
rlnde mallanru, miilklerlnl satarak 
pasaport mua.melelerini bltirenler de 
dahildlr. Bunlarm adedlerl· 6000 den 
fazladJ.r. 

Burada Ttirkiye cumhuriyetJnln 
1skfm kanunu tabedllerek g~enler 
arasmda 10 leye satllmaktadlr. 

Resmi dairelerle kby ihtiyar heyet
lerlnde, yabi:IDCI memleketlerdeki res
mi ve mllli binalarda ve saire yerler
deld merasim de bu suretle yaplla
cakhr. 

Bayrak ne zaman ~ekilecek? 
Bayrak sabahlan saat sekizde ce

kilecek, gurub amnda indirilecektir. 
temsil baymg1 tatll ve bayramlarda, 
tatil ve bayramm ba~lad1g1 saatte ce
kilecck tatil ve bayratnm devanu 
miiddctince gecell gi.indiizlti ~ekili 
kalacakbr. Her glin bayrak c;ekilme-

Yas alameti olarak ~ekilecek bayrak
larla, bunlann devam miiddeti pro
tokolca tayin olunacaktlr. temsll ve 
sils !gin kullamlacak Tiirk bayr$, 
yirtl.k, sokilk, dellk olrruyacaktll'. Hu
susi alA.mct ve filama ~ekerck resmt da
ire, i·csmi ve hususi miiesse.seler tem
sil bayragm1 saga hususi ilftn filbla· 
y1 sola gekcceklerdir. 

Gagavilrzlerin merkezi olan 
Komratta biiyUk bir yang1n 

Bilkre~ 2 - Besarabyada Tilrlf 
gagaviizlerinln merkezl olan Kamrat 
kasabasmd.a bir yangm c1karak pek 
c;ok ev yan~ ve bircok aileler bun
dan dolayi peri~an bir halde ~lkta 
kalm~lardlr. Kasabarun degerll b&
ledlye relsi lle Sincak mutasarnfl 
felAketzedelere ID.zun gele}l yardlm-

bu ·· mfilki e memurunun 

Bayrak tezyinat i~in kullam1rruya
caktlr. Bu takdirde bayrak si.is bayra
w olacaktll'. lan a , 

Cumhuriyet Merkez bankas1 genel 
heyeti toplantISllll birkac gO.n evvel. 
Ankarada yaptI. Bu toplantida idare 
heyetinin raporu olruildu, raporda 
dilnya ve memleketimizin iktisadi ve 
mali vaziyeti hakkmda milhim las1m
lar vardlr. Bu k1Slmlar1 ~agiya nak
lediyoruz: 

1935 den 1936 ya gegen italyan -
Habel? sllA.hlI anl~mazllg1 Afrikada 
sona ermcden Avrupanm bir ucunda 
pathyan ispanya ihtilali, emniyctsiz
ligin devamma sebep olmu~tur. Bu
nunla betaber 1936 senesinin ekono-
mik hareketlcrina aid rakamlar, 1935 
de ekonomik sahadaki ~J.k iylle~me
nin daha ziyade geli~mi~ oldugunu 
gosterrni~ir. 

Cihan para vaziyeti de vaktile gir
ml~ oldugu g1kmazdan heni.lz kurtul
mu~ degildir. 1936 sencsinln cyllll son
lannda Frans1z frangi k1ymette11 dil
~ilrillm~. isvic;re frang1 ve Hollanda 
filorini de ister istemez onu takip ct
mi~tlr. Ortada Bel~ikadan mada alt1-. 
na bagh memlcket kalmanu~tir deni
lebilir. Frans1z frang1nm alt.ma tah
vil edilebilmek kabiliyetinden uzak
l~tmlmasI yalruz FranSiz ve Hollan
da paralar1 iizerlnde teslr yapmakla 
ka1manu~, inkisar blraz daha geni$ 
sahalara dogru yay1larak, italynn li
reti, Qekoslovakya koronu, kanuni 
muhtevalarmdan biraz daha kaybet- . 
ml~erdlr. Letonya ve Yunanistan pa
ralan da sterllnge baglanm1~hr. 

Bizde vaziyet 
Buhranm en d~klin seviyeli had

leri 1933 ve 1934 seneleri ile birllkte 
bizde de art1k tamamen arkada kal
m1~ goriinilyor; ciharun iktisadi gidi
~inde goriilen umumi kalk.unmdan 
memleketimiz de hissesinl alarak yil
riimektedir. Bu kalkmma 1936 da da
ha miltebariz bir ~ekil al~tir. 

Zirai istihsalat itibarile memleket 
iyi bir sene gegirml~tir. Yilri.imekte 
olan sanayl plammn b~arild1gi nis
bette smat istihsalftt inki~af ctmege 
b~la.nu~ ve ticarete aid hareketler, 
heyeti umumiyesi dahilinde bu sene 
az ~ok fazla uyanmalar gosternli.~tlr. 
Toptan faltlar biraz daha yiikselmi~, 
buna ragmen hayat pahallhg1 yiikscl· 
memi~tlr, denilebilir. Maliyemizin te
mel ~ te~kil eden vartdat tahsi
lA.tl lse her tiirlil memuli.in fevkinde 
zuhur et~tir. 

Devlet finan11 
1936 senesinin be.pnci ayi sonun

da biten 1935-1936 finans y1ll da tah
sllAt itibarile iyi kapand1gi gibi sene
nln geri kalan aylannda da bu tahsl
lA.t f evkalAde denecek derecede iyi 
yiirilm~ti.ir. Yeni gelen vergl yalmz 
hava kuvvetlerine yardlm ic;in konu
lan vergiden ibarettir. Bir taklm ver
gilerden de tenzilA.t yap1l~t1r. 

Memlekette muht;ellf cephelerde de
miryolu ~ti deva.m etmektedir. Bu 
iru;;aatin yam ba~nda ¢rketlere aid cs
kl demiryollannm dcvletl~tirilmesi 

siyaseti de ~ark demlryollannm 1936 
da satm a.hnmasile bu sene tamam
l~tir, denilebillr. Bu suretle 1936 
sonwida devlete aid 6,284 kllometre
lik b1r demiryolu ~ebekesi mevcud 
bulwiuyordu. 

Otuz milyonluk Erzurum • Sivas 
hatti 1.Stikrazma mahsuben dort bu
~uk mllyon lira11k 3 iincil tertlbln kA
nunuevvelde tedaville c;lkarllmasm1 da 
senenin malt hA.diselerl arasmda kay
da ~ayan goriiri.iz. 

Allin vaziyeti 
Bank8D11Zlll tasarrufu altmda ol-

mak :Uzere 1935 sonunda 20,968 kilo
luk altmmuz vardl. Sene i~inde gelen
lerle blrlikte bu altmlann mecmuu 
sene "'Sonunda 24,103 kiloyu bulm~ 
tur, ki bunun tutan 33,902,868 lira
d1r. 

Mevzuu bahis altmlardan mi.lnasib 
bir klsrrum zaman zaman terhin ede
rck doviz teda1ik eyledigimiz de ma
himun uzdur. Bu istikrazlann en yilk
sek scviyesi 29 agv.stos 1936 da gorill
mil~tUr: Bu tarihte borcumuz 
4,234,680 liradir. Bor~uz kaldlg1rruz 
devre de 14 t~rinisani ile 26 kanunu
evvel aras1d1r. 

Dovizlerimiz 
Scrbes dovizle mubadele snham1z, 

1936 senesi iginde yeniden ii~ mem
leketle daha klering mukavelesi akdi 
neticesinde biraz daha daralm1~, an
cnk gerek adedi J lrmiyi bulan klering
li memleketlerin miihim bir k1sm1 da 
muhtelif nisbetlcrde lehimize tahsil 
cdilmektc olan ve gerek klcringle bag-
11 bulunmad1g1m1z memlekctlerden 
936 sencsinin musaid ticari mubade
Jelcli dolayISile elde ettigimiz scrbes 
dovizlerin c;ogalmas1 ve diger taraf
tan harici tediyelcrimizdc 1936 senesl 
i~inde hiikfune~e tatblk edilen tasar
ruf tedbirleri, muamelatllll arzcttigi
miz scnenin doviz vaziyetinde mahsiis 
bir salfib viicude getirmi~tir. 

Para ve sermaye piyaaa11 
1936 senesinde de iskonto haddirniz 

yilzde b~ bugukla ytirfunil~tilr. Mcm
leketin muhtelif piyasalarmda husu
si iskontoya aid hadler, faiz miktan
m tahdid eden kanun ile muayyen 
azamt hadler uzerinde sabit kalmak
tan bu yll da aynlmamI.1br. KISa va
deli ve uzun vadeli para piyru}alann
da 1936 da da bir degi~k goriil
mem~Ur. 

~uras1 ~ayam kay1dd1r kl: Fransiz 
frangmm da altma tahvil kabiliyetin
den aynimasile eylOl 936 aylll1Il son 
giinlerinde basil olan ~ok milhim ci
han para durumu kar~mda hilkO.
metlmiz pararruzm tstikran hususun
da otedenberi giittilgii siyascti dcgi~
tirmcge lilzum gormemi~tir. Bu siya
seti teyid eden B~ekaletin 26 eylfil 
1936 tarihll resmi tebllgi malfununuz
dur. Bu siyaset neticesl o1arak para
miz 1936 da d.a istikranru muvliff~ 
klyetle muhafaza eylemi~ bulunmak
tad1r. 

Alman b!iiyUk el~iai geliyor 
Ankara 2 (A~) - Mezunen 

memleketmde bulunan Alman bUyilk 
elc;isl Fon Kellcrin: bu hafta. i~de 
Berlinden memleketimize dOnecegt 
haber verilmektedir. 

Maaonluk yilziinden Bulgar ihtiy:1.t 
zabitleri arasmda bir ihtilaf 
Sofya 2 (Ak9am) - Bulgaristanda 

masonluk yilztinden Bulgar ihtiyat 
zabitleri arasmda ~ ihtillU, ihti· 
yat zabitlerinin Filibe kongresinde 
de halledilem~tir. Kongre heyeti 
tara.fllldan ~ekilen tebrik telgraflar1-
na kral ve 'Harblye nazm gene telg
rafla vercllkleri cevapta kongrede ih
tlyat zabitletinin blrle9ffielerini iste
mi~lerse de bunlan hA.len ikiye ay
nlm1~lard1r. 

ihtilafm, mayis ortalarmda Sofya-
da toplanacak diger ihtiyat zabitleri
nin kongresinde halledllmesine tek
rar call$1lacaktll'. 

sen Slnod'un gazetelerle tekzip et
mesine ragmen Bulgaristanda mason 
olan papazlar da mevcud oldugu scy
leniyor. 

IMTIHANLAR YAKLA$1YOR m ... 
Ecnebi lisanlarcla zayafsamzll 

Derhal BERLITZ mektebine ko~unuz!! 
Franstzca, lngllizce, Almanca, lisanlan l~in 

yenl kurlar a~1l 1yor. 

TECROBE DERSI MECCANENDIR. 
Ankara - Saylavlar caddesi istanbul: 373 istildfil caddesi 
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PAZARTESf KONU~MALARI . F ransada kii~iik hir §ehrin 
,BJ~, ~i~h~ ~t~f:LESI ~Opleri elekten ge~iriliyor 
-:- .... Bir';; ~insanlar yardlr, her~ey- dirler, ruh Ye zeka tenbeliclirl~~· ~~ 

de ve herkeste eksik ve yanh~ gormek benzetme yapmak lazimsa b1rlnc1ler 
i~in y~arlar. Bunlann gozlerl, tr~ kurd, ikinciler tahtad1r. Kurdlar nasil 
olurken batip sivilce yapm1~ k1llan durup dinlenmeden gut, girt oyma-
koparan c1mb1zlar gibiclir. :;>u farkla cll1k ederlerse kot'ilcilller de ~·ahat ve 
ki bu gozler, c;lpil bak1~larlle korle~ir· huzur demeden tahtal~m1~ msanl~i 
le; ve cerahat11 taraf1 tutacaklanna kemirirler. Tahtala~1~ insan:~n di-

.. k .. demir karakterll msan-saglam etleri de beraber kopanrlar. yorum, c;un u f d 
00 1 Bunlann agtzlarmdan zehir akar, Iara di~leri ge~ez .. v~ ~er er .Y e 

kelime degil. Herkesin ayibmi onlar- blr seciye t~1sa kotucilllere ~am1~t 
dan dinleyebilirsinlz; kulaklanmzda u~i_ne~ ve muhatap bulmak mumkun 
panzehir say1lacak bir madde varsa... deg1ldir: . . . . . 
Olmadlgi takdirde i~terek ve dinliye- Bu ik1 tipteki msanlar, b1r cem1yet-
rek siz de bu agudan habersizce i<;- tc nekadar azalm1~sa o cemiyet o ka
mi~ olursunuz. 

Bu Uplerin bir ad1m ilerisinde eli ka
ralar varchr. Bunlar boya olarak yalruz 
:katrnn kullanan s1vac1Iara benzetile
bilir. Ellerinde br~a, onlerine gelen
leri karalarlar. Farketmezler ki neka
dar dikkat etseler, o boyadan kendi
lcrine de bul~r. Elleri siyahla~1r, ba· 
zen bilmiyerek yilzlerine bir iki kalem 
siyah ~ektikleri de olur, Bu tiirli.i in
sanlar korkunr; olduklan kadar ig
ren~tirler le ... Ustleri b~lan zifir ko
kar; burnu bu kokuya ah~1k olm1yan
lar hemen fena bir hava ii;;inde bu
Jundul"Janm anlarlar. Yahud nezlcli 
olanlara tesadiif ederlersc bir miiddet 
kokulanm onlann burunlarmdan giz
lemek kendileri ic;in milmkiin olur. 

Her~yl kot\iltige yoran bu tiplerln 
tam aksi de vardlr. Bunlar da olur 
olmaz, en belli fenahklan bile hayra 
yorarlar. c~ifad1r in~allah> diye ~o

cuguna tif odan ya tar ken bamya ye
dirip Oldilren anneler bile gorillmil~
tilr. Neticesinin felaket olacagm1 an
latrmya i;;abala.d1gimz bir hareketi 
bOyle olanlann nazannda bir tilrlii 
1ena olarak belirtemezsinlz. cScn bak
ma, iyi olur, iyl olur ... > der ve gene 
dil~ilnce ve hareketlerlnc devam cder
ler. 

