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Mecmuasmm saytSt en 
son moda tuvalet ve rob modellerile 
dolu olarak ~tktt. Biitiin miivezzilerden 
isteyiniz. 

Tiirltiyenin yegane san'at dergisi ~ok 

nefis bir kapakla ve memleketimizde 

tanmmt§ muharrir ve artistlerin yaZI -

larUe a~stos ve ey!UI saytlart bir a • 
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- Edirne - Londra 

ismet inOniiniin mezumyeh bthnce, Ba§vekalete Vekili tarafmdan a~1Id1 
Celal Bayar1n gelecegi anla§IIIyor 

Hull kOmet tebeddu"lu" ' me~ul oldu. Milli Ankara 27 (T e- Miidafaa Vekili 
lefonla) - Ba§ve- Kaztm Ozalp ve 

etrafmda mUI8hazalar t:;:r'f;:;;:liy;~:~ ~;:~~ ~~:kili ~~~~ 
Uletine gonderdigi miiddet gorii§tii. 

Efrad1 birbirine ve ciimlesi 
Atatiirke kuvvetli baglarla 
bagh bir aile erkan1 arasmda 
bir hiikfunetin gidip yerine 
yenisinin geldiginden bahis 
bile abestir. Memlekette biz· 
tnet aafmda, sadece nobet 
degi§tiriliyor gibi bir vaziyet 

oniindeyiz 

(E3} atvekil lsmet loonii_n~n. Biiy~k 
lg} Ba1bug CumhurreJsumzden ts-

tirahat ihtiyacile istirham ede
relr. istihsal ettigi bir bu!;ulr. ayhk rnezuni
yeti hitam bulduktan sonra dahi hiikumet 
reisligine avdet etmiyecegi ve buna gore 
Ba1vekil vekili Celal Bayann oniimiiz· 
deki ikincite1rin iptidasmda al<tlacak 
Meclise Ba~vekil olarak yeni kabinesile 
gelecegi anla§thyor. lsmet lnonli uzun 
miiddet kald1gt hiikumet reisliginde ha· 
kikaten yorulmu1 oldugundan doktorla
nn liizum gosterdigi istirahatten hakkile 
istifade etmi§ olmak i~;in bunu hiikumet 
me1guliyetinden tamamen azade gayri
mevkut bir zamana irca etmegi iltizam 
eylemi1 bulunmast pek muhtemel bir 
lteyfiyettir. Bu takdirde Cumhurreisi ta· 
raftndan hiikilmet te1kilinin diii;er bir za· 
ta tevdii abii olup Ba,vekiilet vekiiletine 
t yin buyurulm aure ·1e z.at 
da Biiyiik ,Sefin itimad ve emniyeti bir 
daha tezahiir etmi1 olan lkttsad Vekili 
Celal Bayarm buna gore hazrrlanmak 
emrini dahi almt! bulundugunu tahmin 
etmek miimkiindiir. Bu halde bize Ba§
bakan lsmet fniiniine tam istirahatle sth· 
hat ve afiyet, yeni Ba,velr.il Cela.l Baya· 
ra da bu yeni ve biiyiik vazifesinde dahi 
muvaffakiyetler temenni etmek vazifesi 
kahr. Gerek lsmet lnonii, gerelr. Celal 
Bayar Biiyiik ;lefin en yakm ve en sev· 
digi arkada§landtr. Binaenaleyh vuku~ 
kararla§Sn degi1iklikte, siyasi bir noktal 
nazar farkt gibi herhangi derecesinde bir 
ihtilaf tasavvur etmege imkan yoktur. 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir hiiku
metini ayni Partinin diger bir hiikilmeti 
istihliif etmi1 olacakhr, o kadar. 

Ba1bakan 1smet lnonii halr.n mezun 
ve Celal Bayar Ba§vekil vekili oldugun· 
dan Meclis a~;thnctya kadar bu vaziyetin 
degi1tirilmesine, belki, liizum giiriilmez. 
Boylelikle yeni Ba,vekil arkada§lanru 
se.;mek hususunda uzunca bir zamana 
rnalik olmak fusabndan istifade ederek 
azami derecede iyi bir lejelr.kiil viicude 
getirmege muvaffak olabilir. lsmet lno
niiniin diinkii, bugiinkii, yannki, hulasa 
her zamanki arkada11 Celi.\ Bayara en 
miisaid gelecek bir hareltet tafll ihtiyar 
etmegi tercih eyliyecegi 1iiphesizdir. Yeni 
hiikiimetin 1imdiden te§kil edilmeyip de 
Meclisin a~tlmasma talikinde te,kilah 
esasiye baktmmdan herhangi bir zaruret 
yoktur. Hiikumet daha evvel tt§kil olu
nursa i!;inde bulundugumuz vaziyette 
te1kilab esasiye mucibince Meclisten iti
mad almak mecburiyeti bunun 3!;tldtgt 
zaman yaptlacak bir i1 olarak kalabilir 
ve bekliyebilir. Ne tarafmdan bakthrsa 
bakilsm ve nastl yapthrsa yaptlsm bu me· 
selenin hi<;:bir cihetinde herhangi fevkala· 
delik yoktur. 

Biitiin arkada§larma en vefakar ve 
en halis sevgi hislerile bagh olan Ba1bui! 
Atatiirkiin, memleket idaresinde yeni ye· 
ni elemanlann hizmet ve muvaffakiyet 
gostermege fmat ve imkan bulmalarmt 
otedenberi biitiin bir ciddiyetle iltizam 
edegeldigini hep biliriz. Kendisinin bu 
yolda hatta bir muhalif fiTkamn viicud 
bulmasma aid samimi te1ebbiisii unutul· 
mamt§hr. Atatiirkiin anlayt§mda kendi 
Ba,buglugu altmda kendi kendini kurta· 
ran ve kendi mukadderabm eline alan 
Turk milleti bir, be1. on diye saytlmak
tan daha <;:ok degerli evladlanmn i1 ba
!tnda kendi ktymetlerini ispat etmeleri 
suretile kendi kendini idare edip gidecelr. 
bir halk hiikumeti olmU§tur, ve bunu tat· 
bikatta biiylece tahakkuk ettirmege hem 
mecburdur, hem de muktedir. Olsa olsa 

bir tezkerede: 

«.A laliirkiin ili~ik 
tezkereleri iizerine 

Bafl)ekalet vazife • 
sini ifaya ba~lad1m. 

Keyfiyetin vilayel -
!ere lebligini rica e
derim.)> 

Heyeti Vekile 
toplanmad1 

Ankara 27 {Te
lefonla) - Ball 
tahminler ve ne§ri • 
yat hilafma olaralr. 
Vekiller Heyeti bu
giin toplanb yap • 

Celal Bayarm mam!§lardu. Heyeti 
tezkeresine Atatiir- Vekilenin yann 03-
ku .. n t.lt.§t.k tezkerest· kil · to - Ank · d !eden sonra topla • 

Ba~ve Ismet iiniiniin, nra Jstasyonun a • I 1 
sureti tudur: Veltili Celai Bayart istikbaline aid bir inbba (Arkadan giiriinen Celai Bayardlr) nacag1 an 8111yor. 

lkt1aad Vekili Celal Bayara Vekiller Ankarada 
Ankara 27 {Telefonla) - Diin ls

tanbuldan hareket eden Dahiliye, Milli 
Miidafaa, Maliye, Adliye. lnhisarlar 
Vekilleri bu sabah Ankaraya geldiler. 
lstasyonda Vekaletler erkaru ile, Anka· 
ra Merkez Kumandam ve arlr.ada§lan ta· 

«Ba,vekil Malatya meb'uw lsmet 
lnonii fiddetli .Urmenaj neticeai o· 
larak mutlak iatirahat feklinde 
mezuniyete ihtiya~ hiuetmekte ol· 
dugundan bahiale tedaviaini biti
rebilmek iize're bir bu!;uk ay miid
detle mezuniyet iatemif ve talebi 
tensib edilerek Ba,vkalet Vekalc
tine sizin tayininiz muval1k goriil· 
miif, keyliyet Biiyiik Millet M ec· 
lisi riyasetine ve kendisine teblii 
edilmi,tir.» 
Ba,vekalet V ekilinin !;al1fmalar1 

Ankara 27 (Telefonla) - Ba~veka· 
let Vekili Celal Bayar, bugiin saat II de 
Ba§Vekalet dairesine gelerek saat 13 e 

Atatiirk Anka-

rada bekleniyor 
Ankara 27 (Telefonla) -

Atatiirkun bugiinlerde Anka· 
r&YJ. fereflendirecekleri haberi 
kendiaine mutehaasir olan An· I karahlan aevindirmi§tir. u 

' 
kadar kaldt. Bu esnada kendisini Giim· 
riik ve lnhisarlar Vekili Ali Rana ile 
Merkez Bankast Umumi Miidiirii Salii· 
haddin ziyaret ettiler. 

Ogleden sonra tekrar Bajvekalete ge
len Celal Bayar, ak,am ge~; vakte kadar 

rafmdan kar§tlandtlar. 
M aaril V ekili Ankaraya gitti 
Maarif Vekili Saffet Ankan, diin ak· 

§amki ehpresle Ankaraya hareket etmi§
tir. 

Hariciye Vekili geliyor 
Hariciye Vekili Tevfik Rii§tiiniin diin 

alr.§am Cenevreden §ehrimize hareket et· 
tigi ve gelirken Milano'da bir giin tevak· 
kufla bazt ltalyan ric:alile gorii§ecegi, 
cuma veya cumartesi giinii tehrimize ge
lecegi haber verilmektedir. 
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bin <;inli, yeni bir 
miidafaa hatt1 haziriiyor 

Japonlar, iki ~in ~ehrini daha alddar. 10 bin 
zayiat veren ~in ordusu ~ekiliyor 

Simali {:inde bir nehri ge~en Japon askerleri 

Londra 27 {Hususi) - Cinden ah· 
nan en son haberlere gore, ~mali Cinde 
iki giindenberi ~etin bir taarruza giri1mi1 
olan bir J apon ordusu, bu sa bah Pao • 
ting'i i~al etmi§tir. On bin maktul ve 
mecruh btrakmt! olan <;;nliler cenuba 

dogru ~ekilmektedirler. 
Diger taraftan Tien • Tsin- Tsi -Man 

cephesinde gel<en hafta taarruza ge.;en 
J apon kuvvetleri de muannid Cin muka· 
vemetini ktrarak sabah saat 6,20 de 

[Arka.n Sa. 7 silttm 5 te] 
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oniimiizdeki vaziyette Atatiirkiin bu 
kuvvetli ve esash prensipinin yiiriidiigiinii 
gorebiliriz. lsmet lnonii istirahat ihtiyact· 
m duydugu zaman Atatiirk diger arka· 
da§larma sadece bir goz gez<lirmekle onu 
istihlaf edecelr. arkada11 bulmakta hi~ 
giicliik <;ekmemi1tir: lptida Ba§vekalet 
vekilligi i<;in ve bilahare de binnefis ha§· 
vekillik i~in. Ve Tiirkiye Cumhuriyeti 
idaresinde bu, daima bOyle olacaktu. 

lstirahat ihtiyacile vazifeden ~ekilen 
lsmet lnonii vatan ve millet sevgisini 
Biiyiik Sefe kaytdstz, §Srtstz ve sonsuz 
baghhgile teyid ve takviye etmi1 olan 
bir memleket hadimidir. Harbde ve sulh
ta Atatiirkiin sag kolu olarak ve daima 
onun direktiflerini azami muvaffakiyetle 
tatbik ederek vatana ve millete biiyiilr. 
hizmetler gormii§tiir. Hakkettigi tam bir 
istirahatle tekrar ~;ah§mak kuvvetini bu· 
lunca ne kendisi !;Ok sevdigi Biiyiik $efi
nin ve memleketinin hizmetine ko§mak
tan istigna gosterir, ne Biiyiilr. ;lef bu 
\uymetli arkada§mm haYJrb faaliyetlerin-

den memleketi miistefid ktlma8t ihmal 
eder. 

Celal Bayara gelince, h Bankasmdan 
lkbsad Vekaletine ge.;en bu ktymetli 
arlr.ada~m memlekette milli ekonomi filr.· 
rini yaratanlann en ba1mda gelenlerden 
oldugunu biitiin millet bilir. Memlekette 
her yeni eleman gibi Celal Bayar da 
dogrudan dogruya Atatiirkiin derin gii
riillii direktiflerine §ahsi gayret ve mezi· 
yetlerini katarak yet~mi§ bir devlet ada
mmnzdtr, ve kendisi Ba1bakan lsmet 
lnoniine en lr.albi sevgi ve saygt duygula
rile baghdu. Atatiirk nesli an'anesinde 
arkada,lann yekdigerlerine muhabbet ve 
hiirmet hisleri onlann en asil faziletlerini 
te1kil eder. Efradt biribirine ve ciimlesi 
Atatiirlr.e bu lr.adar kuvvetli hag]arla 
bagh bir aile erlr.am arasmda bir hiiku· 
metin gidip yerine yenisinin geldiginden 
bahsetmek bile abestir. Memlekete hiz· 
met safmda sadece oobet dei!i1tiriliyor 
gibi bir vaziyet oniindeyiz. 

YUNUS NADI 

Kendi kendimizi tenkid: -
Hiikumet ve matbuat 

disiplini 
Cumhuriyet, inti§ar etmege DD§ladtgt 

gilndenberi, mukaddes bi!digi ve ou -
nun i>in ismini bayrak olarak ae>tigi 
rejimin, >elik yilrekli bir neferi olmagt 
kendine gaye edinmi§ bir gazetedir. 

On diirt senelik hayat•mtnn aahifel~ 
ri ve cildleri ou iddiam=" yok edile • 
miyecek can!• §ahidleridirler. 

Halkm, masum tecessils insiyaktnt Is· 
tismar ederek kendimizi satmak di4iln· 
cesi kafamtZa bir giln bile ginnedi ve 
giremez. Milletin bilyilk kil>iik her 
menfaati bizce her§eyden iistiin, her -
§eyden mukaddestir. 

Yaktn tarihimizde, act hattralannt 
M.la kafalanmmla tat§tdt§tm•z matbu· 
at anar§isi ve matbuat ke~eke§ile en 
once, en §iddetle ve en ytlmaz bir azim
le miicadele eden gazete Cumhuriyet 
olmU§tur. 

Fakat, Tilrk matbuatmm milli alienk 
ve disiplini ugrunda hergiin diiktiigii. • 
miiz aZ.nteri, b= makamlann anbya • 
madtgtmtz ve sebebini izah edemedigi· 
miz gev§ek hareketleri yiiziinden, ara· 
stra bo$Un4 gitmektedir. 

Son BD§vekiilet vekilligi M.diseri DU• 
na canlt bir mbal o!du. 

Atatiirkiln yilksek sevk ve idaresi al
tmda bulunduktan sonra filan vek6.1ete 
§U veya bu arkada§tn gelmesi, birinin 
yorulup istirahate >ekilmesi, digerinb 
ba§ka bir vazifeye ge~si biitiin mil· 
let~e gayet tabi! gorillmek icab eden 
hddiseler olmak!a beraber, munr ele • 
manlann aleyhimize yapabilmeleri 
muhtemel spekillcisyonlara meydan 
vermemek i>in son vaziyetin izahtnda 
matbuatm teenni ile hareketi Dir vazi· 
fe bilinmi§, hatta Istanbul Vit6.yetinin 
bir teoli!]ile BD§vekciletteki tebeddiile 
clair blrdenbire curcuna §ekli1li alweren 
ne§riyata devamm caiz olmad•§t oildi
rilmi§ti. 

Buna ragmen, ban arkada§lanmtZ o 
vazifeye ve bu ihtara ll$la ehemmiyet 
vermeksizin ve herhangi bir kayde 
tcibi olmaga hi> liizum gormeksizin U· 

zun uzun ne§riyatta bulundular. 
1zam edilecek hi>bir taraft olmtya11 

meseleyi, BD§muharririmiz bugiln ken • 
di siitu,.unda izah etmektedir. 

Yalntz alilkadar makamlarda" soru • 
yonu: 

Milli ve mii.h!m meselelerde gazete • 
lerde" utenilen disiplinli hareket ta • 
lebi sadece Cumhuriyet gazete.rini mi 
istihdaf ediyordu? 

Halka kar~ iizerine aldt§t vazife 
mes'uliyetini miidrik oldu.§unu ispat et· 
mi§ bir halk miiessesesi olarak buna ce· 
vab beklemek hakktm4Zdtr, " ¥. 

merasiminde A~ilina 

pek ~ok. davetli bulundu, 
miihim bir nutuk 

ve Trakyadan 
~etinkaya 

soyledi 

Trakya kiiyliileri kendilerine yeni bir asfalt yo! hediye eden 
Naha Veltilimizin elini iipiiyorlar 

1stanbul - Edirne • Londra ana yolu· halde, sabah saat seki£de Nana mii • 
nun Liileburgaza kadar olan ktsmt, diin, diirliigii binast oniinden otobillerle hare
biiyiik torenle a~tldt. ket ettiler. To rene, riyaset eden N aft a 

lstanbulda bulunan davetliler, Vali Vekilimiz Ali (:etinkaya ile diger davetli 
Muhiddin Ostiindag ba1larmda oldu@u [Arka.n sa. 7 8iltun 1 ae] .........................................................................................................................• 

Y enicaminin etraf1 
a~IIIp temizleniyor 

istanbulun bu giizel abidesi biitiin 
~1kanlacak ihtisamile 

' 
meydana 

lstanbulun bellibalh tarihi abidelerin-
den biri olan Y enicami, amlarca kendi • 
sini mahpus vaziyette tutan dort duvar a
rast hayatmdan nihayet kurtuluyor. Bu 
giizel haberi, diin ak1am bizzat Nafta 
Vekili Ali Cetinkaya bize miijdelemek 
lutfunda bulundu. 

T ramvay 1irketinden, uzun ve ~;etin 
miizakerelerden sonra, ahnan paramn bir 
milyon lirasile, bu hay1rh i~n ba§QnlmasJ 
N af1a Vekaletince kat'i surette takarriir 
etmi1tir. Y enicamii, biitiin ihti1am ve 
heybetile meydana !;tkarabilmek i!;in is· 
timlalr., ~ok geni1 mikyasta yaptlacakbr. 

Bu arada, KCipriiha~mdaki Valide ha
nile, Selanik bonmar1esinin i§gal etmekte 
olduiju bina ve Y enicarni kemeri kar§t • 
smdaki diikkanlar, avluyu ihata eden 
sala§lar ba§tanba,a ytktlacak, Eminonii 
meydam, giizellik ve ihti§Qmdan ho1h • 
nan yiireklere ferahhk verecek surette 
geni,liyecektir. 

Para, haz1r oldugu i<;in istimlak mu· 
amelesine, vakit ge!;irilmeden ba§lana • 
c:akhr, [Arkas• Sa. 7 siltun 6 aa] 

istanbulun en muhte~em abidelerinden 
biri olan, fakat bugiin etraft mahsur 

bulunan Yenicami 
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Alman manevralar1 bitti 
Musolini ve Hitler resmige~idden 
sonra miihim nutuk soyliyecekler 

Alman manevralarJDJ idare eden General Fritscb, ~lare~al Badoglio 
ve Macar Harbiye Nann Roederle giirii~iiyor 

Berlin 27 (A.A.) - Dun ogleden «Mavi» !erie «Ktrmtw> !ann mevzileri· 
sonra Rostok'a 40 kilometro mesafede ni ziyaret ettikten sonra ii~ kolordunun 
lr.i.in Lalendorf ismindeki lr.ii!;iik istasyon manevra yapbklan harb uhasma hakim 
civarmda Mussolini ile Hitler, manevra • bulunan Schmocksberg tepesine gitmi!ler· 
lann 10n $afhasJDa. i1tirak etmi!Ier ye dir. ~Arka.n Sa. ~ siltun 5 teJ 

...... U,)J 
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Osmanh Rasputini 

Cnlfil<6n H©<6©l 
Tarihl tefrika : 38 Yazan : M. Turhan Tan 

Hiinkar, Kuyumcuba~nya emretti 
- Kimesne duymtyacak. Dedigim yapthp da bana 
haber verilmeden bu str fa, olursa seni yakartm 

T urhamn sokakta bir karde1 bularak 
padi!ahl kendisile bir nebze olsun alaka· 
landJrmasr Obur hasekileri lmkandndJgJD· 
dan onlar da adlanm dillere dii1i.irmek 
i~in vesile aramaga koyulmu,lardJ. O~iin
cu Haseki Muazzez, oburlerinden daha 
tdihli ~1k!J. Bir gun kondorlarda yuzle1· 
tiiii padi~ahtan f(iyle bir iltifat gordu: 

- Senin de . ko§•de bucakta kalmJj 
lcardejin, amca oglun Elan yok mu? .. 
Miskin miskin dehlizlerde dolajacagJna 
hra ~1k, denize ~1k, hrsrmmdan, akra • 
baodan kim vana ara}'lp bul, saraya ge· 
llr. Bak T urhana. Manav kufeleri i~in
den bir karde, ~Jkard1, herifi u~ gunde 
Karun yapiP buak!J. ( 1 ) 
Muazzez sa~lann1 dalgalandnarak, ol • 
1\lD ve dolgun eodamma pek cazib inhi
nalar itliyerek efendisinin ayaklanna ka
pand!: 

- Benim, dedi, yeryiizunde sizden 
gayri kimsem yok. Aoam da, babam da 
IJZSIOIZ. 

Araya titman hasekinin k~uk bir da· 
ga benziyen kahn ve uzuo hayali girmese 
Deli Ibrahim bu zarif krvran~a ve bu Ia.
tif terenniime dayanamJYacak, Muazzez
le lath bir sohbete girijecekti. 0 heybetli 
hayal, ayaklan dibinde ~1rpman giizellik· 
Jeri orttugunden itikane bir muhavere 
a~mJYa imkan bulamadJ, sadece §efkatli 
goriindu: 

- Cez, dedi, sen de ge7. Hi~ olmaz
sa i~in a~rhr. 

Muazzez frrsatm kac;mak uzere bu • 
lundugunu sezerek heyecanlandJ, aglar 
gibi sordu: 

- Neyle gezeyim, kiminle gezeyim? 
S!zsiz giiziim nereyi giiriir. 

lbrahim, bir lahza d~iindukten sonra 
cevab verdi: 

- Neyle gezecegini yakrnda iigrenir· 
sin. F akat nereye ve kiminle gideceiiini 
stn du1un! 

Muazzez nasi! bir ikrama mazhar ola
cagmJ dii~iine dii~iine odasrna ~ekilirken 
o, KJzlaragasrna emir verdi, kuyumcuba
flYI getirtti ve herifin kulagma egilip u· 
zun uzun bir 1eyler fJSJidadJktan sonra 
sesini yukseltti: 

- Kimesne duym1yacak. Dedigim 
yap1hp da bana haber verilmeden bu m 
fa1 olursa seni ate§e atar, yakarrm. 

Onun SJr dedigi 1eyin mahiyeti be1 on 
gun i~inde anla,ddJ. Bu, tekerleklerinin 
toplarile otesi berisi elmasla siislenmit bir 
aJaba idi. Kuyumcubafl, kendine gerekli 
ustalan da yanrna alarak kapah bir yer
de gece gundiiz ~ah§rnlf, Hiinkann dile
iine uygun bir taheser viicude getirmi1ti. 

Deli Ibrahim, JSmarladJgJ arabanm ya· 
p!ld!gmi haber ahnca M uazzezi ~agnd1: 

- !,te, dedi, sana bir k~u yaptJrd1m. 
1~i elmas, dJ!l elmas. Gule giile bin, giile 
siile dol a,. Fa kat goziinu suze siize, ag
zrnJ buze biize ardmda gezme. NObet 
i~in Yih!IP durma I 

Ayni zamanda bir ~1lgmhk daha gos
ttrdi, Muazzezin bu arabayla ilk defa 
sokaga ~1kacag1 zaman halkm seyre gel· 
mesi i~in tellallar ~agnttJ. Deli herif, ken· 
d; dii,iincesi eseri olarak arabanm di,ili 
erkekli biitiin lstanbullular tarahndan 
alkJtlanmasJm istiyordu (2). 

~ijman haseki T urhanlaFa, Muazzez· 
!ere yap•lan bu ikramlan hazmedemiye· 
dururken, dorduncii, be1inci hasekiler de 
hirer fmat bularak vefas1z efendilerinin 
ayn ayn ayagma kapanm111ardJ, iiburle
ri gibi iltifat dilenmi,Ierdi. Deli lbrahim, 
onlan memnun etmekten ziyade kendi 
mucidlik ve Hsiflik hnSJOJ mahzuz et • 
mek ic;in bu y;lvan1lara alaka gosterdi. 
Baer elmash kay1k yaplnar!k ik1 gozde
sme armaganlad1. Muauezin arabaSJ gi· 
b, bu kay1klarm da ilk kullamh11nda bu
tiin devlet ricali, ocakh !ermanlar yaz1 • 
larak, ahali dahi tellallar dola!tlnlarak 
seyre davet olundu. (3) 

Cinci Hoca, kendi efsunlarma ve §efa
atlerine hamlolunan bu ~dgmca ikramlar 
yUzunden hasekilerin tukramm kazand1 -
fl s'bi her gece siirekli bir diil gormesini 
temin ettigi Kosem Suttandan da guler 
yuz gormekten geri kalmJyordu. F akat 
uki Molla, her taraf1 bllamamn gerek· 
li oldu"unu unutmadJgmdan musahib ka
dmlan memnun etmek ~arelerini de ihmal 
etmemi1ti. S1k SJk evine ugray1p •!k dersi 
a1an ve hmlanm avuta:,ilmek i~in ogiid
ler derleyen bu kadmlaun en a<gmJ ~e
lerpareyle Hubyar hatundu. Cinci Mol
la ilkin .5ekerpare ile me~gu) oldu, ken· 
diPine sebzeci ve Dede Siileyman ad), iki 
adam tanJttJ. Bunlar, Kubbealtmda i1le· 
rini yurutemiyen kimseleri bulup konu -

~·caklar ve dileklerini $ekerpareye yap· 
d:rtmak i~in pazarhkta bulunacaklard•. 
Kii~iik arsa davalanndan buyucek hmar 
il1erine, basil memuriyetlerden valiliklere 
kadar her i~e bir k•ymet bi~meleri hak • 
kmda kendilerine izin verilmi1ti . .5ekerpa
reden gizli olarak onlara yi.ikletilen bir 
vazifede yap1lacak ab! verislerden Cinci 
Hocaya bir hisse ayrrlmaktJ. 

Deli lbrahimin sevgili nedimesi .$eker
pare bu suretle lcurulan kazan~ dolabin' 
dan memnun olmakla beraber a~ kalbini 
doyuracak bir giizel erkek istemekten de 
vazg~mediginden Cinci Hoca bu mas
lahah da ele ald1, Musa adh binni bula

rak $ekerpareye takdim etti. Musa ger· 
~ekten gi.izel bir adamd1. <;ok gene ve 
~ok dincdi. F akat adr sam belinrz bir ki
,:ydi. Bu sebeble ilkin 1ereflendirilmek 
ve sonra koca yap1lmak rni.in~sib gori.ildii, 
kendisine Hhyabk verilerek .$ekerparenin 
hizmetine ko1uldu. 

Sarayh kadm, daha ilk gorii§te Hh
yasma goniil verdiginden bir gi.in evvel 
onunla evlenmek sevdasma di.i,mu§lii. 
Arllk bin kadmdan arta kalan Hiinka • 
no iltifatma ~anak a~m1yor, Cinci Ho • 
camn dualar okuyarak, daireler ~izerek 
Odaga~lan yakarak sundugu a§ktan tad 
duymuyordu, Boyuna «Musa» sm1 sa· 
y1khyordu. 

Bu giiniil hummaSJ onu harekete ge • 
~irdiginden eline su dokerken, yemekte 
pe~kir tutarken, odasmda amber yakar· 
ken Padi1ahm ne1'eli dakikalanm yaka· 
lam•ya ba,ladJ, Kahyas1 Musa iiin rica· 
Jar sunmJYa giri1ti ve herifi biiylelikle 
• krsa bir zaman ~inde • Y ~ni~eri aga • 
hgma yiikseltti. 

Fa kat sevgilisile evlenmek i~in bu 
yiikseli1i de kafi bulmad1, herife vezaret 
riirbesile pa~a iinvam verdirdi, sonra da· 
ha kazanch bir i1 anyarak onu ba! def
terdarhga - maliye nazm demektir • ge· 
~irtti. Arllk onunla evlenebilirdi ve ev
lendi. Deli 1brahim de, bir zamanlar 
k~up ok,ad1g1 oynak kadmrn ele giine 
kar11 kii~uk diitmesini istemediginden 
vezirlerden birinin konagml zorla ald1, 
Ba,defterdarrnm kansma ihsan etti. 

Sekerpare bu suretle «pa§a kami» 
olurken nufuzunu bir kere daha dene • 
mekten ~ekinmedi, kocasmdan mahlul 
lr.alan Y eni~eri agahgma katar agalarrn
dan Pirin~~izadeyi g~irtti Onun Seker
p>reye ~atkm ve ~apkrn oldugu kulaktan 
kulaga hs!ldamyordu. $ai:ler bu dedi 
kodulara tercuman olarak: 

Ameli ~ekker i/e oldu pirincim zerde 
M1sram1 Pirin~izadenin agahgma ta· 

rih dujurmii1lerdi. 
Cinci Hoca, Hubyar hatuna da - o 

mada Defter emini olan - eski tezkere· 
ci Ahmedin karde1i lbrahimi koca olarak 
se~mi1 ve kadma begendinni,ti. Lakin 
Hubyar, ~ekerpare gibi ~ar~abuk ate§ 
a!madJ, teenni gosterdi. Tam bir hovarda 
olan lbrahimle evlenmegi onun kardeji 
Ahmedin ikbal gunlerine bnakh. $imdi· 
lik uzaktan merhaba demekle ve herifi 
derece derece ZJvanadan ~Jkarmakla ik· 
tifa ediyordu. 

Cinci Hoca, Padi,ahm ho1una giden 
kadmlardan ~amalnclhaJIYA da parlak 
bn izdivac temin etmek lutfunda bulun
du. Eski dad1lardan birinin kocaSJm da, 
Deli lbrahime rica ederek,MISlra vali 
yaptJrd1. 

Saray kadmlan bu candan gorunen 
alaka yiiziinden Molla Hiiseyni eliistiin
de tutuyorlar ve uzerine toz kondurmu • 
yorlard1. 0 da, evinde a~t1g1 pazan git
tik~e geni§letiyordu. Memleketi haraca 
keserek boyuna ak~e topluyordu. 

(Arka61 var) 

(!) Tevratta <Kora) dlye yazl11 olup 
dtllmlze - Al:ablardan ve iranhlardan -
Karun ~ekllnde ge~en bu yar1 efsanevl a
dam, gilya. Peygamber Musanm ~dda~J 
lmt~. Fakir blr k!m.se tken Musa kend!slne 
k!mya ve slmya utmlertnl bRretu~lnden ~ck 
bUytlk servet elde etml,. Fakat Mu ... nm !.s
tedl~t U$rU vermed!~!nden kend!sl ve sar
vet! yer!n dtbtne ge~mlJj. Eoktler has!sllk
te tlerl gldlp de fellkete u~r1yan zeng!nler! 
Karuna benzetlrlerdt. M.T.T. 

(2) c~ceb aymda tigUncU Ha.sekl !~In 
mUcevher toplu b!r araba lJjlen!p Davudpa
,aya gldtldlkte alay m!sal ol arabay1 tema
'a lg!n balk cern olup seyre ~Jktllar.> 
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(3) cHasekl sultanlardan manzurl aynl 

llt!latl $ehrlyarl olmak 'erellnt lhraz eden 
!kl Banuyl harem.sarayl !zzllnlz lg!n mu
ras.sa tach ve cevah!r pU$1dell ka.y>klar ya
plllp biltiin tilema, vilzera, aplar ve Ye
nl~erl alay esvabUe kayllclara dolup mficev
her kav1k!ardan Once Kand!lUye var1p 
se!Ama durdular.> 

RavzatWebrar zeyll • Ke.ra 
"-eleblzade 

CUMHURfYET 

( ~ehir va 
Ticaret filomuz 
takviye edilecek 

Hiikfunet sermayesile 
yeni vapurlar almacak 
Hukumet ve Turk armatorlerin elinde 

kafi 1ileb bulunamamas1 yutiinden, ha • 
rice sattJgJmJz mallann sevkinde, bilhas· 
sa ihracat mevsimlerind~ turlu mujkulat 
ve SJkmtJlara maruz kaldJgJmJZ malum · 
dur. 

Bu sene buna inzimam ederek, ecnebi 
vapur acenteleri aralannda trost yapa • 
rak navlunlan birdenbire yukseltmijler, 
bu mu~kulatJ bir kat daha arttnm1!lar • 
d1r. Bereket versin, hukumet, i1i vaktinde 
sezerek ve zamamnda tedbir alarak ihra
cat mallanm!Zin limanlanm1zda y1g1hp 
kalmaSJ tehlikesini bertaraf etmijtir. 

Evvelce de yazdJgJmJz gibi hukumet 
tarafmdan kiralanan Yunan vapurlan 
lzmir, Mersin ve istanbul limanlanna 
muntazaman ugnyarak ihrac emtiamJZJ 
tajJmaktadnlar. Hukumet, bu seneki va
ziyete ~are bulmakla kaimamJ§, istikbalde 
boyle buhranh aziyete meydan verme 
mek i~in 1imdiden tedbirler almljhr. 

Mevsuk bir membadan ogrendigimi 
u gore, hayati bir ehemmiyet verilen ih
racatJmJZm mukadderatJm birka~ ecnebi 
kumpanyamn arzu ve menfaatlerine ba· 
zi~e olmaktan kurtarmak i~in, Turk ti • 
caret filomuzun hukume• sermayesile ve 
suratle takviye edilmesi kararlajhnlmJj· 
tJr. Bu karar uzerine haznlanan bir pro· 
i• lktJSad Vekaleti tarafmdan Vekiller 
Heyetine sevkedilmi§ bulunmaktadrr. 

Bu projeye gore, hi.ikumet lstanbul
dan bajhyarak bir kontinantal hat a~mak· 
tadn. Bu hatta i1liyecek olan Ti.irk 1ileb· 
Iori hukumet s<rmayesile Avrupa veya 
Amerikadan yeni olarak sahn almacak-
tn. 

Hiikumet yeni kontin>ntal hatllm onu· 
miizdeki ihracal mevsiminden evvel tesis 
etmek kararmdadn. Bunun i~in yeni ~i -
leblerin asgari on tanesi 938 senesmm 
ilk al!J ay1 i~inde satin almrr•l! olacak • 
trr. Yeni hatta ~ah1acak vapurlar, !stan· 
buldan kalkarak lzmir, Pire, Marsilya, 
T riyeste, Barselona, icab ederse Ham· 
burg'a kadar gideceklerdir. 

Bu miihim i§e aid proje bugunlerde 
Vekiller Heyetinde mi.izakere edilerelo 
8Uyiik Millet Meclisine sevkedilecek ve 

Mecliste siiratle miizakeresi temin olu -
nacakhr. 

$EHIR ISLER! 

69 pazar yeri tesbit edildi 
Te§rinievvelin birinden itibaren sa -

bahlan ogleye kadar a~Jlacak pazar 
yerlerini biitiin kazalar tesbit ederek 
Belediye riyasetine gondermUj ;yalmz 
Beyoglu kazas1 bu haz1rhg, yapmaml§· 
!t. Bu mrntakada B91lacak pazar yer -
Jeri de yirmi dokuz olarak tesbin olun
mu~ ve listesi diin gonderilmi§tir. Bu 
suretle biitiin ~ehirde kurulacak pazar 
yerleri altrni§ dokuzu bulmaktadir. Da
im! enciimen bugi.in bu listeleri tetkik 
edecek ve netlce ilan olunacakbr. 

Seyyar sahcdarm kullana
cag. arabalar 

T~rinievvelin birinden itibaren sey
yar sahcilar tarafmdan kullamlacak el 
arabalar1 i~in a~1lan miisabaka diin bit
mi~tir. Verilen ntimuneler belediyece 
tetkik edilmektedir. Netice bugiin an -
la~Jlacak ve tercih olunan araba tiple
rine ikramiye verilecektir. Maamafih 
kabul olunan bu arabalann esnaf tara
fmdan kullamlmak mecburiyeti yok -
tur. Yalmz Belediye bunlarm tercih e • 
dilfl"P'ini tavsiye edecektir. 

C.:amhcaya au verilecek 
Baglarba•rndan <;amhcaya kadar o -

Jan sahada Elmah suyu bulunmad1gm • 
dan bu sahaya da su verilmesi l9in tet
kikat yaPilmaktad•r. Yakmda tesisat 
yap1Imaga baslanacak ve ayr1ca bir de 
su haznesi in§a edilecektlr. 

ADI.fYETJF. 

Komiinistlik maznunlarmm 
muhakemesi 

Komiinistlik su~undan mevkuf olan 
Ali Ferruh, Mehmed, Mustafa, Ali, 
Mustafa, Hristo, Re§ad, Ahmed ve gay
rimevkuf olan Halil trgad ve ihsanm 
duru§malarma Ag,.rcezada gizli celse 
ile devam edilmistir. ---Bugday fiatlari diitiiyor 

Son blr hafta i9lnde bugday fiatlarm
da 4 . 5 parahk bir sukut goriilmii§tiir. 
Diin Borsada sert ve yumu~ak bugday
lar 5,07 - 5,25 para arasmda muame!e 
gormii~tiir. 

Her mmtakadakl bugday mahsulii -
niin vaziyetl sarih olarak ogrenildik~e 
bugday flatlan ona gore lstikamet a! -
maktad1r. Bu malOmat da mahsuliin 
gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet iti
barile fevkaladeliginl gostermektedir. 

Alakadar mehafilde, bugday fiatla • 
rmm takib ettigi fiat sukutuna uyarak 
ekmek fiatlarm1n da iiniimiizdeki Nark 
komisyonu toplantJsmda bir miktar 
dii§iiriilecegi muhakkak addedilmekte
dir, 

Memleket Haberleri ) 
Borsada yapdan 

tahkikat bitti 

Fena ~yialarm Borsa 
haricinde ~tkarrld1gt 

anla~tldt 
Bir tak1m ~ayialar ~1kararak bona 

muameleleri iizerinde muessir olmaga ~a
hjanlar hakkmdaki tahkikatm ilk lusm1 
neticelenmi1 ve bu tahklka!J yapan borsa 
komiseri ihsan Rifat raporunu Maliye 
Vekaletine vermi1tir. 

Borsa komiserligi, borsa di!mda ban· 
kalar nezdinde tahkikat yapt1ktan ve sar· 
raflann vaziyetini tetkik ethkten sonra 
borsa acentalannm hesablanm da tetkik 
etmi1 ve raporunu bundan sonra tanzim 
elmijtir. Bu arada maliye siyasi musleja· 
n da borsaya gelerek yap1lan tahkikatla 
b1zzat alakadar olmtJ!tu.-. 

Ogrendigimize gore yap1lao tahkikat, 
hi~bir borsa acentasmm bu i,le filen ala
kadar olmadJgmJ meydana koymu1, yal· 
mz acentalann umumi cereyana uyarak 
Turk borcu iizerinde §ayianm ~Jk!JgJ 
gun yaphklan muameleler tesbit olun • 
mu§tur. Borsadaki tahkikat bu neticeye 
vannca, bu §ayialann bona haricinde 
Beyoglu ve tepeba~mdaki baz1 kahveler· 
de ~JkanldJgJ anla!Jlmi§hr. 

Borsa komiseri bu arada bona ha • 
ricinde o giin yap1lan altm muamelesinin 
mevcud ihtiya~lardan fazla olmadJgmJ 
da tesbit etmi~tir. Y almz, bu sene mah· 
sulun bol olu~u. dola}'lsile ve koyliiniio 
tline fazla para ge~mesi son giinlerde 
piyasadan fazla altm toplanmaSJm mucib 
olmujtur. 

Diinkii bona vaziyeti 
Diin borsada bir durgunluk goze ~ar

p:yordu. Bilhassa son I"Yialardan sonra 
iizerinde en ~ok durulmu~ olan Ti.irk bor
cu birinci tahvili uzerinde diin hi~bir mu=" 
amele olmamJ§lJr. Y almz Turk borcu 
ikinci tahvilleri ii7erinde baZJ muame • 
Ieier olmus ve I 3.70 de kapanmJjtrr. 

TJENIZ ISLERI 

Bugiin ilk vapurumuz 
lskenderuna gidiyor 

Denizyollan idaresinin Konya va 
puru, iskenderuna ilk postay:I yapmak 
iizere bugi.in hareket edecektir, 

Kon a vapuru mer inden .sonra fs .. 

kenderuna gidecek ve orada bir giin 
kalarak ve gene ayni iskeleleri tutartk 
geri donecektir. 

Konya vapurile Hataya bir~ok yo! • 
cular i(itmekledir. Mersin postalarm1 
vapan biitiin vapurlar, badema tsken -
deruna kadar gideceklerdir. Denizvol -
Jan idaresi yeni vapurlari geldikten 
sonra fskenderun hattma biiyuk ve ye
ni bir vapur tahsis edecektir. 

VI LAYETTE 

Vilayette iki terfi 
Vilayet Mektub! kaleml ba~katibi 

Miimtaz terfian Vilayet Hukuk l§Ieri 
mudiirli.igiinde a91lan tabiiyet tetkik 
memurluguna ve bu suretle a9llan Vi
layet Mektubl kalemi ba§katibli~ine de 
ayni kalem katiblerinden Avnl terfian 
tayin edilmijlerdir. 

CEMIYETI.ERTJE 

Fakir !i)ocuklara meccani 
kitab 

Esnaf cemiyetleri bu sene ilkmek • 
teblere girecek esnaf ~ocuklarmdan fa
kir olanlara 400 Iirahk kitab tevzi ede
cektir. 

Maarifte yeni 
te,kilat yaptlacak 

ilk ve orta tedrisahn bir
le~ttirilmesi dii,iiniiliiyor 

Maarif te,kilab kanununa gore mek· 
teblerimizdeki tedrisat derecesi ilk, orta, 
viiksek olmak uzere ii~e ayrrlml§hr. Fa· 
kat te,kilatm degi,tiriler.k kiiltiir sevi -

yesi ilerlemi! baz1 Avrupa memleketle • 
rinde tatbik olunan teskilatm bizde de 
tatbiki i~in Maarif Vekaletince tetkikat 
yap1lmaktadn. 

Bun a nazaran; be! seneden ibaret 
olan ilk tahsil miiddeti sekiz seneye ~Jka
rrlacak; bu suretle orta tahsil devresi de 
buraya ilave edilmi1 olacaktn. Liseler ise 

yalmz yiiksek tahsil i~in mutehasm ye • 
ti~tirecek hirer meslek mektebi haline ko
nacaktrr. Y ani, doktor yeti1tirecek lise 
ayn, miihendis yeti1tirecek ayn: huiiisa 

her meslek icin liseler ayn olacakhr. Bu· 
nun i~in de liselere girecek talebe yalmz 

arzuya bnakJ!mJyacak: kabilivetleri de 
giizoniinde tutulacaktJr. Bnnu da peda • 
goji enstitusii tayin edecektir. 

T atbikat sonunda bu sistemin tatbik1 
muvaf1k p:oruldiiiiii tak:lirde le§kilat ka
nunu d•oistirilecektir. 

MfJTEFFRRIK. 

SIVas • Erzurum hath 
Stvas • Erzurum hattmm in§aah siir

atle ilerlemektedir. Bu hattm Stvas • 
Divriki k1smmm Divrige varmas1 i~in 
4 - 5 kilometroluk bir mesafe kalml§tll'. 
Bu mesafenin Cumhuriyet bayram1na 
kadar ikmal edilerek ayni tarihte bu 
k1smm a~1h~ toreninin yapilmasl muh
temeldir. 

~ehrimize gelen seyyahlar 
Evvelki giin §ehrimize ii~ yi.iz k1rlo 

Almanyadaki fakiiltelerin muhtelif pro
fesorlerinden miirekkeb olmak iizere 
450 Alman seyyah gelm~tir. Bu sey -
yahlar fzmiri de gormek arzusunu iz • 
har ettiklerinden diin ak§am izmire 
gitmi~lerdir. 

Bir mahalle ausuzluktan 
yamyor 

Ca~aloglunda Halkevi sokagmdaki 
evlere bir aydanberi gi.induzleri Terkos 
suyu a-elrnemektcdlr. Su geceleri 9 d"n 
sonra akmaktad1r. Alakadarlarm e -
hemmiyetle nazar1 dikkatlni ~ekerlz. 

r, bulma yerleri hakkmda 
tetkikat 

1§ dairesi biilge Amlrlikleri, Uj bulma 
yerleri hakkmdaki kaydini devam et • 
tirmektedir. Bu nevi miistahdemin ve 
i§ bulma idarehaneleri kanunun bu hu
sustaki maddesine dair nizamname ~Ik· 
tJj!l zaman faallyetlerine nihayet vere
ceklerdir. t~iler yalmz devletln kura
cag,. biirolar vas1tasi!e i§ bulacaklard1r. 

Bir tayin 
Goz doktoru i;lukrii Ertan, Belediye 

Sthhi Muayene komisyonu Ba§hekim • 
ligine tayin edilmi§tir. 

Pendikte bir hadise 
Pazar giinii be§ k~iden miirekkeb bir 

aile Pendik k1rlarmda dola~1rken on -
lerine alb ki!ji ~lkmiJJ ve bunlardan ha
rac istemi!jler ve sarluntJhga ba~lami~
lardlr. Keyfiyet zab1taya haber veri! -
mi§tir . . Bunun iizerine derhal su~lular 
yakalanml§ ve haklarmda tahkikata 
ba§lanmi§hr. 

Kadtkoy Halkevi biiyiik bir konser verecek 

Kadlkoy Halkevi 1\fandolin talebeleri ogretmenleri Ziya Aydmtalla beraber 

Kad1koy Halkevi ild sene zarfmda j seslerden ba§ka bir suretle teganni u • 
musikl sahasmdaki ~ah§malarim halka sulii tatbik olunm1yan memleketimiz -
gostermek ve bir musiki yaymu yap - de Kad!koy Halkevinin uzun ~ah~ma -
mak iizere, Fenerbah~e stadyomunda Ian neticesinde elde edilen polifonik 
biiyiik bir a~1k hava konseri yapma~a teganninin yapilmasJ ve muhitte buna 
karar vermi§tir. Bu konsere k1rkar ki - bir alaka uyanmas1 cidden mucibi 
§ilik koral, mandolin ve orkestra he - memnuniyettir. 
yetleri i§tirak edecektir. Halktn alaka ve istifadesini temin 

Kad1koy muhitindeki musiki canlan- etmek uzere 2 birincit~rin 937 cumar
masm! giisteren bu konserde memleke- tesl saat 16 da Fenerbah~e stadyomun
timizde ilk defa olarak toplu te&anni da verilecek olan bu konserin tafsilah 
tarZl dinlenecektir, :,?imdiye kadar tek el pro.lll'amlarile halka da~tllmaktadll', 
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Siyasi icmal 
Macaristan ve devletler 
IL.-JI itler'le Mu..,]ini arasmda go. • 
lnJ rii~iilmekte olan meselelenD 

i~inde orta Avrupamn alacaii1 

vaziyet ve bu arada Macaristanm bugi.in' 

kii mevkii ve atisi muhim bir mevzu te~k.il 
elmektedir. Almanya ile ltalya Avrup• 
politikaSJ etrafmda donmesi i~in kurmu! 

olduklan Berlin • Roma mihverinin sail' 
lam ve miiessir olduguoa kanaat getinnil 
olduklanndan ~imdi bunun geni§letihne
sini diijiiouyorlar. 

Mihverin geni,Ietilmesi i~in evvel be
evvel Avusturya ile Macaristanm bila 
kayid ve ~art Alrnanyaya ve ltalyaya 
baglanmaSJ icab ediyor. Avusturya artJk 

tamamile boglanmJ§hr. Halk1, dili ve kul· 
tiiru Alman olan bu memleketle biiyiik 
Almanya arasmda tam bir fikir ve his 

ittihad1 vardn. Y almz Avusturyahlann 
sad1k katolik olup Vatikana 11lu bagh 
bulunmalan bu memleketin otedeobt:ri 
mukadderahm elinde bulunduran papa: 
partisini dii~iindurmekte idi. 

lhtimal Musolini Almanya ile Avus• 
turyanm arasmdaki son tenafiiru izale 
maksadile Vatikanla Almanyamn araSJ• 
m bulmaga tavassut etmege haznlanmit • 

!Jr. Mumaileyhin Almanyaya Avustur• 
ya yolile gitmi~ olmaSJ vaktile Almanya 

ile ltalyanm araSlm daima ay1rmakta o
lan Avusturyamn ~imdi de ittisal hattl 
tesis eyledigini anlatmr1 oluyor. Avustur• 

yadaki nazilik arhk papaz partisi ve hli• 
kumetin arkasmda bulunan vatanperver• 
ler cephesi i~in bir dii~man unsur te1kil 
etmiyor. 

A vusturya Almanya ile SJkr SJkJ bir • 
le1mi1 ve her ikisi de ltalya ile iyice baii• 
lanmr1 bulunuyorlar. Avusturya}'l Ber • 
lin • Roma mihverinden ay1rmak husu • 

sunda arhk ne F ransada, ne de <;ekoslo
vakyada ve diger mi.ittefiklerinde hi~bir 
umid kalmamljhr. Lakin MacaristanJD 
tamamile bu mihvere baglanmamasJ i~in 
umidler henuz zail olmam11 bulunuyor. 

F ran.a, C:ekoslovakya ve Ku~iik lti • 
lafm diger azalan MacaristaoJ miimkiin 
mertebe memnun ederek orta Avrupada 

mustakil ve dost bir mevkide kalmasml 
temin i<;in ay lardanberi gayret sarfedi • 
yorlar. Bu yolda ilk te§ebbiis Ku~lik 
ltilafm Romanyada Sinaiada yapJlan son 
konferansrnda goriildii. 

Maoaristamn silahlanmak hakk1 esas 
itibarile kabul edildi. Y almz muahede • 
nin bir tarafh olarak bozulmamasr ve te
minat verilmesi 13rtlan konuldu. Bu mii• 

nasebetle Macaristan dahi u~ devletin 
topraklarrndaki Macar ekalliyetlerinin 
hukuk ve menafiine riayet edilmesi ~ar • 
tile anla~maga taraftar bulundugunu 
Biikret sfiri vaSJtasile ihsas etmi~ti. 

Daha sonra Milletler Cemiyeti mec • 
lislerinin in'ikadJ miinasebetile Cenev • 
rede toplanan Kii~iik ltilaf devlet adam• 
larile Macaristan devlet adamlan ara • 
srnda temas yaplldr. Macaristamn silah· 
lanmas1 meselesi ar!Jk bu mi.izakerelerde 
biiyuk rol oynryamam11hr. Daha ziyade 
Macar ekalliyetlerinin hukukunu temin 
uzerinde bir itilaf yolu aranmijhr. 

Cenevre donii1ii Pragda top)anan 
Kii~uk ltilaf devlet adamlan tekrar Ma• 
caristan meselesi iizerinde goru~tuler. Bu 

defa Lehistan dahi Macaristarun dava • 

sm1 mudafaa ve iltizam ederek mudaha • 
le ve tesirde bulunmu~tur. Macaristamn 
silahlanmaSJ baz1 ~art ve kayrdlara bag • 

lanmaSJ tasavvuru busbutiin suya dii1er. 
Macar ekalliyetlerine verilecek teminat 
her devletin dahili bir i1i ve meselesi sa· 
y1ldigmdan bu hususta Ku~iik ltilafa 

dahil u~ devletin kat'i te.minat vermesi 
mu~kul olacag1 anla~J!mJjhr. Maahaza 
bu teminah herhangi bir suretle ifade e • 
decek mu~terek bir formiil bulmak im • 

kam oldugu da gori.ilmu~tiir. C:ekoslo • 
vakya ile Yugoslavya ,imdiden Macar 
ekalliyetlerinin hukukunu tanJyJp fili 
tatbikahna ge~mi~ olduklanndan mese • 

lenin halli kolayla~mr~br. Yalmz Roman• 
yanrn alacagJ vaziyet belli degildir. Kii· 
cuk ltilafrn yeni konferansmda dahi en 
ziyade bu mesele iizerinde durulacakhr. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

-:, '\.. - - -
Kadikoy cinayetinin 

tahkikab 
Bundan be§ giin evvel geceleyin Ka

dJkoyde bir cinayet olrnu§, bir adam 

Uvey kmm b19akhyarak iildtirmii§tii. 
YapJian tahkikat sona ermi§tlr. Polls • 
lerin ve bek~ilerin cinayeti haber ahr 
almaz derhal imdada ko~arak katill 
vakalad•klan tesbit edilml§tir. 

Cumhuriyet 
NOshas1 5 kurustur. 

4bone $eraifi I Tilrklve Harle 1 lcin telo 
Senelik 
All.! avhk 
Oc avhk 
Bir avi.Jk 

1400 Kr. 2'7410 Kr, 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 a foktiU 
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SON HABER LER 

Asamble lspanya i§ini 
miizakereye ba§ladJ 

ispanya delegesi Del Vayo, ademi miidahale 
hiikiimlerinin ihlal edildigini soyledi 

Cenevre 27 (Hususi) - lspanya me-, miizakerelerin mabadi yanna buakllrnl!· 
selesi hakkmdaki miizakerelere bu sabah tu. 
asamblenin siyasi komisyonunda ba~lan· l1panyada harb vaziyeti 
IDI!tlr. Miizakereleri a~an lspanya dai- Londra 27 (Hususi) - lspanyada 
mi murahhasl A Del Vaye, Almanya ve sosyalistlerin mevkii iktidara gelmesi iize
ltalyanm asker gonderdikleri hakkmda rine F ransaya teb'id edilen eski lspanya 
lspanyanm ~imdiye kadar vaki miiracaat· Ba~vekillerinden Valadarez bir arka -
lerini hatulatm1~, ltalyanm lspanyaya da~ile beraber Valansiyaya donmii1tiir. 
hal a yeni k1t' alar gonderdiiiini soyliyerek Salahiyettar mehafilde bu hadiseye 
demi~tir ki: biiyiik bir ehemmiyet atfedilmekte ve 1s-

«- Konsey, ne yapacaktu? Vukua panya hiikumetinin siyasetinde yakmda 
gelecek hadiselere teessiif etmekle iktifa miihim degi!iklikler yapllacag1 temin e· 
m1 edecektir? Konseyin lspanyadaki ec· dilmektedir. 
nebi muhariblerin geri cekilmeleri lehin· H iikii.met 1iyasetind e 
~e bir ICarar vermesi, fena bir~ey degil • degi,iklik mi? 
dir. Fakat alakadar devletlerin tavikten Madrid 27 (A.A.) - Diin asilerin 
ibaret olan usulleri bunu hiikiimsiiz b1ra· Toledo oniinde bulunan cumhuriyetcile
lnyor. rin mevzilerme kar~1 Japml~ olduklan bir 

Miitemadiyen Valansiya'dan veya Sa· taarruz esnasmda du,man, ~rhrin dart 
lamanka' dan bahsedecek yerde lspanya, kilometro cenubunda kain Cas a Blare · 
ltalya ve Almanyadan bahsedilmi! ol· zua'y1 ele gecirmege muvoflak olmujlur. 
sayd1 daha kolayhkla anla1mak miimkiin Asilerin hiicumlanmn 4ni ve 1idd~tli 
olurdu. Serbest milletler, diktatorliiklenn olmas1, milisleri bu mm<akadak.i hatlarm1 
demokrat devletlerin zaf ve aczinin sebe· hafifce geri almaga mecbur etmi1tir. To
hiyet vermi1 oldugu tethi1 harcketinin so- lrdo, cephesinde Fran co lr.•taahmn }ina· 
na erecegi zamam beklemektedirler. E· lacio de Sisla'y1 i1gal etm11 olduk!an bil· 
ger i1ler, tabii mecrasm1 takib etmege dirilmektedir. 
sevkedilecek olursa, demokrat memleket- lngiltere ve Frama, Romaya 
lerin efkan umumiyeleri, nihayet umumi nota veriyorlar 
harb tehdidi 1antajma boyun eiim.i! olan· Londra 27 (A.A.) lngiliz 
lara kar~1 k1yam edecektir. F rans1z notasmm Mussolini avdet eder 

Ademi miidahale itilafmm miitemadi- etmez Romaya tevdi edilecegini siyasi !n
Yen ihlal edilmesi ve lspanyanm ecnebi giliz mahfilleri teyid etmektedirler. Bu 
kit' alanmn istilasmdan kurtanlmamas1 notada iic tarafh konferans hakkmda 
kar11smda lngiltere ile Fransa, bu itilaf1 Londra ve Parisin tasavvurlan tasrih e· 
hala lspanya hakkmda kabili tatbik bey- dilmektedir. 
nelmilel bir kanun mahiyetinde mi telak· lspanyaya ecnebi miidahalesi mesele· 
ki ediyorlar? sinin bu konferansta tetkik edilmesi isle -

Y a asamble miitecavizlerle mii~tere • nildiii;i malumdur. 
ken hareket ediyor veya itilafm bir hayal· Zannedildigine gore notada bu mese
den ibaret oldugunu tammak mecburiye- le hakkmda iki devletin noktai nazarlan 
tindedir. Bu takdirde ise beynelmilel ka· 1iddetli bir lisanla ifade edilecek, bu dev
nunun lspanya lehinde tatbikma karar letlerin keyfiyeti realist bir 10kilde der • 
vermelidir. pi$ ettikleri ve i1in siiratle halledilmesini 

lspanya hiikumeti asamblenin koran · diledikleri bildirilecektir. 
01 emniyetle bekliyordu. Bu karar Mil • Bu mahfillerde tahmin edildigine go· 
letler Cemiyetinin vaziyetini ve mevcudi- re ademi miidahale komitesi bu mesde
yetini ve sulhun istikbalini ciddi ~ekilde nin hallinde betaet gosterdigi i~in i~in bir 
aarsabilir.» an evvel halline doii;ru gidilebilmesini te· 

M. Alvarez Del Vayo'nun nutkun minen yeni bir yolda gaytetler sarfedil -
dan sonra lspanya meselesi hakkmdaki mesi muvank addedilmektedir. 
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Maresal F evzi 
' 

~kmak Belgradda 

~erefine ziyafet ve 
miisamere v'erildi 

Belgrad 27 (Hususi) - Yugos!avya 
manevralarma i§tirak etmi§ olan ecne· 
bi askeri heyetleri, bugiin, hiikOmetin 
emirlerine verdigi iki husus! trenle 
Belgrada gelmi§lerdir. 