BOyle olanlar iyilik etmek ic;in hii;; 
bir miyar tammazlar. Fenal1g1 sabit 
olm~ bir insam, kendi hesaplarma, 
hatta. ~mme hesabma affetmckten 
~ckinmezler. Qilnkil maddi i~er gibi 
rnanevi hilkiimlerde de hesaplanm 
bllmezler. Bunlar tam bir ruh ve mu
hakeme se!ahcti i~nde ya{iarlar. GOz
lerinde herkes iyidir, her hareket dog
rudur. Dilnya, beyaz bir tiille ortillil
dilr; gecclerl bile her taraf onlara I~k 
i~nde gorilnilr. iki 7.Id fiklr kar~ISm
da kalsalar, o da dogru, beriki de mil
nasiptir. Bu rniz~ta onlar i~n klz
rnak yoktur Sinirleri yagh bir halat 
gibidir; i;;ekersin, kopmaz, fakat vu· 
runca hli;; ses vcrmez. 

Bu tiplerln birincisi kotilliik anyan, 
ikincisi her~eyi iyiye yuran karakter
lerdir. Her iki tip, insanhgm her sa
hasmda ve her devrinde mevcud ol
mu~lardll'. Birinciler, harekidirler, 
durmazlar, kafalanm ve dillerini i~e
tirler. ikinciler, yaradlh~tnn tenbcl· 

Esad Mahmud Karakurd 

dar mesud ve o kadar medeni bir ce
miyettir. Qilnkil bu mahlllklar, en me
deni diyarlarda bile ya~arlar. Nesillerl 
bir ttirlil miinkanz olmaz. Yeter ki, 
azalim~ olsunlar. Bunlan azaltmanm 
bir c;arcsi vard1r: Kotticilllere ehem
miyet vermemck, sozlerlni dinleme
mck; her i~ittigine inanan ve her~eyi 
muhakemcsizce oldugu gibl kabul 
cdenleri de i~ten ahp kalafata c;ek
mek. 

insan dedigin ne oyle, ne b(jyle 
olandir. Onlar ic;in g1dalarm en fena
s1, ba~kalarmm kotillilkle1i ve eksik
leridir. Hakiki insan, kottililgil s0y
Iiye soyliye dort yana yaymaz; fazla 
dmltl etmege ihtiya~ duymadan onu 
iktidan nisbetinde duzeltmcge ~al1~1r. 
Hiikilmlerinde daima ihtiyathd1r. 
Derhal iyidir, giizeldir, dogrudur da 
demez. Biltiln izanll alem ic;in mi.i.?
terek miyarlara vurur; darasm1 boyle 
tayin eder. Her~cyl ho~ gormez. Oyle 
de olur, boy le de ... di yip gec;mez. Ka
fasmi, ic;i beyaz su dolu bir Hindis
tancevizi gibi omuzlarmm ortasmda 
ta{i1maz. Onu hassas bir barometre 
gibi en az hata ile kullamr. (Evet)i 
(hay1r) demesi kadar ~uurludur. is
batma muktedir olmadlg1 bir davayi 
Herl silrmez. i:le1i silrdilgil davayi 
hatir ic;in geri almaz. Tenkid eder, tez
yif etmez. Kendini ne herkesten ala
cakh, ne de herkesi kendlsine borc;lu 
bilir. Manevi biltc;esl muvazenellclir. 
Hilkilmlelinde durmadan milnakale 
yapmaz. Elhasll yaphgm1 bllir ve bil
digini yapar. 

insanhgm ozil bu tilrli.i insanlardlr 
vc insanhk, heryerde ve her sahasm
da bOyle olanlara muhtac;tir, ancak 
bu olgunlukta olanlar, insanhgm ha
kiki dostlan ve iyiliklerin yegane ya
i:atic1Iandir. 

• * • 
Bu konu~marm kendisine okudu

gum bir arkad~ ~yle soyledi: 
- Bu yaziy1 son haftalarda gordii

giiniiz edebi tenkidlerden ilham ala
rak m1 yazdm1z? 

Benim verdigim cevap ~u oldu: 
- Bahsettigim bir edeblyat mesele

Ei oldugu kadar bir mizac; mcsclesidir 
de ... istediginiz gibi alabllirsiniz ... 

Hasan-Ali YUCEL 

SON GECE! •• 
- Kabahat benim matmazel; ya· 

ralandlktan sonra, yolda galiba. dik
kat ctmemi~im, nukrop alIIll~. Ame
llyet ettiler. i~te bu iki parmak sonrai 
boyle btizilldU kald1. Oynrumyor ~im
di !.. 

K1Z1n ye~il gozlerl birdenbire du
roanJaruyor ... Kii~ilk, klmuzi dudak
lan bahar rilzgarmn. tutulrnu~ bir ge
linclk yapragi gibl tibiyor ve biikiilft
yor ... Biran. oyle duruyor ... Sonra bir
dcnbire gerl donerek kendlni ihtiyar 
tad.mm kollan arasma abyor ... 

- Halal.. Halal.. 
ince bir h1~lnnk sesl duyuyoruz ..• 

~llyor ag1amagn! .. 
• •• 

Ertesi sabah ! ... 
Saat scldz ... Grandinapublika mey· 

damnda ~1n11yan borazan seslerlle 
gozlcrimizi a~1yoruz. Ihk, parlak bir 
gilne~. odam1zm pcrdelerl uzerinde 
dola.pyor. Beyaz, goziinilziin alabil· 
digt kadar her taraf beyaz, bembeyaz!. 

Yiizba{il Faruk bey, acele eccle gt-
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danberidir boyle rahat bir gece ge~r
cliglni hatlrlam1yor ... Yataga d~er 
dil~mez kal1p gibl kal~ oylel. .. Bir 
aral1k perdclerln arasmdan d1~n ba
klyor ... Bir silril asker, siivari, zabitl. 
Hemen kalpagim ahyor, kay1~m1 bag
llyor. Acele adlmlarla odadan ~lkl· 
yor ... Sofa .. koridor.. merdivenlerl.. 
Merdivenlere dogru yurilyor... Tam 
a{iagi inecekken yandaki kapllardan 
bir tanesinin ai;;1ld1gu11 goriiyor ... Ka
p mm ~iginde generalin klZl!. .. Omuz
lanna lAciverd ve ipek bir robdO
~ambr alm~... Ayaklarmda siyah 
ipek c;oraplar var ... Dilz siyah sai;;Ian 
perl~an bir halde yilzilne dokiilUyor ... 
Parmaklarmm ucuna takllm1~ gibi 
duran topuklu, zarif bir terlik giyi· 
yor ... L~civerd, ipek robdo~ambra sa
nlarak zabite dogru yurilyor... irl 
ye.pl gozlelinin l~inde binbir 2~1k, bin· 
bir i·enk! ... 

- Bonjur yiizba~1!. .. 
- Bonjur matmazcl! ... 
- <;aym1z haz1r odada.t ... 
~ Te~ekkiir edetim. Fakat ..• 

100 bin frank kazanan bir pigango 
bileti ganlz§likla ~ope at1/m11 ! 

Fransada Paris civarmda kil~ilk 
bir ~ehrin ~opleri altilst ediliyor, bi· 
rer birer elekten ge~hiliyor. Qop de· 
posuna kimsenin girmesme miisaade 
edilmiyor, depodan ~1kanlann da list· 
Jeri ba~lan SJkI s1k1 aramyor ... Biitiin 
bu takyidata sebeb 100 bin frangm 
~opler arasma kan~mas1d1r. f?imdi bu 
paray1 bulmak i~in ~al~yor. 

Mesele olduk~ tuhafhr. Jul Ro~r 
admda altm1~1k bir adam gc~enlerde 
blr piyango blleti satm alrm~hr. Ara· 
dan epice zaman ge~~ piyango ~e
kilmi~, fakat Ro~r blletine bakmagi 
unutmustur. 
Ro~ar 'ge~en hafta Paris civannda. 

Melune gitmi~, i~crini gordiikten 
sonra bir kahvehanede oturup bir 
iki bardak bira ic;nll~tir. Trenln hare
kct zamaruna cpice vakit oldugundan 
bir arahk gazetc okumu~, blr arahk 
da ccplerini tcmizlcmekle mc~gul 01 ... 
mu~tur. Ro~r ceplerindeki kag1dlan 
~ikarnu~, lilzumsuzlanm oturdugu 
kanapenin altma. atmi~hr. Bu arada 
eski piyango biletini de cBir~y c;1k
mam1~t1r, bo~ yere cebimi !li~irtmesin> . 
diycrek atm1~tlr. 
Ro~ar ceplerini temizlemek ic;ln ug

r~Irken trenin hai·eket zamam geldi
ginden gazinodan ~1km1~. trene blne
rek Parise donmil~tilr. 0 gece Paris~ 
te lokantada bir ahbabma rastlamI~
br. Daha dogrusu kendisi, her ak~m 
ycmek yedigi lokantaya g!ttlgi zaman 
dostunu burada bulmu~tur. Ko~e 

admdaki dostu kendisinl gorilr gor
mez yamna ko~mu~: 

- A~kolsun, piyango bil~tini bir
likte alahm, onda birini bana verece
gini vadet sonra ses ~1karma._ Dog
rusu sen den bunu beklemczdim ... de
mii;;tir. 
Ro~ar bu sozlcr uzerine ~a~uarak 

~ cevab1 vermi~tir: 
- Sen ne soylilyorsun? Piyangoda 

ban a bir~ey ~1kmad1 kl... 
- Nas1l blr~ey ~lkmadt? .. 100 bin 

frank kazandm. 
- Yamlnuyorum, ben biletin nu

maraSJm defterhne yazm1~um. i~te 
listc ... Bak 100 bin frank kazanmI~
sm. 
Ri~ar listeye goz gezdirip 100 bin 

frank kazand1gm1 gor\ince renkten 
renge girmi~, soguk ter dokmege ba~
lam1~br. 

Ko~c bunu sevince hamlederek: 
_ Galib3. senin hebelin yoktu ... O 

kadar fazla heyecuna kap1lma ... Ya
nn gider paralan ahnz. Bana 10 bin 
:frangi verirsin aynca miljde hakk1 fi
lfm istcmem ... dcmi~tir. 
Ro~ar biraz kendini toplad1ktan 

sonra b~mdan ge~eni, piyango bile
tini nas1l digcr kagidlarla beraber at-

-Buyr\m .. 
Diyor ve odaya dogru yuruyor ... 

Zabit k11.J. takip etmek mecburiyetin
de kal1yor. Odaya girlyorlar. Mnsanm 
uzerinde bir semaver, ~ay tak1m1 ve 
iki bardak var!. .. Kiz sandalyenin bi
rini c;ekiyor ... 

- Halam, biraz rahatsiz, odusmdan 
c;ikam1yacakl ... 
Yiizb~mm oniindeki bardag1 ala· 

rak semavere dogru gotilriiyor ... 
_ Nas1l ii;ersiniz, siidlii mil?. 
_ Siz nas1l arzu ederscniz! ... 
<;ay1 koyuyor, ilzerine de biraz silt 

nave ediyor ve sonra bardag1 zabi· 
tin ontine siiriiyor ... 

- Tereyag1? ... 
_ Te~kkilr ederim!. .. 
Kendisi ii;;in de bir bardak sudlii 

i;;ay hazil"lad1ktan sonra sandalyeyi 
i;;ekip oturuyor ... 

Yuduni yudum i~iyorlar... Zabit, 
gozlerlni kaldmp klzm yi.iziine bak· 
maga korkuyor ... Klz da bakam1yor ... 
i~iyorlar ... Dakikalar! ... 

- Matmazel; di.in gece sizl miitees
sir ettigim i!;in ... 

Klz, derhal zabitin sozilnil kesi
yor ... 

- Rica ederim arbk bunlardan 
bahsctmesek daha iyi olur!. .. 

Biran susuyor, sonra: 
- Hnlam, eger diin gece yatt1gm1z 

Klymetli biletinl ~ope atan Jul Ro~ar 

tigm1 anlatm1~hr. Bui~un i.ize1ine 
Ko~e telA{;a ba~lann~tir. lki ahbab ye
megi yanda b1rakarak bir otomobil 
tutmu~lar ve Meluna gitmek ilzere 
yola ~iklru~lard1r. 

Ger; vakit bu ~ehire vas1l olduklari 
zaman gazino kapanmak i.izere idi. 
i:ki ahbab derhal Ro~ann oturdu ka
napeye ko~mu~lardir. Fnkat gazino 
siipriildilgil i~in burad hig bir~y bu
lamam1~lard1r. Ro~r gazino sahibini 
gorerek yanl1~1kla mtihim blr kag1d1 
yere athgm1 soylemi~ ve ~opleri ara
mak i~in milsaade istemi~tir. Fakat 
c;opler yanm saat evvcl gelen i;;op ara
baSJna ''erilmi~ti .... 

<;oplerin bi.iti.in gcce kap1 onlerin
de kalmasi pislige ve farelerln ~ogal
masma scbeb oldugundan Mclune be
lediyesi bunlan saat on birde toplat
mag1 muvaf1k bulmu~, her gece 1;op
leri on birde toplahrm1~. 

Bunu ogrenlnce lki arkada~ gazino
nun t;oplerini alan arabay1 aramaga 
b~lam1~lard1r. Fakat arabamn da 
bir mi.iddet evvel c;op dcposuna gitti
gini ve ~oplcrini bo~althgm1 ogren
mi~lerdir. Ro~ar hemen ~op deposu 
memurunu gorerek mcseleyi anlat
IIll~, bilet bulunursa bunun ic;in ~all
~caklara btiyiik ikramiyc verecegini 
soylemi~tir. 

Ertesi giinii derhal i~c b~lanm1~
tir. On ki~i gople1i bircr birer elden 
gec;irmi~tir. Fakat bileti bulmak ka
bil olamanu~hr. 9imdi ikinCi bir defa 
~opler elden gcc;irilecektir. 

tedarik cdene kadar orada kalabilece
ginizi soyledi. 

Zabit giililyor ... 
- Halan1zm IUtfuna te~ekkilr edc

rim. Fakat ... 
K1z, gene gozlerini ~ay bardagmm 

iistilnden ayirmadan zabitin sozlinil 
kesiyor ... 

- Eger sizce b~ka bir sebep yok
sa, ben de evimizde kalmamzdan 
memnun olacag1m! ... 
Yilzba~m kalbl heyecanla ~arp1· 

yor ... Birdenbire ~~myor ... Ne soyli
yecegini bilmiyor ... Ni~in acaba boy· 
le birdenbire ~a~ud1? ... Onu kendisi 
de bilmiyor .. . 

- ~ey!. .. ~ey! ... Te~ekkilr cde
rim matmazel; ~ok naziksiniz. Fakat 
d d·;;t 'b" I e i 6 .m g1 i .... 