Birinci trende Tiirk Erkamharbiye 
Reisi Mare§al Fevzi <;:akmakla Yunan, 
Rumen erkamharbiye reislerile 1talyan 
heyeti murahhllsasi reisi ve maiyetleri, 
ikinci trende de <;:ek Mill! Miidafaa Ba· 
kam ile Frans1z ve <;:ek erkamharbiye 
reisleri bulunuyordu. 

Heyeti murahhaslar asker! merasimle 
lstikbal edilmi§lerdir. 

Mare~al Cakmak fereline ziyalet 
Belgrad 27 (Hususl) - Tiirkiye Bii • 

yiik Erkamharbiye Reisi Mare~al Fev
zi <;:akmak bugiin miiteveffa Kral A • 
leksandr'm ve Yugoslav m~hul asker 
mezarlarma bir ~elenk koyduktan son
ra ak~amiizeri saat 18 de Belgrada 
muvasalat etmi~tir. 

Tiirk el~isi Ali Haydar Aktay bu ak
§am el<;ilikte Mare~al §erefine hususi 
bir ziyafet vermi§tir. 

Gece, Harbiye Nazm General Lu • 
bomir Marl<; misafir ask~ri heyetler §e
refine Top<;u zabitan kuliibiinde bir 
ziyafet vermi~tir. 

Ziyafetten sonra Belgrad operasmda 
misafirler §erefine bir gala miisameresi 
tertib edilmi§tir. 

Harbiye Na:r.rrzmn beyanatr 
Belgrad 27 (A.A.) - Me<;nika'da ma

nevralardan sonra yap1lan ge~id res • 
mini miiteak1b Harbiye Nazm General 
Mari~. gazetecileri kabul ederek demi~· 
tir ki: 

c- Yugoslavya Kraiii)p, ordusu lie 
bihakikn iftihar edebilir. Yugoslavya, 
istikbale tam blr emniyetle bakmakta· 
d1r. Miise!lah kuvvetleri ona terakki ve 
refah i~inde Hiy1k oldugu huzuru temin 
etmiye haz1rd1r ve temin edecek bir 
vaziyette bulunuyor. Ordusu, bugiin 
hiikiimetin takib etmekte oldugu siya
setin ve aleiiimum sulhun emin ve mii
him bir vas1tas1d1r .• 

Bayan Afet ve 

ecnebi alimler 
Hafriya ti tetkik i<;in 
Alacahoviik' e gittiler 

Ankara 27 (Telefonla) - Tarih kon
gresine i~tirak eden ecnebi alimler bu
giin ogleden evvel <;:ankaya ko~kiinii, 
Eti yoku~u hafriyahm gezdiler ve ba
rajl gordiiler. Marmara kil§kiinde ogle 
yemegini yediler. Ogleden sonra da 
stadyomu, hipodromu, miizeyi, Halke • 
vini ziyaret ettiler. Ak~am Gankayada 
Hariciye ko~kiinde §ereflerine verilen 
zivafette bulundular. 

· Ziyafet esnasmda vali Tandogan bir 
nutuk soliyerek demi§tir ki: 
.- Yeni bir tarih konsesyonunun mii· 

be§§ir ve sahibi olan biiyiik Atatiirkiin 
yiice himayesindeki Tiirk Tarih Ku • 
rumunun giizide misafirlerini Ankara
da selamlamak benim i~in e§siz bir 
bahtiya!Jk oldu. Huzurunuzla bize §eref 
verdiniz. 1kinci Tiirk Tarih Kurultaym
daki mesainizin hayram olan Ankara
hlarm size saygi te<ekkiirlerini sunar · 
ken kadehimi s1hhatinize ve milletleri· 
nizin refah ve saadeti i~in kaldmyo • 
rum.s .. · 

Bu hitabeye misafir profesorler na
mma 1ngilz profesorlerinden M. Ma · 
yers cevab vererek t~ekkiir etmi~ ve 
Ankarada gormii~ olduklan hiisnii ka
bulden son derece miitehassis oldukla
rml bildirmislerdir. 
Bovan Alet ve .Alimler Corumda 

Gorum 27 (Hususi muhabirimizden)
Vilayetimizdeki biiviik tarihi hafriyab 
tetkik etmek iizere ·bu aksam Bayan A
fet, yanmda bir k1s1m Tiirk ve ecnebi 
Profesor oldugu halde ~ehrimize l'(eldi. 
Heyet, parlak merasimle kar§IIandi. 

Bir tekzib 
Londra 27 (Hususi) - Habe~istan· 

da iiiti~a$at Clkh~ma ve yiizlerce ltalyan 
yarahmn Cibutiye gonderildigine dair 
~1kan haberler Ramada resmen tekzib e
dilmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 27 (Hususi) - Paris Borsas1 -

mn bugiinkii kapam~ fiatlar1 sunlard1r: 
Londra 144,48, Nevyork 29,16 1/4, 

Berlin 1173, Briiksel 491, Amsterdam 
1616, Roma 153,55, Lizbon 131,35, Ce • 
nevre 669.76, kur~un 20,05 1/2, balm 
56,10 • 58,10, kalay 252,2,6, altm 
140,4 1/2, giim~ 19 15/16, ~inko 19,17,6. 

................ .o..&v.-..1..1.~.&. a 

H6dise!er aras1nda 

Milletlerarasi disiplin 
(E)} ir zorba, herhangi bir evin 
l,g) kapiSmt lorar, i~eriye dalar 

ve oniine gelenin iistiine 
aaldtrll'aa, erge~ onun enaeaine yapt· 
§acak bir adalet pen~esi vardtr: Po· 
lis yakalar, miiddeiumumi ceza ister, 
mahkeme karar verir ve zorba hapse 
tdahr. Ferdler arast hukukunun mu
tad ve tabii seyri budur. 

F akat zorba bir millet, herhangi 
bir memleketin kap1larmt lorar, i~e
riye dalar ve oniine gelenin iistiine 
saldmrsa, erge~ onun ensesine ya
pl§acak hi~bir adalet pen~esi yoktur: 
Hangi polis onu yakahyacak, hangi 
iddia makamz ceza istiyecek, hangi 
mahkeme karar verecek ve bu zorba 
millet, zorba hiikiimetile, zorba or
dusile, zorba te§kili.tile, topyekiin, 
bangi koskoca zindamn i~ine hlala· 
cak? Y e§il masalan siisliyen yaldtzb 
kitablar, ne derse desin, her em per· 
yalizm bamlesi kar§ISmda, milletler· 
arast hukukunun aldtgt poz, daima 
§Udur: Kollanm kavu§turmak. 

{:iit.!ru milletlerarast hukukunun 
hi~bir miieyyidesi, nazari prensiple
rine aerket milletleri itaat ettirecek 
hi~bir kuvveti yoktur. Bu hukuk, 
Milletler Cemiyetinde oldugu gibi, 
~ok manbki, ~ok hakh, ~ok insanca 
konutur; fakat, locadan kendisine 
nanik yapan milletin kulagmt ~ek· 
mekten bile i.ciz kahr. 

Aciz kahr; ~iinkii biz, hirer dev· 
let halinde, par~a par~a tetkili.tlan· 
l1ll§, fakat, heniiz biitiin halinde or· 
ganize olmamt§ ( taazzuv etmemit), 
vahdetsiz bir diinya i~indeyiz: Her 
millet kendi hB§ma buyruktur, giicii 
yeterse hemen yanibqmdakini tepe
ler. Boyle bir kargB§alJim yerine hu· 
kuki ve b"§eri bir diinya nizamz na· 
sd konur? O~iincii Entemasyonal, 
tarihi teki.miilde, bir~ok milli, dini, 
i~timai, ruhi amilleri geriye atarak, 
davayt her§eyden evvel ikt1sadi ~er
~evesi i~inde ele almak gafletine diit· 
tiigii i~in akim ve giidiik bir aksiyon 
sahast i~inde kald1. Hergiin birine 
tabid oldugumuz giiliinc muvaffaki· 
yetsizliklerinin sebebi, en biiyiik ta· 
rih, hukuk, medeniyet ve kiiltiir da· 
valarmt insarun itkembesine bagla
YIP ~tlanJ§ olmasmdad1r. Bu kafa ile 
hareket ettik~e, ikinci, ii<;:iincii ve be· 
tinci degil, yirmi betinci Entemasyo· 
nal de, §arkta ve garbda, onun pren· 
siplerile alay eden hi.diseler oniinde 
giiliinc olmaktan kurtulmtyacaktll'._ 

Mesele ne sadece hukuki pli.nda 
halledilebilir, Ci§te biitiin demokra· 
silerin aczi) ; ne de sadece ikttsadi 
pli.nda balledilebilir, (i§te biitiin sos
yalizmin azci). lnsan denilen avare, 
biitiin bu ideoloji ve nazariye ihtili.f
lannm iistiine <;:tkacak pitkin ve rea· 
list bir kafaya sahib olunctya kadar, 
milletleraras1 bir disiplin iimid etmek 
botunadir. Bu karga§ahktan §U veya 
hu ideolojiyi one siirerek, giicii yeten 
zorbalar istifade edip duracaklardll'. 

Biitiin nazariyelerin piif noktas1 
hakkile anlqilacaih giine kadar. 

PEYAMI SAFA 

italya ve Akdeniz 

anlasmas1 • 

Deniz miitehassislar• 
miizakereye ba~ladJlar 

Paris 27 (Hususi) - 1talyanm 
Nyon anla~masma i~tirakine aid teknik 
1artlan gorii1mek iizere toplanan miite -
hasSJSlar bugiin ogleden sonra ilk ictima
lanm akdetmi~lerdir. Miizakereler hafi 
surette cereyan etmi~tir. 

Tiirkku~u filosu Elazizde 
Diyarbekir 27 (Hususi muhabirimiz -

den) - Tiirkku$U filosu, bugiin geldi. 
Merasimle kar~Iland1. T ayyareciler !ere
fine bir o~le ziyafeti verildi. Misafirler, 
V ali konagmda ahkonuldular. Filo, ogle· 
den sonra Elazize hareket edecektir. 

lzmirde bir asetilen ftcrtst 
patladt 

lzmir 27 (Hususi muhabirimizden) • 
Bugiin giimriikte bir aseblen h~ISI patla· 
m•$, dart hamal yaralanm1~1tr. Patla • 
mamn fazla tazyikten ileri geldigi anla • 
itlml!hr. 

lranda yeniden iki naztrhk 
ihdaz edildi 

Tahran 27 (A.A.) - $imdiye ka • 
dar miidiriyeti umumiye halinde idare e
dilmekte olan ticaret ve endiistri i$1eri hi
rer bakanhga tahvil edilmi1 ve bunlann 
direktorleri Ala ve F ahrek Bakan lay in 
edilmi,lerdir. 

Diger taraftan Dahiliye ve Maliye 
Bakanhklanm vekaleten idare etmekte 
olan F aruhar ve Bader asaleten bu ba· 
kanhklara tayin edilmi11ir, 

Profesor Dr. Morits'in bir makalesi 
Diinya, Tiirkleri nas1l ve 

ne zaman tan1d1? 
Tiirkleri 

tetkike 
Avrupa istila

Tiirkler 
Avrupahlar, ciddi bir 

ba~ladilar. smdan sonra 
miladdan asrrlarca 

[ikinci Tarih Kurultaymm toplan· 
mast, Avrupa ilim 31eminde ve bahusus 
miiste~rikler arasmda dcrin bir aliika u
yandtrmt~hr. Kurultaya i~tirak etmi -
yen alim ve miiste~rikler bile, Tiirk 
tarihi ile yakmdan alakadar bulunmak
ta ve ~imdi:ve kadar bu sahada yaphk· 
Ian uzun tetkik ve tetebbiileri bildir • 
mege btiyiik ehcmmi:vet vermektedirler. 

Bunlardan l\-fii$avirihas unvantnt baiz 
Alman:vah Profesor Dr. B. 111orits •Tiirk 
ulusunun men~ei ve eskiliii• ad1 alhnda 
kalemc ald•g• bir tetkiki, ne~redilmek 
iizere gazetemizc gondermi~tir. Profe· 
sOr, hem miiste~rik, hem do mUverrih
dir. $ark Iisanlarmdan ttirk~e. arabca, 
farsca ve ibranicede derin bir ihtisas 
sahibidir. ingilizce, franstzca vc ispan .. 
yolcaYJ da iyi bilen ProfesOr, uzun 
miidfl"t Ttirkiye ve 1\IIsllda bulunmu~, 
tetkikler yapm1$hr. 

Dr. B. Morits'in Tiirk ulusunun men
eleri tizerinde vard1ih neticeleri bil • 

diren makalesini naklediyoruz:] 
cAvrupablar, ancak 15 inci astrda, 

Tiirkleri A vrupay1 istila ile ciddi ola · 
rak tehdid ettikleri zaman bu milletin 
nesli ve men~ei hakkmda esash ara~br
ma yapmaga ba~lamJ§lardir. Filvaki 
~arki Avrupa, daha evvel, Atillanm 
Hiinlerini, Macarlan ve Silezyaya ka
dar sarkan Mogullar1 tammi~h. Faka! 
as1l Tiirk ad1, garb! Avrupada orta za. 
manlarm sonlarma dogru malOm ol • 
mu~tur. Garbi Asya ise, bu ismi daha 
~ok evvelden bilmi§tir. 

Eski Yunan muharrirleri de Tiirk u
lusunu bildikleri halde Tiirk adm1 kul
Ianmaml~lardu. Ek.seriya Tiirkleri 
Massaget. Ephtalit ve Tobar adlarile ta
mmJ~!ardlr. 

<;in ismi, garblilerce daha birinci 
asirda ma!Omdu. c;:Jnli ipek tacirleri, 
ikinci as1rda Mezopotamyanm §imaline 
yayilml~lardt. Tiirk illeri iizerinden ka
ra tarikile gelmi§ olan <;:inli tacirlerin 
ge<;tikleri ve temas ettikleri Tiirk ille
rini ve Tiirk halkmt da iigrenmi§ ola • 
caklar1 §iiphesizdir. 

evvel mevcuddu 
mer'lerin §arkmda olduguna nazaran 
Hazer denizinin §imali miintehasmdan 
§arka dogru uzay1p Aral goliine kadar 
olan sahada birle~tikleri anla§Ilmak • 
tad1r. 

Gomer'in ikinci oglu olarak Rapat 
zikredilmi~tir. Ancak bu ismin macar
cadaki Arpad'a benzedigini kayd1 ihti· 
yatla soylemekten kendimi menedemi-
yorum. 

Gomer'in ii~iincii oglu Togarma'mn 
ismi. bana kahrsa. iiz tiirk<;edir. Bu isim 
(tok) ve ( arma) yahud (orma) keli -
melerinden miirekkeb olmahdir. 

Tok, bir~ok tiirk~e islmlerin bir ciiz
iinti te§kil eder. Tok siiz, tok demir, 
Toktami§ Han, Tokbay, tok goz gibi. 

Fakat ismin ikinci ci.iz'i.i, armak, §im· 
dilik miiphem kahyor. Muhtellf tiirk~e 
leh~elerinin tetkiki ilerledik~e. bu ke • 
Iimenin izah1 kabil olacakhr. Bu tak
dirde de kablelmilad 500 tarihinde gar· 
bi Asyadaki Tiirk ulusunun birinci ced
dinin, yahud daha o zaman diinyaya 
kendisini tamtmi§ olan Tiirk ulusunun 
o vakitki ismi meydana ~Ikacakbr. 

Garb! Asyamn o kadar ' uzaklarmda 
ya§Iyan bir ulus Tevrata nas1l malOm 
olmiyabilir? §eklindeki itiraza millet· 
ler tablosundaki kayd1 gostermek kafi 
gelecektir. 

Milletler tablosunda Habe~istan dahi 
yazihdJT. Yunanistandaki Salamis, Me
gara ve Kadmos gibi sami isimler, bu 
yerlerin garbi Asyahlar tarafmdan zap· 
tedildiginJ gilstermektedir. 0 halde gar
b! Asyahlarm Tiirkleri bilmerni§ olma
Ianna imkan var m1d1r? 

Zamamm1zdan as1rlarca evvel varh· 
gm1 ispat etmi~ ve bugiin de bunu ida
meye muvaffak olmu~ bulunan biiyiik 
Tiirk milletinin en eski tarihini ara§ • 
brma i§i, asari atika miitehass1slanna, 
hafriyat ve Iisan miitehass1slarma leh • 
~eleri tetebbii etmek suretile geni~ bir 
yo! a~mi§br. Lisan cihetinden yap1l -
makta olan tetkikat, mug Atatiirkiin 
delaletile, birka<; sene evvel ba~Iaml~· 
br. Bunlarm neticesini biitiin ilim diin
yasi yakmda ogrenmi§ olsa gerektir. 

Bugiinkii M1s1r arabcasmda bile iki 
yiiz kadar eski K1pti kelimesine, birka~ 
da Siimer ve iran kelimesine tesadiif e· 
diliyor. Halbuki Anadolunun §imal ve 
cenubundaki daglann arasmda :va§Iyan 
muhtelif lehcelerde oz Tiirk dili i~in 
nekadar biiyiik kelime hazinesi oldu • 
gunu silvleme~e hacet yoktur.• 

HEM NALINA 
MIHINA 

Asfalt yolun ehemmiyeti 

D
a stanbulu Londraya baghyacak olan 

asfalt otomobil yolunun, 1stanbuldan 
Liileburgaza kadar olan bsmi, dun 

N aft a Vekili Ali (:etinkaya tarafmdan 
torenle a~Ilm1~1tr. 

istanbul - Londra, otomobil yolile 
Avrupaya gidip gelenler, bilirler k.i bu 
biiyiik yolun Balkan memleketlerindeki 
bsJmlan umumiyetle fenadu. Yeni yapl· 
lan lstanbul - Liileburgaz k1sm1 istisna 
edilirse asfalt ve giizel yola ancak Avus
turya ile Macaristanda kavu1ursunuz. 

Seyahat donii$ii yazdtgim bir yaz1da 
«yol medeniyettir» demi$1im. Hakikaten 
oyledir. En giizel yollan, medeniyeti en 
yiiksek memleketlerde goriirsiiniiz. Ma • 
caristan gibi Biiyiik Harbden sonra kii
ciilen ve fakir dii1en memleketlerde bile 
bir ~ok fedakarhklarla asfalt yollar ya· 
pllmt$br. Asfalt yollara girer g1rmez, 
insan o memleketi gayriihtiyari takdir 
ediyor, fena yollarda sarSIIdtkca da, o 
yollara tahammiil eden insanlar hakkm· 
da tabiatile iyi fikirler besliyemiyor. Biz, 
ecnebi memleketler icin bOyle diijiindii
giimiiz gibi, onlar da tabii bizim i<;in bOy
le dii1iiniirler. Avrupa medeniyeti camias1 
na kat1lm11 olan Tiirkiyenin -hi~ olmazsa· 
anayollan ortacagdan kalm11 patika' t 

ve yahud iistiinden kahrdan ba~ka nak1l 
vasitasmm gecem.iyecegi harab 1oseler ha
linde kalamazd,. Medeniyet alemine yal· 
DIZ JafJa giriJmez; 0 alemin butiin ffiU• 
esseselerile girilir. Y ol da bunlardan biri· 
dir. 

Cumhuriyet rejimi, bu hakikati bildi· 
gi i~indir ki once demiryollanna, sonra 
10~elere ve nihayet asfalt ve beton yolla
ra ehemmiyet venni~tir. Diin torenle a~1· 
lan yol, !stanbul, Ankara gibi biiyiik 
~ehirlerimizin etrahnda yap1lan asfalt 
yollardan sonra, Tiirkiyeyi medeniyet a• 
leminin muazzam ve miikemmel yol ~e
bekesine baghyan ilk $ehrahm miihim 
bir par~as1d1r. Bu itibarla ]uymeti biiyiik· 
tiir. 

istanbul - Edirne asfalt yolunun milli 
miidafaa bakttmndan nekadar biiyiik 
ehemmiyeti oldugunu soylemege, bilmem, 
liizum var m1? Motorlii harb vasJtalan• 
mn ve bindirilmi~ f1rkalarm kom~umuz 
Bulgaristanm ordusuna kadar girdigi bir 
devirde milli miidafaamn en miihim vasl· 
talanndan, -hatta silahlanndan biri bile 
diyebiliriz- yoldur. 

T rakyanm yollanndan bah<edildigi 
zaman, yahud gezinti, seyahat veya rna• 
nevra gibi miinasebetlerle bu yollarda 
dola~bgim vakil, Balkan harbini kaybe
di~imizin amillerinden biri de yolsuzluk 
oldugunu ac1 ac1 hahrlamaktan kendimi 
alamam. ;lark ordusu, Kirklareli - Edir
ne hatbnda dii!ffianla ilk temas1, hatta 

Tarihi ba§ka bir vesika, bu muarefeyi 
bes yiiz sene daha evveline gotiirmek· 
tedir. Bu vesika, Musa Peygamberin 
ibranice olarak Tevrat niishasmm bi -
rinci kitabmm onuncu babmda yaZilmi§ 
ulusal tablosudur. Tabloda, Miladdan 
as1rlarca sene evvel garb! Asyada rna
him bulunan memleketler, ilmiilensab 
genealogique esas1 iizerine say1lmak • 
tad1r ki, burada milletlerin ash Nuhun 
evlad ve ahfad1 olarak gosterilmi§tir. 
Nuhun birinci hafidi sayllan Gomer a
dmi Asuriler 7 nci as1rda Gimir §ekline 
sokmu~lar, eski Yunan muharrirleri de 
Kymer adile Karadenizin §imalinde ve 
Kafkasvada ya§lyan ve asirlarca tarih
te kendilerinden bahsettiren eski bir 
milleti ilcri siirmii~lerdir. 

Kont Ciano Ankarayt muvaffakiyetli bir $ekilde yaphktan son-
ziyaret edecek ra, birdenbire panik yap1p geri cekildigi 

Gomer'in, A§kenaz, Repat ve Togar
mak diye ii~ oglu vard1r. Bu isimlerden 
birincisi A~kenaz'daki (N) harfinin 
ash (U) oldugunu me~hur Asuriyat mii· 
tehass1s1 Assyriolog Winkler ke§fet -
mi~ti. Hakikaten ibranicede, bu iki 
harf, birbirine ~ok benzer. Yunanhla -
rm eski Tiirklere Skyth dediklerine 
gore, eski §arkh milletlerin de bunlan 
A§kuzi diye Iammi§ olduk.Iarmda §UP· 
he kalmiyor. 

zaman, toplannm ve aii;nhklanmn mii· 
Roma 27 (Hususi) - Hariciye Na- him bir kl!ml berbad yollarda .;amurlara 

zm Kont Ciano, Tiirkiye Hariciye Veki· saplan1p kalmi!, sonra Liileburgaz mey· 
li Doktor T evfik Rii~tii Arasm son Mi • dan muharebesinde bu toplarm eksikligi 
lano ziyaretini iade etmek iizere te,rini - aci bir surette hissedilmi$ti. Eger, yollar 
evvel sonunda resmen Ankarayi ziyaret iyi olsaydt, ordu, belki daha Liilebur· 
edecektir. gazda kendini toplar ve dii~mam maglub 

lzmirde bir cinayet ederdi. C:iinkii, yolsuzluktan sag cenahl· 
lzmir 27 (Hususi muhabirimizden) • m1zm cevinne manevras1 gii~le!ffii~ ve 

Bugiin Tep•cik mahallesinde Habib a· gecikmi~; yolsuzluktan .;amura gomiilen 
dmda birisi, tabancas1m gosterir gibi ya· toplardan istifade edilememij, yolsuzluk· 
parak aralannda e.ki bir kin bulunan tan 1stanbuldan gonderilen takviye kita
Vehbiye ate1 etti. (:1kan kur~un Vehbi- at1, ia1e ve cepane kollan zamamnda ye
ye isabel etmediyse de Vehbi, birdenbire ti!ememi1tir, 
ktzarak Habibi yakalad1 ve b1cakhyarak Biitiin bu ac1 hahralar, Istanbul - Lii-
oldiirdii. Tahkikat devam etmektedir. leburgaz asfalt yolunun milli miidafaa· Tarihte adt ~ok ge~en bu halk, Ky • 

-----------------------,===..,...---- m1z bak1mmdan haiz oldugu biiyiik kiy· 

Romanya Ba~konsoJosunun veda ziyafeti 

Romauya Ba<konsolosunun veda ziyafetinden bir inl.tba 
(1 Rumen Ba~konsolosu, 2 refikaSl) 

Dost ve miittefik Romanyanm !stan ., malan Mosyo ve Madam Cretsu'nun !s
hu! Ba§konsoloslugunu iic; senedenberi tanbuldan ayrilmalanndan duyduklari 
biiyiik bir n::uvaffakiyetle _ifa ed:n M. teessiirleri izhar etmi§lerdir. Filvaki 
Cretsu, tekaude sevkedilml§ ;tld~gun • Ba§konsolosla refikas1, !stanbula gel • 
dan memleketme avdet edecekhr. M. dikleri giindenberi yiiksek ve samimi 
Cretsu, bu miinasebetle diin Taksirn • Tiirk dostlugile temayiiz ettikleri gibi 
deki Romanya konsoloshanesinde saat muhitlerinde temas ettikleri herkesin 
6 dan 9 a kadar miikellef bir veda zi • hiirmet ve muhabbetini kazanm1§lar • 
yafeti vermi§tir. Bu ziyafette Romanya dJ. 
el~isi M. T•Hemaque ve !stan buldaki 
ecnebi konsolosluklan erkanile !stan • M. Cretsu ile refikasma ugurlar ol
bul ve Beyoglu gazetecilerl bulunmll§ • sun derken bOyle hakiki Tiirk dostla
lardir. rmm memleketimizi terketmelerinden 

<;:ok samimi olan bu giizel toplanh . teessiir duydugumuzu beyan etmegi bir 
da !stanbulun yerli ve ecnebi biitiin si- kadir§inas1lk vazifesi addederiz. 

metini anlatmaga kafidir. 
Vekaleti esnasmda bir cok muvaffaki· 

yetli i$ler goren Ali (:etinkayay1 lstan• 
bul • Liileburgaz asfalt yolunu yaprnaga 
ve acmaga muvaffak oldu~undan dola
YI tebrik ederken bu yolun Liilebuq(az • 
Edirne k1sm1m da azami siiratle yaphr• 
mas1m rica ve temenni ederiz. 

Bugiin 15 Alman gazete
cisi istanbula gelerek 

Ankaraya gidecek 
Almanyamn en me§hur ekonomik 

gazetelerinin direktor ve ba§muharrir· 
lerinden miirekkeb bir heyet bugiin 
~ehrimize geleceklerdir. 

Alman gazetecileri istanbulda hie; 
durmadan Ankaraya gidecekler, orada 
birka~ giin kald1ktan sonra, Esk~ehire 
de ugnyarak 1stanbula geleceklerdir. 

1stanbulda kalacak.Ian miiddet zar • 
fmda Almanya biiyiik el<;isi tarafmdan 
Alman yazhk sefarethanesinin kain bu
lundugu Tarabyada §ereflerine biiyiik 
bir ziyafet verilecektir. 

Mecy ,apkac• 
Yeni modellerinin geldigini 

bildirir. 
Beyolllu • Mls sokak 
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KU~Uk 
hi kaye 

Tiyatro direktorii masasmm iistiine 
1iddetli bir ywnruk vurduktan sonra hid
detle zile basb. Bir iki dakika sabnSiz
IIkla bekledi. l~eri giren katibine: 

- Kuzum, nerdesin allaha,kma, de -
di. Diinyada neler oluyor da haberin 
... '· r- -'er ne yaziyor .. Piyes mu -
harrirlerinden biri hastalanm11 .. ~ey .. ne 
idi onun ismi? Bende de haf1za kalmad1 
ki .. Yorgunluktan .. N e olacak... Boy una 
~ah~! 

- Ha .. Joe Parkins'den bahsebnek 
istiyorsunuz zannederim. direktor .• 

- Evet.. Evet.. Kuzum, kim bu Par
kins? .. 

- Sembolik piyesler yazan Jair .. T a
biatile eserlerile hi~ alakadar olmad1gmiz 
bir muharrir ... 

- N e demek, eserlerile alakadar ol
madigim bir muharrir .. Gazetelerin yaz
dlgma baluhrsa unmaz bir hastahga ya
kalanmi$.. y alunma olecekmi!·· 

- Evet.. 0 halde hahrlamamz icab 
ediyor, direktor, zay1f, solgun yiizlii 
bir gene .. lki ay evvel, ii~ diirt defa bu
raya gitti geldi.. Yazdigl piyesin miis
veddelerini bir tiirlii b1rakmak i>temiyor, 
eserinin kendi oniinde okunmasmt arzu 
ediyordu. Sizse bu kiistahhgma sinirlen • 
diniz, btktun bu mezar ka~kmman, de • 
diniz, bir daha sokma benim odama 1.. 

- Y anh1 hareket ebni1im.. Y akmda 
olecegini tahmin ebni! olsaydun, hie; de 
bOyle yapmazdun .. Hemen piyesi ele 
ge~irip haurhga ha!lamahylz.. 6!diigii 
gun eserin ilk temsilini verebilmeliyiz .. 