- Neferinize soyleyin bugiln ogle
den sonra gclsin, blze yardun etsin ... 
Karyolanm odaniza kuralim. O ~ez
longda pek rahat edemiyeceksiniz ga· 
libal... 

- Tekrar tekrar te~ckkiir ederim 
matmazel; nezakctinizi suiistimal et
mek istemem. Evinizde mevcudiyetim
le daima bir takim ac1 hahralarm 
canlanmasma vesile olacag1m1 biliyo
rum. Onun i~in ... 

Kiz gene zabitin sozimu kcsiyor ... 
Sert bir ses ... 

- Siz bilirsiniz! ... 

3 Mayis 1937 

KADIN KIJ$ESI 

MEVSiMLiK MANTO 

Bej rengi yi.inliiden mevsimlik man
to. Dilg111eleri kemeri e~arp1, ~apkas1 
kahve rengidir. Diki~ler kahve rengi 
ince deri ile elde dikilmil?tir. 

{!•············································ 

Kan davas1 m1? 
lzmit koylerinde Ali ad1nda 

biri kur§Unla oldiiriildii 
izmit (Ak~am) - Se!vetiye crom 

koyiinde i:dris oglu Ali ismindc bir 
adam, Mengen yaylfi.smdan donerk<:n 
oldilrillmii~tiir. 

Ali 15 sene evvel bir adam oldlir
mil~ ve 15 senc ag1r hapse mahk~m 
cdilmi~. Mahkfuniyet milddctini lz
mit hapishanesinde bitirerek bir se-ne 
evvel koyilne gitmi~ti. 

Alinin vticudti kur~un yara1m;1c de
lik, de~ik olmu~tur. Alinin kim ta
rafmdan oldilrilldilgu hei1UZ anlas1-
lamam1~t1r. Bununla beraber kan da
vas1 ytizilndcn intikam kasdi ile kat
lcdilmesi c;ok muhtemeldir. Zab1ta ve 
adliye tahkikat yapmaktadlr. 

b.mitte methud suirlar kanununun 
iyi neticeleri 

izmit 1 (Ak~am) - izmit Cum
huriyct miiddeiumumisi B. Hamdi 
Dogu ile gorili;;tilm. Mc~hud sm;lnr 
hakkmda ~u izahatl verdi: 

..Me~hud su~lar knnunu memleke
tin asayi~i tizerinde ~Ok iyi tesir yap
llll~tll". 936 senesi ikinci kanunundnn , 
15 nisana kadar 236 vukuat oldugu 
haldc, 937 senesinde 195 vukuat kay
dedilmi~tir ki gei;en seneye nisbetle 
i.i~tc bir derecede azhk vardir. Bu 
azalmanm amili me~hud sw;lar ka
nunudur. 

Kanunun tatbik sahas1 belediye 
hududu haricmc, yani koylere de te -
mil cdilirse suc;larm daha ziyndc aza~ 
Iacag1 kati surctte anla~1111".~ 

v1rarak giililyor ... 
- Yoksa gene ayni sebep mi? Sizl 

evimize baghyarak aleyhinizde bir 
suikasd haz1rhyacag1m1Zl zrumedc- • 
rek onun igin kalmamakta. israr edi
yorsamz o ba~ka! ... Gidcbilirsiniz! .• 
Size korkulu rilya g0stermek isteme
)iz burada!. .. 

- Matmazcl; nlc;in bana daima 
boyle hitap ediyorsunuz? .. 

- Sizi daima korkak goruyorum da 
onun i~in! ... 

- Neden korkayim matmazeJ; an· 
lam1yorum .. 

- Neden olacak, sizi oldilruriim di ... 
ye korkuyorsunuz! ... 

- Ne dediniz, beni oldilrilrsiinuz 
diye mi?. 

-Tabii! ... 
Zabit gillilyor ..• 
- <;ocuksunuz siz matmazcl; bunu 

biran hatmma bile getirmem! ... 
- Hatirm1za bile mi getirrnc7.Si· 

. ? mz .. 
- Getirmem ya! ... ~iinkil iyi bilf· 

yorum ki, siz beni hi~ bir za.man oldil· 
remiyeceksinizl ... 

- Neden oldiiremiyecekmi~im?. .• 1 
- Siz hig blr insan1 oldtiremezsi· 

niz de onun i~in! ... 
Zabit, gozlerini, k1zm gozlerine ell· 

kiyor .. . 

' . 

I 
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Y eni bir meslek: Bankac1l1k 
19 sene 

bilen 
evvel banka i§lerini 
Tiirk genci yoktu 

Halbuki Cumhuriyet devrinde banka i~lerine 
vak1f mlitehass1slar gittik~e ~ogal1yor 

Memleketimizde iktisadl hayatin 
gi.iratle ~f1 iizeline gcn~llk i~in 
parlak blr istikbal vadeden yeni bir 
meslck tecssiis etti: Ba11kac1lJ.k. 

Bundan daha yirmi sene gibi k1sa 
bir zaman evvcl Tilrkiye topraklar1 
l<;inde zirant bankasmdan bru;;ka Turk 
parasile kurulmu~ bir banka heniiz 
mevcut degil ikcn Tilrk ~ocuklan !Qin 
bankac1hk da ta1namcn mechul bir ~ 
sahas1 idi. SaylSlz ecnebi bankalann 
memur kadrosunu yabanc1 unsurlar 
tc~kil eder, bilti.in banka muamelerl 
Tiirk~eden gayri bf r lisr.nla goriiliir· 
du. 

Her sahada oldugu gib:. bankac1hk· 
taki bu anorm&l vaziyet te si.iratle de· 
gi~ti . bugi.in iftihurla scyrettigimiz 
bi.iyilk bankalar1miz, saglam kredl 
mi.icsseselerimiz var. Bankalardaki 
ccnebi unsw'lar ycrlelini yava~ yava~ ' 
Tilrklere terkct tiler. Milli bankalan· 
mizm bilrolannda ~ah~an en ufak me. 
murdan en yi.iksek ~cf e kadar binler
cc Turk genci en girift banka mua
melelelin! bilyi.ik bir intizam i~inde 
iclnre temektcdMer. Billi.in muamelat 
Tiirk lisam ilc gortiliir. 

Bankac1hk bugiln avukathk, ma· 
liyecllik, muallimlik, tabiblik gibi ba~lJ 
ba.pnn blr meslek haline gelmi~tir. 
Tahsilini bitiren bir Ti.irk genci ken~ 
disinc bir meslck L~tihab ederken em· 
niyetle bankac1hg1 sc~ebilmektedir. 

Ve muvaffak olan bir bankac1 i<;in 
yiikselmek, parlak mevkiler i~gal et· 
mek pek kolayd1r. Gern;ligin bankac1-
hga kar~1 gostermcgc bn~lad1g1 ala· 
ka dn bunu ac;1kga izah cder. 

Sumer Bank1n kurau 
Bankac1hk o kadar ayn, ba~h ba~· 

na bir meslek halinc gelmi~tir kl ban· 
kalanm1z biirolanna ald1klan me
murlan bir bankac1 iQin lazim olan 
malumatla techiz ctmek iizere uzun 
kurslardan ge!;irmektedirler. Ziraat 
bankasmm yeni memmfa.n ii;in her 
sene ac;tigi bir kurs varcllr; ve bilti.in 
memurlan buradan ge~mi~lerdir. Su
mer bank da her sene ac;t1gi kurslar
da yi.iksek mali bilgilere sahib me
durlar yeti~tirmektcdir. Bunlar da 
memleketimizclc bankac1ya olan ihti· 
yac1 gosteren hacliselerdir. 

Yeni bank.ac1larmuzin nas1l yeti~· 
tiklerlni yakmdan gom1ek iizere Sil· 
mer bankm yilksck ticnret mektebin
deki kursunu ziyarct ettik. Burada 
banknya bu scne f mtihanla almm1~ 
28 lise mezunu gene; ders goriiyorlar· 
dl. ic;Ierinde lr.Jz talebelerin adedi de 
nazan dikkati celbedecck kadar fazla 
:!di. Bunlar bir taraftan bankadan 70 
lira ayl1k ahyorlar, bir taraftan da 
banknc1l1k ilmini tahsil ediyorlardI. 
Dort ay siirecek olan bu kursu ikmal 
edenler Siimcr bankm rnuhtelif mi.i
esseselerine tayin cdi!ecekler; iQle
rlnde muvaffakiyct gosterenler de 
tahsillerini ilerletmek i.izere banka he
tabma Avrupaya gonderileceklerdir. 

Biz s1rufa girdigimiz zaman ders 
kurs tcdrlsatmm en esash bilgisini 
te~il eden (Muhasebe) idi. Banka 
namma kursu idare eden ve eski bir 
bankac1 oldugu kadar degerli bir 
cMuhasebe> prof esorii olan B. Sergis 
Nihat gen!i( b9nkac1larla ayn ayn me~
gul olarak onlan yeti~tirmeye ~ah~1-
yordu. 

Muhaaebe lisam 
Bt.itiin bu mcmur talcbelerln ban

kac1hgn kar~1 g0sterdikleri al!ka, bil· 
medlklerinl muhakkak ogrenmek i~in 
sarfettiklerl gayret gorillecek ~eydi. 
Blrer birer tahtaya kalkanlar pro!e
oorlin verdigi mescleleri ate~ gibi hal
lediyorlar. Kar ve zarar hesapla11m 
siiratle neticelendiriyorlard1. Profe
sori.in en fazla dikkat ettigi ~ey bu 
geng bankac1la:nn muhakkak: cMu
hasebe lisanile> konu~malanm temin 
idl. Bunu 8lk &k hatirlatiyordu. Bu 
derste yalmz hP..sap, rakam hi.ikiim 
lttrliyordu. Hatta. blr arahk tahtaya 

Sfuner bankm yiiksek ti.caret mektebindeki kursuna devam tdenler 

--ci kalar memlekette bankac11Ik muhi-
tinde umuml bir meleke ve a19.ka u
yandnnn~tlr. Bugiin bunlarm hepsinl 
ogrenecek mubitler hw.u!e gelmi~ir. 
i;limdi piyasada her hangi bir nevi 
ban.Im i~ne valnf ii~, be~, sekiz gene; 
veya miitehassis bulmak, gormek 
mi.imldindilr. 

! Eskiden bir bankn. te~kilahm bilen 
·· bile yoktu. Halk tammaz, emniyet 
~ etmezdi. Eskiden bir banka kap1sm

Profse0r Serkis Nihad 

bir talebeye profesor Muhasebe ilmi· 
nin pek mi.iteammim bir vecizesinl 
hatirlatarak cMubasebe i~de az IA.
kird1 ~ok 1~ goriir> dedi. Burada gen~ 
memurlara bir bankac1 zihniyeti ~-
lamyordu. 

19 acne evvel 
Herg\in ogleden sonra 13,30 da ~ 

lay1p 18,30 a kadar devam eden bu 
kursun son dersi bitince dersten 
sonra kurs se!i B. Sergis Nihadla bir 
mtiddet ko~u:;;tuk. Kendisine Tilrki· 
yede eski ve bugilnkii bankacilik 
arasmda yap1lacak mukayesenin ne- . 
Ucesini sordum. 

- Bizde, dedi, 19 sene evvel ilk de
ta olarak itiban milli bankas1 ac;tldl· 
~I zarnan banl-:n ~erine valof Turk 
gern;leri aradllar. Bulunamadi. Zaten 
o zaman bankamn vilksek erkAm 
Tilrk lisanile ban.Im d~fterleri tutula
m1yacag1 vc panka vesikalarmm tan. 
zimine imkan olamiyacag1 kanaatin· 
de idiler. 

itiban milliyc alman memurlar he
men kAmilen Kredi Llone ve Osmanll 
bankasmda ~oyle ooyle yet~i~ ya. 
banc1 unsurlara mensup ldmselerdi. 
Bugiin ise bankalanm1zda ktii;i.ik ve 
yilksek memuriyetlerin klmilen ye
ti~mi~ Tiirk genc;lerinin elinde oldu· 
gunu gormckooyiz. 

Bugiln bankalanm1zm hepsinde 
bilfunum banka muamelab ic;ln istis
nasiz blr ~kilde Tilrkc;c defterler tu· 
tulmakta ve Turk lisanile tanzim edll
mi~ vesikalar istimal olunmaktadlr. 

Bugiinkti fiilt vaziyet itiban millt
nin tcessiis ettigi zamamndakl zihnl
yetin ne kadar degi~mi~ ve bankaCl· 
11kta ne kadar ilcri adlmlar ablm1~ 
oldugunu gosterir. 

Bankac1hk mealegi dogdu 
Bizde arhk bir bankac1hk meslegi 

dogmu~tur. Eskiden bir kambi
yo, bir iskonta, bir teminat 
rnektubu muamelcsi bilinmedigi 
1!;in muazzam blr i~ gibi gtl
rtili.irdti. Fakat Cumhuriyet devrin· 

dan tereddiitle giren balk bugi.in en 
yiiksek bankaya kendi mall ve evi 
imi.\) gibi girmektedir. 

Bankac1hgm bizde erf~tigi tekamillii 
yeni ~1kan bankalar kanunu da gti
zelce anlatir. Esasen bu bizdc banka· 
c1hgm tekamillilni.in blr neticesldir. 
Artlk gerek memurun gerek bank.amn 
haklan hiikiim altma almm1~ bulu
nuyor. Onun ic;in bugi.in kendisine ls· 
tlkbal hazirhyan bir gene; emniyetle 
bankaclbg1 sec;ebilir ve burada yi.ikse
lebllir. Memlekette bankac1ya ihtiy~ 
da vardlr. f~te ticaret mektebinln 
bugtin, bu saatte QalI~mas1 muhitin 
bankac1ya olan ihtiyac1m gostermez 
mi? 

Biz burada genc;lere bir bankac1 ic;in 
lAzun olan bilgileri gosteriyoruz. Bun
lar muhasebeden ba~ka maliye, istatis· 
t1k, 1,Petme iktisad1, medeniye, i~ bu· 
kuku, iktisad, emtia, ticaret hukuku 
da okuyorlar, profesorleri tiniversite 
Ve Yi.iksek ticaret profesorleridir. 

Ta!ebelerimiz ic;lnde c;ok degerli, 
dart ayda haznu olduk~a zor olan bu 
dersleri fevkalAde bir surette hazrr
llyaca.k kadar kabiliyetli genc;Ier var. 
Ve bankac1hga bi.iyilk bir alaka ile 
baghd1rlar. Bir taraftan bankada ~all· 
~arak tatbikt stajla11m, diger taraf
tan burada nazarl bllgllerini artti· 
nyorlar. 

istikbalin gen~ bankaCilar1 bun-
lard1r.> ~. H. S. 

Romanyadan Turkiyeye 1eyahat 
Bii.kre~ 2 - Mayis sonunda Roman

yadan Tilrkiyeye bilyiik bir seyabat 
tertip edilm~r. Seyahate Dobrice 
Ti.irlderinden birc;ogu i~tirak edecek .. 
tir. 

Somada Qocuk bayranu parlak su· 
rette kutlanmi~t1r. Yukanda bayram 
miinasebetue yap1lan tazahilrden bir 

Sahi!e T 

nin son devirlerinde "Ittihad ve T erakki ,, 
Suikasdlar ve entrikalar 
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Merkez kurnandan1n1n yapt1g1 
bUtUn tahkikat neticesiz kald1 

Bw·adan ~i~li d~ma kadar uzan- 1 

dlktan sonra donti~te trmavay cad· 
deslni takip ederek Beyoglundan, 
Koprilden geQtiler; Eminoni.inden 
Sultanahamamma saparak <;akmak· 
!i(llar yoku~unu ~1ktilar ve Harbiye ne
zaretinin Mercan kap1s1 onilnden ge
~erek Beyazid meydanma geldiler. 
Buradan da <;ar~1kap1s1, Divanyolu ye 
Tlirbe yolile dogruca Bab1aliye iler
lediler. 

«Size ikinci bir yol ogrettim .. » 
Enver pa~. Bab1alidc sadaret dai· 

resi oni.inde otomobili durdurdu, en 
evvelt.. kendisi indi. Ondan sonra sad· 
razam da. otomobilden d1~an c;1kti. 
Mubbhin iddia ettigi gibi kendi aley
hinde pusu kurulmas1 ihtimali olan 
fehrln miihim bir klsm1111 birlikte do
la~nu~Iardl. Talat pa~a, Enver pa~a· 
run uzun bir otor..,obil seyahatl yap· 
tirmaktaki ma.1'saduu ara~tirmaga 
liizum gormeksiz;n Ha1biye nazmmn 
elini Sikarak burada arkada.~ma · ve· 
da edecegi s1rada; Enver pa~a yan ~
ka vc yan ciddi bir tav1rla Talat pa11a
nm yi.iztine bakh ve: 

- Size ikinci bir yol ogrettim, bana 
da bu yolu ogrettiler!. 

Dedi ve Sadruzam1 scliimhyarak 
otomobiline atlad1, dogruca Harbi
ye nezaretine gitti. Talat pa:;;a, Enver 
p~mn bu sozle1foi pek manah bul
mu~tu! Hususilc uzun ve dolambagll 
bir otomobil gezintisinden sonra Har
biye nazm boyle oir soz sarfetmckle 
elbettc gizli bir maksatla hareket et
tigini anlatmak istiyordu. Fakat sad
razam, Enver pa~mn son sozlerini 
aleiade bir ~ekilde telakki cder go
zi.ikmek istedi ve bir ~ey anlamam1~ 
gibi bir tav1r takmd1. 

Enver pafa, hiikiim verecek bir 
net ice almamtfh f akat .. 

Enver pa~a Harbiye nezaretine gcl
dlgi zaman Talat p~ Ile yaptig1 oto
mobil gezintisinden ald1g1 intibalan 
tahlil etmege ba,Pad1. Ger~i bu uzun 
seyahatte biq;ok yerlere girip ~1kt1k· 
Ian halde sadrazam, bu arada big bir 
tereddi.id ve tern.~ harcketi g0ste11ne. 
mi~, ~tiphe verecek bir vaziyete dil~· ' 
memi~ti. :;>u halde o, ya Enver pa~a
nm maksad1m ke~efederek pusu onii· 
ne geldikleri halde gayret gostererek 
sogukkanhhgm1 muhafaza etmi~, ya
hud da Rar'biye nazmmn aleyhinde 
hakikaten boyle bir tesebbils varsa 
bile Talat p~a al8.kadar olmad1g1 
i~in tabii halini terketmemi~ti. Bu 
baklmdan Enver p~a. Taliit pa~a 
hakkmda hlikiim verecek bir netice 
elde edememlljti. 

Ancak Harbiyc nazinmn zihnini 
kurcahyan birka~ nokta vard1: Talat 
p~a neden yahda konu~malanm tcr
cih etmi~ ve otomobile binmek iste· 
memi~ti? Sonra kendisi ~fOre miite· 
madiyen emir vererek uzun bir oto
mobil gezintisi yaptud1gi halde neden 
bu gezintin1n sebebini sormam1~, ni
hayet aynlacaklan zaman ~ilpliesini 
ima etmek igin csize ikinci bir yol og· 
rettiml> dedigi halde Talat p~a ne
den bu sozi.in iizerinde durarak iza
hat almaga kalk1~am1:;;ti?. 

Enver pa~a, biltiln bunlan i;ok md· 
nldar buluyor, Talfit p~anm vaziyet
ten ~i.iphelendigi i~n hadiseyl de~
mek istemedigini Ye aralarmda blr 
miinaka~a kaplSl a~aktan Qekindigi· 
ni tahmin ediyordu. 0, ~yed sadraza
mm bu ihbar ile alakas1 yoksa daha 
samimi davranarak bu kadar lfikay1d 
kalnllyacagm1 dii~ilni.iyordu. Enver 
p~a. Talat Pa\'amn ahvalini yokla· 
mak ve tecriibe etmekle hi~ bir neti
ce almachg1m gori.ince i~i behemehal 
tahkik etmek, klsa bh· zamanda kar
~~tig1 iki hadisenin bilhassa ig yii· 
ziini.1 de~mek istedi. 

Merkez. kumanda.nmm da baberi 
· varm1.f ! ... 

Derhal Merkez kumandam Cevad 
beyi yanma ~ag1rarak dedi ki: 

- Benim aleyhimde bir suikasd ter· 
tip edilmi~, benfm ge~tigim yol iizc
:rinde bir pusu kurulmu~ oldugunu 
haber aldim. Malumahmz var m1?. 

Merkez kumandan1, tereddild et
ndl.: 

- Evet e!endim, ben de bugiin bir 
haber ald1m ve hemen tahkikata b~· 
ladlm, fakat hentiz bir netice 
alamadnn. Enver p~a, Ccvad beyin 
de rniisbet bir cevap verdigini goriin
ce, kendisinc yap1lan ihbarm ciddiye
tine bir kat daha inand1 vc: 

- Bunu ldmden ~i.iphe ediyorsu· 
nuz? dedi. 

Mcrkcz kumandam, heni.iz kati bir 
malumat almamakla bernber, htikti· 
met ricali aleyhine suikasd yapabile. 
eek kimsele1i ve unsurlan di.i~ilndi.i ve 
~u mi.italeada bulundu: 

- Efendim, ya Ermeniler, yahud 
dil~manlarm milzaheretini temin 
eden muhalifier tertip etmi~ olabillr· 
ler... Size bundan ba~ka kimler ta· 
&rruz etmege cesaret eder?. 

Enver p~a bu cevab1 begenmemi~· 
ti, Merkez kumandanmm hala pek 
sathi di.i~tindilgilnu, hadiseyi ·ehem
miycti nisbctinde- . ~umuUU olarak 
kavramad1gm1 anlad1 ve Cevad beyi 
biraz daha dil~ilnceye scvketmck i~in 
dedi kl: 

- B~kalnnndan ~ilphe etmcz mi· 
siniz? Bana suikasd yapabilecckler 
yalmz bu gibi adamlar m1dir?. 

Merkez kumandan1, Harbiye naZin
nm bu son suali ilzerine biraz du~iin· 
dilkten sonra: 

- Belki herhangi bir sebepten do
lay1 zahalinizc kar~1 mi.infail olan ba· 
z1 kimseler intikam 'almak i~n boyle 
hainane bir tee~bbtiste bulunmu:;; ola
bilirler. Fakat bunlann izini bizce 
milsecccl olnnlar arasmda ararnak la· 
z1m geliyor .. dedi. 

Cevad bey, biitiin gayretlerine 
ragmen bir iz bulam1yordu 

Enver p~a, Cevad beyin kendi ~~ 
hcsine ayklr1 gelen bu miltalealan 
kar~1smda sinirlcnmi~ti. Bir ara11k 
Merkez kumandamna sadrazamdan 
~uphe edip etmedigini sormak istedi. 
Fakat birdenbire kendini toplad1: 0, 
neye mal olursa olsun Talat p~ ile 
aralarmda ge(;en hadiseleri ve dirna
g1m kemiren ~i.ipheleri mcydana ~1-
l:armak istemiyordu. Bahusus Cevad 
bey gibi, biraz da saclrnzama meyyal 
clan ve <ittihad ve Terakki> canlia~1 
ic;inde kopan ihtilaf ve ihtiraslara bir 
ti.irlil akll erdlremiyen bhine bu s1m 
aQmak hatah idi. 

Envcr p~a bu d~i.ince ile Merkcz 
kumandanma: 

- Tahkikaktmm gayet gizli ve hi~ 
kimseye sezdirmeden yapm1z, netice
yi de bana blldirlniz, dedi. 

Ce\'ad bey, devlet erkanmm, husu
sile Talat ve Envcr pru;;alann hayatla
rim korumak i~in, polis kadar, husu· 
si bir ehemmiyetle ~ehirdeki biltiin 
faallyetlerlni yakmdan takip ediyor; 
gc(;ecckleri yerlerde emniyct tertibatJ 
ald1rmaga ~ah~yordu. Merkez kllman
dani, bu vazif eye ta yin edildigi giin
denberi, bir gi.in bile, bunu ihmal et
mi~ degildi. Binacnaleyh kabine erka
mm, bilhassa Talat ve Enver p~ala
rm ~ehil' igindeki seyahatler.inden her
giin muntazaman haberler ahyordu. 
Nitekim, o giln de sadrazamla Harbi
yc nazm Kuru~e~meden itibarcn ~e. 
hirde, uzun uzad1ya dola~bklanm og
renmi~ti. Fakat bunu aleldde bir ge· 
zintiden ibaret sanm1~, Enver p~a
nm nasll bir maksad takip ettigini an
lamam1~ti. 

Cevad bey, Enver pa~anm emri i.ize
rine i~c bir kat daha ehemmiyet ver
mi~, fstihbarat i~lerinde ~a11~hrd1gi 
vc faaliyetlerine en ~ok glivendigi kiln· 
seleri bu hadisenin tahkikine memur 
etrni~ ve blrgok ~ilpheli kimselerl tev
kif ettirerek tazyik etmi~, bunla11n is
ticyabm1 dogrudan dogruya kendisi 
yapmaga ba~lanu~ti. Fakat a1·adan 
gtinler ge~tigi halde Ortakoyde ah
lan kur~un gibi bu hadise etrafmda 
da hii; bir iz bulmaga imkan gorille
miyordu. 

Enver pafamn en yakm s1rdati 
Tevfik beydi 

Enver p~. bu i~n Cevad bey ta
rafmdan meydana ~1karilam1yacagi
ru anlaymca tahkikatm1 ba~lm bir 
yoldan idare ctmege ltizum gordu. 

(Arb.si ar) 
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Gen~lerbirligi kalecislnin yere d~esine ragmcn bu akm gol olmad! 

Bir magm hikayesine daima ~u b~ad1. Yerden oymyan Fenerbah-
ctimle ile b~anz: Gencierbirligi celiler, rtizgft.nn da yardunile haki-
ildnci magm1 diln Fencrbahge sta- miyeUerini gittikge arttrrmaga b~-
dmda be~ bin seyirci onlinde Fener- lad.llar. Fenerlller daha fazla soldan 
bahce ile yapt:I. ve Fikret vas1tasile i~liyorlard1. 

Tabii bu cfunleyi biraz si.isledikten Dok"Uzuncu dakikada Fikretin or-
sonra ise bM,lamak laz1md1r: Hava taladlkJ top Gen~lerbirligi kalecisi-
guzel ve futbolcille1i · durgunl~tlr- nin hizasmdan gei;ti. Yav~ yav~ 
nuyacak derecede se1indi, biraz da eski siiratini bulmaga b~hyan Ni-
t uzgArl1ydi. Fenerbah~e stadmln ~e- yazl hemen yeti~ti, bir ~ilt &ekti, top 
men snhas1, etraftaki ferahhk seyir- yerdcn direge ~arparak AU Rizaya 
cilere ayn bh' zevk veriyordu. geldi, Ali R1za kolayca Fenerin ilk 

Dekoru tamamladlktan sonra ha- sayISlill yapti. 
kem ve takunlara giri~mek ~arttir. Gol atan tarafm h1zlanmas1 ve bu 
Oyle ise giri~ellm: h1z blr muddet devam ettikten sonra 

Hakem gene izmirli Mustafa idi. eger kar~1 taraf enerjik bir ta.lrunsa 
Taklmlar ~u ~killerde g1kt1lar: mukabil akmlarm b~lamas1 olagan 

Fenerbahge: Hilsameddin - Y~r, ~eydir: Bir gol !ark, rilzgAr, yerden 
Lebib -Cevad, Aytan, M. R~ad - Ni- oyun bir muddet daha Gengler mu-
yazi, Esad, Ali R1za, Naci, Fikret. dafaas1m m~ vaziyetlere soktu. 

Genglerbirligi: Rahim - Kadri, Ha- Fakat bu h1z devrenin ortalarma dog
lid - As1m, Hasan, Ke~fi - Selim, Se- ru hafifledi ve Gen~lerbirliginin mu-
lahaddin, Rasim, Niyazi, ihsan. kabil akmlan b~hyarak oyun milsa-

Taklmlar hakkmda blraz fikir yii- vi bir iiekil aldl. Art1k iki taraf da mU-
nitmemek selfilliyetimiz hakkmda him bir tehlike ge~irmekle beraber 
. uphe uyandmr: Fenerbahge, muda- Fenerbahceliler pek dilzgiin oyruya-
faasmda bir degt~kllk yapamazdl mad1klari i¢n Gen~lerbirligtnin hft.-
vc yapm~ti. fakat All Rizayi tek- kimiye~i gaze ~rp1yordu. 
i ar merkez muhacim mevkiine ge- Bir ~ogtle goril~~ilz gibi ara SI· 

tirmekle hilcum hattm1 daha miles- re oyunculann hissiyatmdan da bah· 
sir bir ~ekle sokmak istcdigine gore setmek Adettir: Eger rilzgft.r altmda 
Esadm yerine de ~aban1 oynatm1~ Fenerbahce fazla bir ~ey yapamazsa 
olsayd1 daha isabetli hareket etmi~ ve Gen~lerbirligt. de enerjislni kay· 
olurdu. betmeden riizgfm lehine allrsa ikin· 

Genglerbirligine gelince Kadrlnin ci devrede Fenerbah~nin mil~ va-
mi.idafaaya ve ASunm da sag muavin ziyetlere d~ecegi korkusu seyirc1ler-
mevkiine almmasi hi~ de dogru degll- de yer bulmaga b~lami~ 
di. Nitekim Gencierblrllgi, iki golil Nihayet ilk devre iki tara.fm ~-
de bu oyunculann yerlerini yad1rga- mas1 arasmda 1 - O Fenerbah~enin 
malari yiizilnden yedi. Ancak ogren- lehlne bittl. 
tligimize gore .tniidafi ihsan Be~~ 
macmda elinin b~ pannagi yerin
den ~1ktig1 igin oyruyam~. Fakat 
}.>ize kahrsa bu uf ak tt.nza ihsarun 
i:dnci m~ta oynamasma mani te~kll 
etmemeliydi. 