- Ba1iistiine efendiml. 
••• 

Bir saat sonra .. 
- Buyurun, hastaneden gidip miis • 

veddeleri bizzat aldlttl. 
- Pekala, ba1mdan biraz oku baka

lun! 
De; dort ciimle dinledikten sonra: 
- Fen a degil.. Y almz oldiii!ii giin 

ilk temsili muhakkak yeti1tirmeliyiz .. 
Sen, miinekkidleri de gor, icab eden va
idlerde bulun .• Adamaktlh 1eyler yazsm
lar, sa~rnalamasmlar! 

- Peki efendim ..• Fa kat, ya olmez
se .. 

- Carum bOyle fena 1eyler dii$iinrne .. 
l;abuk fotografc;1yt c;agu.. Soyle hade
meye benim !"Pkamt da getirsin.. Bizzat 
gidip goreyirn, bizim 1air ve rnuharrir ne 
hal de bakaytm! 

*** Dmid ebnedigi bu saadet ve ziyaret 
kar,Ismda Joe Parkins yatagmda dogrul· 
rnaga c;ah,nken tiyatro direktorii, bir eli
le ona, diger elile de fotografc;;1ya i~&ret 
ederek: 

- Bir dakika klrnlldamaytniz .. Oldu 
mu fotograf~1 ba11 .. 

- Oldu efendim .. 
- Ostad .. Solmu1 Leylaklar .. eseri • 

niz fevkalade bir1ey .. Biitiin mevsim iis
tiiste oymyacagimiZJ zannediyorum .. Ne 
ise, biraz da sizinle me1gul olahm .• 6k
siiriigiiniiz gene eskisi gibi devam ediyor 
degil mi? Arama kan da tiikiiriiyor mu· 
sunuz? Gelecek cumartesi ilk temsili ve· 
rebilecegimizi iimid ediyorum.. F otog • 
raki ba$1, resirnleri derhal gazetelere 
gonder .. Katibe de .Oyle, iyi birer rna -
kale yazmalan ic;in ba$ffiuharrirlere tele
fon ebin! 

$air, kendisinden beklenilmiyen bi1 
enerji ile .Oze ba,hyarak yanmdaki is
kemlede oturan kansma hitaben kisa bir 
nutuk iradma yeltendi: 

- Agathe, sevgili kanctjilm .. $u ana 
kadar olmek i>tiyordum. Bu fikir, beni 
biisbiitiin basta ediyor, obiir diinyaya 
siiriikliiyordu. Fa kat arhk ya1amak, ese
rimin miiriivvetini gOrerek, seninle, mes
ud olmak en biiyiik emelimdir. Direktor, 
size nasi! te1ekkiir edecegimi bilemiyo -
rum.. Herhalde «Solmu! Leylaldar» 10 
ilk temsilinde bizzat bulunmak, onun, sa
yenizde kazand18I muvaffakiyeti gozle • 
rimle gormek isterim .. 

Agathe de 1unlan ilave etti: 
- Aziz direktOr, goriiyor musunuz, 

huzurunuz ve tevecciihiiniiz kocama ha
yatlm iade etti .. 0 arhk bir hastaya ben
zemiyor.. Yiiziine kan, biitiin mevcudi • 
yetine ilahi bir kuvvet geldi 1. 

*** 
Bir hafta sonra Joe Parkins direk.to -

riin odasmda idi . 
- H akipayinize yiiz siirmekten bilse

niz ne memnunurn.. aiyordu, size min -
nettarfiglml nas1J odiyecegim biJmiyo • 
rum .. Siz beni oliirnden kurtardmtz .• Zi
yaretiniz giiniindenberi ~ok tiikiir ne ok
suruyorurn, ne de kan tiikiiriiyorum .. 
Y akmda adamak1lh iyi olacagun1 iimid 
ediyorum.. N aS! I provalar devam ediyor 
mu? 

- Evet devam ediyor, fakat sizin 
sa~ma piyesinizinki degiJ.. Aktlhca ve 
ticaret zihniyeti gozetilerek yazilm11 bir 
eserin provalan.. Sembolik yavelere 
kimsenin metelik vermiyecegini dii~iinmi· 
yecegimi mi tahmin ediyordunuz? 

,Sair, evvela bu s<izlere inaomak iste • 
medi. Lakin bakll ki direktoriin yiiziinde 
latife ettigine dair hi~bir iz yok.. N efesi
ni h~ayan tiddetli bir oksiiriikle lcanape
nin iizerine dii,tii. KIZardi, morardi. A
yaga kalkt~l valcit mendilinde kan !eke
Jeri vardi. 

Direktor, yeniden iimide kapiimi!II. 
«Solmu! Leylaklar» 1n provalanna tek -
rar ba,lanmasmi emretti. 

(:euiren: Nuri Refik 

istanbul Belediyesinden : 
Istanbul Belediye s1rnri ivinde insan Sirtm

da, omuzda ve ba~ta her nevi e~ya ve g1da 
maddeleri ta~mmas1 yasak edilmi~tir. Bu ya
sak Eminonii, Fatih, Beyoglu ve Be ~ikta~ Be
lediye ~ubeleri mmtakalarmda 1 birinci te~rin 
ve diger Belediye ~ubeleri mmtakalarmda da 
1 ikinci te~rin 1937 tarihlerinden itibaren tat· 
bik edi]ecektir. 

1 - Ta~1ma i~leri ve seyyar satwilik yuka
rida ya:lih ~ekillerden gayri olarak motorlii, 
motorsiiz her nevi arabaJarla ve yahud elde 
ta~mabilecek kiiQiik kablarla yapilacaktir. 

2 - Muvakkat mahiyette olmak iizere ba7.I 
kay1d ve ~artlar altmda ~imdiye kadar yapil
masina miisaade edilmi~ olan kiife ile her nevj 
nakliyat birinci maddede yaz1h tarihlerden iti
baren aid olduklar1 mmtakalarda yasakt1r. 

(B.) (6571) 

Miihim bir eser 

Hava Hukuku 
Zamanlarm te - _ 

kamiiliinii takib e
derek ona uymak
ta ayrt bir istida
da malik olan hu -
kuk ilmi, yartm as
ra yaktn bir m iid -
dettenberi yeni bir 
§Ubesine hayat ver
mi§tir. cHava hu
kuku• denilen bu 
yeni §Ube, (1889) 
senesinde Pariste 
a~ilan umuml ser -
gi miinasebetile 
akdedilen beyoel -
mile! bir kongre -

Kitabm muellifi 
Askeri Temyiz 
Miiddeiumumisi 
GeneTal Rifat 

de hava i§lerine dair bazt meselelerin 
tetkikile meydana ~<li<rlll§ bulunuyor. 
Ve o vakittenberi de 1919 Paris, 1926 
Madrid ve 1928 (Havane) mukavelesi 
gibi beynelmilel iii< miihim mukavele 
ile esas ve kaidelerini koymu§tur. 

Diinyanm ehemmiyetli bir ge~;id ye
rinde bulunan memleketimiz bu yeni il
min en miihim tatbik sahalarmdan bi
rini t~kil etmektedir. Bizde bu ilmin 
teessiisii ve miintesiblerinin artmas1 o
nline ge<;ilmez bir zaruret halindedir. 
Buna, dev adrmlarile ilerliyen tayya -
reciligin memleketimizdeki ekonomik 
ve turistik ihtiyaclarmdan ba§ka daha 
miihim olarak milli miidafaamtz baln -
mmdan da liizum vardtr. 
~te, Tiirkiye i~;in bu kadar hayat! bir 

mevzuu olan cHava hukuku• hakkmda 
memleketimizdeki ilk eseri okurlanmt
za tekdim ederken bir taraftan mesele
nin biitiin ehemmiyet ve §iimuliinii In -
saca ortaya koymll!l, ve ayoi zamanda 
eseri meydana getirmek i~<in bir iki se
ne Avrupada tetkik yapan miiellifi Ge
neral Rifatin hukuk ilmine yaptlilt biz
met! zikretmi§ oluyoruz. 

Biitiin manasile bir ctelif> olan eser, 
dart ktSlmdan ibarettir: Birinci klstm; 
hava hukukunun tarihini, idari t~kil -
leri, milll hukuka gore tayyarelerin 
hava seyriiseferine giire naSll kabul o • 
lundugunu, tayyare murettebatm1, ha
va seyriiseferleri haklnnda umum! hu
kuk kaidelerini, beyoelmilel ticari tay
yareciligi izah etmektedir. :lkinci In -
s1m; hava harbi hukukuna, ii~iincii In • 
sun da; umuml hukuku diivelln hava 
nakliyatma tatbiln kabil olan prensip
lere dairdir. Dordiincii klSim; muhtelif 
beynelmilel protokol metinlerine aid 
zeyillerle Tiirk Tayyare cemiyeti umu
mt merkezi taraftndan hazulamp Milli 
Miidafaa Vekaletin.- verilen chava sey
riiseferleri> hakkmdaki kanun layihas1 
projesini ihtiva etmektedir. 

Hava hukukunun yepyeni b!r saha 
oldugunu miiellif ~u suretle anlatlyor: 
cHava iizerinde yiizmek, mahiyeti it! -
barile o kadar yen! ve miihim bir hadi
se viicude getirmi~tir ki, bunu evvelce 
kimse dii~iinememi~t!r. Siirat itibarile 
~ok kudretli ve tabiatl icabt olarak 
miistakil olan ve arzla alakast yok gibi 
goriinen bu vas1ta hukuk ilminin mii -
him ve esash bazt kaidelerini ve mese
la §ahtslarm miilkiyet ve devletlerin 
hakimiyet prensiplerini altiist etmi§ • 
tir.» 

cBu yeni vasttamn ya~amasmt ve in
ki~af etmesini temin i~in yalmz buna 
tatbik edilmek iizere yen! ve hususi bir 
talnm hiikiimler vazolunmu§ ve bu ye
ni vasttayt kullanrnak istiycnlerin hak 
ve vazifelerini tayin eden tamamile ye
ni bir~ok mevzuat ve kanunlar viicude 
getirilmek ve ayni zarurete miisteniden 
devletler arasmda da yeni bir,ok mu • 
kavelenameler akdolunmak zaruretl 
basil olmu~tur. 

Yeni kanunlarm ve mukavelename -
lerin miitaleast ve tetkiki, hava huku -
kunun mevzuunu te§kil ederler .• 

Miiellif, uzun uzadtya cHava huku . 
ku. tabiri iizerinde de durmu~tur. llk 
defa hava hukuku (droit aerien) lsmi
nl kullanan Franstzlar bu isimle (Paris 
Tayyarecilik Yiiksek mektebinde) 1909 
da tedrisat yapmt§lardlf. Fakat, hava 
miinakaliitJ mefhumuna tahsis edilmek 
istenilen bu isim, ~ok umum! giiriilmii~
tiir. Almanlar, daha kat'iyet ifade eden 

--~llllll••••~~---••••••••••••••• .. 11 iki tabir bulmu~lardlf: (Luftrecht) 
NE$E • ZEVK ve KAHKAHA krallara I ve (Luftfahrrecht); birincisi, (hava 

Yaln1z htanbulun detil biitiln Tihkiyenin hukuku) manasma, ikincisi, (tayyare -
Yalnaz TUrklyenln deQII cilik hukuku) manasma geliyor. Hava 
Biitiin diinyamn sevgilisi hukuku, havadan istifadeye taalluk e -

LOREL - HARDI den biitiin meseleleri ihatas1 altma ahr. 
Gerek hava nakliyabna aid olsun, ve 

lore I . Hardl. ve l'kl'zlerl' gerek telsizlere miiteallik bulunsun bii-
tiin meseleler haklnnda miiellifler bu 
tabiri, hi~;bir fark aramaksiZln, kullam-

Tiirk~e sozlii harikalar filminde I yorlar. 

r~:::::::::::::::::::::::::::::::- Huliisa, hava hukukunun bugiinkii e-• saslanm, ve inki§aflanm tamamile gos-

Sinemac:.hk dUnyaam1n 

JOAN 
CRAWFORD 

terahndan emsalsiz bir 

GONOL 

en bUyUk ikl y1ldiZI 

CLARK 
GABLE 

suretle yarahlan 

YOLU 
Frans1zca soziU a,k ve gUzellik filmi 

Yarm aksam MELEK sinemasmda 

termege ve memleketimlzde bu yeni il

min esaslarmt atmak i~<ln takib edile -
cek yolu aydmlatmal!a muvaffak olan 
cHava Hukuku> eserini burada tam o . 
Iarak ifadeye yerimiz ve lmkammtz ol
madJW.nt dii~ilnerek eseri biitiin hukuk· 
~ulara ve alakadarlara tavsiye ediyo -
ruz. 

Tayyare cemiyetine de bOyle bir ese
rin viicude getirilmi§ olmasma de18.1e -
tinden dolayt nekadar te§ekkiir etsek 
yeridir. 

il.laeddin Ccmil 

RADVO 
John Boles ilk i~e ba~lad1g1 Zaman (Rn aksamki oroSll'am) 

II ISTANBUL: 

Gi~ede bir bilet i~in 11 dolar istenmesi artisti 

sinemanm ak1betinden endi~eye dii~iirmii~ amma .. 
Bir~ok sinema artistlerinin bulundugu 

bir mecliste idi. Orada tabii neden bahse
dilir. M uhakkak filimlerden, sinema ha
yatlndan .• John Boles omuzlanm silke
rek: 

- lnamr mismiz, dedi? II dolar i~in 
az kald1 artistligi terkebnek iizereydim. 
l;iinkii sinemanm istikbalinden iimidimi 
kesmi~tim. 1Ik filim ~evirmege ba~ladi
glm zamanlardayd1. Stiidyoda ~·h~madt
gim bir ak~am New· York sokaklannda 
dola~Iyordum. Baktlm, Roxy sinemasm
da Gloria Swanson ile birlikte oynadtglrn 
«Sonya'mn A~kt» filmi gosteriliyordu. 
Bu korddada ·ilk defa da ba1role ,.,k -
mi! oldugum i,.in, sade filmin nasi! oldu
gunu degil, ayni zamanda halkm iizerin
de ne tesir yapllglml anlamak istiyordum. 
Ki1eye gittim. Bir bilet i~in benden tam 
II dolar istemesinler mi? Dogrusu, fil· 
min ba~aktorii ben olmam1~ olsayd1m, bu 
paray1 kat'iyen vermezdim. Boyleyken 

John Boles 

arkamdan bir ses i§ittim: 
- Mister Boles §U resmi 

bile gene istemiye istemiye par alan ciiz- misiniz? 
tmza eder 

dammdan <;Ikardirn, gittim yerime otur • lki dakika gec;;meden etraf1mda miit • 
dum. Miithi! dalgmd1rn. Bir filmi seyret- hi~ bir kalabahk toplandi. Bana kimi re
mek i~in 11 dolar ~ok de gil miydi? Eger sim, kimi kagtd, kimi bir zarf, kimi de 
herkes bu ~ekilde dii§iinecek olursa bu kab, beyaz kolluldar iizerine imza atll· 
san'at nasi! mii§teri bulacak ve ileri gi - nyordu. 0 vakit, sinema artistlii!inde de
decekti? vam ic;in ruhuma tekrar bir cesare! hissi 

12 30 p!Akla Tilrk muslk~l • 12,50 hava
dls : 13,05 muhte!U p!Ak ne~rlyat1 • 14,00 
SON • 18,30 plakla dans muslklsl • 19,30 
kon!erans: Emlnonil Halkevl ne§rlyat kolU 
namma. Nusrat sara - 20,00 Hamid ve ar· 
k.ada§lan tarafmdan TUrk muslk.Ls1. "'e 
halk prkllart - 20,30 Omer R1za tara!Jn• 
dan arabca s<iylev - 20,45 Vedla RJZa v• 
arkada~lan tara!mdan Tlirk mu.slk!.sl '" 
halk §arlulari, (Saat ayarl) • 21,15 OR -
KESTRA - 22.15 Ajans ve Borsa haberlerl 
ve ertesl gilniln program! - 22.30 pllkla so• 
lolar, opera ve operet par.;alan - 23,00 
SON. 

viYANA: 
18,05 karugk yaym - 20,45 MUSi:Ki-21,20 

KiTARE KONSERI • 21,45 k~>k yaytn • 
22,25 gramo!on Ue muslki. 

BERLiN: 
18,35 karl.'ltk yaym • 20,20 EO-LENCEU 

MUSi:Ki • 21,05 haberler - 21,15 ORKES
TRA KONSERi - 22.20 gramo!on, hava, 
haberler, spor -. 23,25 konu"'lla • 23,40 
OOLENCELi MUSIKI. 

PEii!TE: 
18,35 QiNOENE ORKESTRASI • 19,35 

kon!erans - 20,05 gramofon, §llrler, habcr
ler • 23,20 MUSild: - 24,10 cazband takl • 
mt • 1,10 son haberler. 
Bihm~: 
19,05 gramofon • 20,35 BALALA'YKA 

KONSER.i: - 21,10 !?AN KONSERI • 21,35 
SENFONiK KONSER - 23,25 gramofon • 
22,50 haberler. 

LONDRA: 
19,05 ORKESTRA KONSER.i: • 19,50 ba· 

FiF MUsi:Ki - 20,25 kar"lk ya}'Ul • 21,05 
DANS ORKESTRASI - 21,35 piyes • 22,25 
ORKESTRA KONSERi • 23,20 ~lirler-23,35 
DANS ORKESTRABI - 24,35 kar~lk ya • 
ym, gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
Salondan tamamile bedbin ve inkisari doldu. Anladtm ki san' atkarhgm maddi 18,05 HAFiF MUSild:, muslkl konu~ma• 

hayale ugrami~ olarak c;1kttm. Adeta bu kazancmdan ziyade manevi kuvveti in • 51 • 19,50 gramofon, haberler, eAlenceU ya• 
ym • 21,35 SENFONiK KONSER • 23,35 

rneslekten aynlrnaga, kendime ba,ka bir sam bu sahada ilerlemege teJVik ediyor... haberler, gramofon, hava. 
i~ bulmaga karar vermi§tim. Tam bu Arhk o giinden itibaren meslegimi ba1 - ROMA: 
dii~iinceler i~inde kaldmrnda yiiriirken ka tiirlii sevmege ba~ladim. 18,20 KARII;;m: MUsiK:t • 18,55 KARl • 
..--------~---~---------=---------. !?m: YAYIN • 21,45 KARI§iK MUSi:Ki • 

( ______ B __ i_r __ i_k_i_s __ a_t_•_r_l_a ________ ) ~;~: .. 24,05 haberler, sonra. DANS 

Greta Garbo «Hamlet» i 
mi oymyacak? 

Pariste bulunan Ermeni rejisorii Ru
pen Mamulyan'm muhitinden intitar eden 
bir 1ayiaya gore Greta Garbo, Sheaks
peare'in «Hamleb> piyesindeki ayni isim
li kahramam oynamaga karar vermi1tir. 
Malum oldugu iizere Hamlet bir delikan
hd!f. Fa kat Sarah Bernhard nastl Ed
mond Rostand'm «Aiglon» piyesinde 
Napolyon'un oilu rolunii yiizlerce defa 
oynad1ysa Greta da ayni hevese kapilmi! 
<kmektir. Zaten «Krali~e Christine» de 
de bir miiddet erkek rolii yapmad1 m1? 

2 numarah Joan Grawford 
2 numarah Joan Crawford, korkma • 

ym asii Joan Crawford'un 3 ya1mdalr.i 
Joan La Sueurkizin'i'den ba,kaSI degil -
dir ki as1l Joan'm da hayattaki ismi bu 
idi. $imdi bu kii~iige bir kumapnya tara
fmdan filim c;evrilmesi teklif edilmi1, o 
da teyzesinin ismin<kn ba1ka bir adla 
bu meslege ginoege raz1 olmtyacagl ce
vabmi vermi1tir. * Claudette Colbert ile Gary Coo· 
per ~evirmekte olduklan bizde «Sekizin· 
ci» isrnile oynanan piyesten iktibas edi -
len filmi bitirmek iizeredirler. Amerika
daki 193 7 - 38 programma yetittirile • 
cektir. * F ransiz rejisorlerinden Marcel 
Achard ve Marc Allegre! dort duvar a
rasmda cereyan eden, fakat halk iizerin
de gayet iyi bir tesir bnakan giizel bir 
filim yapm,,lardn: Gribouille.. Bu Ia • 
kabla an1lan adam bir bisiklet diikkam 
sahibidir. Bulundugu kazamn mahkeme
sindeki jiiri heyetine intihab lunuyor. 0-
rada masum oldugu halde mahkum edil
mek istenilen on be~. on alh ya,lanndaki 
Nathalie'yi mahkumiyetten kurtard,Ic -
tan maada haline ac1yarak evine ahp 
getiriyor. Biitiin aile halk1 Gri -
bouille'yi ~ok agir ithamlar altm -
da b1rak1yorlar, fakat oglu niha
yet babasmm masumiyetine kail olu
yor ve Nathalie ile evleniyor. Gribouille 
roliinii Raimu'nun biiylik bir meharetle 
oynad1gmda, Nathalie'yi temsil eden ve 
son pefa Holivud' a giden Michel Mor
gan'm da ondan a~agi kalmadigmda 
F ransiZ miinakkidleri miittefiktirler. 

Bir komiirciiniin evinde 
bulunan mes·:uk e§ya 

Beyoglunda Yeni§ehirde Toran ead
desinde 125 numarah dukkanda kiimiir
ciiliik eden Kemaliyeli Mustafanm 
k1ymetli e§yalart sabtkah htrstzlardan 
satm alarak toplamakta oldugu Emni -
yet !kinci §Ube memurlart tarafmdan 
tesbit edilmi~ ve Mustafanm· evi tahar
ri edilm~tir. 

Evde hahlar, paltolar, gramofonlar, 
kadm paltolari, ~ama~rrlar ve sair e~ya 
olmak iizere 102 par,a mal bulunmu§ • 
tur. E~yalar istirdad edilmi§ ve Emni • 
yet !kinci §Ube miidurliigilne getiril -
mi§tir. 

Halen Bursa hapisanesinde bulunan 
htrSIZ $iikriiniin de bu i§le alakadar ol
dugu anla§tlmaktadtr. Tahkikata de -
vam edilmektedir. 

Var~ova Kaleleri 
«Var,ova Kaleleri» FransiZ reji.Orii 

Marcel L'Herbier'in yapml§ -oldugu bir 
filimdir. Pariste gosterilmektedir. Bir de 
almanca versionu var<hr. Mevzuu me • 
rakh ve heyecanhdn. Vaf!OVa civann
daki !"tolardan birinin bah~esinde iki kii
~iik ktz ne~'eli ne1'eli oynuyorlar. Cathe
rine'in babastrun Ruslarla aras1 iyidir. 
Viana'nm babaSI ise vatamm Rus istib
dadmdan kurtanoak i•tiyor. Birincisi bii
yiik bir serve! toplay1p zengin oluyor. 1-
kincisi idam sehpasmda can veriyor. Klz· 
lar biiyiiyorlar, ikisi <k babalanmn yol· 
lannda yiiriiyorlar. Catherine Var10va -
mn Rus valisi ile evleniyor, Viana ise 
gelin arabasma bornba ahyor, fakat vali
yi degil, onun muavini Stepan'! yarahy6 . 
Zaman gec;;iyor. Bir~ok hadiseler cere -
yan ediyor. Viana'nm ni§anlm Cesar 
Birsky Var~Qva kalelerinden biri -
nin zindanma hapsolunuyor ve Viana'nm 
vaktile yaralad1g1 Stepan vali oluyor, ay
ni zamanda Viana'yJ ~Ilgmcasma sevme
ge ba,hyor. Viana bu sevgiden istifade 
ederek bir taraftan ihtilal ate~ini koriik
liiyor, diger taraftan siyasi mahkumlann 
kurtulrnasim temin ebnek te§ebbiisiine gi

ri~iyor, bu mada Stepan c;ok sevdiiii bu 
mahluku bizzat oldiirerek vazifeyi atka 
tercih ebnit oldugunu gosteriyor. 

Viana'yi Anna Bella, Cesar Bisky'yi 
Bernard Lancret ve Stepan '1 Pierre Re
noir ternsil ediyorlar. Filim miinekkidler 
tarafmdan begeniliyor. * Jean Harlow'un oliimiinden epey 
miiddet gec;;mi1 oldugu halde annesi Ma
dam Marino Bello ile William Powel' e 
taziyet mektublan gelmekte devam et • 
rnektedir. Bu vaziyet biitiin diinya sinema 

seyircilerinin kalbinden giizel artistin 
hahrasmm silinmemi1 olduguna delalel 
etmektedir. * Marie Antoinette filminde ba1rolii 
oymyacak olan Norma Shearer'e partO
ner olarak Charles Laughton sec;;ilmitti. 
lngiliz aktorii XVI nci Louis'yi ya,ata
cakh. F akat Charles bu teklifi reddet -
mi~tir. $imdi bu vazife ya Charles Bo -

yer'e, yahud da Peter Lore'ye verile -
cektir. 

Y akalanan kumarbazlar 
Emniyet ikinci §ube memurlan ta 

rafmdan Tophanede Bol!azkesen cad 
desinde 13 numarah evde kumar oy -
nand1g1 haber ahnmJ§ ve kumarhane 
geceleyin bastlrnt§hr. 

Alh kumarbaz yakalanrnl§ ve para -
larile kumar aletleri musadere edilmi§
tir. 

V ar§ovada bir arbede 
Var§ova 27 (A.A.) - $ehrin en ka -

labahk bir yerinde ve Yahudl genclik 
te§kilah mensublart enternasyonali 
siiyliyerek ge.;tigi Strada bir infilak ol
mu~tur. Bu infilak maddesini kimin at
hilt heniiz tesbit edilememi§tir. Hasll 
olan kari!Jikhk esnasmda ve bir kahve
nin lnr~lan camlarile yirmi ki~i yara 
lanrnt~tlr. 

Japonlarm 
Asu Kuvveti 

General Pertev Demirhanm 
Tiirk gentligine yazdt~ miihlm 
eserdir. 

Japonlarm ni~in ve nasu yiik· 
seldigini tetkik ve izah eden bu 
eseri her Tiirk okumahdu. 

Fiatt 50 ku~tan her lritab· 
etda bulunur. Tevzi yeri Cumhu
riyet .~natbaas1dar. 

Tetekkiir 
Ani olilmile ailemizi dayamlmaz a • 

c1lara boyayan Bayan !rfan Oguzlunun 
gerek cenaze merasimine ~tirak h1tfun· 
da bulunan ve gerekse mektub ve tel
grafla biiyuk acJmtza ortak olmak ne
zaketinl gosteren bizi sevenlere saygt • 
lanm1Z1 sunar ve ayrt ayrt te~ekkiir 

edemedigimizden otiiril ozilr dileriz. 
E~i: Rasim Oguzlu 

Oglu: Kenan Oguzlu 

OSMANLI BANKASI 
I LAN 

Osmanh Bankasmm Galata iderei 
merkeziyesile Yenicami ve Beyoglu ~u
beleri gi§eleri ve kirabk kasa dairele • 
ri, gelecek Birincite§rinln 1 inci gilniin• 
den itibaren i~'an ahire kadar, a§agtda 
yazth saatlerde a~;tk bulunacakbr: 

Galata idarei merk·····c:;ile Beyol! • 
• lu §ubesi: 

Gi§e saatleri: 
Adi giinlerde 

Saat 9,30 dan 12 ye kadar 
• 14 ten 16,30 a kadar 

Cumartesi giinleri 
• 9,30 dan 11,30 a kadar 

Kirahk Kasa daireleri saatlerl: 
Adi giinlerde 

Saat 9 
• 14 

dan 12 ye kadar 
ten 18 e kadar 

Cumartesi giinleri 
• 9 dan 12,30 a kadar 

Yenicami §Ubesi: 
Gi~e saatleri: 

Adi giinlerde 

• 
Saat 9,30 dan 16 ya kadar 

9.30 • 11,30 a kadar 
Cumartesi giinleri 

Kirahk kasa daireleri saatlerl: 
Adi giinlerde 

Saat 9,30 dan 17 ye kadar 
Cumartesi giinleri 

• 9,30 • dan 11,30 a kadar 

YAKINDA-· .. 
r-A<;IYORUZ! 

Pratik Amerikan sistemi 

iizerine biisbiitiin yepyeni 

ve Hiks hale get;rilen; 

ALEMDAR 
SINE MASINI 

ERTU<"7RUL SAD! TEK 
Bu gece (Suadiye) 

plajmda. Yarm 
(Biiyiikada) da 

Per§embe (Ye§ilkoy) de 
(Donanma gecesi) 



28 EylUl 1937 

c~·--~'=·=-r~b~i~'~·~~b~a==h=i=s=l=e==r=i==~J 
iZCiLiK 

Bu yaz Holandada ktrk iki millete 
mensub otuz bin izci ~dtr kurdu 

Yazan: Sellm S1rr1 Tarcan 

1927 30 temmuzdan 14 agustosa ka· 
'dar Holanda'da (Haarlem) civannda 
diinyamn diirt bucagtndan gelmi§ izci 
erkek .;ocuklar ~adtr kurdular. Dort mil
Yon izciyi temsil etmek iizere gelen bu 
Yannm ba~anct gencligine izciligm mii -
essisi General Lord Baden - Powell riya
set etmi1ti. 