Birinci devre 
Maga b~larken iki taraf1 da kol

Jamak rnzimchr kl bitarafhgzmizdan 
. liphe edllmesin. Bunun 1¢n bir ta-
1 afm riizgar altma d~tiigilile yana
c ag1z ve ilk hilcumu dlger tarafa 
) apt1racag1z: Genclerblrll~ iilzgAr 
altma d~ttt ve hilcuma Fenerbahce 

tkinci devre 

ikincl devre, Fenerbah~enin soldan 
blr hO.cumlle b~ladl. Bu hiicumu 
Gen~erbirligt sag muavini kestigi 
halde dikkatsizligi ytiziinden topu ge
ne Fikrete kaptircll, Fikret soldan ve 
uzaktan bir ~lit ~ekti. Genclerblrllgt 
kaleclsi topu tuttugu halde ellnden 
k~ll'dl. ve kendishli. m~tiran ld.mse 
olmnchkJ halde titremeslnden top ka
leden 1ceri gtrdi. ~asen biitiln m~
larda gollere dikkat edersen1z bunla
nn ekserisi yapan tarafm maharetin· 

den ziyade yiyen tarafm gaflet ve 
hatasmdan olur. 

ikinci dakikada yaptlan bu gol Fe
nerbahgeyi miisaid bir vaziyete sok
m~ olmakla bernber Genclerblrllgini 
tazyik edebilmesine kAfi gelmedi. 
Hatta. tersine olarak pek az sonra 
Gen~lerbirliginin iistiiste akmlanna 
~d olmaga b~ad1k. Gencier, rti.z.. 
gftnn yardunmdan, birinci devrede 
Fenerbahgcnin yapamacbk!ndan faz
la istifade ediyorlardl.. Devrenin ye
dincl dakikasmda soldan bir hilcumda 
ve ortalamada sagic Selahaddinin ye
rinde bir kaf a vuru¢1e Gcn~lerbirligl 
bir gol yapt:I. Bu golden sonra m~m 
sonuna kadar umumiyetle Ankara
lllar hakim oynad1lar. Buna mukabil 
Fencrbahgenin de milnferld olmakla 
beraber bazi tehlikeli akmlanm ve 
Ankara kalecislnden ziyade kale dl
rekleri tarafmdan kar~1lanan birka~ 
f?iltiinil gordiik. 

Oyun sonuna yakl . tikga hlZlill 
arttiran Genglerbirligi bir hayll fir
satlar ka~1rdl.lar. En son ve muhak
kak golliik blr f1rsati da, kaleci ile 
kar~1 kar~1ya kaldlfu. halde topu dl
~an atan soli~ Nlyazi kac1rd.l, biraz 
sonra da oyun bi tti. 

Son firsat1 da ~ird.l ve oyun bitti 
dedikten sonra neticeyt yazmak f az
ladlr amma gazetecllik Adetine uya
rak yazacagiz: M~ 2 - 1 Fenerbah~e 
lehlne bittl • 

Niyazi ile K~ft ;e~yorlar 

Na11l oynaddar? 
Gen~erbirllgi enerjik ve oyun iti

barile ilk magmdan daha iyi 1di. Fa.
kat muhacimlerin beceriksizllklerl 
ilk ma~taldnden fazla id!. Kadri, 
Asun, Selim hi~ iyi degilcliler. Nlyazi
n1n mukemmel blr ild firsati k~ir
mSSl belld yorgunlukundandlr dlye
cegt.z kl cam s1kllmasm . 

Fenerbahce bMlangi~ta ve wnu
miyetle yerden ve giizel oynadl. Fa.
kat hfilft. hlicum hattt kale tinlerine 
kadar iyi geldigi halde kale ontlnd~ 
tesirsiz kalmaktadlr. 

Sadun Ga.lip 

Ankaragiicii lzmirde 
O~oku yendi 

Dogansporla Ankaragiic(l bugiin 
kar~1la~t1lar. Hnkem Fcncrbahceli B. 
Said Salft.haddin icli. Her 1ki tnklll\ 
da tam kaclrolarile idi. 

Cok seri ba:~llyan oyun be~ dald· 
ka kadar miitevazh1 gegtikten sonra 
izmir yav~ yav~ oyun ilzerinde blr 
hAkimiyet tesisine muvaffak oldu. 
Devrenin 26 nc1 daldkasmd.a 1di, 'Ra. 
f}Sd bir ~t ~eld;i, top direge vura-
1'8.k gerl geldi. Derhal yeti~n Fuad 
bir vuru~la topu aglara taktl. Oyun 
9ok seri oluyordu. 39 uncu dakika
da :;;ukrU beraberligi temln etti. 

:Sunu Ankaramn ik:U1c1 golil ta-
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Diin.kii ma~ta 

:Ankararun galibiyetile neticelendi. 
ikinci devre b~lad1. Doganspor 

canh bir oyun oynuyor, hftkimiyet 
onlarda. U~iincii dakikada Hakkl 
beraberlik golilnil yapti. Oyun heye
ca.nll blr ~ekil aldl. ~ 

19 uncu dakikada komerden ge
len topu Ya~r aglara takarak ga
libiyet golilnii kaydetti. Bundan son
ra izmlrlller magHlbiyetten kurtul
mak i~in gok ug~tllar. Fakat mu
vaffak olamadllar. Ve oyun da 3 -2 
Ankaralllann galibiyeti ile netice
lendi. 

Hakem her iki m~1 da blr k~ ha
ta milstesna c;ok gilzel idare ettl. 

Sekiz kliib turnuas1 
Milli kiime haricinde kalan seklz 

kliib turnuvasma diin Be~k~ sta
dmda devam edildi. 

Beykoz - Hili\li ~ - O maglOp ettl. 
J\nadolu - istanbulspor arSS1ndak1 
m~ ta 2 - 1 Anadolu lehine neti
celendi. 

Silleymaniyeliler Vcfalllan 1 - O 
yendiler. Topkapwlar da Eyilpliilere 
gilzel blr oyundan sonra 6 • S galip 
geldiler. 

Giire~ miisabakalar1 
Diln de... Gilne~ klilbiiniin A bolge

sinde Giire~ miisabakruan yap1ld1 
ve her kllooa ~ nctlccler filmdl: 

56 kiloda: Bhincl Hasan Tahsin 
(Giine~), ikiricl: A'kkan (Kas1mp~a), 
iigiincu: Ahmed (Kasimp~). 

61 kiloda: Birinci Basri KAmil (Ka
sunp~a), ikinci: Haydar (Giln~, 
u~ilncii: Hiiseyin (Giine~). 

66 klloda: Bil'inci Yahya Omer (GU-

Fenerbah~enin ilk golii 

ne~), ikinci: Ahmed (Kas1mp~), 
iigiincil: Rasim (Kas1mp~a). 

72 kiloda: Birinci Beyat (Kas1m
pa~a), ikinci Ahmed Kan (Kas1m
pa~), iigilncil Mehmed Ali (Giine~). 

79 kiloda: Birinci Falk (Galatasa
ray), ikinci Rizlk (Kas1mp~a), 

iigilncil Haslp (Gi.in~). 
87 kil~a: Faruk (Ankaragiicfi), 

ik.inci ismall (Kasunp~). 
Ag1r: Bhinci Salih (Gilne~), ikinci 

Zilhdil (Gilne~). 

Neticede baz.i ihtilB.flar dolay1sile 
tunumi netice belli olmadl. 

Davis kupas1 m~lar1 
Londra 2 (A.A.) - Yeni Zellft.nda, 

Davis kupaSI icin yap1lan ilk turnu
vada Qin takmu iki zaf ere ka1·~1 iig 
zaferle galip gelntl~tir. Yeni Zcllan
da, ~imdi Felemenk - Cenubi Af rika 
ma1;mdan galip ~1kacak olan tak1mla 
garp1~acaktir. 

~arki Akdeniz tenis turnuas1 
neticelendi 

Atinada oyn:mmakta olan ~arkt 

Akdeniz tenis tumuvas1 nihayetlen
mi~tir. ~ampiyonlar ~unlarchr: 

Erkek tek: Ko-Sin-Si (Qin) 

Kadln tek: Matie (Fransa) 
Kadln gift: Matle - Hom (Fransa) 
Erkek-Kadm: Matle-Zwin (Fransa) 

Kral kupas1: 
Erkek tek: Ko-Sin-Si (Qin) 

Veliadh kupas1: 
Kadm tek: Ma.tie (Fransa.) 

Milli kiime takimlann1n puan vaziyeti 

B~iktq 
G. Birllgi 
F. Bah~ 
A. Gilcil 
D. Spor 
Ueok 
0. Saray 
Gilne., 

Ma~ Kazan~ 
9 5 
8 4 
6 4 
8 3 
8 3 
8 1 
4 2 
6 1 

Berabere 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ka yip 
2 
3 
1 
4 
4 
6 

s 

Att1kJ 
16 
18 
10 
15 
18 
10 
9 
11 

Yedlgi Puan 
10 21 
13 17 
5 15 

18 15 
23 15 
21 11 
6 10 

12 8 
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$i~lide biiyilk bir apartimanda otu

ruyorlardI. Oayet gtizel bir de kopek
leri vard!: Z1pz1p ... Mualla da kocas1 
Mahir de Z1pzip1 gok severlerdi. Zaten 
Z1pz1p da oyle bir hayvand! ki insana 
kendisini zorla sevdirdi. 

Lakin bu bahgesiz yerde, apartl
manda Z1pz1bm cam fena halde s1k1-
l1yordu. Hayvana gi.i.nden giine sinir 
geliyordu ... Bir glin hizmetgi Despi
na: 

- Z1pzip hasta olacak ... Onu biraz 
dola~tlrayim .. dedi. Bu Muallanm da 
kocasmm da pek ho~a gitti. 

Despina Z1pz1b1 ald!. Hi.i.rriyet te
pesine dogru yola <;1kb. Fakat Z1pz1p 
gezmege <;oktan beli hasret olmall Id 
Despina eve ancak saat sekize do~ru 
donebildi. 

Geng kad!n son derece yorgundu. 
Bitkin blr halde kap1dan i<;eri girdi. 
Sa<;lar1 darma dagiruk olmu~. dudak
lannm boyas1 azalm1~ ve yanaklarma 
hafif<;e dag11nu~ti. Mualla: 

- Despina nerede idin?.. diye sor
du. Despina yorgun bir tavir1a cevap 
verdi: 

- Z1pz1p sakag1, gtine!?i o kadar 
sevdi ki onu uzun uzun dola~brd!m. 
Bir tilrlil eve donmek istemiyordu. 
Ben de klyamadun .. 

Mualla: 
- iyi, dedi, hayvan biraz hava al

mn ... 
Ertesi gtinii ogle yemeginden sonra 

Despina yeni elbis~lerini giym~i, yeni 
iskarpinlerini ayagma gegirmi~, bo
yamm~. tlrnaklanrnn manikiirlerini 
tazelemi? Muallanm kar~1sma ~ikt1: 

- Z1pz1b1 gezdirecegim... dedi. 
Mualla memnun old-.i: 
- Aferin Despina .. bu hayvam sen 

de dil~i.i.nmesen hasta olacak ... 
Despina memnun, Z1pz1p memnun 

kap1dan ~1ktllar. Z1pz1p da bu gezin
tlnin ~erefine stislemni~ti. Boynuna 
kip kmmz1 kocaman bir kurlede ta· 
kllrru~tl. Despina ona yeni ahnan tas· 
ma ile zinciri ge~rmi~ti. tkisi de ihk 
may1s sabahmdan fevkal!de keyiflen
rni~lerdir. Ne~e i~inde Hiirriyet tepe· 
sine dogru Uerliyorlarch. Muall! on• 
Jan balkondan seyrettikten sonra tc;e· 
ri girdi. 

Despina artik !det edimni~t1. Ogle 
yemeginden sonra; giyiniyor, ~ant· 
yor, MuallAmn kar~tsma ~lklyordu: 

- Z1pzib1 gezmege goti.i.reyim mi? 
- KIZlm .. bugtin evde ~in var~ .• 

Daha diln Z1pzip gezdi .. diyordu. 
Fakat Despina: 
- A .. ne diyorsunuz? Hayvan has

talanacak .. diye altmdan giriyor, iii· 
ttinden !;IkJ.yor, Zlpzib1 gezdirmek 

ic;in Mualladan izin kopanyordu. Bir 
gi.i.n Mualla Despinayi yeni yaptll'd1g1 
'tama~1rlar1 giyerken gi:h'dii: 

- Ne o Despina? Hayrola? .. 
Despina klzard1: 
- Hig .. dedi ... Qama!?ll' degi~tiriyo

rum .. bugiln bil'az Z1pz1b1 dolastira
cagun .. 

- Bugiln de mi? 
- Ne yapayim? .. Hayvan hastala· 

nacak .. 
Aradan iig dort ay ge~ti. Z1pz1bm 

gezmeleri devam ediyordu. 
Bir giln Mu:illanm kocas1 Mahir bir 

arkada~mm otomobili ile Htirriyet te
pesine dogru gidiyordu. Asfalt yolun 
donmeglerinden birinde otomobil bir
denbire bozuldu. 
Arkada~1 Mahire: 
- Burada be~ on dakika bekliyece

giz... dedi. Mahll· otomobilde oturur
ken bir de baktx. Yolun kenannda 
Z1pz1pla ba~ka, iri yan bir kopek ... 
iki hayvan iki ate~li a~1k gibi birbir
lerine sokulmu~Iar, oyna~1yorlardl. 

Mahir: 
- Z1pz1p!. diye seslendi. Z1pz1p do

nilp baktt. Lakin o yamndaki iri yan 
oteki kopekle 0 kadar me~guldi.i ki al
dm~ bile etmedi. Kuyrugunu sall1ya
rak arkad~1 kocaman kopegin etrafm
da dola~maga ba~lad1. Mahir merak 
etmi~ti. Acaba Despina nerede idi? .. 

Etrafa baktt. Gen~ kaim gori.inur
de yaktu. Otomobilden indi. Z1pzibm 
yanma geldi. Kulak verdi. iki kope
gin biraz ilerisindeki galllgm arkasm
dan f1s1lblar geliyordu. 

Mahir i;alllan araladi. Bakti. Vay, 
vay, vay .. 

Despina iri yan bir delikanlmm o
muzuna ba~1m dayam1~. ona gillerek 

• bir~eyler anlahyor .. Gen<; kadm Z1p
z1b1 tamamile unutrnu?tu. 

Mahir: 
- Despina .. diye seslendi. Gen<; ka4 

din silkindi. Yerinden fn·ladl. Ko~tu. 
Zlpzibm boynuna tasmasmt ge<;irdi. 
iri yan delikanll da kalktl, 1ri yan 
kopegin boynuna tasmasm1 taktI. Ya.. 
la koyuldular. 
~am Mahir eve doniince katl 

illtimatomu verdi: 
- Artllc. bundan sonra Z1pzib1 ben 

gezd.irecegim .. 
Bu gilzel bir bahane fdi. ~imdi Ma.

hir her ~am iistii bra~. oluyor, elbi-
1e deg~tiriyor, hatta bazen ~a.ma~1r 
bile de~~th'iyor, saatlerce Z1pz1b1 do. 
W}tmyor. 

Despinaya gelince .. geng kadm: 
- Artlk ben burada duramam .. di~ 

yerek yanlanndan ~tJ. Ba~ bir 
yere, gezdirilecek kl>pegi olan bir Alle
nln yaruna kapllandl. '(Bir ytldlz) 

Adapazan ogretmenleri yard1m sand1ii 

~dapazan ojretmenlerl ... f.4>pkntidan p]rarlarkm 

Adapazan (A~amr - Adapaza .. 
nnda ~ok mti.kemmel bir gayeye tam 
lnzla yiiril.mekte ve Ogretmenler 
biriktirme ve yard.Im sand!g1 adlm ta. .. 
flyan bir te~ekkill var. Halen Adapa
zarmda orte ve ilk okul ogretmenlerile 
)>u kazadan muhtelif vilayet ve kaza.. 
lara nakledilmi~ olan ogretmenlerden 
ibaret olmak tizere bu te1i'ekkillfu1 bu. 
giln ytiz ell1 kadar hissedar azas1 var
d1r. Sand1gm miltedavil sermayesi 
fimdilik on bin lirad!r. 

Nizamnamesinin her maddesile og
retmenlere her tii.rlil imka.n ve kolay
llklan temin eden bu sand!gm ba~ar
c:llg1 degerli ve verimli i~lerden birisi 

de kilitiir alarundald sistemli faali· 
yetidfr. Sandlk 1~en yll sonla1ma 
dogru mi.ihim meslek ihtiy~larm1 
kar,llamak ilzere bir matbaa.c1hk kQ.. 

~esi kunn~tur. Matbaada bi.itiln vi
ii.yet ilk okullarma kom~u vilAyetler· 
den bir ~Ok okulla1· i~in ogretim pren .. 
siple1ine uygun masal Te hikiyeler se· 
rlsi bas1lmakta, mil.fredat programt 

tinitelerine ve hayatt ihtiya~lara uy
gun hesab meseleleri hazirlanmakta· 
d!r. Bu varhkll te~ekktiliin hergiln ar. 
tan ilerlemesine Amil olan idarecile· 
rinin mesaisi takdirle an1lmaya hiy1k
tir. 

.· __ ,· . a , ... \" . 
/ ~ \' 

3 l\'la) 1s 937 Pazartesi 

i stanbul: Ogle ne~riyatl - 12,30 
Piakla Tiirk muskisi, 12,50 Havadis, 
13,05 Muhtelif plak ne~riyah, 14 Son. 

Ak.?am ne~riyatI - 17: inkllab ders
lcri Universiteden naklen Receb Peker 
tnrafmdan, 18,30: Plakla dans musi
kisi, 19,30: Konfcrans: Dr. Salim Ah
med (S1tma), 20: Rifat ve arkada~
lan tarafmdan Turk musikisi ve halk 
~arkllari, 20,30: Omer Riza tarafm
dnn arap~a soylev, 20,45: Safiye ve ar· 
kad~lan tarafmdan Tiirk musikisi 
halk ~arkllan, Saat A.yan, 21,15: $e
hir tiyatrosu dram k1snn (Safo), 
22,15: Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi gtiniln program.1, 22,30: P.Iakla 
wlolar, opera ve operet par~alan, 

23: Son. 

4 1\lltyls 1937 Salt 

fstanbul - Ogle ne~riyati: 12,30 
PlAkla Turk musikisi. 12,50 Havadis. 
13,05 Muhtelif plak ne~riyatI, 14 Son. 

Ak~am ne~riyat1: 18,30 Plakla dans 
musildsi, 19,30 Eminonti Halkevi sosyal 
yardrm ~ubesi namma konferans, 
20 Bellna ve a.rkad~lar1 taraim
dan Turk musikisi ve halk ~ark1lan, 
20,30 Omer Riza tarafmdan arap~a 
soylev, 20,45 cemal Kamil ve arka
da~Ian tarafmdan Ti.irk musikisi ve 
halk ~arkllan: Saat ayar1, 21,15 Or
kestra, 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi giiniln program1, 22,30 Plak
la sololar, opera ve operet pan;alan, 
23 Son. 

r 
Bu ak~am 

NObetcr eczaneler 
~4li: Osmanbeyde $ark Mer

kez, Taksim: istiklal caddesinde 
Kemal. Rebul, Beyoglu: Tii.nelde 
Matkovig, Yiiksekkaldznmda Ve
nikopulo, Galata: Top~ular cad
desinde Merkez, Emin0nil: Yemis
te Bensason, Kasim~a: Miiey
yed, Hask(jy: Nesim Aseo, Heybe
liada: Tomadis, Bii.yiikada: Mer
kez, Fatih: Veznecilerde tiniversi
te, Karagiimriik: Mehmed Arif, 
Bakirkiiy: Hildl, Sariyer: Osman, 
Tarabya, YenilcOy, Emirgan, Ru
melihisanndaki eczaneler, Aksa
ray: Ziya Nuri, Befikt~: Silley
man Recep, Kadzkoy: Pazaryolun
da. Merkez, Modada Faik isken
der, Vslcildar: Omer Kenan, Fe
nCT: Defterdarda .Arif, Beyazid: 
Yeni L4leli, Kii9iikpazar: Hikmet 
Ce1nil, Samatya: Kocarnustafapa
~ada Ridvan, .Alemdar: Ali Riza, 

l 

qehremini: Ahmed Ham.di. _J 

AK~AM 
A bone Ucretl eri 

SENELiK 
6AYLIK 
3AYLIK 
lAYLIK 

Tilrkiye Ecnebi 

1400 kuru~ 2700 kun.1~ 
750 > 1450 > 
400 > 800 > 
150 > > 

Posta ittihad!na dahil olm1yan 
ecnebi memleketler: Seneligi 

3600, altI aybgi 1900, ii" 
ayhg1 1000 kuru~tur. 

Adres tebdili i~in yirmi be~ 
kUIU{iluk pul gondermek laz1mdu· 

Sefer 21 - Rusu Kas1m 177 
I. Luu C-... Otie JkilldJ iltam Yat11 
I. 7,53 9,49 5,0. I.SS 12,00 l,·U 
Y• S,00 1156 12,11 16.03 19,07 20,51 

15,000 liraya 
sahl1k aparhman 

Kurtul~ tramva.y caddesi iize
rinde ve durak yerinde alt1~r 
odalI uc; ve ii~er oda.11 il~ yani al
b daireyi ve altmda bir dUkk.Am 
muhtevi gUne~i, havadar iyi bir 
apartiman on bef bin lira.ya sati
llktlr. (~) ilan memurlugu~ 
na mfuacaat. Telefon 24240 

KUBiLAYDAN 
Yazan: lskender F. Sertelli No. 38 

"Hakan, Cengizin vasiyetnamesinl 
yurdun anayasas1ndan Ustun tutar .. 

onun emeli bUtUn Japonyay1 ba$tan 
· ba$a lstila etmektlrl,, 

<- Harp ilft.n etseydi, hakan Tok
yodan gelen Japon elgisine bu kadar 
iltifat eder miydi ?» 

<- Hakikati hi<; biriniz benim ka
dar dogru ke~fedcmediuiz! Hakan 
karism1 zL11dana attlktau sonra, onun 
yerini bir Japan prensesile doldur
mak niyetindedir."& 

«- Bu ke~ pek yabana. atllmaz. 
~-Yamanm son giinlerd~ hakandan 
fa.zla iltifat gormesi de buna delil oJa
rak gosterilebilir! > 

Japon elgisinin hak:mla gorli~me~i
ni herkes bir tilrli.i. tefsir ediyordu. 

Muhakkak olan bir ~cy varsa, harp 
Udm etraimdaki dedikodularm ta.ma
m.ile yanll~ ve mevsimsiz olmasiyd1. 
Hakan ha:rp edecegi bir milletin el(i
sini ve askerleriui bornlarla te~yi et
tirmezcli. 

O sabah Japon el~isi saraydan a.y
nlJ.rken, $i-Yamamn odasmda da ba., 
cti.ce ile J apon dilbel'i arasmda mu· 
him bir konu~a gegiyordu. 

~i-Yama: 
-Tuman! Hakanm bir Japan pn:n· 

sesile evlenmek istemesi dogru rnu
dur?. 

Diye sordu. Cilce cevap ve1·di: 
- Hakarun bu kararmdan haberim 

yok. Bunu sen nerden duydun?. 
- Haremde konu~uyorlard1. 
- Bu, bir tahminden ibaret olsa 

gerek-
- Fakat, yerinde bir tahmin .. 
- Ben hii; de ye1inde bulmuyorum. 

Qilnkti. hakan bil· Japan kad1mrun ba
~ma hi!; bir zaman Mogol tacm1 ge~r
mez. 

- Nigin? Severse .. veya bun a hi
zum gori.i.rse, onu kim menedebilir?. 

- Hakamn i~ine kimse kan~maz. 
Fakat, o Japon kadm1 ile evlenmeme
ge and i~mi~tir. Eger boyle bir fikri 
olsayd!, Sung imparatorlugunu y1kt1· 
gi zaman kendisine iltica eden Japon 
prensesile evlenirdi. Hem gok giizel, 
hem de i;ok zeki bir kadmd! o. 

- Tuhaf ~ey! Neden and igmi~ ha
kan acaba? ... 

- Cengizin sozilnti tutmak i<;in?_ 
-:- Cengiz han oleli uzun yillar ge-.;-

~·· Kubilay evlenmek istedigi her
hangi bir kadm igin, Cengizin meza
nndan mtisaade mi alacak? ! 

- I~in i~yiizti bildigin gibi degiJ 
Cengiz han ogullarma ve torunlarm~ 
Japanyayi b~tanba~a istila etmeleri· 
ni vasiyet etmi1i'tir. (1) Bundan otiiru 
ne Kubilay, ne de onun ogullan veto
runlan bir Japon kadmile e\·lene
mezler. 
~i-Yama hayretini gizliyemedi: 
- Kubilay ban mesehl beni abnak 

istese .. kim mani olabilir onun bu ar
zusuna?. 

- Hi<; kimse mani olamaz amma .. 
Kubilay han tti.kUrdiigiinii yahyan 
htikti.mdarlardan degildir. O, bu i~i 
yaparken, ilk once vicdanma hesap 
vermege mecburdur. Ccngizin vasi· 
yetnamesini yurdun ana yasasmdan 
i.i.st\.i.n tutan hakan hig bir zarnan 
Japan kadmlarile evlenemez. 

[ 1] Cengiz han birinci <;in sefcrinde 
Japonyanin c;ok zengin bir iilke oldugu
nu anlarru!}t1.. Halk1 da ~ok zcki vc ~a
htkand.t. Cen.gi.z han \:ini istila cdetllen 
yam ba~inda bu kadar zeki vc <;a11~ka~ 
bir milletin mcvcudiycti, miistakbel <;in 
ve Mogol imparutorlugu i~in daima teh
likcli olacaitm dii~iindii. Ogullarma ve 
torunlanna vasiyet etti: c:(_;ini i~gal ettik• 
ten sonra !)'iiziiniizii Japonyaya c;c\·iri
nizl> lite KubiJay han, Ccngizin taeav·nir 
edip te tesisine omrii vcfa etmcdigi bii
yiik Mogal imparatorlugunu kurduktan 
eonra, Cengizin vasiyetini daima aoz 
ontinde tutmu~tu. Fakat, Japonya koiay 
kolay Mogol impar<.itorlugu emulan 
i~ine girecek bir memleket degildi. Hem 
~ok dag1n1k, hem c;ok uzak, hem de ka
labahk ve hilhassa azim ve irade sahibi 
inaanlarsn bir araya toplund1g1 bir ulke 
idi. Kubilay han Pekine geldigi giinden 
beri yiiziinii Japonyaya c;evirmi~ti. Fak .. t, 
Japonlann da yiizlerini Pekine c;e\·irmi, 
olduklnm goriiyordu. 

- <;in - Mogol tnrihi -

~i-Yama ~en bir kahkaha savur .. 
du: 

- Buglinlerde bana her zaman ... 
kinden gok iltifat ecli~ine ne dersin?. 

- Bu bir riizgard1r derim. Eser •. 
ge~er .. 

• • • 
Lama'mn bir sozii .. 

~i-Yama b~ ciiceden bir yard1m 
goremiyecegini anlaymca, Kubilay ti
ze1inde buyi.i.k nufu.zu olan ba!? Lama
nm odasma gitti. 

Panta kadmlarla konu~aktan c;e· 
kenen, gece gilndilz kitaplarmm aia· 
smda omrtinu gei;iren bir ilim adam1y .. 
di. 

Saraydaki Lamala1m hi~ biri evll 
degildi. 

Lamalar, kad!nlardan - insanlan 
dogru yoldan igri ve tehlikelere sapt1r .. 
d.Iklan igin- korkarlard1. 