Muhtelif milletlere mensub genclerin 
h~DI!IP anla§arak, sevi~meleri.?i temin et
mek i<;in izcilikten daha mukemmel .. bn 
fnsat tasavvur olunamaz sanmm. T ur -
kii siiyliyen, <;algt <;alan, kendi i1ini kendi 
goren ve daima ne1' e ve §eta ret ha vaSI 
i<;inde vakit ge<;iren, sonra milliyet ve 
mezheb farkmt dii1iinmeden ba1kalanna 
yardtmdan zevk alma}'l §tar edinen bu 
genclerin a~tk havada bu basil, bu temiz 
hayati cidden goriilecek ve ornek alma· 
cak bir manzaradu. 

Garibi birbirinin dilini bilmiyen bu 
genclerin an]ajmak i<;in mu~j~ bi~ VUlt~ 
olan lisan farktm onlann bnbnlenle sevt
§ip kayna§malarma hi<; de mani olma -
m11tlr. <;iinkii hepsinin yiireginde ya~tyan 
bir emel var: Anla§makl Bazan bnka<; 
ingilizce kelime, bazan yanb1 telaf.~uz 
edilmi1 bir franSizca, bazan kmk do • 
kiik bir almanca, bazan i1aret, hul~s~ 
gozle ka§la, gii]u1Ie, baki1Ia birbirlen~t 
anbyorlar. N e garibdir k.: hepsi de ~a.hSII 
gormii! ve ii<; bt~ Jisana vaktf SiyaSI 1D • 

aanlar birbirlerinin dilini anladtklan hal
de toplantllannda bir tiirlii anl~1amaz • 
lar ve ekseriya anla1amadan dagtbrlarl 
~yle bir <;adular arasmda dol.a§ahm. 

hte Macarlann <;ocuklan, <;eklenn ya • 
ntna <;adtr kurmu§ ve her iki tara£ bu 
kom§uluktan memnunl Keza Japonlar da 
<;inlilerle yanyanal <;ad•r. ku~mu§, onlar 
da pek iyi ge~iniyo~l~r .. ~~n~bler de ara
lannda goriiliiyor kt 1zctbgm msanlan na
sd kii<;iik ya§ta birbiri~~ ~e.netl~en ku_v
vetli bir <yimento mahtyetlm hatz oldugu 
burada goriiliiyor. 

Bu otuz bin ki1ilik ordugahm ne d~ 
giizel bir adt var: (Vo lenzang) k 
!ann seai I 

<;adnlann kuruldugu _?'eydan deni_ze 
yakm, etrah <yepe<yevre ag~~~tk. ~ol ''; 
ya, Iatif hava, temiz g~da, 'Y' ahlak, sag· 
lam viicud. Vakit vakit ,.adnlar arasmda 
ya bir lsko<; grupunun miizik ~esl~r~ vey~ 
bir Alman grupunun dort sesh mtlh ne§t· 
deleri veya lsve<;lilerin 1en jarktlan veya 
Macarlann keman ve mandolinlerinin 
canb <yigan havalan kulaklan veya lsve<y· 
Ii:erin, Avusturyahlano, Tirollulann, 
Rumenlerin, Polonyablann heyecanh 
rakiS!an gozleri ok§ar. . 

Bazan ince fifre sesleri, bazan btr 
solo <;alan filiit nagmeler:, bazan da gra· 
mofonda <yalan bir opera par<yaSI butiin 
kamp gencligini derin bir siikute salar. 

Bu otuz bin izci i<;inde yanmdaki ya· 
banctyl tammak arzusundan mahrum bir 
tek <yocuk yok! Hepsi de biitiin dikkatini 
birbirinin hayahm, memleketini, ya§aYI! 
tarztm ogrenmek i<yin tehaliik gosteriyor. 
Bu <yadtr beldesinde knk iki milletin 
bayraklan renk renk dalgalanmakta, her 
millet <;ocugu kendi ben!igi ile gururlan
maktadir. Her mil!et ~ocugu kendi milli 
havalannt, milli raktslanm ortaya koyu
yor ve kendi varhgt ile iftihar edtyor. 

Bir pazar sabaht ~ehirde bu otuz bin 

- Her ak§am, Safiye Hammla sem 
goruyorum. 

Bir saniye sessizlik, Melikeyi, taban
lanndan <;ivilemi§ gibi oldugu yerde 
durdurmujtu; 0 anda, yiiriimek degil, 
parmagmt ktptrdatmak istese bile ktpn
datamazdt. Sessizligin itinde, ktstk, bo
guk bir sesin yorgun, kesik titreyijile, Me
likenin sinirleri gerilive'1lli§ti. 

- Baba, dUn ak§am, telefon etme • 
dm. 

Kekeliyeo bir ses: 
- ~ey ... Evet ... Yok ... Ha}'lr ... 

T elefon ettim... BuraS! me§guldii .. · 
Sonra ... <;ok vakil bulmujtum ... Y azt • 
ltaneyi de kaptyacakhm . . Zaman <;ok 
fena, Nemide ... hler fena .. ~a,kma 
dondiim ... 

P erde perde in en, perde per de yiik • 
selen, perde perde yalvaran, ve perde 
perde oziir diliyen, ve pnde perde iner
keo, perde perde yiikse!id<en, perde per
de yalvanrken, perde perde oziir diler· 
ken kendisinin su<;lu oldugunu bilen ses, 
susuvermi§ti. 

- Diin gece, ate1im otuz dokuz bu-

izcj umumi 1efleri (Lod Baden Powell) 
un oniinde bir muntazam ge<;id resmi yap
ttlar. Halkm oniioden iyi yeti1tirilmi! bir 
ordu gibi ge<ytiler. 

Hayahmn sekseninci ythm bitirmi§ a
lan bu eski fngiliz generalin hoparlorler 
vaSitasile heyecanla dolu sesinden §U siiz
ler her tarafa aksediyordu: 

«Ben hayabmm sonlanna eri1tim. Fa· 
kat sizler ey gene izciler, yannm adamla· 
ns1mz. Eger mensub oldugunuz milletler 
arasmda bir gun harb patlak verirse mes
ulii siz olacaksmtz. Hizmet etmekte ol • 
dugunuz gaye, giittiiguniiz dava, cihamn 
sulh ve miisalemetidir. Harb menfur, be
§eriyet i~in muz1r ve manasiZ bir musi -
bettir. Her memlekette dostlar kazanmak 
~in bu biiyiik toplanhlar sizler i~in bir 
fmattlr. fzcilii!in on §arll hepinize hayat 
rehberi olsun !» 

Generalin bu sozlerini otuz bin gene 
sevinc ve alkt§larla kar§tladt ve her biri 
ktrlangJclar gibi burada aldtklan dost • 
luk, samimiyet, diiriistliik, insan!.k ve 
fazilet derslerini memleketlerine gotiir • 
mek i<;in and i<;tiler. 

I zcinin on ~artJ: 
1 - !zcioin verdigi soz mukaddestir. 
2 - fzci alicenabdtr. 
3 - fzcinin gayesi i1e yarar adam ol

mak ve ba§kalanna yardtm etmektir. 
4 - lzci herkesin dostu ve biitun izci-

lerin karde,idir. 

5 - 1zci naziktir. 
6 - hci, hayvanlann dostudur. 
7 - 1zci itaat etmesini bilir. 
8 - 1zci neJeli ve giileryiizliidiir. 
9 - hci idarelidir. 

1 0 - hcinin i<;i dt§l temiz, ozii siizii 
dogrudur. 

Bu on §art izciler i<;in bir kanun mahi
yetindedir. Bu kanuna itaat eden ve a
nun emrettigi §eyleri yapmayt bilen bir 
gene hangi uka, hangi millete mensub 
olursa olsun i<;inde ya§adtgt cemiyete 
varhgile 1eref verir. Ciinkii bOyle bir ter
biye almt§ olan soziinde durut, yalan 
siiylemez, herkese kart! aliceoabdn, in • 
sanlan oldugu gibi hayvanlan ve ku§lan 
incitmekten sakmtr, yardtma ihtiyact o -
lanlann imdadma ko§ar, kendisine bak
mayt bilir, sthhatini korur, bunun ~in de 
hi.; kotii keyfi yoktur, daima ne§elidir. 

Bundan knk ytl evvel General (Ba
den Powell) izciligi kurarken «<;ocukla
ra yardtm ederek, onlan hayat miicade
lesinde muvaffak olmak i~in laznn olao 
silahlarla te<yhiz etmek ve i1e yarar iyi bir 
insan haline getirmek benim idealimdir» 
demi1ti. 

(Baden Powell) gayesine enoi1 ve 
ideali tahakkuk etmi§tir. 

Bu yaz Holandada la§tdtgt iinifor
mamn ifade ettigi manayt kavramt§, on 
esas §arta baglanm11 kuk tki millete men
sub otuz bin izcinin on be§ giin karde§ gi
bi bir arada ya§amast bunun en parlak 
bir tezahiirii degil midir? 

SELIM SIRRI T ARC AN 

Konservatuarda derslere 
batlaDJyor 

istanbul Konservatuarmda 1 te~rini
evvelde derslere ba§lanacak ve bu ta
rihe kadar da kayid ve kabul devam 
edecektir. 

<;uktu! 
Diye ftstldadt. 
Demin sesinio ahengmi bulamtyao a

c!am, bird en canlanmt§ gibiydi: 
- Yoo, bu, dogru degil Nemidel 
Ayni klSlk, boguk, ve yorguo ses, bir 

1ikayet gibi, umulmtyan bir titizlikle yuk
selrni§ti: 

- Baba, 1imdi bu sozleri bnak ... 
- Peki, luZlm. 

- Eliz, bugiin gidiyor. 
- Biliyorum ktztm. 

- Cit, ona te§Okkiir et. 

Melikenin kam donmu§tu; agn basta 
<;ocuk, bu aynhgm son, ve ebedi aynhk 
oldugunu biliyordu, duydugu minneti, ba
baSimn agzmdan da tekrarlatmak istiyor
du. 

Bir sarho1 gibi &allanarak odadan <;JktJ. 
Sofada, hem§ire Sabahatle kar§tla§mt§tl. 

- Melike HanlDI, qagtda sizi anyor
lar. Ben de merak ettim. 

Melike, gene hem§ireoin anla}'IJIDa, 
duygulannm temizlii!ine emindi; hakikati 
on a siiylemekten utanmJYacakb: fakat 

CUMIIURIYET 5 

Mahrukat meselesi 

Bu sene odun ve komiir 
sikmbs1 «;ekilmiyecek 
Belediye ikllsad miidiirliigii tarafmdan 

odun ve komiir i1leri iizerinde yaptlmakta 
olan tetkikat bitmi1; bu hususta bir rapor 
hamlanarak Belediye riyasetine veri! ;. 
mi1tir. Bu tetkikat snasmda mahrukatm 
hongi senelerde ucuz ve hangi senelerde 
p&halt oldugu; hangi seneler azaltp <yo
galdtgt da arajtlnlmtjtir. 

Alman neticeye gore; 925 senesinde 
36 bin too mahrukat mevcud iken 926 
senesinde 40 bin tona ~tkttgt ve 927 de 
42 bin tonu buldugu; 928 de i!e azala
rak 38 bin tona dii§tiigii ve ondan sonra 
gene temevvii<;ler gostererek 929 da 54 
bin, 930 da 30 bin, 931 de 45 bin, 932 
d~ 39 bin, 933 te 68 bin; 934 te 93 bin, 
935 te de 55 bin ton mahrukat bulundu
gu goriilmektedir. 

Bu sene i<;in de icab eden tedbirler a· 
lmmt§ oldugundan mahrukat stkmttst 
mevzuubahs degildir. 

Darende de elektrik 
tesisab 

istifade edilecek ~elale 

Darende (Hususi) - Kazamtza yedi 
bu~uk kilometre mesafede 15 - 20 met
redan dii§en tahminen 500 beygir kuv
vetinde bir ~liile vardtr, 

Belediye bu sudan istifade ederek' 
hem kasabay1, hem de kom~u Giiriin 
Arka ve Elbi.istam aydmlatabilmek it;'i~ 
ihzar1 mahiyette (Jah§mag, kararla§ttr
mt§ ve bunun i~in bir tahsisat kabul et
mi§tir. 

Tahsisatla Mi.ihendis mektebi mu -
allimlerinden ~oman dave! edilmi~tir. 
Kasaba merkezindeki 25 metro yiiksek
ligi olan Kopriigiizii mevkiinin dinamo 
~elalesinin tesisine ~ok mi.isaid bir yer 
oldugu siiylenmektedir. __ ...., .. _ 

Romada feci bir tramvay 
kazasJ 

Roma 27 (A.A.) - Roma ile Chateau
Remain arasmda i§liyen iki tramvay 
hiikumet merkezi civarmda ,arpt§mt~
ttr. iki ki§i olmii§ ve 53 ki§i yaralan -
mt~tr. -·-Mes'ud Benli vefat etti 

Osmaniye kaymakamhg,nda, Artvin 
vali vekaletinde, nihayet 336 senesinde 
~arkl Karahisar meb'uslugunda bulu -
nan Mes'ud Benli yerle§tigi Osmaniye
de tutuldugu hastahktan kurtulamtya -
rak vefat etmi~. cenazesi mahalll me • 
murin, jandarma ve halktn i~tirak et -
tikleri bir alayla Belediye kabristamna 
giitriilerek defnedilmi§tir. 

bu, ~ok uzun siirecekti; zoraki bir guliim
seyi§le: 

- Ne var? Neye anyorlar? diye sor· 
du. 

Hem§ire Sabahat, giilmiiyordu: 
- Matmazel Elizin odasma girdigi

nizi gordiim, biliyordum. F akat Matma
zel Elizle kizkarde~i <ytkhlar, a§agt indi
ler. Sizin, oolardan daha evvel ~tknu1 ol
mamzt tahmin ettigim ic;in merak ettim. 

Melike, zorla giiliiyordu: 

- Manzara, ne kadar guzel. .. Ba • 
karken dalmt11m. Peki, beni kim anyor? 

- Bugiin Kalsiyum igneniz var. 
- Dogru... Bunu, tamamile unut • 

mU!tUm. 
Hem§ire Sabahatin yiizii birden ktp

ktnotzt olmu§lu: 
- Bizim kata c;tkttgtnlZ zaman, bu u· 

nutkanhklar olmtyacak. 
Melike, giiliimsedi, merdivenlerden a

cele indi. Koridorun sonuna yakm servis 
kapJSJndan ameliyat odasile laboratuar a· 
rasmdaki kiic;iik sofaya girecekti; fa kat 
alt katta; merdivenin tam kaf§tsmdaki du
var oaatine gozii ili,ti; pasta vaktiydi. 

KocaSimn gelmesine daha bir giin var
dt; gene kalbi titriyerek orta biiyiik ka· 
ptya ko§tu, kaptct Mehmed Efendiye 
sordu: 

- Mektub var m1? 

Turk Tarih Kurumu Sergisinde 
Diinkii ve bugiinkii 
s1hhiyenin mukayesesi Cin seddi ydohyor 

a lk <yagdan Ortazamana yamt var, 0 yans1 yok bir halde miras kalan yedi Hallon s1hhatile alakadar olmak iizere bir vekalet 
buyiik eser, son c;ag i~in daimi bir 

hayret mevzuu olagelmi§tir. <;iinkii -rna• 
nevi buyiikluk bakiiDmdan Ondokuzuncu 
ve Yinoinci asnlarm yaratUgt harikalar 
bir yana b•rakJ!Jrsa- hacim biiyiikliigii, 
yap1h1taki akla stgmaz azamet itibarile 
bu eserler gerc;ekten e!sizdi. 

te,kili Milli Hiikiimetin te,ekkiiliinden 
olmu.tur sonra miimkiin 

Tarih serglsinde eski ile yeninin mu
kayesesine aid sthhiye paviyonu da mil
him grafikler ve ihsal malumatt ihtiva 
etmektedir. 

Buna nazaran memleketimizde ttbbi 
yardtm, yani hastalarm tedavisi ve ta
bib yeti§tirilmesi i<;in pek eski zaman
lardanberi bugiin bile eserlerini giirdii
giimilz bliyiik miiesseseler viicude geti
rilmi§tir. !stanbulda ve Anadolunun 
ban yerlerindeki darii§~ifalar, medresei 
hbbiyeler bu himmetlerin c;ok belig de
lilleridir. <;ogu dindar ve ha:nrsever 
bi.iyiiklerin tesis ettikleri bu milessese
ler vaktflarla ya~tyorlardt. Bununla be
raber bugiin umum! ve i~timai htfZls -
sthha adt verilen mefhum dairesinde 
halkm Sihhatinin korunmasma matuf 
her hangi bir te~ebbiisiln mevcudiye -
tine yakm zamanlara kadar olan tarihi
mizde maalesef tesadiif edilemiyor. Ya
ni hiikumet bu i~i bir vazife olarak ka
bul etmi~ de.~ildir. Binlerce halkm ha
yattm yok eden salgmlar haklnnda bir 
korunma tedbirine ba§vurulmu§ de -
gildir. 

Hatta bu salgmlann hakik! mahiveti
ni la:nkile bilenler bile yoktu. Esasen 
din! taassub ve cehaletin hilkiim sur -
diigii bu devirlerde her hangi bir sal -
gma kar§I tedbir a\mak li.izumsuz ve 
faydastz, hatta bilviik kudrete kar§l is
yan telakki edilirdi. Eskiden yalnlZ §e
hirlerimizde yiyecek §eylerle resm! ma
kamatm me~gul oldugu goriili.iyor. Fa
kat Osmanh Sultamrun uzun zaman • 
Jar ~ehirlerde zabtta vazifesini goren 
!htisab A/lalarile kadtlanmn ve naib -
lerinin gtda maddelerile olan bu alaka
lan ve bunlarm safltg,m ve salt~ fiat • 
Ianni murakabe edisleri sthhat kaygu
sundan ziyade ikbsadi maksadlardan ve 
ucuz gtda teminile hallnn §ikayetine 
meydan vermemek end~esinden ileri 
gelmekte idi. Garb memleketlerinde ka
rantine usulleri ihdas olunarak bula~tk 
ve salgtn hastaltklarla milcadele i'in 
nizamlar konulma/la ba~landtj!I bir Sl· 
rada istanbulda ~tkan bir veba salgmt
na kar§t (1820 - 1238) hiikilmet~e ah -
nan tedbir, sur kapllar1 haricine me • 
murlar koyarak ~tkan tabutlann ade
dini saydtrmak ve minarelerde yatst za
mamndan sonra (Surei ahkaf) okut • 
maktan ibaret kalmt§br. 

istanbulda ilk te&ekkiil eden Sihhiye 
1839 - 1257 de i~e ba§ltyan beynelml -
lei sthhiye meclisidir. Lozan muahede
sile kaldmlan bu mliessesenin maksadt 
Avrupaya §arktan gelen bula§tk hasta
lara kar~t tedbir almakb. 

Osmanh imparatorluj:tu zamamnda 
umum! sthhate taalliik etmek iizere ilk 
inti§ar eden nizamname (eczact!ara da
ir nizamnamedir, 1277 - 1869) bundan 
sonra tababeti belediye icraSina dair 
bir nizamname yaptlmt§br. Bunu c1da
rei T1bbiyei Miilkiye nizamnamesi ve 
Nezareti Umuru Ttbbiyei Millklye ve 
Sthhiyei Umumiye• idarelerinin tesisi 
takib etmi§tir. 

Nihayet 1912 - 1328 de Dahiliye Ne -
zaretine bagh bir sthhiye miidiriyeti u
mumi ·esi te~kil edilmi~tir. italyadan 
5rnek ahnan bu te~kilatla ancak mem -
leketin sthhat i§lerile hiikumet alak3 -
dar olmaga baslamt~hr. Belediye sth
hat i~leri i~in ilk teskilat 1878 - 1286 da 
istanbulda yapt!mt$br. 

Memleketimizde bugiinkii htfztssth -
ha ve halk sthhiyeciligi mefhumu ile 
cah•mak ve mem lekete sthhat i!;lerini 

Kaptct, masa iizerine ytgtlmt~ mektub 
ve gazeteleri gozden ge~iriyordu; Meli
kenin soru1una, hi<; dii1iinmeden cevab 
verdi: 

- Haytr Hammefeodi. 
Melike, yiiriiyecekti; o mada, ko§k

ten gel en §iivestr Emma, gene kadtmn ·yo
lunu keoivenoi§ti. Melike, bir an durala
dt; §iiveotr Emma'yt goren kaplCI, oniin
deki zarflardan birini sura tie almt§b: 

- Siivestr Emma ... S<;vestr Emma ... 
Siivestr Emma, a<ytk mavi gozlerini a

<;arak bakb: 
- Ne var? Bana mektub?.. 
Kaptct, alay oldugu gii<y anlaJtlan ga

rib bir giiliimseme ile, zarft uzabyordu: 

- Yok size mektub ... Kim yager ha
mma mektub ... 

Stvester Emmanm a<;tk mavi gozleri e
lemli bir "'§kmhkla biisbiitiin a<ytlmtlb; 
adeta konu~urlr.en kekeliyen dili, tutul
mu§ gibiydi: 

- K.imyager hamm mektub ... 
Ses, bir ht<;klnk gibi titriyordu; kapt• 

ct, alaymda devam ediyordu: 
- Siz, kimyager hamma gidiyor ... 

Bu mektub g(itiinoek ..• 
Melike, kalbi sanctlanarak oldugu yer• 

de duruyordu; ne tara fa ad liD atacagmt 
§&§lflDI§tl. 

$IVester Emma, kap!clmn elinden mek-

devlet vazifeleri arastna alarak bunun
la me§gul idareye milstakil bir mevcu
diyet vermek imkant ancak mill! hilku
metin tesekkiillinden sonra milmkiin ol
mtL~tur. ilk Sthhat Vekaleti 1920 tari -
hinde le$ekkiil etmi~tir. 

Bu vekii.let i~e ba§ladtj!I zaman Umu
mi Harb yeni bitm~. her :verde meyda

Dilimize <<acaibi seb' ai a! em» kli,esi 
alttnda ge<;en yedi biiyiik eseri hat!rlat
mak istiyorum. Malum oldugu iizere 
bunlar §U tertible srralamyordu: 

I - Mtmdaki ehramlar 
na ~tktp yerlesmek istidadt giisteren 
bula~tct ve bulasmaytcl bir~ok hasta • 
hklar ve iili.im sebebleri ve i~tima! se
faletler her yerde bu derdlere bir <;a - n 

2 - Babildeki asma bahc;eler 
3 - Rodostaki tunc heykel 
4 - Bodrumda Mansoleus'iin meza• 

re bulmak ihtiyaCJm hissettiriyordu. 5 - Diyana mabedi 
Sttma belas1 §ehirleri. kovleri mezarhga 6 _ 1skenderiye mezan 
<;evirmis milyonlarca halk kiitlesini IS - 7 _ <;in seddi 
brab veren pen<;esinde inletiyordu. Her biri yinoi be~ metro yiikseklikte 
Firengi, trahom hastahklan masum va- 1 
tandaslan felakete siirilkliiyordu. Mill! olmak iizere iistiiste yapt mtj yedi geni1 
Mi.icadelenin zaferle bitmesi ilzerine ve uzun tarasadan ibaret olan asma bah
Sthhat ve 1<;timai Muavenet Vekaleti §U c;eler daha ilk c;agda ve Babil ~ehrile be
mesai programile ise g~m~ir: raber ytktldt. Rodostaki heykel, ancak 

1 - Devletin sthhat te§kilahm tevsi altm1~ ytl ayakta durabilip bir zelzeleye 
etmek. kurban gitti, amlarca yerde siiriinen en-

2 - Fazla miktarda doktor yeti§tir • kazt Arablar tarafmdan alb yiiz deveye 
mek, yiikletilerek ta§mdt. Bodrumdaki mezar, 

3 - Niimune hastaneleri a~mak, 32 metro muhitinde ve 42 metro yiiksek-
4 - Ebe yeti§tirmek, likte bir san' at abidesi idi, Got! ann giir· 
5 - Ki.i~iik Slhhiye memuru yet~tir- zii ve topuzu altmda topraga miinkalib 

mek, oldu. Ayaslogdaki Diyana mabedini ; .. 
6 - <;ocuk balnm ve dogum evleri 1 

lila seylabeleri silip supiirdu, okenderi-
a~mak, 

7 - Verem sanatoryomu a,mak, ye fenerini astrlann nefesi siindiirdii. Ka-
8 - Sttma miicadelesi, Ia kala ortada ehramlarla <;in seddi kal-
9 - Firengi ve dij:ter i~timai emrazla dt. 

miicadele, Ehramlar, hele Cizedeki biiyiik eh-
10 - Trahonja milcadele, ram, kahn govdesile zamamn her tiirlii 
11 - Sthhi ve ictimai te§kilah koyle- inktlabma goglis geriyor ve ancak zerre 

re kadar !liiti.irmek, zerre eriyor. Ktrk amdanberi boyundan 
12 - Sthhi ve i<;timai kanunlar yap- kaybettigi irtifa, bir metrodan fazla de-

mal<. gildir. Bu eksiklik mikyas tutulursa o 
Bunlara ilave olarak Tiirkiye Cum • ehramm daha dort yiiz am yajtyacagt 

huriyeti merkez htfztss1hha mliessese -
tahmin olunabilir. sini tesis etmek, devlet te~kilatma mil-

letimizin hayat ve Sihhatine miiessir o- 1780 mil uzunlugunda olup iki bin yiiz 
lacak esaslar1 !elkin edecek htfnsSihha ytl once Tiirklerin ilerlemesine engel ol
mektebini a<;mak. mak fikrile yaptlmis olan Cin seddi de 

Cumhuriyet idaresi bu ~lerin ktsmt ayakta duruyordu. Yirmi bir uzun astr 
azammt yapmaj:ta muvaffak olmu~. Hu- onun granit yiiziinde bir yara ac;amamtf, 
dud ve Sahiller Sthhiye idaresi vazife- ve yanyana iki araba ge<yebilecek kadar 
sini ilzerine almt~tr. geni§ alan duvarlanm sarsamamt§tl. Ad-

1925 senesinden 1936 senesine kadar Ian ve resimleri tarih sahifelerinde kalan 
~u ~Jar tatbik edilmi§tir: obiir bt~ biiyiik eserin azameti hakkmda 

17,102,266 <;i~ek, 880,429 tifo, 100,104 ehramlarla bu seddi gormekle dogru bir 
lnzil, 35,929 difteri, 160,593 menengokok. fikir edinilebiliyordu. 

Ayni mi.iddet zarfmda 15,187•528 stt- Son ajans haberlerinden ogreniyoruz 
mah muayene edilm~. bunlardan 
3,744,235 i tedavi, 277,376 vafi tedavi ya- ki <;in seddi de Japonlar tarafmdan }'I· 
pt!mt§, 53.466 kilo kinin verilmi§, 298 ktlmaktadtr. Y ani eski tarihin ii~ bin ki
milyoo 188,014 metro murabbat batak - lometro uzunluktaki saglam bir sahifesi: 
hk kurutulmu§, 929.281 metro kana! a- sabrlan kayadan i§lenmi! o muazzam 
~tlm~tt.r. Hiilen 3.575 key, 54 kasaba, 19 sahife, dinamitle, lagtmla par.;.a par<ya 
§ehir milcadele albndadtr. kopan!.yor, ytrhltyor. 

944,624 ki§i iizerinde firengi muaye • Tarih sevenler i<;in bu, ae1nacak bir-
nesi yaptlmt§, 23,440 ki~inin firengi te- ,ey. Fa kat o sed din ytktlmasmda san tr
davisi ikmal edilm~tir. Bu miicadele ktn alabildigine yaytlmtya namzedlendi
te§kilab haricindeki vilavetlerde 211.952 j;iini sezdirmek istiyen siyasi bir telmih 
firengili tesbit edilm~, 78,815 i tedavi varsa keyfiyete tarih sevmiyenlerin de 
edilmi§tir. alaka gostermesi laznn gelecek. Alaka 

Trahom miicadelesinin neticesi mii • 
him bir yekilna bali~ olmu~tur. ve ... endi1e ... 

M. TURHAN TAN Vekalete bagh hastane, do~m ve ~o· 
cuk baktm evlerile dispanser ve mua · 
yene ve tedavi evlerinde 1924 senesin
den 1936 senesine kadar hastanelerde 
4,987,143 ~~ ayakta ve 1.042,296 ki~i 
yattnlarak, dogum ve c;ocuk evlerinde 
27.945 ki~i yatmlarak, 344.444 ki§i a
yakta dispanserlerde, 3,895.838 ki~i a
yakta. 12,911 ki~i de yatmlarak muaye
ne edilmi§tir. 

Sthhiye VekiHeti son senelerde gii~ -
men i~lerini de iizerine alm1~br. 

tubu aldt, servis tarafma giden dar kori
dora dogru yiiriidu; Melike de, gayriih
tiyari onu takib ediyordu. Stvester Em
ma, koridora girince durdu; zarfa baktt, 
baktl; sonra zarft beyaz onliigiiniin cebi
ne koydu, ve elinin tersile gozlerini sildi, 
sarsak adtmlarla rontgen odasma dogru 
yiiriidii. 

*** Melike, yukan kata <;tkmca, ev degil, 
iklim de8i1tinoi~ gibi §&ttrrru§, hatta biraz 
da sevinmi,ti. N eden seviomi1ti? Onu, 
kendi de bilmiyordu. Y almz, i<;inde bir 
geni1lik; mesafeleri a§an; yollan c;igni • 
yen; aynhklan, uzakhldan ~e sayan 
bir korkusuzluk, bir serbestlik vardt. 

Melike, mes' ud olmak i~in, hotkam 
olmak laztm geldigini, artJk iyice anla • 
mtlh. 

Gozlerinin oniinde, ucsuz ucakstz bir 
ufuk vardt. Bu, bir telr., daractk ufuk de
iiildi. Bu, .;evresi olmtyan, giiniin her sa
atinde renkleri, golgeleri, ,,,klan ve ma
nalan degi,en bin bir ufuktu. Kah Ada
Jar, renkleri iyi goze c;arpan tablolar gibi 
g(iriiniiyor; kah bugular arkaSinda sol up 
kayboluyorlardt. Manoara, bir deniz de
gildi sanki I ~tk durgun maviligini, uf· 
kun eteklerine toplaytp dagthyordu. 

Hem1ire Sabahatle Safiye, Melikeyi, 
<;ok §IDiarbnttlardt. Gene kadm, bu sa• 
mimiyet havasmdan o kadar memnundu 

. .......................................................... . 
Esnafa verilecek kredi 

Esnafa kredi verilebilmesi i~in tet • 
kikat yapan komisyonun kredi yerine 
alat ve edevat vermegi dii§ilndiigu ya
Zllmi§b. Komisyon yaphg, tetkikatta 
gene kredi verilmesini, yalmz esnafm 
bu para ile ne yapacagmtn kontrol edil· 
mesini de muvaftk giirmii§tiir. Bu pa • 
ramn behemehal kendi i~ine aid husu
satta kullamlmasma itina edilecektir. 

ki §tmarmak, ~ocuklajmak istiyordu. Bu 
da, Melikenin zaytf taraflanndandt. 

KocaSI, yann gelecekti. Yirmi yedi 
giinluk aynbktan sonra, onun kokusunu 
duyacagmt diijunmek, gene kadtm, bir 
hastabk ate~ gibi, yaktyordu. 

SevgiJi,ini beklemenin nastl iri§ilmez 
bir zevk, bir saadet oldugunu 1imdi anh· 
yordu. Bu bekleyi§, birka~ dakika, bir 
ka~ saat geciki1e benzemiyordu. 

0, sevgilisini bekliyordu. Melike: 
sevgilimi bekliyorum diye dii1Unurken 
giigsii kabanyordu. Sevgilisi, sevilmege 
laytk bir insandt. Sennenin, sevilmenin 
§ahiS!a, 1ahsiyetle pek fazla alakaSI ol
madtgmt da biliyordu. F akat yiiz kllar• 
tan sevgililer de vardt. Gencliklerine; 

hangi kaynaklardan, kanallardan aktp 
geldigi belli olmtyan ve daima bir ~iiphe 
ortiisii alt!nda kalan bir paranm temin 

ettigi bir 11khkla bezenen; ve c;ocukluk
lanmn, ilk geocliklerinin marazi giinah· 
lanm bir Jakab halinde omiirlerinin so -
nuna kadar bir ~iiriik damgast gibt ta~t· 
yan; ve bu ~iiriik damgasmdan kendi de, 
kendine uygun etran da hie; ahnmtyan, 
belki de bOyle amlmaktan ruhi oldugu 
kadar tenejire siiren marazi ihtiraslann 

hayali keyfile uzvi zevk duyan miitered
di, kokmu§ genclerden deiiildi. 
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~a p ~~~i 
Selanik'te yaptla11 
tenis miisabakalari 

Balkanh tenis~iler arasmda yapdan miisa
bakalar alaka ile takib ediliyor 

Selanik (Hususi) - Selanikteki sergtJ Stalios) ma~t galibine verilmek 
miitetnadiyen dolup bo,ahrken, Selanik ktymetli bir giirnii~ kupa koydu. 

iizere 

Ienis kuliibii de ayn bir faaliyet merkezi * * * 
t~kil ediyor. Salt giiniindenberi sabah ve 
iigleden sonra madar devam ediyor. Yu
nanistanm en tyt oyunculan burada .. 
Bundan ba1ka fstanbullu teni~ilerin ~ok 
iyi tamdtklan Rumen 1ampiyonu (Joan 
Konstantin) ile Romanyanm birinci ve 
ikinci kadm ~ampiyonlan burada .. Biz· 
den kadm 1ampiyonumuz (Mila Goro
detsky) ile ben i1tirak ediyoruz. 

II< II<%' 

Y unan dostlanrntz tenise biiyiik bir e
hemmiyet veriyorlar. Bi~ok masraflar 
yaparak memleketlerine diinyamn en iyi 
ten~ilerini davet ediyorlar ve sivrilmit 
teni~ilerini miitemadiyen Avrupaya tur
nuvalara i1tirak ettiriyorlar. G~en sene 
Atina beynelmilel tumuvasma (Von 
Cramm), (Pelizza), (Boussus), (S
mith), (Helen Jaccobs), (Henkel), 
(De Stefani), (Mathieu), (Kosseki) 
ve (York) gibi ~ampiyonlann geldikle • 
rini siiylenem size bu turnuvamn ehem
miyeti hakkmda bir fikir vermi1 olurum. 
Yunan 1ampiyonu (Stalios) ii~ seneden • 
beri miitemadiyen Avrupadaki turnuva
lara i1tirak ediyor. Evvelki sene (Hen -
kel) i iki defa yenmek, (Smith), (Pun
cec), (Pallada) gibi Yugoslav, Rumen 
§ampiyonlanm ve hatta F ranS!zlann iki 
oyuncusunu bazt turnuvalarda yenmi1 • 
tir. 

Kaclm §ampiyonlanndan (Mile. Xi -
di) 1imdi hila lngilterede turnuva oyna· 
maktadu, 

Fa kat teni~i yeti1tirmenin en biiyiik 
mn genderle mefgul olmak, on bet. on 

' alh ya1mdaki mekteblileri antrenorlerle 
~ahjbrmaktadtr. Y oksa bizim gibi ya§· 

lanmtt teni~ilerden fazla birjey beklemek 
manaSizdtr. hte FranSizlar meydanda .. 
Dart sene, Cochet, Borotra, Lacoste, 
Brugnon vasttasile (Davis) kupasmt mu
hafaza ettikleri hal de bu tampiyonlar ya1· 
lamnca yerlerini alacak gender yeti1tir· 
mediklerinden birinci plandan siliniverdi
ler. 

Bizcle de iiyle degil miL Suad, Se
d ad ve Sirinyanm degil yerlerini alacak, 
onlarla ~eki!ecek bir yeni oyuncu yeti!e
medi. Gayrimiitevazt bir sporcu olan ar
kadajtrntz Suad, 3 7 ya1ma ragmen, bu

giin h.il.i Tiirlderin su gotiirmez §ampiyo
nudur. Bu Suadm ktymetine bir delildir 
amma, yeni bir gene yetijememesine de 
act bir itarettir. Tenis Federasyonumuzun 
ktymetli Ba1kam Siireyya Gencanm ge
lecek mevsim i~in bir~ok tasavvurlan ol
dugunu biliyorum ve biitiin tenis~i arka· 
dallar gibi bekliyorum. 

II< I&¥ 

Selanik turnuvasma gelelim: T ek er
keklerde siiziile siiziile finale Rumen (Jo
an) ile Yunan (Stalio•) kaldt. Bu rna~ 
o kadar al.ika uyandmyor ki, bir at ya· 
n~mda gibi bahisler tutuluyor, uzun mii· 
naka1alara yo! a~tyor. 

Yunanhlar (Joan) m karjtsma e~-vela 
ikinci oyunculan ve Selanik 1ampiyonu o
lan (Aigeriu) yu ~tkardtlar. Bu oyuncu· 
(Stalios) tan set alacak derecede ku~et

li, ~evik, yorulmak bilmez, tam manasile 
bir iimiddir. F akat (Joan) fevkalade bir 
oyunla onu 6 / 2, 6 / 3, 6 / 3 yendi ... 

Yunan zenginlerinden biri (Joan • 
2 

SEHER 
Yazan: 

Tek kadmlar ma~t da ~ok heyecanh 
oldu. Bizim ~ampiyon (Mila) birinci 
beynelmilel ma~t oldugundan ne yapaca· 
gmt merakla bekliyorduk. fstanbulda 
herkesi kolayca yenmege ah,mt§ bir gene 
ktz burada ka~arlanmt~ lampiyonlarla 
ne netice alabilecekti? 

Evvel.i kar§tSma bir yem diijtii (6/ 0, 
6/ l) onu hakladt. Arkadan karltstna 
Yunan tampiyonu (Melle. Lenon) ~tk-
11. Bir~ok seyircinin al.ikadar bakttlan 
alttnda (Mila) sahayt siipiiren kuvvetli 
drayolarile 6 / l birinci seti aldt. Yunan 
jampiyonu miibalagastz 40 ya1mda var. 
Var amma bir kurd gibi tecriibeli ... Ve 
bir~ok gene kadm tampiyonlanna haddi
ni bildirmit. Nitekim birinci sette adeta 
hasmmm oyununu, zaytf noktalanm tet
i<ik eden salhurde hatun kesik toplar, u
zun kiileleme pl.isderile biiyiik bir teh
like kesildi. I / I, 2 / 2, 3 / 3 giden oyun
la mac; tehlikeye dii1tii. Yunanh kadm 
hi~bir yorgunluk alarneti giistermiyor, za
ten kojmuyor, kojamtyor ki ... Durdugu 
yerden iki adtm saga, iki adun sola ve 
raket topu buldu mu uzun, kesik bir top .. 
Ve bunu da atak yapmak imkanStz ... 

Biiylece all! albya c;tkttlar. (Goro
detsky) de de yorgunluk ba~gosteriyot. 
Seti verine rna~ gidecek.. Son bir gay • 
retle 8 , 6 ma~t kazandt, tLun uzun alktt· 
Iandt. Bundan sonra bugiin Rumen ikin
cisile oynadt. Gene birinci seti 6/ 4 al
dt. fkincide 5 / 4 ileride iken 715 verdi. 
Dc;iincii de yorulmu~tu. 6/ 0 kaybetti. 

(Mila Gorodetsky) burada ~ok tyt 
bir tesir buaktt. Onun kadar kuvvetli vu· 
ran kadm yoktur. Y alntz tecriibesi ve 
mukavemeti eksik. Onu ~imdiden Atina 
turnuvasma dave! ediyorlar. 

*** 
<;ift erkeklercle ben (Joan) Ia oynu• 

yordurn. Boyle kuvvetli hir ortakla hem· 
derd olmak biiyiik bir saadet. Oniimiize 
c;tkam yene yene bugiin diimifinali bul • 
duk. Diimifinalde karltmtza Atina ~am· 
piyonu Kalegeropulos ile teklerde beni 
tasfiye eden Mtstrh bir Yunan var .. Ru· 
men ~ok kuvvetli oldugundan miitemadi
yen benim iizerime oynuyorlar. Fa kat 
(Single) den ahnacak iiciim oldugundan 
adeta oyuna htrsla ba~ladtm. Birinci sdte 
onlara nefeo aldtrmadan 6/ 0 altverdik. 
lkinci onlar oynadtlar ve uzun bir c;eki1· 
meden sonra 8/6 seti aldtlar. D~iincii ve 
diirdiincii seti miicadele ve uzun echangi
lerle 6/ 3, 6 / 4 alarak kazandtk ve finale 
kaldtk. Ma~tmtz tam iki saat yirmi da -
kika devam etmitti. Pazara final oynu • 
yoruz. Size yiizde otuz !ODS veriyorlar. 
Rakiblerimiz daha kuvvetli. (Stalios) ve 
(Aigeriu) da diimi finali diirt sette b
zandtlar. 

Muhtelitler de Mila Selanik ~ampi • 
yonu ile oynuyor. Daha 1 / 4 finaldeler. 

Vedad Abud 

Barut Giicii sahasmdaki ma~ 
Evvelki giin Balurkiiy stadmda De -

mirsporla Barut Giicii kuliiblerinin bir
ka~; taktmt arasmda cereyan eden ma~
Jarm neticelerini yazmt~hk. Demirspor 
kuliibiinden aldtgtmtz bir mektubda 
Barut Giiciine kar~t oymyan taktmlarm 
te~ekkiillerile bir alakalan bulurunadt
g,. bildirilmektedir. 

VAKTi 
Ceviren: 

Maurice Dekobra - 31 - Hamdi Varoglu 

Sokak kapmnm c;mgtraiit iittii. Penn· 
"itz, sevmcini gii~ zaptederek, Hen -
mngs'i oda kap!Sma kadar te1yi etti. Ka
ptyt ac;h. Koridorun mermer dojemesi ii
zerinde, bn kumaj htjtr!Ut ijitildi, sonra 
bir kapt ac;tldt ve kapan:lt. 

1\halay, giiliimsiyerek, muavmmm 
•1ini Sikh ve yava1 sesle: 

- Misafirim geldi galiba, dedi. 
- 0 halde, miisaader.izle ben ka~t -

yo rum. 
- Sizi misafirime prtzante etmek is

terdim amma. malum ya, kediye peynir 
tulumu emanet edilmez I 

Rudolf, miralayt sela'llladt ve veda 
makammda: 

- T alihiniz ac;tk olsun I 
Dedikten sonra aynldt. 
Sybil ~altjma odasma girdi. Kiirkii • 

ni: <;tkarmtjh. Arkasmdaki kiilrengi gece 
tuvaleti. miitenasib omuzlannt ve dekol· 
tesini daha giizel giisteriyordu. Pennwit1., 
eominenin yamndaki ko!tugu ona ikram 

etti. 
Sybil itidalim: tamamile sahib goru 

niiyor, halinden, kurdun agzma atthrken 
korktugunu giisteren bir emare sezilmi • 
yordu. Onun tebessiimiinii, ne~· eli tav -
nnt, Pennwitz, falihayir addetti. Dir • 
seklerine kadar uzun eldivenlerini c;tkar· 
masma yardtm etti. D1iiyiip ii1iimedigini 
sordu, bir bardak 1arab ikram etti ve kar· 
~thkh oturdular.. Pennwitz, parmagmt 
salhyarak: 

- Matmazel Belkis, dedi. Siz, insa
nm sabnm tiiketmegi c;ok iyi biliyorsu • 
nuz. ltiraf ediniz ki <;ay davetimi, mf 
beni iizmek ic;in reddettiniz. 

- Ogleden sonra, hakikaten i1im var· 
dt. Bel buc;ukta bir randevuya gitmek 
mecburiyetinde idim. 

- Ba,ka bir kurbanmizin randevusu 
'ltuydu? 

- Ne miinasebet! Bi~imsiz, egri biig
ru , jijko bir artist tellah. Ne V?pamntz 
·n ., n !lan'~t:Je ya·,m~~;"J m~rbur olunca 

CUMHURIYET 

Muallimlerin nakil 

ve tayinleri 

Maarif Vekaleti miihim 
bir tamim gonderdi 

Ankara 27 (Telefonla) - Kiiltiir Ba
kanhg>., bu ytl Muallim mekteblerinden 
mezun olan ve vilayetler emrine veri -
Jenlerle bir viliiyetten diger bir vila -
yete verilen ilkmekteb muallimleri 
hakkmda yaptlacak muamelelere dair 
te~kilahna bir emir giindermi~tir. 

BecayiJ> suretile viHiyetlere verilen -
ler birbirlerinin yerlerine tayin edil -
mi~lerdir. Bu gibilere nakil emirleri 
teblig edilecek, onlar da bu emirleri a -
!mea yeni vazifelerine hareket edecek
lerdir. Ge<;en sene Muallim mekteble -
rinden mezun olup da vilayetler emri
ne verildikleri halde, vazifelerine ba~
lamadan askere almanlar verildikleri 
vilayet emrinde btraktlmtslardtr. 

Bu gibi muallimlerden 1 ikincite~rin 
937 tarihinde terhis edilecek olanlar 
yeni verilenlerle birlikte inha edilecek
Jerdir. Bunlarm tayin emirleri kendile
rine 15 birincite~rinden sonra teblig e
dilecektir. 

Bir viHiyetten diger bir vilayete ve
rilen muallimler, tayin emirleri kendi
Jerine bildirilmedik~e i~lerinden aynl
mtyacaklardtr. Kendi istekleri bulun -
madtk~a veya haklartnda tasdikten ge~
mi~ Bakanhk Yasav komisyonu karan 
olmadtk~a hic;bir ilkmekteb muallimi -
nln yeri degC;tirilmiyecektir. 

Muvaffakiyetsizlikleri anla~tldtgt i~in 
uhdelerinde idari vazifelerinin degi~ ik
lik kadrolarile ahnmast istenen ba~mu
allimler hakkmda verilmi~ miifetti~ ra
porlan degi~iklik cetvelile birlikte Ba
kanhga giinderilecektir. Maarif te~kilat 
kanununun yirmi ikinci maddesine da
yamlarak yerinin deg~tirilmesi isteni • 
len muallimlerin vaziyetleri Bakanhga 
bildirilecek, bu gibi nakiller yollantla -
cak vesikalar Bakanhk~a tetkik olun -
duktan ve uygun giiriildiikten sonra ya
ptlacakttr. 

Biitc;elerine yo! paraS! hie; koymamt~ 
veya siiz'i bir para koymu~ vilayetler, 
degiJ>iklik kadrosunu yaparken mual • 
limlerin bu yiizclen mutazarnr olup ol
mtyacoklarmt giiziiniinde bulu~dura -
caklardtr: Yo! p.;ralannt diiyuna btrak
mak suretile liizumsuz nakiller yap • 
malrtan c;ekinilecektir. 

Muallim mekteblerini niharl olarak 
bitirenlere hangi vilayete verilmelerini 
istedikleri sorulm~tur. Ahnacak ce • 
irablara gore bunlar da vilayet1ere tev
zi olunacaktir. 

Koy muallimligi hakkmt haiz olan 
muallimlerden kart koca olanlarla ve 
sthhi mazereti bulunanlar mazeretleri 
ge<;inciye kadar merkezde ~ah§tmla -
caklardtr. Vilayetlere verilen muallim
ler vaziye!lerine baktlmak surelile mii
nasib yerlere inha edileceklerdir. Bil -
hassa ~ark vilayetlerinde muvaffaki • 
yetle hizmet ettikleri i~in garb vilayet
lerine nakilleri Bakan!tk~a kendilerine 
teklif edilenlerden vilayetlere verilen
Jer, terkettikleri vazifelere uygun yer
lere inha edileceklerdir. Yaptlan bii!Un 
inhalar en ktsa bir zamanda Bakanltga 
bildirilecek ve tayinler yaktn bir za • 
manda neticelendirilecektir. 

Tunusta kanh ~arpi§ma 
Paris 27 (A.A.) - Tunusta yerliler 

arasmda kanlt bir ~arpt§ma olmu§ ve 
20 ki~i yaralanmt§tll'. Bir de iilii var -
dtr. 

Yugoslav ordusunun 
resmige~idi 

Belgrad 27 (A.A.) - Kupa mmtaka
smdaki Yugoslav manevralan, diin bir 
g~id resmile nihayete erm~tir. Bu ge
~id resminde Naibi Hiikilmet Prens 
Paul, hiikumet erkam ve bir~ok ecnebi 
heyetler bulunm~ur. 

Naibi Hiikilmet, bir ziyafet vermi§ 
ve bir nutuk irad ederek Krahn ve mil
Jetin orduya olan muhabbet ve merbu
tiyetinden bahsetm~tir. 

bu gibi angaryelere, ~resiz boyun igi • 
yor. Benim danstan ba1ka ge.;irn vaSitam 
yok ki! 

Sybil, kadehini masanm ii•tiine bna • 
karak odayt giizden ge~irdi. Etraft siis· 
liyen nefis san'at eserlerile alakadar gibi 
giiriiniiyor, fakat hakikatte, kaptlan, ya· 
zt masasmt, kagtdlan tetkik ediyordu. 

- Evinizde ~ok giizel jeyler var azi
tim. Kitablanntzm cildJ,.i enfes! ~u re
simler nedir~ Napolyon'nun seferlerini 
mi giisteriyor ~ 

- Evet I Gel in size §llrada giizel bir 
iki biblo gostereyim. 

Y azthanenin arka taraftna g~tiler. 
Miralay, orada, u'-k bir camekilnlt do • 
labda duran, ~air Grillparzer'in bir el 
yamile, 1848 den kalma bir bayrak ve 
on be1inci amda yaptlmtj, fild~i bir 
lavla giisterdi. 

Sybil, camekana dogru egilmij bu an· 
tika ejyayt 5eyrederken, mi•alay birden
bire onu ense•inden iiptii. Sybil hayretle 
dogruldu: 

-AI. .. Ne yapiyonunuz, miralay. 
Bu ciiret ancak Hiisarlarda bulunur. 

- Hakkmtz var ... Ben olsa olsa bir 
f) •goo zabitiyim I 

Sybil, yazthaneye kaclar gerilemijti. 

12 hirsizltktan 

maznun Tosun 

Mahkemede biitiin 
isnadlart inkar ediyor 

Diin asliye bir.inci cezada 12 sirkat 
vak'asmdan suc;lu Tosunla, mesruk e~
yayt bilerek satm almaktan suc;lu Ali 
ve Hasanm muhakemelerine devam e • 
dilmi~tir. 

Tosun son defa, Galatada Per§embe· 
pazannda htrdavat~ t Bogos Pehlevan -
yanm ve Ortakiiyde ahc;t Emin oglu ts
mailin diikkanlarmt soymaktan suc;lu -
dur. 

Diinkii celsede sahid olarak dinlenen 
Arabcamisi mahallesi bekc;isi Yakub 
~unlan siiylemi§tir: 

- 0 akl;am miiteaddid defalar Pcr
~embepazannda dola§arak diikkanlarm 
hepsinin kilidlerini muayene etmi~tim . 
Gece saat 24 te arkada~tm Cabir yam -
rna gelerek, Bogos Pehlevanyamn diik
kamnm ac;tk oldugunu siiyledi. Diikka
nm dt~ kaptsmm muhkem asma kilidi 
ve i~ kaptmn ufak asma kilidi kmlmt§· 
h . t~erideki kasamn kilidi de ktrtklt. 
Derhal karakola haber verdik. Tosunun 
o civarda dola~ltgmt giirerek §iiphelen
dik ve yakaladtk. 

Tosun, bekc;inin ifadesini tamamen 
reddederek bu i~le kat'iyyen alakast ol
madtgmt siiyledi. 

Bu vak'amn digcr ~ahidlerinden kah
veci Kadrinin adresi bulunamadtgm -
dan kendisine tebligat yaptlamamt~ ve 
diger bekc;i Cabir de birkac; ay evvel 
olmii~tiir. 

!kinci vak'anm ~ikayetc;isi de Orta -
koyde ahc;t 65 ya§larmda Emin oglu !s
maildir. 

Emin oglu lsmail ba§ma gelen vak'a
yt §Oyle anlattt: 

c- Bir cuma giinii diikkamma gene 
bir adam gelerek: Ben bozact ~ahinin 
akrabastytm. t~ bulamtyorum. Beni ya
mna c;trak ahr mtSln, dedi, benim de 
~traga ihtiyactm vardt. cPeki. dedim. 
Bundan iki giin sonra, bazt alacaklan
mt tahsil etmek i~in dt~anya c;tkmt§ -
ttm. Avdetimde para c;ekmecemin kt -
nlmt~ oldugunu ve duvarda asth duran 
gri renkteki elbisemin ve 12 tane ta -
bajpmm c;almmt§ oldujpmu giirdiim. 
<;:trak da meydanda yoktu. Hemen ka -
rakola miiracaat ettim.> 

Reis ismaile maznunlart gostererek. 
diikkanmda ~trakhk yapanm bunlar -
dan hangisi oldugunu sordu. 

!smail bir hayli tereddiid devresi ge. 
irdikten aon a Tosunu gO& rer.ek-; 

.- !~te bu adam• dedi. 
Tosun c;ok sinirliydi. Heyeti Mkime

ye: 
c- Bu bunak yam!tyor. Kendisini bir 

kere bile giirmedim• dedi. 
Heyeti Mkime ktsa bir miizakereyi 

miiteaktb bazt ~ahidlerin celbi ic;in du
r~mayt ba§ka bir giine talik etti. 

italyada iiziim bayrarm 
r-

Eylill aymda Avrupamn bir~ok mem
Jeketlerinde iiziim bayramlart tes'id 
edilir. Resmimiz !talyada iiziim bayra
mtm tes'id eden !talyan ktzlartru giis
termektedir. 

Pennwitz, ona doiiru yaklajlt ve uzun 
boyile karjiSlna dikilerek: 

- Cezanm tertibini bana btrakmtj • 
IIntz, hattrltyorsunuz ya? diye ilave etti. 

- Aman ne c;irkin tabir!. <;ok miite
vamtmz... Biraz durun bakahm, bel!.:i 
ben bu busede bir miikafat lezzeti bulu
ruml 

Pennwitz tekrar egildi ve bu defa 
onu dudaklanndan iipmek istedi. Fa kat 
Sybil, seri bir hareketle geri c;ekildi ve 
dudaklanm iirtmek ic;in, masanm iistiin
·den geli~i giizel bir kagtd aldt; bunu bir 
kalkan gibi yiiziine tutarak, yan ciddi 
yan miitebessim: 

- T ehlike karjtStnda miidafaa ter • 
tibah almaga mecbur oluyorum, ne ya
paytm I dedi. 

Pennwitz, dansoziin elindeki kagtdm 
muavini tarafmdan kendisine btrakthp 
kilidli bir yere gizlemege heniiz vakil 
bulamadtgt ~ifre defteri oldugunu go • 
riince, biitiin itidalini birdenbire topla • 
dt. Kagtdt, Sybil'in parmaklan arasmdan 
yava'l<;a l<urtararak: 

- Aman, giizel agzmtza, bu pis ka
gtdt yaklajttrmaym. Hem o kadar kork
mamza liizum yok, maksadun takadan 
ibaretti I 
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ANSIZLil ;~~ 
benl••••lil< lela r•gln• deva 1tan1 ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntahip etibba tara.l1odan tcrtipcdiJm.istir. t 

Ankara Yiiksek Ziraat 
Enstitiisii Rektorliii!iinden: 

r BERLITZ 
373 lstlklll caddesi 

AKSAM LiSAN KURLARI 
FRANSIZCA·INGILiZCE vs. 

Haftada 3 ders 
Avda 4 liradtr 

Beyoglunda: Eski 

H A Y D E N magazalarmda 
nefis ve miintehab B A K E R 
mobilyalart te~hir edilmektedir. 
Y A T A K ve Y E M E K oda· 
larile S A L 0 N tak1mlarmm en 
zengin ~e~idJerinl her yerden I ucuz fiatlarla bulacaksmlZ. 

Oskiidar Ktz Enstitiisii 
Direktorliiiriinden: -

1 - tlskiidar Ktz Enstitiisii i~in Gazhane malt 40 ton kok komiirii a~tk elr· 
siltmiye konulmu~tur. 

2 - Muhammen fiat beher ton 19 lira iizerinden 760 !iradtr. 
3 - Teminat ak~esi 57 liradtr. 
4 - Eksiltme Cagaloglunda eski Diiyunu Umumiye binas1 yanmdakl 

Yiiksek Okullar Sai(t~manhgmda 4/10/1937 tarihine rashyan pazartesi giinii 
saat 16 d.a yaptlacakbr. 

5 - Istek!iler ad1 ge~en giin ve saatte miiteahhid ve mahrukat~1 olduk· 
Iarma dair Tit•?ret Odast vesikast ve muvakkat teminat makbuzlarile Ko • 
misyona miiracnatleri. Tartt mektebde olacaktu. Ve tarttdan sonra kabul 
edilecektir. (6230) 

Asioin Kenan 
Sizi soguk algmhg•ndan, nezlede 
ve d aCirJiarmdan koruyacak en 

lsmine dikkat buyurulmast 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuz okullan i~in Jiizumlu olan 200 aded tulum ve 600 aded 

spor lastik ayakkabt a~tk eksiltmiye konmu~tur. 
2 - Muhammen bedel 2650 iki bin alit yiiz elli ve muvakkat teminat 

198.90 liradtr. 
3 - !hale Yiiksek Enstitii binasmda toplanan Komisyon tarafmd.an 18/ 

10/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te yaptlacagmdan taliblerin 
1\m!tt btllunmalan 

4 - Daha fazla 1zaha 1/e para!az ~artMme almak lstiyenlerin Enstitu 
Daire Miidiidiigiine miiracaatleri ilan olunu~. c3582· (6544) 

izmir Belediyesinden: 
Cumhuriyet Meyd.am arkasmda sureti mahsusada ayrtlan arsada in~a edi

lecek olan Belediye saraymm projesi miisabakaya konulmu§tu. 
Goriilen Jiizum iizerine §artnamesinde tadilat yaptldtgmdan miisabaka 

miiddeti 15 ~ubata kadar temdid edilmi~tir. Miisabakaya i§tirak edecekler 
tanzim edecekleri projeleri bu miiddet zarfmda Belediye Fen Heyetine im
za mukabilinde teslim edeceklerd.ir. Bu hususta malumat almak istiyenler Be
Jediye Ba~miihendisligine miiracaat etmelidirler. 