Panta, i?i-Yamay1 birdenbire kar~
smda gortince ~a~ud1. Hakanm goz
desine sert davranamad1. Onun nii;in 
geldigini bilmiyordu. ~i-Yamaya ne
zakelle yer gosterdi.. ve ziyarelinin 
£ebebini sordu. · 

i?i-Yama oturdu. 
Parlak ve sehhar gozlerini LarnamQ 

olgiln gozlcrine dikti: 
- Ni<;in geldigimi anlaym bakalnnt 

Panta!. 
Lama hayretle geng kadmm yilzti

ne bakarak gillilmsedi: 
- Ben, insanlann kafasmm ve kal• 

binin i~indekileri ke~fe muktedir de· 
gilim, yavrum!. 

- KubiI.ay han gibi yirm.i yedi kral
bga hilkmeden bir imparatorun b~ 
Umas1 bu kadai· kolay bir ~eyi ke~f e
demez mi?. 

Lama mil~kill vaziyette kalnu~ti. 
Bir Japon k1zma kar~1 mahcup ol

mak Lama i<;in bir kii<;ilklilk demek· 
ti .. 

- Pekala, dedi. $imdi soyliyecegim 
nii;in geldiginizi!. 

Yarundaki kiii;iik mangaldan bir 
ate~ aldl: 

- Sol elinizi uzatimz!. 
f?i-Yama bir~ey anhyamad1 .. 
Sol elini uzattl. 
-=- Haydi, soyleyin bakahm!. 
- Avucunuza bir ate~ koyacagun. 

Ve gozlerimi kapayip kafamz111 i~in· 
dekileri birer birer okuyacag1m. 

Lama ate~i uzatirken, $i-'X ama bir
den elini ~ekti. 

- Avucumun yanacagm1 dil~lin· 

mtiyor musunuz? Ben ate~ oyunw1-
dan hi!; ho-?lanmam. 

Lama sakahm ok~1yarak gill.du: 
- O ha!de teklifinizde israr etme

yin ! <;iinki.i. sizin yaptigm1z i~ de bir 
nevi ate~ oyunu demektir!. 

Ve k~anm ~atarak ilave etli : 
- Haydi, a~1kc;a soylcyin bana: 

Ni"in geldiniz odama? Ne istiyorsu
nuz benden? ... 

$i-Yama ihtiyar bilginin kulagma 
f1s1ldad1: 

- Tiyen-Fonun bo~lugunu doldur
rna~ istiyorum. Bunun ii;in sizin yar
dummz1 diliyecegim! Bu i~i Pe~n 

saraymda sizden ba~ka bir kimsenin 
yaprumyacag1m biliyorum!. 

Panta birdenbire gozlerini a~h .• 
vi.i.cudilnde soguk bir i.i.1·perrnc duydu: 

- Ben hakamn ~ine ka11~amam1 
$i-Yama! Onun gonlii kim.i isterse o· 
nu ahr. Benim elirnde bir~ey yok Ba· 
na bir daha boyle entlikah kadm ve 
izdivag i~lerlnden bahsetme sakm!. 
~i-Yama israrla tekrarlad1: 
- Sen istersen, bu i~ olacak, La• 

ma! Benim ecdadlm Japon degil, <;in· 
lid.ir. Kubilay han <;inlileri ~ok sever. 
Tiyen-Fo bile Qinli idi. Haydi, soz ver 
bana .. yapacaksm bu~, degil mi?. 

Japon dilberi bu sozleri soylcrken 
Limanm boynuna sanlmak istemi~
ti.. .. 

Miltemadiyen dizlelini opiiyor, yal .. 
vanyordu. 

Lamamn tekrar menfi cevap ver· 
mesi tizerine1 9i-Yama birden ge1iye 
~ekildi: 

(Arkas1 var) 
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KENAN 
Sas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli1e 
atolyesi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane talamlan 

Alelumum klif& ve tab1 ltlerinde en tltlz mo1terilerl 
bile memnun b1rakacak vaziyette bir moessesedir. 

Mecmua, Brosur, Kitap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhte eder. 

Babaali civannda Ncrl1ba~e sokaiuada No. 15 Telelon: 20113 

inhisarlar U. Miidiirliigii:nden: 
I - 100X150 eb'admda 300 adet yiin bayrak pazarWda satm almacaktll'. 
n - Pazarhk 7/ V/ 937 tarihlne rasthyan Cuma gilntl saat 10 da Kabatat

ta Levaz1m ve Mubayaat fUbesindeki Alim Komisyonunda yapllacaktll'. 
III - isteklilerin pazarllk l~in tayin edilen giln ve saatte % 7,5 g(ivenme 

paralarile birlikte ach gec;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (2281). 

* I - 21W / 937 tarihinde ihale edilm~ tizere kapall zarfla eksiltmeye konul· 
m~ olan; Ciball Merkez deposunda ~tname ve projesi mucibince tesis olu· 
nacak 8000 lira muhammen bedelll 2 adet yiik asa.nsOriiniin ihalesl yapllama· 
d1gmdan 'yenlden kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulm~tur. 

II - Eksiltme 2/ VI 937 iarihine rad!ayan ~~ba g(inil saat 15 de Kaba
t~da LevaZllll ve mtibayaat ~ubesindeki allm komisyonunda yapllacakt1r. 

III - Muvakkat teminat 600 lirachr. 
IV - ~artname ve projeler 40 ku~ mukabilinde sozii ge~en ~ubeden ab· 

nabllir. 
v - isteklilerin ekslltme giintinden en az on giin evvel fiatsiz teklif ve ka· 

taloklanru inhisarlar Tilttin Fabrikalar ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin ka
buliinii rnutazammm veslka almalan lizunchr. 

vr - Milhiirlii teklif mektubunu ve aynca V cl maddede yazili vesika ile ka
nuni vesikalan; muvakkat teminat aqe&ni ihtiva edecek olan kapah zarflar 
en gee; ihale gtinii tam saat 14 de kadar Kabata.¢& levazun ve rniibayaat fU· 
besindeki allm komisyonu reisligine makbuz mukabilinde verilmif olmahdlr. 

(1917) 

* I - idaremizin c;amaiti tuzlasmda ~artname ve tablo ~ma uygun olmat 
iizere yeni blr elektrlk santral1 tesisl ~ kapal1 zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
m~tur. 

II - Bu tesisatm montajl da dahil oldugu halde muh:munen bedell sif izmlr 
98000 liradlr. 

m - Eksiltme, I / VI '937 tarihine raaUayan Sall gilnil saat 15 de Kabataf
da levazim ve miibayaat ~beslndeki lllun komlsyonunda yapllacaktll'. 

IV - Muvakkat teminat 6150 liradlr. 
V - :;tartnamcller 490 kuru.J mukablinde inhisarlar levazun ve miibayaat 

fUbesinden, Ankara ve tzrnlr ~miidilrll ldcrinden almablllr. 
VI - isteklllerin fennl f&l'tnamede yaz1h takatta blr gazojen teslsab yapllllf 

olcluklarma dair resml vosikalanru ve farf;nameye uygun olmak iizere ihlar 
olunmuf' fennl tekllf projelerini tetkik edilmek \izere ekslltme gfinilndcn en 
az 14 giin evvellne kadar inhlsarlar tuz fen ~ mildiirUlgilne vermeleri ve 
milnaka.saya girebllmek i~ dahl miinakasadan azatnl 2 giln evveline kadar 
verilcn tekllflerin muvaf1k bulunduguna dair mezktlr ~ubeden veslka almalan 
IAZlllldll'. • 

VII - Milhiirlii teklif mektubunu Ye aynca kanunJ ve VI ci madde yazdl 
diger vesikalar1111 ve muvakkat teminat akcesini ihtiva edccek olan kapah zarf· 
lar en gee ihale giinil tam saat 14 de kadar yukar1da ad1 gecen alun kolJlla. 
yonu reisligine makbuz rnukabilinde verilmif olmaluhr. (1630). 

* 1 - 29/ IV / 1937 Tarihlnde ihalesl yapllmak fu:ere eksiltmeye konulduiU 
tlan edilen idaremlzin <;amalti tuzlasmdan veya F~ ambanndan ~ 
mesi rnucibince; Karadeniz, Akdeniz Adalar ve Marmara denizi sahillerinde 
ve i stanbulda kAin tuz ambarlama ( 43,000) ton tuzun nakline aid pazar. 
hk 12 V / 1937 Tarihine rasthyan <;a~amba giinii saat 14 e tallk e~tir. 

II - isteklilerin ~rtnameslni almak iizere her giin, pazarllk ic;in de ta
yin cdilen giin ve saatte % 7,5 gilvenme paralarlyle birlikte Kabata,ta len
zim ve Miibayaat ~ubesindeki ahm komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (24'54): 

* 'I - idaremizin Tekirdai ~rap fabrikas1 icin 20/ IV/1937 tarihinde satm 
almacagi ilAn edllen 1500 llra muhammen bedeW 2 aclet Elevatorlil arahM•n 
pazarhgi 14/ V / 1937 ~rlhine rastllyan Cuma gilnii saat 15 e taUk edi1miftir, 

II - isteklilerin Inhisarlar Umum Mildiirliitil mtisldrat Fabrikalar fu
besine verilmesl icab eden fennt tekliflerin muvaflk bulundujuna dair mez. 
kftr ~ubeden alacaklan vesika ve % '1,5 gi.ivenme paralariyle birlikte pazar111c 
l~in tayin edilen giin ve saatte Kabatafta, Levazun ve milbayaat f\lbesindeld 
ahm komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. (2455) 

Basvekalet istatistik Ganal DirekttirlUIU 
Eksiltme ve Ibale Komisyonundan : 

1 Kapah zarf usuliyle eksiltmeye clkanlan if Oenel nilfua saymu netf. 
celerinl gmteren Frans1zca ve Tiirk~e yazlh bqhk ve siitiin tertlbl klmUen 
yeknesak 20 cllt eserin baaklSlchr. 

2 - Beheri 16 sahife iizerinden 140 forma tahmln olunan 20 cllt _.. 
Jin her birinden ildfer bin. adet bamlacakbr., 

FormasJ. 85 liradan 4900 lira bask1 bedell tahmln olunm,Uftur. 368 Ura- · 
bk muvakkat teminat verilmeal llzunchr. 

3 - Eksiltme 1937 Hazlramn 3. cu Pe~mbe gilnil saat H,30 da Umum 
Mildtirliik binasmda toplanacak komisyonda ~llacakbr. ~tlmadan blr saat 
evvel zarflal"ln komisyon Relsliline verilmeel lAznnd1r. 

Bu baptaki prtnam.o. !I nUmune kom.1.sY9~ kAtipliiinden Jstenebillr. 
'(1083) (2482). 

AK$AM'1n FAVDALI NE$RIVATI 
Bu kitaplan aordiiniiz mii? Bir def a 1oriir1eni& bir aile lditiip
h~eai i~in ~ok dejerli olduklann1 1iz de taadik edecekainiz. 

Yeryiizii GOkyiJzii 
Y man F ailc Sabri Duran 

150 kurut 

* lstanbuldan Londraya 
~ileple Bir Yolculuk 

Y caan: F ailt Sabri Duran 
75 kurut 

* Bir Tiirk K1zmm Amerika Yolculuiu 
Y azan: F ailc Sabri Duran 

75 kurut 

* Nereden Geliyoruz 
Y caan: F ailc Sabri Duran 

40 kurut 

Pierre Benolt'nin en gilzel eseri 

Cocuk 1nalar1, b1b1lar1 : 
cYavruma ne hediye verecegim .. > 
diye artlk d~iiumeyiniz. i~ em
niyetle se~bibceginiz giizel he-

diyelcr ~unlar: 

COi GRAFYADA 
LK ADIM 

Yuan: Falk Sabrl Duran 
50 kurut 

Cocuklara Cografya 
K1raatleri 

Yuan: Faik Sabri Duran 
so kunat ---

Tarlh Otrenlyorum 
Yazan: Ahmet Refi.k 

30 kunat 
Biltiin diinya dillerine ~evril~ 

bir kitap 

OCELER ve DEVLE R 
MEMLEKETINDE 

Giilliver'in Seyahatleri 
Tiirkfeye ~eviren: Ercument Ekrem 

75 kunat 

lapanyol edebiyabn1n 
olmez eaeri 

M. Cervantes DEVLER KALDIRIMI 
(:Gk merakh bir fennl roman 

Jill Vern 

Arz1n Merkezine 
Seyahat Don Klfot 

25 kurut 

Tiirlt~ye ~eviren: Halit Fahri 

75 kurut 25 kurut 

Yiizde 20 tenzilitb kupon 
Bu kuponu kesip slparlf mektubunuz
la gonderirseniz kitap fiatlerinden 
yilzde 20 tenzlllta hak kazamrsullz. 
Sip~ bedelini o suretle hesap ederek 

Tevz •I yer1· • AKSAM gazetesi - Istanbul 
• Muallim Ahmed Halid kitabevi 

gonderiniz f 

Fun BaMroilu GalatMI• HaY· 
pt hanmclald pnh•....mi aw Ga
latllda Melelr: han•ncla 12 numara• 
ya ukil ile ahm aabm n intikal 
w 4levUde her nni it hlcihahm 
d.abcle eel•. Telefoas 49069. 

Para yerine mektup l~inde pul gonderilebilir. 

( AK~AM) okuyuculanna mahsus tenzilit 
kuponundan istifade ediniz I 

Kullandm11 bir fOmine 
aran1yor 

Eski konaklardan c;J.knu.f veya 
orada mevcut saglam ve iyi bir ~ 
mine aramyor. (Akpm) i1An me
murluguna miiracaat. Tel. 24240 

i>r. llEHllED IZZET 
Dahlllye miitehassw 

Muayenehane: Caialoilu Nuruosma
nlye caddesi No. I 7 Ba~a Bey Apart&• 
mam pazardan maada hergiin 1 3 - 1 ~ 
bastalanna kabul oder. Telefon: 2392! 
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MAZON 
MEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo§alhr. •• N K I B A z I vc ondan mutcvellid Bai atnlanm deledcr. Son derecc 
cdilmi~ bir tuz otup MOMASIL MOST AH ZARLARDAN DAHA c;ABUK, DAHA KOLA Y ve DA 

KATi tcsir cdcr. Ycmcklcrdcn sonra abmrsa HAZIMSIZLIGJ, MlDE EKSiLIK ve YANMALARINI fiderir. MfDE ve BARSAKLAl<l 
ALl~TIRMAZ. A~1zdaki kokuyu ve tats1zh~1 dcfeder. M A Z -0 N him ve H 0 R 0 S marka11na dikkat. Kucuk fi~e ~km1§hr. 
fakat buyuk ~i~esi ckonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton Ecza deposu; Istanbul Yenipostane arkaSlnda No. 47 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Galala Tahir ban 3 iincii kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Sveruka Orient Linien Gothenbura 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantz.ig, 

Cdynia Copenhag Abo Reval ve bi.iti.in 
Baltik limanlnn 1ark ve Karadeniz 
J>a1hca limanlan atasmda 15 gi.inde bir 
az.imct ve evdct i~in muntazam postalar. 

Cdynia - Oantz.ig - Gothenburir ve 
O.lodan bcklenen Yapurlar. 

Gotland vapuru 3 May1sa dogru 
Bissen vapuru 6 Mayisa .cloglu. 
lsa vapuru 19 Ma~·1sa dogru 

Yakmda lstanbuldan Hamburg Rotcr
dam • Kopenhag, Gdynia Gothcnbcrir, 
Dantz.ig - Stokholm, vc Oalo, limanlap 
~in harekct cdccck vapurlar. 

Gunborg vapuru 30 Nisana dogru. 
Cotland vapuru 4 May1sa dogru 
Bissen vapuru 7 May1sa dogru 

Fazla tafsilat i~in Gala ta' da Tahir han 
3 iind.i katta kain accntal1gtna mi.iracaat. 

Tel: 44991 - 2 - 3 

TIFOBIL 
Or. iHSAN SAMi 

Tifo vc paratifo hastahklarma tutul
mamak i<;in ag1zdan ahnan tifo hap
land1r. Hi~ rahats1zhk vermez. Herkcs 

.. _. alabilir. Kutusu 55 Kr. --• 

" KURTULU~ ,, 
Bi!;ki Ye diki~ dersanesi 

l\liidiresi: l\Im. Papazyan 
Haftamn 4 giinii kadmlara giinde 

ii~er saat Frnns1z usulile bi~ki l'e diki~ 
dersi tedris e<lilir ve 4 ayda l\laarif~e 
musaddak tliploma verir. Ferikoy Te
peiistii ll6 No. Papazyan aparbmam. 

·~1 
~ 

II '1. 
'/ ,, II 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlan 

------------------------------------_,__ ____________ .... 
Muhammen bedeli (44120) lira olan3 muzaaf 10 basit makasla 2 kruvz

man ll/ 61937 cuma gilnii saat 15,30 da kapall zarf usulii ile Ankarada ida
re binasmda satm almacakbr. 

Bu i{ie girmek istcyenlerin (3309) I~rallk muvakkat terninat Ile kanunun 
tayin cttigi vcsikalan, Resmi gazetcnin 7 5, 936 gi.in ve 3297 No. 11 nilshasm
da inti~ar etmi~ olan talimatname daircsindc almnu~ vesika ve tekliflerini ay
ni giin saat 14,30 a. kadar komisyon reisligine vcrmcleri Iaznndlr. 
~rtnamelcr 220 kut"U~a Ankara ve Haydarpa~ veznelcrindc sat1lmaktad1r. 

2321) 

Nafia Fen Okulu Direktorliigiinden: 
Cinsi Miktan Tahmini Bedel ilk temina~ .Eksiltme 

Yatak 
Adct L. K~. L. K~. 

100 
Nevresimli ~01·gan 120 
K1hfh yastik 160 

1100 
840 
880 -

Saa ti 

2220 166 50 15 
Battaniye 90 765 57 37 15 30 
Karyola 50 650 48 75 16 

Naf1a Fen okulu artt1rma eksiltme komisyonu Bal?kanllgmdan: 
Y1lchzda eski ~chzadeler daircsi binasmda bulunan okulumuz ihtiyac1 olan 

yukarda cins ve miktan tahmin bedelleriyle ilk teminatlan ve eksiltme saatleli 
yanlarmda yazill e~yanm ihalesi i.ic; ay11 ~artnamede yapilmak i.izerc 10/ 5/ 937 
pazartesi giini.i ac;1k eksiltmeleri yap1lacakt1r .isteklilerin nilmw1c ve ~artna
meleri gormek iizere her giln mektebe gelmeleri ve teminat1 yatirmak ve eksilt
meye gilmck i<;in de bclli gun vc saatte bu i~leri yaptiklarma dair ruhsat ilnvan 
tezkereleriyle vc teminallarm1 yatirm1~ olarak istanbul Erkek liscsi binas1 
yanmda Yilksek mektcpler muhasebeci liginde toplanan komisyona gelmeleri . 

(2294) 

Istanbul Deniz Ticareti Miidiirliigiinden: 
Denizyollan i~letmcsinin Marmara hatti postalarmm 937 senesi navlun 

tarifelerinde bu kerre miihim tenzilat yap1ldlg1 gibi aym ve~hile Marmara 
havzasmda bu vapw'larla gelen ye miltekabilen giden plallara miinhasir ol
mak ilzcrc ytiklcme ve bo~ltma ~leli i~in ist. Liman i~letmcsinden ve
rilecek nakil ve cer vaSitala11nm tarifc ucretlerjnin de yilzde elli 
indirildigi ve ton ba~ma almmakta olan on kuru~un da be~ kuru~a tenzil e· 
dildigi alakadarana ilan olunur. (2465) 

-- eu ... 10L~t..¥e_YENi -TEDBIR 

(IAYESINDE 

'I. y·A~$]_ Nyrz D A 

:G:O]f O~N EB It IRS i NI Z 

30 va,1ndan sonra, 100 kad1nda 99 u hemen 
yar1 olmu, - beslenmemi' ciltleri vardar. 
B~ukluklar, soim.uf tenl«, zayifi~ yiiz adaleleri, sarklk 

yanaklar ..• Bu halin baZ1 allmetleridir. 

Viyana Universitesi profeMSrU 

Dr. Stejsjkal, kad.J.nle.n ge~q

tirmek ic;.ln yeni blr tedblr kef· 

• tediyor. 

Cild i~in bu yeni unsurda, 
gen~ hayvanlardan istihaal e
~ Blocel vardlr. Cild hu
ceyratm1 canlandlran bfr oev
herdir. 

-to - 50 ya~armda binlerce ka
dm, bu sayede hemen bir gen~ 
Jn11nJrine m~bih bir clld ve 
b1r ten temfn etmege muv_!lffak 
olm~ur. 

Bu Blocel cevheri ¢mdi pcm
be rengindeki Tok&lon kreminin 
terkibine kan~tmlnu~r. Yalmz 
bir gece zarfmda clldinizl can
landiracak ve gen!tle¥1recektir. 

Giizelim; bllA.faslla sJzl kemali 
hayretle seyrediyorum. Teniniz 
faYa.tU hayrettir. - Ni~in d\inkii 
mAHme milsbet bir cevap vermi
yorsunuz. 

- B1r aya kadar evlenebiliriz. 

Terkibinde cildin yegine umuru olan Biocel cevheri bulunan 
P E M B E R E N G t N D EK t Tekalon kn:ptini gcce 
yatmazdan evvel kullammz n 8 E YA Z R E N G t N D E -
K i yafstz Tokalon kremim aabab kullammz. Pernhe ren
(indeld krem, cUd l~ pyet be&leyicldir. Fakat beyu ftllgin
deJd yapiz krem, (ii.n4m tpi en cfiRJ kmJldir. Cild ~in mii
kemmel bir unsur olduldan INlfb paclrayi 1oriinmes ve son 
derece yaplfkan luJar. Hemm t«riibesine ha,tayuuz, son de
rece memnun kalacaksuus. 

Ankara Beledlyeslnden: 
Anka.rada, Belediyece gO.,terilecek yerde bir ekmek fabrikasl yaptm:a 

tll'. Bu fabrika 24 aaatte 100 b1n elmMtk vorebllecek kablliyette olacak, 
kOmiirle veya fehir ceryanlle oailf'C'•ktlr. Alikad.arlann tekliflerini, 
nni ve bu fabrikaya alt rtlbnlertnl ll&Jll 1037 sonuna kadar Ankara ~ 
J• reilliltne nrmeleri n yahut 10nclerinel•rl il&n olunur. !10191 ,123.Hlj ~ "' 
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Sahife 12 

• 5AUi8.iHifi 5 
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~~\ 
g1Jca~ 

~

AX 1979 - SAFIYE AX 1987-Mahmut Celllet~in 
Ya~b g0zler 
Fatma 

Sevda dolu 
Sar1yerli giizeller 

AX 1986 - A YD A AX 1982- Diyarbeklrli Celll 
Gelemem hen gidemem ben Yiiksek Minarede 

Bahar olur (Kerim) Beni ~1ld1rtrna da oldiir 

AX 1988 - AFIT AB l 
AX 1984 - UrgOblO Reflk 

Benim tath esmcrim Ba13ran 
Ninni Feridem 
Tokat prk1s1 Bah~enizde bir giil olsam 

AX 1985 - HAMIYET AX 1983-Diyarlleklrll Zartfl 
Anama s0yleyin 
<;at1rd1m sesten oldum 

Kirpiklerinin ~esi 
Meger hep sevilenler 

Son ~daiumz bu eserleri mubterem ballwnwn bir defa dinle

a.•••••••••• melerini tavsiye ecleriz.. 

SIC1LLI KAVANIN' • 
ID 

17 NCl ClLDl CIKTI . 
1936 senesi zarfmda nctrolunan bilumum kanun, tefsir, nium ame, tali

matname. karamame vc $Uray1 Devlet kararlanm ihtiva cder. Fic•1 mukellef 
cidli 6 lira, tqra ic;in 6i lira. 

Sabf yeri: Istanbul, Ankara c:addesi No. 64 

CIHAN KITABHANESI 
Ciban Kitablaanesinin yeni tabettiii kanunlar 

Tic:aret Hukuku, Bay Dr. iur. Ernst E. Hirsch. Fiah 560, cildli 600 Kuruf 
Kanunu Mec:leni ~hi 4 iincu cild Bay Gad Franko » 300 • 
Hqiyeli TUrk Cesa Kanunu - Biitiift tadilerile bir-
likte esbalM muci.be liyibalan TI! Adliye F.aciimeai 
mazbatalan • Derliyen Istanbul C. Muddeiumumi 
muavinlcrindcn Bay Ccmal Koseoglu > ~ 00 • I 2S • 
Kanun Karpuada Mcmur, Bay I. Tarus > 2S > 
V aktflar Kanun, Nizamname ve T alimatnmnesi > 2 S > 
Ornwt K• .... u ' > 20 • 
Bayrak Kanunu > S > 

.... 

b 
.. . beyH di1lerle siislenmi1 

hhar bir te essumc • 
Cazip ve se w h" lmak i~n en seri ve 

bir ag1za sa 1p o 
emin bir vas1:ta:.:;1.~·· ________ .. 

KGLYNOSla 
di§lerinizi temizlemege ba1lamakt1r. Ba,. 
kalannda hayranhkla ve k1skanarak gor· 
rnekte oldugunuz mucella ve beyaz dq
lcre; KOLYNOS istimali ilc ne ~abuk siz 
de sahip olacagm1zi goreccksiniz. KO
L YNOS agn!Zlmn s1hhatini, di1leriniz.i 
vc di1 etlerinizi hiisnii muhafaza edecektir . 

KOLYNOS kullanarnk az zaman i~inde goniil cezbedici inci gibi di1lerc rnalik 

olacag1n1za cmin olabilirsiniz. 

Bunlnrm temini ancak; Amerikan KOL YNOS di1 macunu sayesinde kabildir. 

SARK KROMLARI T.A. SIRKETINDEN: 
ECZACI ARANIYOR 

~irketimizin bir eczac1ya ihtiyac1 vardir. Taliplcrin mufaaaol terciimehallcrile, 
bonservis 1uretlerini, fotografile beraber (~ark Kromlan T. A. ~irketi Gule· 
man - Erganimaden) 4ldrcsine gondermeleri ve istcdikleri a.gari iicrcti de bildir· 

.. ••••••••••• meleri laztmdr. 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1ndan: 
Hissedarlar1m1za beher hisse itibarile 1936 senesl i~n verilmesi hissedar

lar umumi heyetince kararl~tmlan 645 kuru~luk safi kann, Merkez Ban
kasi ~ubcsi bulunan yerlerde 3 mayistan itibaren ~ubelerimizce ve bulurum
tan yerlerde de 15 may1stan itibaren Ziraat bankas1 ~ube veya sand1klann-

- ~ · olwiur. 2477 

3 Mayis H37 

mUstesna ··bir~farsat 
j 

HAFTAS 

BU HAFTA MA0AZALARIMIZI ZiVARET EDENLER EN NEFIS 

KUMA$LARI UCUZ FiATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR
0 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELG EV$ EK L I G I N E KAR$ I 

HORMOBiN 
Tabletleri .. Her eczanede araym1z. ( Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata ISTANBUL 

Dr. FAHRI CELAL-
sinir hastahktan ve I 

kekeleme tedavisi d 
hergiin ucten sonra 

Cataloklu, Halk Firkas1 kar~1s1, Zorlu 
apartiman No. 2 Tel. 20785 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

F AZIL <;iL iLACI 
YALOVA KAPLICASI 
1 - MAYISTA ACILDI 

Akay l!}letmesi DirektorlOgOnden: 
May1s ay1 zarfmda Kaphcanm Otel ve Banyo ucretlerinden yilzde cKlrb 

tenzilat yap1lm1~tir. 
Tabldot Yemek 60 kahve alt1 20 ku ru~tur. 
May1s ay1 zarfmda: 
Bir giln bir gece veyahut iki giln blr gece kalmak ilzere komple biletlerde 

dahi tenzilat vardir. 
Vapur, otobils, bir banyo, iki ogle ve Bir ki!?ilik bilet iki ki~ilik bilet 
bir a~am yemeklerile sabah kahvalh-
s1 ve bir gcce 460 870 

OTEL 
Vapur, otobiis, Banyo, bir ogle ve bir 
ak~am yemegi ile bir kahvcalt1 ve bir 
gece otel. 400 750 

I May1S ay1 i~inde her hafta Cumarte si gilnlcri saat 13,30 da Yalovaya blr 
vapur kaldmlacaktir. (2433) 

Amerikada \!ZUn tetkikat neti

cesi olarak buldugu bir formiil

dilr. KANZUK NASIR 11,ACI en 

eski nas1rlari bile. kokiindeu ~·
kanr. Ciddi ve ~yam itimat bir 

nas1r ilac1d1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU - iSTANBL 

1 
Eczac1 ve Tabib almacakt1r. 

Askeri Fabrikalar Um um MUdiirliiQUnden: 
Ankara civarmda Kay~. Ki.i~ilkyozgat ve Erzurumda kullamlmak ilzere 

bir operntor ile iki tabib ve bir eczac1 almacaktir. istcklilerin istida ve vesi· 
kalarile Umum miidilrlilge milracaatla11. (2305) 
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.Sahibi Necmeddin Sadak Umumi uqriyat mudiiril: Enis TU 

Akpm matbaasl 