Miiddetin hitammdan on be~ giin sonra dereceleri tasnif edilerek yalnlZ 
birinci gelene iki bin lira verilecektir. Miisabakayt kazanarmyan projeler sa
hiblerine iade olunacaktu. ·3367• (6546) 

izmir Enternasyonal 
Fuar Komitesinden: 

tzmir Enternasyonal Fuarmm dort radyo ikramiyesini 427755, 416562, 
86571, 239132 numaralar kazanmlJiltr. Hamilleri ilan tarihinden itibaren ii~ 
ay i~inde tzmir Enternasyonal Fuan Komitesi Riyasetine numaralarla bir • 
likte miiracaat ederek ikramiyelerini ahrlar. ·3335• (6545) 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son slstem makinelerle miicebhezdir. En mutena Isler feln 
her zaman slpari~ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin o1unur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

Dedi ve mesleki icabt, daim~ tedbir ve 
ihtiyatla hareket etmege alttttgt ic;in, 1if· 
re hulasasmt, liizumsuz ve degersiz bir 
kagtd par~aSI imi1 gibi, Hiitd sepetine 
fnlattp atll. Bu hareketi, eline aldtgt 
kagtdm hi<;bir ktymeti olmadtgmt Belkise 
giistermek maksadile, mahsus yapmtjh. 
Gerc;i, bu tedbirin liizumsuz olduguna ka
nidi. Fa kat, diinyantn en namuslu ve en 
suc;suz kadmmtn bile, merak ve tecessii· 
siinii tahrik edecek herhangi bir hare • 
ketten tevakki etmek daima miireccahtt. 

Sybil de, esasen eline aldtgt kagtdtn 
ehemmiyetini idrak elm•' degildi. Mira
laym, biraz evvelki sav!etlerine nihayet 
vermi§ oldugunu giirerek memnun olu • 
yor, §irndilik ba1ka birtey diijiinmiiyor• 
du. Tekrar kiitiiphaneye dogru donecegi 
mada, emirber kaptda giiriindii ve: 

- Y emek ham, efendim, dedi. 
Pennwitz, Sybil'e diinerek: 
- Y emek odasma gec;elim mi, Mat

maze! Belkis? diye sordu. Y oksa bu 
odada, ~u ate§in kar§tsmda mt yemek yi· 
yelirn? 

- BuraS! daha iyi miralay. Ben, 
merasimle yemek yemegi sevmem. <;ah!
ma odamz c;ok hojuma gitti. Resmi ktya· 
fetli yemek salonunda oturmaktansa bu
rada kalmak daha iyi I 

Pennwitz, emirbere diindii: 

- 0 halde, metr dotele siiyle, yemegi 
buraya getirsin. Kusura bakmazSintz de
gil mi Matmazel Belkis ~ Sizi yabancl 
saymtyorum. 

Sybil, pencereyi iirten kahn percleyi 
araladt ve camdan dtjartya baktt. Schen• 
brunn parkt bembeyazdt. Karlar meh· 
tabm altmda taktr ~aktr yantyordu. 

<;alt§ma odasmm kaptst tekrar ac;tldt 

ve emirberle, Palas otelin metr doteli 
ic;eriye girdiler. Ostiinde iki ki1ilik tai<un 
hntrlanmt! olan sofrayt getiriyorlardt. 
24 numaralt ajans tabaklan, kadehleri ve 
vazonun ic;indeki <;~ekleri diizelttikten 
sonra Meil ile beraber ~ekilip gitti. 

Sybil, sofrayt bu vaziyette giiriince: 

- Aman, miralay, l:uraSt peri pacli
!•hmm evine benziyor, diye hayktrdt. 
Bir el vurdunuz muydu her fey haztrl 

Pennwitz, masamn yamna Sybil ic;in 
bir koltuk goliirmege hamlamrken te • 
lefonun c;mgtragt iittii. Miralat telefonu 
eline aldt: 

• - Alol Evet, benim ... NaS!IL Pe· 
ki... Biraz bekleyin... ;limdi siiylerim 
dedikten sonra telefonu elinden b1raktt 
ve Sybil' e hit a ben: 

( ArkaSt t>arl 



istanbul .. Edirne .. Londra yolu 

Asfalt yol diin Naf1a 
V ekili taraf1ndan a~1ldi 

Filistinde yeni 

karga~hklar 

Polis, !timdiye kadar 108 
ki~i yakalad1 

A~1Ima merasiminde istanbul ve Trakyadan 
~etinkaya 

soyledi 

Kudiis 27 (A.A.) - Nasua'dakl Arab
Jar arasmda Galilee mmtakas1 1ngiliz 
komiseri Yolland Andrews'le tngiliz 
polis! Mac Ewan'm dun Nas1ra'da itlaf 
edilmeleri iizerine hiiktimetin ittihaz 
etmesi muhtemel olan tedbirlerden do
lay! biiyiik bir korku hiikiim siirmek -
tedir. 

pek ~ok davetli bulundu, 
miihim bir nutuk 

Ali 

$imdiye kadar aralarmda bir~ok A
rab eFaf1 bulunan 108 k~i tevkif e -
dilm~tir. 

Gergin vaziyet sebebile Nama'daki 
diikkanlarm ekserisi kapahd1r. 

Nama'ya bir miifreze tngiliz askeri 
gelmi~tir. 

Galile' de orli iclare 
Londra 27 (Hususl) - Filistinde Ga

lile'de orfi !dare ilan edilmi~. biitiin 
yollar kapatJlml~ ve Avustralyadan su
reti mahsusada celbedilen polis kopek
Jeri faaliyete sevkedilm~tir. Oliiler bu
giin asker! merasimle defnedilmi~tir. 

Fevkalade Komiser bizzat cenaze me • 
rasiminde bulunm~tur. 

Ali Cetinkaya Corluda J -
Bulgar manevra ar1 

[Bilftaraft 1 1nC1 lalllte!Ul nz. Bu eser, Ali ~etinkayanm direktif-
zevat, T opkap1da yolun ba,ladJgl nokta- Jeri eseridir.» bal}ladJ 
da, beyete iltihak ettiler. Burada bir Ali Talib, Umumi Miifetti§ Kaz1m Sofya 27 (A.A.) - Bulgar Aiansl 
miiddet kahnarak Naha Vekilile birlikte Dirik ve !stanbul Valisi Ostiindaga, sar- bildiriyor: 
davetlilerin grup halinde fotograflan ~e- fettikleri lllmmetten dolay1 te1ekkiir ve Aralarmda hiiklimet azas1, eski Ba§· 
kildi. Atatiirke sayg1lanm sunarak sozlerine vekiller, esl-i Harbiye N aznlan, askeri 

Topkapzdan hareket nihayet verdi. kumandanlar, yabanc1 memleketler ata • 
Saat sekiz bu~uga dogru, Topkapldan K•rklareli vali•inin nutku ~emiliterleri ve matbuat erkam oldugu 

hareket edildi. Asfalt yolun giizergahm- Bundan sonra, Kuklareli Valisi Ha. halde, 200 kadar davetli ~abantza'ya 
daki koyler, otomobiller ge~erken, biiyiik sib Koylan, Trakyamn kalkmmaSJndan gelmi1Jerdir. Harbiye Nazm General 
tezahiiratla Ali ~etinkayayt selamla • ve yollann bu mmtakadaki ehemmiyetin- Lukov, davetlileri kar~Jlaml~ ve yabanCI 
makta idiler. Hemen her koyiin metha • den bahseden bir nutuk s<>yledi. memleketler ala~<militerlerini kabul eyle-
hne, bayraldar ve tefn~ dallarile siislii Kulareli Valisini Liileburgaz maarif mi

1
tir. 

hirer tak kurulmu§IU. Halk, yolun iki ta- miifettiti yal~m takib etti. Kuvvetli bir Diin, iki taraf. manevra plam muci
rafma dizilmi§, Ali ~etmkaya}'l ve ar· hatib istidad1 ta,Jyan bu gene de, kiirsii· bince, ilk hareketlere ba1lamljhr. Mavi 
kadatlanm tiddetle alk.,hyorlardl. de ~ok heyecanh sozler .Oyledi. Ezciim· taraf hiicuma g~mi1. kmnm taraf da, 

Kii~iik ~ekmece, biiyiik ~ekmece, le: bu hiicumu durdurmak ~in kuvvetlerini 
Kumburgaz, Kamiloba, S.Jivri halb, ka- « - Bu ses benim degi], etrafm1, bii- teksif etJni1tir. Manevralarda asll hare • 
milen asfalt yola dokiilmii1lerdi. tiin SJcakhgi]e saran halkm sesidir. Bu Uta l(ece saat 20 de baslanmi$1ir. 

Trakyalzlarzn bayramz ses, hiirriyetine sahib, istiklaline a•1k, ;;.;;,;;;,.:;,;;;.;...;.;;.;;.;,.;;.;;...;:;.;...;;.;;.;;.;;.;--;...,;.. __ _ 
T k h akt ·d· ' halini almaktad1r .• ra yamn emen yansl ay a 1 1· yiiz binlerce Trakyahnm sesidirl» 

B. k k .. ] d b ]k d II Ali "etinkaya, bundan sonra, umumi tr~o oy er e, a • avu ar, zurna- Dedi ve: «Bir giin, vatan tehlikeye "" 
I olarak yol mevzuuna temas ederek ~o -

!aria giizergahta top anmljli. girerse, seni arkandan vuracak d·u· •man kl "- · d kl 
b I d , selerin memleket na iyatt ..,.erm e 

Trakya, adeta biiyiik ayram ann an b1'r lcumpanya yokl.» d•.ye hayk1rd1. Gene b · · t• 
I tesirlerini te ariiz etllrmt§ 1r. 

birini kutluluyord1. Ovalan ~10 a tan a] • hatibin 1iddetle alk•1lanan nutkunu N a • Ali c;etinkaya s1iziine devam ederek 
k•1 seslerile Trakyahlar, Ali ~etin Kaya- f1a Yekili Ali ~etinkayanm hitabesi ~~ - ~::imle demi§tir kl: 
mn tahsmda, Cumhuriyet idaresini ve bu kib etti. Bu giizel hitabeden bazl par~ • .- Modern yol nas1l olur? Nafta I§· 
idarenin tuttugu yo] siyasetine kar11 halk lan aynen ahyoruz: lerinin arasmda yo! ln§aalimtzm lnki • 
dilile, minnettarhklanm ifade etmi~ olu- Ali Cetinkayamn miihim hitabe•i §afma da biiyiik ehemmiyet vermekte r 
yorlard1. c- Bugiin tstanbuldan ba§hyarak ya- yiz. Yol i~aatt otedenberi zan ve te • 

Corlucla p1lmt~ ve gelip g~mege haz~rlanml§ o- lakki edildigi gibl basit b!r i§ degildir. 
~orluda, topluluk daha fazla goze !an asfalt yolun Liileburgaza kadar 0 • Bu telakkiye gore yap1lan yollar am

~arpmakta idi. $elllr methalinde, bir as· Jan kism1m yiiksek huzurunuzla i§let • m1zm ag1r motorlii nakliye vasltalan
keri bando, davetlileri, ahenkli bir selam meye a~1yorum. Bu kisrmn tstanbul • na dayamks1z olup kiSa zamanda harab 
havasile kar1J!ad1• Halk, otomobillerin dan buraya kadar uzunlugu 155 kilo _ olarak sarfedilen emek ve masraflar 
g~tiiii ufalt yolu, iki tarafh samu§li. metrodur. heder oluyor. Bugiiniin yol l§i yeti~mi§ 

B d h ~ d k fen adamlarmm nezareti altmda teknik r orluda, Kolordu kumandan1 Salih ura an uau wnuza adar 96 kilo-
..- t t 1·· d ki ·k· 1 k d ' vesait ve malzeme ile yapllmasl lii.ztm Omurtak ve dig" er komutanlar, davetli me ro u un e 1 me 1sm1 a tabil 

gene a f lt 01 k ·'·· d b•t· ·1 k gelen ve evvelce kullamlan sistemlere 
kafilesl.ne J.]t,·hak et•:ler. Sa at 12 ye dog"- s a ara Youun a I Ill ece • 

u t• nazaran daha fazla masraf1 istilzam e • 
ru Kan§tuan yolile, LU!eburgaza van!- IrT. kl d ,.. K kl den i•lerdendir. Ancak bu evsaftakl e r a,.., tr areli, Edirne vil!yet- • 
dt. Kan§hranda Trakya Umumi mii • Jeri §ebekesinl blrbirine ve bunlarm yollara ve yahud ~imento betondan ya-
fetti~ Kazun Dirik, Kuklareli valisi ve hepsini tstanbula ve dolaytsile sahllle _ pllml§ yollara miikemmel ve modern 
diger Trakya vilayetleri erkam otomo • rimize ve hiiktimet merkezi Anyraya yol denebilir. Vekaletimiz elindeki 
billerile geldiler. bal!lami§ bulunmaktadlr. madde ve vas1talar nisbetinde bu ev-

Liileburgazila Bu §ebekenin en miihim aksammdan safta yol yaplcihgma germ! verecek • 
ola T k" d ""I M dl d tir. Son senelerde Vekaletimizce Hopa-Liileburgaz, bu giizel giiniin terenne, n e ll ag• e ura I arasm a es • 
kiden kalma 24 kilometroluk bir §Ose Bor~ka, Balya 1 yanakkale, Ttabzon • 

ba§tanba§a donanml§h. vardi ki bu §OSe yenid~n tamir ve Mu • Erzurum, Erzurum - Karakose, Anka • 
Ali ~etinkaya ve refakatindeki zevat, radhdan Biiyiikkan§hrana kadar olan ra ve civan asfalt yollarile tstanbul · 

kasabanm ortasmda hallrlaoao bitabet 14 kilometroluk kislm dahi yeniden ve Liileburgaz asfalt yolu ve muhtelif 
meydamna geldiler. Burada, manah bir makadam ~ose olarak in~a edildi. Ve bu yerlerde nisbeten k1sa tullerde miite • 
de tak kurulmu§lu. Bir biiyiik T rakya ~oseyi kat eden Ergene nehri iizer;ne ad did iltisak yollan yaptmld1. !kmal 
haritasmm altmda ~u ciimle yallh idi: betonarme ve 73 metro uzunlugunda 4 edilen biiyiik klipriller de 78 e balig ol
« Y ollar Cumhuriyetin kan damandrr.» gozlii biiyiik ve modern bir koprii ya . du. Bu ~Jere takriben 15 mil yon lira 

Ali Talibin nutku p1ldt. kadar para sarfedildi. 
A I ·· · d Ed" 10 k. Cumhuriyet idare$1 ana vatanda 14 Kiirsiye ilk r 1kan N af.a YeUleti yo!- na yo uzerm e ve 1rneye •· 

' I t fed b 1 s 1 d bin kilometre kadar enkaz halinde ~ose 
tar l·dares1• re1·s1· Ali T d!ib Gu··ran, gu··zel orne ro mesa e u unan az 1 ere 

k.. ·· ·1 Ed" K kl 1 1 ·· ile 4 bin kilometro toprak yo! tevariis bir hitabe irad ederek konforlu seyahate oprusl e trne • Jr are i yo u uz~>- 1 rindeki imece kiipriilerl de g~en sene etmi§, bu ~oselerin k1smt miihimm ta-
miisaid olan, bu yolun, Atatiirk devrinde ·k 1 m1·r ed•"lmek ve yeniden •ose ve toprak zarfmda 1 rna edilmi~tir. K1rklareli - • 
kurulan umran eserlerinin batmda gel - Vize iizerindeki Poyrah dere koprusile yollar i~a edilmek suretile yol ~ebeke
digini soyledikten sonra §U izahatJ verdi: Gelibolu _ Ke§an yolu fizerinde'd Ka- miz 38 bin kilometroya bali!( olmu~tur. 

- Yolun Liileburgaza kadar olan vak kopriisii de in~a halindedir. !stan • Her faydah i~te oldui(u gibl in~a ve 
bsm1, 155 bu~uk kilometrodur. 3 mil • buldan hududa dojp-u dilzgiin bir ~erid !mar i~lerinde de bize daima en iyi ve 
yon 350 bin lira masrafla yapJlmi§hr. intizamile uzamp giden bu asfalt yo! . en dogru yolu i§aret eden Ulu Onderi
!n1aat esnasmda tarihi kopriilerden de dan, istanbul civarmdaki Florya plajt mlz Atatiirke bu vesile ile de derin ta
istifade edildig" i .Hbi, aynca 187 koprii ve ve eglence mahallerinin ehemmiyeti de zim ve baj!hhJ!•mtZI sunar ve bu eserln 

.,. d'kk t I V k.l t• · b vatamm1z iein bilhassa Trakyahlar i~ln meofez yap1]m1, ve bemen biitiin koprii- 1 a e a mm1§ ve e a e •mizce u - , 
• r It b" 'It" k 1 · ha"trh ve mutlu olmasm1 dilerim.> fer, beton ayaklar iistiine is tin ad ettiril- raya gene as a 1r I 1sa yo u m,as1- , 

na ba§lanml§ ve halen ikmal edi!mek Bundan sonra, Ali ~etinkaya; kendi-
mi,tir. 

Geni§ligi 7 metro olan yolun 5 met
rosu asfalt kaplamad1r. 

Yolun iki tarafma 14,000 fidan dikil
mi,tir. Biitiin yo!, ileride peyderpey a· 
gaclanacakhr. Y ol in,aahnda, milli tek
nigin olgunlugunu gostermekle bahtiya· 

iizere bulunmu~tur. Bu biiyiik turizm sine verilen altm makasla kordelay1 kese· 
yolu Londradan ba§hvarak Bel~ika, AI- rek, as fait yolu: 
manya, Avusturya, Macaristan, Yugos- «- Memleket kin hayuh olsun» te· 
lavya ve Bulgarlstandan ge~erek Tiir • mennisile a~h. 
kiyeye dahil olmakta ve biitiin bu dev- Toren bu suretle nihayet bulduktan 
letlerin iizerinde devamh bir surette sonra, Ali ~etinkaya ve davetliler, bele • 
me~gul olduklar1 miihim bir mevzn · b" 

diye dairesinde bazulanan zengm If 

sofrada izaz edildiler. 
Nafla Vekilimiz, yemekten evvel, Lii

'eburgaz e§rafmdan bazl zevata iltifat 
ttiler ve bu arada, maarif miifetti1i ~e
"ni yamna ~aguarak: 
«- Allah, seni vatana bag•§lasm.» 

'izlerile taltif etti. 
Avdette ~orluda yanm saat kadar 

1hnd1. Davetliler, kolordu dairesinde 
erilen ~ay ziyafetinde bulunduktan son· 
t otomobillerle !stanbula dondiiler. 

Ogrendigin1ize gore, yolun Silivriden 
e~en mahdud kJSmlDlD da yakmda as • 

' alt olacagm1 Ali <;etinkaya, Silivrililere 
• adetJni~tir. 

I.Nadra • istanbul asfalt yolundan bir goriinii~ I Ali Cetinkaya, bu ak§am Ankaraya 
hareket edecektir. 

Pariste kaybolan 

Rus generali 

Biitiin taharriyata rag• 
men bir iz bulunamad1 
Pariste, General Miller ve General 

Skoblin isminde iki beyaz Rusun kaybol
dugunu Ajans haberi olarak yazm11hk. 
Son gelen Paris gazeteleri bu hususta !U 
tafsilah veriyorlar. 

General Miller, 26 kanunusani 1930 
da, Pariste birdenbire kaybolan General 
Kutiepof'un yerine, eski Rus muharible
ri federasyonu reisligine iotihab edilmit • 
ti. T tpkt selefi gibi, onun da birdenbire 
ortadan kaybolu§u, bu iki vak' a arasm -
da bir miinasebet bulundugu kanaatini 
uyand1rmaktad1r. 

General Miller, harbden once Roma 
ve Paris ei<;ilikleri ata§emiliterliklerinde 
bulunmu1, ihtilalden sonra Yralll(el ordu 
sunda vazife alm11, ve 1925 tenberi de 
F ransada yerletmi§ti. 

Sab1k Generalin 23 eylul aktami bir
denberie ortadan kaybolmas1 iizerine ya
pllan tahkikat neticesinde, bu itte alaka
dar olmak itibarile General Sl<oblin'in 
ifadesi ahnm11sa da, mumaileyb bit; bir 

Kay1b Rus Generali Miller 

teY bilmedigini si>ylemit, ve daha ganbi, 
o da birdenbire ortadan kaybolmu§tur. 

General Miller, kayboldugu gun, fe
derasyon Htibine llltaben yazdJ81 bir 
mel<tubda, Sl:oblin tarafmdan tertib edi
leo bir randevuya gittigini, orada Stro • 
mans isminde bir Alman zabitile bulut&· 
cagm1, fakat bunun bir tuzak olma11 ihti
mali mevcud bulundugunu haber veri • 
yordu. 

F akat, General Skoblin, bu itte kat
iyyen alakadar olmad1g1Dl .Oy]edigi gibi 
bOyle bir randevudan da asia haberdar 
bulunmad1gtru iddia el!nit. zab1ta tah • 
kikali neticesinde, General Miller'in, 
mektubunda zikrettigi isimlere Alman 
ubitinin de Pariste mevcudiyetine tesa
diif edilememi,tir. 

Skoblin'io takibi, kendisinden tiiphe 
edilerek federasyondaki arkada,lan ta • 
rafmdan sorguya t;ekilmesi iizerine vaki 
olmujlur. Esasen, Kutiepof'un kaybo] • 
dugu tarihte, Prens T rubetzkoy isminde 
bir Rus zabiti, Skoblin'i boltevik casusu 
olmakla itham etmi~ ve Kutiepof' u Sov • 
yetlere teslim etmel< i~;in onun ka~;ndtgiDI 
iddia etmitti. General Miller'in, melctu
bunda ondan 1iiphe ettirecek 1ekilde bah
seline>i Skoblin'in de, hakkmda uyanan 
~iiphelerden sonra birdenbJTe kaybolu~u. 
bu iddiay1 hakh gosterecek mahiyette bir 
hadisedir. 

Skoblin'in kans1, dansoz Plevitzkaya 
da, kocasmtn kayboldugu gece aran•hp 
bulunamaml!Sa da ertesi giin meydaoa 
<;•kml§hr. ' ------

Y enicaminin etraf1 
a~Il1p temizleniyor 

1Ba6tarat• 1 lnCI &ahtte~e) 

Birka~ giine kadar, Nafla Veka'eti 
ve !stanbul Belediyesi miimessillennden 
miirekkeb bir komisyon, bu iti goriitmek 
iizere toplanacakhr. 

!stimlakte, 1ehir plant gozoniinde tu -
tulacaktJT. 

Ali Cetinkaya ile !stanbul Belediye 
Reisi Muhiddin Ostiindag, diin ale
tam, Liileburgazdan dooerken, otomo -
bilde ba,ba,a vererek itin biitiin esas 
noktalan iizerinde mutab1k kalmi§lardn. 
!stanbulun en giizel abidelerinden birinio 
meydana ~1kanlmasmm tahakkuk saha • 
sma girmekte olmas;m CdR ve goniilden 
alk•tlanz. 

!stanbul gazetecileri, bu haberi ken:li
lerine miijdeliyen Ali Cetinkayaya, 
Tramvay §irketinden kendi tetebbiisile 
istirdad edilen paranm bu kadar ha}'lrh 
bir maksada tahsisine onayak oldugun· 
dan dolay1, 1ehir namma le§ekkiir etmi1· 
lerdir. 

Alman manevralar1 bitti 
Musolini ve Hitler resmige~idden 
sonra miihim nutuk soyliyecekler 

(Bilftarat• 1 lncl aah.ltadal 
Yiizlerce bombardtman tayyaresmm 

ve mitralyoz atetlerinin himayesinde iler
]iyen «Mavi» tarafa tnensub kuvvetli bir 
taarruz dalgas1, «KlrmlZl» !ann hattm1 
yarmaga ve piyadelere bir gedik ac;maga 
muvaffak olmu1lur. 

Manevra sahasmdan aynlmadan evvel 
Mussolini ile Hitler tepede !ngiliz ve 
Macar askeri heyetlerile goriitmii,lerdir. 
G~tikleri yo] iizerinde Hitler'le Musso
lini tiddetle alkttlanm•tlardJT. 

Orclu Demir ocagzm :ziyaret 
Essen 27 (A.A.) - Resmi bir teb • 

]ige giire Mussolini, <<Alman ordulannm 
demir ocagml)) ziyaret elinek iizere saat 
8.08 de istasyona gelmittlr. 

Hitler, biraz evvel istasyona gelmit ve 
Mussolini'yi nhhmda beklemittir. 

Krupp labrikalarzncla 
Essen 27 (A.A.) - M. Mussolini, 

Krupp fabrialanm ziyaret ettikten soora 
saat 11.30 da Berline hareket el!nittir. 
Hitler yeni bir ziyaret yapacak m•? 

Berlin 27 (A.A.) - Mussolini'nin 
Hitleri yak1oda halyay1 z.iyarete davet 
ettigi hak.kmda c;1kan bir haber dolayJsi
le timdiki halde Musrolini'nin Almanya
ya yapacag1 z.iyaretin 1934 te Hitler'in 
Veoedilr:i ziyaretine bir mukabele mahi -
yetinde oldugu kaydedilmektedir. 
D~e'nin Fiihrer'i !talyay1 ziyarete 

dave! etmesi miimkiindiir. Ancak bunun 
Hitler'in devlet reisi s1fatile yapacag1 ye
ni bir ziyaret teklinde telakki edilmesi 
]aziOldJT. N e oluna olsun §imdilik Ber
lin de bu hususta ne resmi ne de yanresmi 
maliimat mevcuddur. 

Gece verilen :ziyafette 
Berlin 27 (Hususi) - Batvekil Hit

ler, bu ak§am ltalyan hiikumet reisi 1e • 
refine biiyiik bir ziyafet vermittir. Hitler 
bu miinasebetle soyledigi nutukta, Mu • 
soliniyi fatizmio ve imparatorlugun ba • 
nisi olarak selamladJktan sonra diinya • 
nm endi§e verici k.anl1khklar g~irdigi s>-

rada vuku bulan bu ziyaretin istisnai rna• 
hiyetini ehemmiyetle kaydel!nit ve iki 
memleket aras1ndaki sars1lmaz siyasi gO
riil birligini ve son miizakerelerle de te
eyyiid eden t;oziilmez !talyan • Alman 
te1riki mesaisinin muslihane mahiyetini 
tebariiz ettirrek bu letriki mesainin dijier 
devletler aleyhine asia bir blok tetkilini 
istihdaf eylemedigini beyan eylemi1tir. 

Mussolini verdigi cevabda Hitlerin 
!talyan milletine fikir ve mesai ile bir • 
letmit bulunan bir milletin miimessili o· 
larak selamlam•!· !talyan - Alman let • 
riki mesaisinin sars1lmaz bir kuvette ol· 
dugunu soylem~tir. 

Fran11z matbuaflmn encli,eleri 
Paris 27 (A.A.) - Berlin miila • 

katlan hakkmda Petit Parisien gazetesi 
diyor ki: 

«Bu tarihi haftaya harb ilahinm hA· 
kim oldugu goriilmektedir. Gec;en haz.i • 
randa von Blomberg, Napoli koyunda 
!talyan filosunu tefti1 etmitti. ~imdi Du
c;e, manevralan ve Krupp fabrikalann1 
ziyaret ederek hinihacette iki imparator
]ugun ~karabilecekleri kuvvetleri aola • 
mak fmahm elde etJnittir. Avrupayt 
tehdid elinek i~in daha sarih ve daha agn 
bir manevra yaptlamazdt.» 

Le Jour yaztyor: 
«Bu tantanah miilakalin Hitler tara • 

flndan beklenilen neticeleri vermiyecegi 
teeyyiid ediyor. Bunu Alman ve ltalyan 
gazetelerinde bile g(irmek miimkiindiir. 

• Avrupa k1t' asmm esash meseleleri 
hakkmda miispet bir anla~maya vanla
madl!iml gizlemek i.;in Berlin goriilffie • 
leri nazari bir itili.fla nihayet bulacak • 
hr.» 

Natuklar bugiin •oylenecek 
Berlin 27 (Hususi) - M. Hitler'le 

M. Musolini, yarm, Alman ordusunun 
biiyiik resmig~idinde bulunacaklar ve 
Berlin stadyomunda iki miibim siyasi 
nutuk irad edeceklerdir. 

80 bin ~inli yeni bir miidafaa hath haz~rhyor 
[Bilflo.rat& 1 fncl aahl/ede) 

Tsang - Hsien 1e.hrine girmitlerdir. ~in • 
liler bu iki tehri kaybetmekle J apon or
dusuna kart• iki miihim miidafaa hatbn • 
dan mahrurn lralm11 oluyorlar. 

80 bin ki§i kadar tahmin olunan muh-

bomhardunan elini§lerdir. Hedeflerinin 
bu $f!hrin istasyonu oldugu zannedilmek· 
tedir. 

Sehrin mansab cihetinde bulunan ~in 
harb gemileri de bombardunana maruz 
kalmiflardir. 

telit bir Cin ordusu, Y enmeokvan' da bii· Nan kin' de 
yiik miidafaa mevz.ileri hamlamaga bal" 
lamt!lir. Tatung'u i~gal eden Japoo k1t· Nankin 27 (A.A.) - Japon tayya• 
alan da Yerunenkvan'a dogru 40 kilo • releri Nankine taarruz etmeden ~rio ci
metro yaklalffil!lardtr. Ayn bir Japon vannda ball noktalan bombardunan et • 
kuvveti, bu mmtakadaki ~in k1t' alarmm mi~lerdir. 
arkas1na sarbuya ~h§maktad!l. Olen ve yaralananlann adedile hasa• 

$anghay cephesinde J aponlar, ~in 111.1 miktan beniiz tespit edilememi1tir. 
k1t' alannm Kiang • Yang - ~en' de J apon Sovyetler Birliiinin prote•t08U 
taarruzlarma 1iddetle mukavemet ettik - Moskova 27 (A.A.) - Sovyetler 
lerini itiraf elinektedirler. Birlijiinin Japonya elc;isi, Nankinin hom· 

$anghaym timalinde J aponlar, Liuti • bardunanmt protesto e11ni1tir. El~i. Sov • 
ahang'1 muhasara elinektedirler. yetler Birliginin C<n el~isinin Nanltinde 
Bir Japan tahtelbahiri 12 ballkfl kalacagtm teyid elinil ve Nankin bom • 

gemisini batzrclt bard1manmm biitiin neticelerinden J apon 
Londra 27 (Hususi) _Hong Kong· hiikumetini mes'ul tutacagm1 bildirmit • 

dan ahnan bir habere gore, Scharnhorst tir. 
adh bir Alman vapuru, bir J apon tahtel
bahiri tarafmdan bahnlan 12 bahk~1 ge
misinin hayatta kalan miirettebatmdao 
10 ki1iyi getinni1tir. Bu kazazedelerin 
soylediklerine gore, bir Japon tahtelbah· 
ri kendi halinde avlanan 12 bahk<;l l!emi

23 ler komiteainin kararz 
Cenevre 27 (Hususi) - Uzak§ark 

ihtilafm1 tetkika memur 23 ler komitesi 
bugiin toplanm•tlir. ktimada a~;•k ~in 
§ehirlerinin bombard•manl hakkmdaki 
miitaleas1 dinlenmi§, Japonyanl!l hare • 
k~tini takbih etmi1tir. Bu hususta verilen 
karar asamblenin tasvibine arzedilecek • 

sine ate1 at;ml~, hepsini bahrd1ktan sonra 
kaybo]up gilini1tir. Kurtulanlardan biri 
kadmd1r. Alman vapurunun siivarisi, tir. 
1 00 ii kad1n ve <;acuk, 200 ii ekek ol • 
malt iizere 300 <;inlinin oldiiriilmiit ol -
dugunu soylemi~tir. 

Ege manevralart filme 
ahnacak 

~in gemileri bombardzman edildi 
Nankin 27 (A.A.) - Bugiin ogle -

den sonra Japon tayyareleri, Nankin ci • 
varma yeni bir akm yaparak Pukow'u 

izmir 27 (Hususi muhabirimizden) • 
Biiyiik Ege askeri manevralannm filme 
ahnmasl kararlatbnlml§hr. Haztrhklar 
bitirilmittir. 
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Nesim Pa,amn ni~nhs• Kahirede 
,.. 

Viyanal1 bir otelcinin kiZl olan Matmazel Marie Hoppner, <;ok zengin bir 
M!Sllh olan Nesim Pa~a ile evleniyor. Damad. yetml$ be~ gelin on yedi ya
§tndadrr. Resmimiz, Nesirn Pa§amn ni~an!IStnl K8hirede kar§iladtgiDl gas • 
teriyor, 
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Soldan saga.: 
1 - Avrupanm ~imallnde b!r boga.z. 2 -

Iyi 4 yapanlara sOylenlr, llave. 3 • Blr 
C!I>S siirme, b!r edat. 4 - Dlnl mera.slm, e
lektrlk leva.zlDlatmdan. 5 - Viicudiin suyu, 
blr operetlmlzln lsml. 6 • Blr muslkl aletl, 
~ahts, b!r hayvan. 7 • KurtulWJ. 8 • B!r 
renk, blr ha.yvan, kumWJm tiiyii. 9 - A:z. bu
lunur, ba.bamtzm zevcesl. 10 • §oforlerln 
slk stk de~§l!rdlklerl ~ey, gii~. 

Yuka.rtdan a§a~ya: 
1 - Her zaman lhtlyat ak~esl bulunan 

(miirekkeb kellmel. 2 - Slhhatte olmakllk , 
k!gtdda.n kibrit. 3 - Bir maden, al!abeden 
lkl hart yanyana. 4 - Blr yut1~ bell! olnu
yaoak ~kilde tamlr eden, subay. 5 • Hem 
blr kana.! hem blr cln.s toprak, me§hur ak
trlslerlmlzden blrl. 6 - Pek klsa zaman, AI· 
manlarm 90k oevdlklerl oebze. 7 • cenub 
kasabala.rnruzdan blrl. 8 • Otedenberl 
mevcud olan, zevk. 9 - C<>k degll, italyada 
blr ~ehlr. 10 • Esldden faklrlere bedava 
yemek da~tllan yer, yok degll, 
Evvelld bulmacanm ball .. dilml~ ,ekll 

1 2 s • ~ e 1 8 9 10 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

K.a.ragomlekliler thtilall 100 Kr. 
Etriisk V azosu 20 • 
lli~in Oliimii 50 • 
Efendi l:te U§ak- 40 • 
Vikonttm Oliimii 30 • 
lkllmler 100 • 
hk A§k 100 • 
Kii~iik Hikayeler 100 • 
Mevud Topra.k 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebl 75 • 
Felsefe 35 • 

r ist. Borsas1 27/9/9~ 
PARALAR 

Actlt$ 
626.-
123.50 
83.-

Sterlin 
Oolar 
Frank 
Liret 
Bel<;ika Fr. 
Drahml 
lsvi~re Fr. 
Leva 
Florin 
Kron C::ek 

110.-
80.-
18.-

Silin A vusturya 
Mark 

570.-
20.-
65.-
74.-
21.-
28.-

Zloti 
Penl(o 
Ley 
Dinar 
Kron lsv~ 
Alhn 
Banknot 

20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1058.-
260.

C::EKLER 
At the 

Londra 627.75 
New-York 0.7892 
Paris 23.0425 
MiHino 14.9980 
Briiksel 4.6894 
Atina 87.0570 
Cenevre 3.4368 
Sofya 63.72 
Amsterd. 1.4272 
Pra~~: 22.60 
Viyana 4.17 
Madrid 11.7084 
Berlin 1.9670 
Vlll'$OV8 4.1750 
Budape~te 3.9825 
Biikre8 107.0490 
Belgrad 34.3687 
Yokohama 2.7366 
Moskova 20.3275 
Stokholm 3.0896 

KapllllVj j 
630.-
127.50 
88.-

115.-
84.-
23.-

580.-
23.-
70.-
84.-
23.50 
31.-
23.- 1 
25.-
14.50 
52.-
32.-

1060.-
261.-

Kaparu~ 

625.-
0.7875 

23.135 
15.o64o 1 

4.7060 
87.44 

3.45 
64.-
1.4334 

22.60 
4.1888 

11.76 
1.9750 
4.1936 
4.-

107.52 
34.52 
2.7486 

20.24 
3.1032 

I 
ISTiKRAZLAR 

A~the Kapallllj 
Tiirk borm f Pesln 

I 
• • D Pesln 13.60 
• • n V•<lell 13.70 

fstikran dahiH 96.-

SAMSUNDA 
Balk Kltabevi 

13.60 
13.70 
96.-

Cumhuriyet Gazetesinln ve bii· 
tiin mekteb ldtablan, lartasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzl veri· 
dir. En son model daktilo ve fo • 
tol!raf makinelerlni de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazl caddesl 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Ka~d~thk 

I Biitiin mekteb kitablarmm sah& 
yeridir. Mekteb ktrtasiye ~e&idleri 
en miisaid ~artlarla temin edilir. 

Tel: 3377 

Tarih Felsefesl 125 • Zayi - 24 eylt11 cuma giinii Kastm -

~=A=n:a:•:&~lzmi:::;;;::::~OO=~·;:~~pa§a camisi Avlu kaptst caddesinde pa-saportumla sicillimi kaybettim. Bulan 
adresime getirdiginde memnun edile • 
cektir. Bi~ki ve Diki§ 

Esaslt surette ogretib musaddak 
diploma veren 

Nektar K. Zarukyan 
talebe kaydma ba§lailllU§ttr. Pa
zardan maada her giin 9 • 12 ve 
14 • 18 e kadar miiracaat kabul o
lunur. 

Adres: Beyoglu Altmbakkal 
Babil caddesi sayt 63. 

Taksim Cumhuriyet caddesi 32 nu
marah Giilistan kahvesinde 

Abdiilkerim 

ZAYi - 322 senesl ni.aytsmda Qengelkoy 
Kulell Asker! Idadlslnln miintehl strufm
dan alm"l oldugum tasdlknamem.l kaybet
tlm. Yenlsln1 alaca.g1mdan esklsinln hiik
mil yoktur. 

§lie ogretmJ.en veldllerlnden 
Mehmed Kimll Una! 

SA TILIK CiFTLiK 
Biiyiik<;amhcamn en mute
na mahallinde asfalt yo! ii
zerinde Umraniye koyiinde 

iki bine yakm nadide ~am aga~lsn, daim! akar gayet leziz memba suyunu, 

miiteaddid havuz ve bostan kuyularm1, hava dolablartru, ko~k ve u§ak oda-

1armi, tavuk kiimeslerini, asri ahm ve vasi arapyi §amil Tantavi <;iftligi na

mile maruf ~iftlik sattltktrr. Taliblerin hergiin i<;indekilere miiracaati. 

<;ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Yiiksek Tahsil gormii~ lisan bilir ve ne~riyat i§lerile me~gul ohnu§ bir 

memura ihtiyac vard.tr. Maa~ dolgundur. Talib olanlarm •Ankarada ¢ocuk 
Esirgeme Kurumu Gene! Merkezi Ba§kan!tgma• vesi.kalarile birlikte miira
caatleri. {6541) 

T. C. Ziraat Bankas1 istanbul ~ubesinden: 

Hangar in~aab 
Halkah Ziraat mektebile Ye§ilkoy Tohum Islah Enstitiisiinde yaptmla

cagt ilan edilen hangarlarm in§aat ~eraitinde degi&iklik yaptldtgmdan bu 
hususta maliimat almak i~in nihayet 30/9/1937 per§embe giinii saat 15 e ka· 
dar Bankamtz Miidiriyetine miiracaat edilmesi. 

I Emlak ve Evtam Bankas1 ilanlar1 I 
Esas No. Y e r i 

660 

663 

NO.Sl 

25 
27 

5 

Nev'i 

Ev 

Ev 

Depozitosu 
T.L. 

120.-

300.-

istanbul, Ye§ilkiiy, Umra
niye esld Dordiincii yeni 
Dortkarde~ler soka1. 
istanbul, Bakrrkoy mahal
lesi Avniye sokajll. 

Yerleri yukanda yaztlt gayrimenkuller a~tk artttrma suretile ve sekiz 
taksitle sahlacakttr. Birinci taksit pe~in geri kalam fa.izsiz olarak yedi senede 
ve yP.di miisavi taksitte odenecektir. 

!hale 7/10/937 per~embe giinii saat ondadtr. !steklilerin bildirilen giin 
ve Sllatte depozito parasile birlikte ~ubemize gelmeleri. •711> (6423) 

Bankantn Y e r I - !era J 

hesab No. No. s1 Nev'i dosya No. 
12 Ferikliy ikinci lus1m rna- Eski 161 miiker· Bir diik • 4 

~allesi Kag1d.hane soka • rer yeni 12, 12/1 kan ve 934/927 
gmda apartrrnan 

Bankamtza ipotekli olup istanbul Dordiincii !era dairesince yukartda nu
marast yazth dosya ile 29/9/937 tarihine musadif <;ar§amba giinii a~tk arttrr· 
rna ile sattlacak olan gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse Bankaca bu
gayrimenkule takdir edilecek laymetin yiizde ellisine kadar mevzuatJmtz da
hilinde kendilerine para ikraz edilebilir. .(6223) 

f;i iD t obUDIU 
Londrada me§hur Raynes Park miiessesesinin ekstra ekstra marka 32 

libre!ik hakiki Raygraf <;im tohumu Tiirkiyede yalmz miiessesem namma 
gehni~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu <;im tohumunu 
bah<;e sahiblerinin, Belediye ve miiesseselerin tecriibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 iincii Vaktf han, 4 iincii kat 18 No. da Bah~e Miman Mevlud Baysal Tel: 23426 

Zonguldak Valiliginden: 
Zonguldak Vilayeti i~inde Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 000 -

47 q.. 000 ldlometreleri arasmda yaptlacak 22673 lira 96 kuru§ ke~if bedelli 
§OSe esas!t tamiri. 

i§i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 13/10/937 ~ar~amba giinil 
saat 15 te Zonguldak Vilayeti Daimi Enciimeninde yaptlacaktrr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak 114 kuru~ mukabi
linde Zonguldak Nafla Miidiirliigiinden almacaktlr. Muvakkat teminat 1701 
lirad.tr. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayth niishasmda 
~tkan talima!t1ameye tevfikan Nafta Vekaletinden almmt~ miiteahhidlik eh· 
liyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 y!lmda ahnmt~ vesika ve muvakkat 
teminatlarile birlikte teklif mektublarmt yukandaki giinde ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimen Reisligine vermeleri llan 
olunur. (6312) 

Devlel Demiryollar1 i,lelme Umum Miidiirliigunden I 
Muhammen bedellerile miktar ve vastflan a§ajllda yazth (5) grup maize· 

me her grup ayn ayn !hale edihnek ~artile 11/10/1937 pazartesi giinii saat 10 
da Haydarpa§ada gar binast dahilind~ki Satmalma Komisyonu tarafmdan 
a~tk eksiltme ile satm ahnacakttr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin Kanunun tayin ettigi vesai.k ve hizalannda 
·yaz1h muvakkat terninat!arile birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komlsyo
na miiracaatleri l.iztmd1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komlsyonc!.an paras1z o!arak dai(1ttlmaktad1r. 
1 - 1000 metro idare monogramm1 havi yiin perdelik kuma§ muhammen 

bedeli 3150 lira, muvakkat teminatt 236 lira 25 kuru§tur. 
2 - Muhtelif eb'adda 140 aded duble siit beyaz cam, 295 aded muhtelif 

eb'adda duble ye~il ve ktrmtzt cam, 13 metro murabbat 350X730 eb'admda 
~eli ye~il ve lurmtzt cam muhammen bedeli 2064 lira, muvakkat teminatt 154 
hra 80 kuru§tur. 

3 - 2500 Kg. kuru§un iistiibeci muhammen bed.eli 1200 lira, muvakkat te· 
n:ina!t 90 liradtr. 

4 - 60G Kg. blok halinde aliimiinyum muhammen bedeli 1200 lira, mu • 
vakkat teminatt 90 liradtr. 

5 - 500,000 Kg. demir iGin dokmeci kumu muhammen bedeli 1900 lira, 
muvakkat teminatt 142 lira 50 kuru~tnr. (6457) -Devlet Demiryollart Birinci f§letme mmtakasmda a~ai{lda mevkilerl ve 
miktarlar1 ve muhammen bedelleri yaztlt balast her ta§ocagt i~in ayr1 ayn 
kapah zarf usulile miinakasaya <;tkartlmt&tlr. 

Eksiltme 4/10/1937 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da Haydarpa§a gar 
binasmda Birinct i&letme, Eksiltme Komisyonunca yaptlacakhr. !steklilerin 
eksiltme ~artnamesinde yazth muvakkat teminat mektubu, evrak ve vesaikle 
teklif mektublanm eksiltme giinii nihayet saat 15 e kadar Komisyon Reisli • 
gine vermi§ olm8lan laztmdtr. 

:;lartname ve mukavele projeleri iicretsiz olarak Haydarpa~ada Yo! Ba§· 
miifetli§liginden ahnabilir. (6243) -Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta, k!avuz, rayba ve frezeler 12/11/ 
937 cuma l(iinii saat 15,30 d.a kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda sa
tm almacaktrr. 

Bu i&e girmek istiyenlerin 1860 liraltk muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettigi vesikalan ve Nafta miiteahhidlik vesikast ve tekliflerini ayni giin 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdtr. 

$artnameler parastz olarakAnkarada Malzeme dairesinden; Haydarpa~a-
da Teselliim ve Sevk $efliginden dagttllmaktadrr. (6548) -Irmak • Eregli hattmm Catalagzmdan sonra Kilimli ve Zonguldak lstas-
yonlart 1/10/937 giiniinden itibaren a<;tlacai{l ve her iki istasyonla diger bi!t1-
mum istasyonlar arasmda yolcu ve her tiirlii e&ya nakliyatma ba§lanacagt 
ilan olunur. ·3574• (6543) -1 - Ankarada yeniden insa edilen istasyon binast yo1cu holiind.e yaptlacak 

yagltboya tablolar i~in a~tlan miisabakaya i~tirak eden eserlerden a~a
i{lda stra numarasile rumuzu yaztlan alh eserin miisabakaya kabuliine 
jiiri heyetince karar verilmi~tir. 

2 - Miisabakaya kabul edilen eserler: 
3 EBEDl 11 

4 

8 

11 YE$iL 
13 ERNU 
14 HIZ 

3 - Bu altt eser arasmda 15/10/ 937 tarihinde <Jerece tayini yap!lacakltr. 
4 - Olbabdald ~artnamesi mucibince, miisabakaya girmiyecegine karar 

verilen diger eserlerin sahibleri tarafmdan 15 giin zarfmda geri aim • 
malart. (6547) .. 

Sultanahmed U~iincii Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

Davact Emlak ve Eytam Bankas1 istanbul ~ubesi tarafmdan istanbul An
kara caddesinde Sudi klitiibhanesind.e Sudi aleyhine 935/2023 numaralt dos
ya ile a~tlan 200 lira alacak davasmm yaptlmakta olan muhakemesinde: Miid
-:leaaleyhin ikametl!ahmm meghul bulunmas1 hasebile ilanen yaptlan tebli • 
~ata ragmen mahkemeye gelmemi~ oldugundan I)leblagt miiddeabih 200 iki 
yiiz liranm 30/5/934 tarihinden itibaren % 5 faiz ve 7o 5 avukatltk iicretile 
birlikte miiddeaaleyhten bittahsil mliddeiye itasma ve bilciimle masarifin 
rr,iiddeaaleyhe aidiyetine 10/1/936 tarihinde gtyaben hlikiim ve karar veril
mi§ oldugundan tarihi ilandan itibaren sekiz giln zarfmda temyizi dava edil
medigi takdlrde hiiluniin kesbi kat'iyet edecegi ilanen teblig olunur. 

I Emniyet Sand1g1 ilinlar1 I 
Emlak ahcdanna sekiz taksitte satJ~ 

S EM T t C t N S t 
Muhammen 

luymeti 
Lira 

Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesin· 
de Kavun sokagmda eski 2, 2 mii. ye
ni 10, 12 numarah. 

Bo.i(azic;inde Sartyerde Mesarburnu 
caddesinde eski 16 yen! 79 No.h 

Beylerbeyinde Biirhanlye mahallesin
de Rasimaga sokagmda eski 12 Mii. 
yeni 12/5 No.h 
Zincirlikuyuda Atikalipa§ada Nured
dindergaht sokagmda eski 6 Mii. yeni 
6No. 

Birlsl dort oda ikl sofa bir 
mutfak, digeri alti oda mut
fak, sarm~ ve kuyuyu havi 
ii<;er kath karglr iki evin 
tam arm. 
Be~ oda lki sofa ve alttnda 
diikkam .alan elektrik tesi
satmt havi kargir bir evin 
tamamt. 
Bir bu<;uk kat iizerlnde yan 
kargir bir ev ve diikkantn 
tamam1. 
iki katta ii<; odah kargir bir 
evin tamamt. 

Kadtkoyiinde Tuglactba~t mahallesin- fki buc;uk katta on iki odah 
d.e eski Camurluoglu yeni Yaveraga bir sofalt maabah<;e ah~ab 

2200 

2400 

350 

400 

sokaihnda eski 1, 1 yeni 35 Nn.h bir ko~kiin tamamt. 2500 
1 - Art!trma 20/10/937 tarihine dii~en c;ar§amba giinii saat 14 te yapt· 

lacak ve gayrimenkuller en <;ok bedel verenin iistiinde kalacakttr. 
2 - ArtttrmlYa girmek i<;in muhammen luymetin yiizde onu nisbetinde 

pey akc;esi ya!trmak laztmdtr. 
3 - Art!trma bedelinin cl.i:irtte biri pe~in ve geri kalant sekiz senede se· 

kiz miisavi taksitte odenir. Taksitler yiizde be§ faize tabidir. 
4 - Taksitler odeninciye kadar J(ayrimenkul Sandtga birinc! derecede 

lpotekli kahr. (6572) 

HAZIMSIZLIK 
Haya!tn zevkinden lnsant mahnnn eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 
C::ok temlz bi-Karbonattan ve toz karbona! almaktakl mii§kiillt 

goz oniinde tutularak yap-dmt§hr. 

HER ECZANEDE SATILm. 

Ba,makinist 
Nazilli ~arbaybgmdan: 

Aran1yor 

Belediyemizin 100 lira iicretli Ba§makinistligi miinhaldir. Bubar rna • 
klnesile Dizel motoriinden N afta Vekltletinden ehliyetnameyi haiz maki • 
nistlerin yesaikile birlikte Belediyemize miiracaatleri ilan olunur. (6513) 

Hayrabolu Belediye Riyasetinden: 
1 - Hayrabolu kasabasmda yeniden yaptlacak mezbaha kesim yeri ve 

teferriiatl 2490 saY.Jh kanun hiikiimleri dairesind.e 23/9/937 tarihinden itiba
ren 15 giin miiddetle a<;tk eksiltmiye Gtkarthn!§hr. 

2 - Ke§if bedeli 2386 lira 45 kuru~tur. 
3 - Muvakkat teminat 178 lira 98 kuru~tur, 
4 - Bu i§e aid proje ve §armameler Hayrabolu Belediyesinde hergiin 

goriilebilir. 
5 - !hale 8/10/937 cuma giinii saat 16 da Hayrabolu Beledlyesi Daiml 

Enciimen huzurunda yaptlacaktrr. 
6 - Bu i§i yapmak istiyenlerin ihale giiniinde bu gibi ln§aat i§lerini yap· 

hklarma dair evrakt miisbitelerile Hayrabolu Belediye Dairesinde bulun • 
malan ilan olunur. (6539) 

Zonguldak · Valili2' · nden: 
Zohguldak Vilayeti l~inde Beyeuma • <;aycuma yolunun 0 + 000 -

13 q.. 732 kilometreleri arasmda yaptlacak 52296 lira 05 kuru$ ke~ii bedelli 
~ose in~aah ieyi kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltmesi 13/ 
10/937 ~ar§amba giinii saat 15 te Zonguldak Vilayeti Daimi Enciimeninde ya
ptlacakllr. 

Eksiltme ~artnamesl ve buna Jniiteferri diger evrak 262 kuru~ mukab! -
l!nde Zonguldak Nafta Miidiirliigunden almacaktrr. 

Muvakkat teminat 3923 ljradtr. Eksiltmiye girmek lstiyenlerin Resmt 
Gozetenin 3297 say1h niishasmda ~tkan talimamameye tevfikan Naf1a Ve • 
kltletind.en almmt§ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Tlcaret Odasmdan 937 
ythnda almm1~ vesika ve muvakkat teminatlarile birl~te teklif mektubla • 
rmt yukandaki l(iinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi 
Enciimen Reisligine vermeleri iHin olunur. (6311) 

Afyonkarahisar Belediye Riyasetinden: 
18-20 beyglr kuvvetind.e iki silindirli, iki zamanh soguk kafa dizel duitis 

markalt i§ler bir halde motor ve 230 voltlu. 37 amperli 8, 5 Kw, 2000 adedi de· 
virli Simens Schucker! markah dinamo maa teferriiat pazarhkla sattlacakhr. 

Talib olanlar hergiin Belediyeye miiracaatle istedikleri malt1mat1 ogre • 
nebilirler ve motor lie dinamoyu gorebilirler. (6540) 

Akay i~Ietme Direktorliigiinden: 
30 eylt11 937 per~embeden itibaren Adalar • Anadolu - Yalova hattmda 

sonbahar tarifesi tatbik olunacaktrr. 
Yeni tarife iskelelere ast!mt&hr. 
Aynt ·tarihten itibaren Kad.tkoyiinden 12,05 seferi 11,45 te 12,35 seferl ile 

12,20 de kaldmlacaktrr. (6559) I_ inhisarlar Umum Miidiirliigunden: ] 

I - Kapalt zarfla eksiltmiye konulmu§ olan Pa§abahge fabrikasmda in
§a edilecek ot ktltf amban in§ast i§i i~in talib zuhur etmediginden pazarhkla 
yap!trtlmast kararla§tmlmt&trr. 

II - Pazarltk 30/IX/937 tarihine rasltyan per~embe giinii saat 14 te Ka
bato.~ta Inhisarlar Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda 
yaptlacakt1r. 

III - Ke§if bedeli 25094.80 lira ve muvakkat teminat 1883 lirad.tr. 
IV - $artnameler 126 kuru§ mukabilinde hergiin fnhisarlar !n~aat ~U· 

besinden ahnabilir. 
V - !steklilerin pazarhk i~in tayin olunan giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me ·parasile birlikte ad! gegen Komisyona gelmeleri ilan olunur. •B.> (6168) -I - ~artname ve niimunesine tevfikan 12,000 paket 12 ve 9000 paket 
de 16 ~apmda ohnak iizere ceman 21,000 paket siyah av kovam pazarhkla satm 
almacaktrr. 

II - Pazarhk, 11/X/937 tarihine rashyan pazartesl giinii saat 14 te Ka
bata~ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

Ill - Muhammen bedeli 18,300 lira ve muvakkat teminat 1372.5 lirad.tr. 
IV - S.artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - fsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gehneleri ilan olunur. •M.• (6382) -I - $armame ve resml mucibince 1000 adecl. platform pazarltkla yap· 
trrtlacaktrr. 

II - Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat teminah 553,50 liradrr. 
III - Pazarltk, 8/10/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kaba· 

ta§ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonundan yaptlacal,rttr. 
IV - :;lartnam~ler parastz olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven

me paralari!e birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. •M .• (6379) -Pa§abah~e Miisklrat fabrikasmda mevcud 600 aded bo~ bidon 8/X/937 
tarihine rashyan cuma giinii saat 10 da pazarhkla sahlacaktrr. isteklilerin, 
mah hergiin mahallinde gorebilecekleri ve pazarhk i~in de tayin olunan giin 
ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabata~ta Levaz1m ve Muba • 
yaat S.ubesi Miidiirliigundeki Sah§ Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

cB,> (6476) 
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Son e1kan son derece muessir K E 5 K i N K A~ E L E R i fi3Utme, grip, nezleye ve agnlara hire birdir. Bah~tekap• 
SALIH NECATI 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliiiriinden: -

Bu yxl Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin Ziraat, Baytar Fakiiltesine 
kiz ve erkek ve Orman Fakiiltesine valmz erkek paraSJz vanh. parah vatth ve 
yat1s1z talebe almacaktlr. Enstitiiye yaz!labilmek !~in a~aj;dakl ~artlara uy· 
mak gereklidir. 

1 - Tiirk tabiiyetlnde bulunmak ve lise mezuniyet lmtihamm vererek 
baka!oryasm1 yaptru$ veya lise oli(Unluk diplomasm1 alm1~ bulunmak !§zJm• 
d1r. (Bakaloryasml yapmaml$ veya Olgunluk diplomasml almam"l olanlar 
Enstitiiye almamaz). 

2 - tstanbul O'niversitesinin Fen Fakiiltesinden naklen gelecek olanlar 
orac'.a oln:duklan somestrlerden muvaffak olmu$larsa. ikisi kabul edilerek 
Baytar. Ziraat ve Orman Fakiiltesinln fi~iincfi somestrlerine ahmrlar. Ancak 
Baytar Fakiiltesine l(irenlerin bu fakiiltenin birinci ve ikinci somestrlerinde 
okunan Anatoml dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat fakiilteslne gl • 
renlerf,, ziraat stajm1 yapmalan gereklidir. 

3 - Enstitiiye gfrecek talebenin vasl 17 den a$ag1 ve 25 ten yukar1 ol • 
maz. Nehari talebe yiiksek ya$ kaydma bagh degildfr. 

4 - ParasJZ yatlh talebeden ertiklerinin liizum gosterdi~ beden kabi • 
liyeti ve saglamhklan hakkmda tam te$ekkiillii bir hastaevi kurulunun raporu 
laz1md1r. Bu raporlarda talebenin her tiirlii askerl hizmete kabiliyetll oldugu 
aynca tasrih edilecektlr. 

5 - Enstitiiye yanlan talebe lkl ay l~inde. veniC.en saghk ve saglamhk 
muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin liizum gosterdi~ beden kabiliyetinl 
giislermiyenlerin enstitiiden iii$!~ kesilfr. 

6 - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Ankarada Orman <;iftli~nde 10 
ay stai gormegl' mecburdurlar. Bu staj miiddetlnce talebeve 30 lira ayhk ve
rilir. Yatacak ~iftlikte paraslZ saglamr. (Staiver talebenin vemesi ve i~mesi de 
Enstitiice sagland11!1 takdirc'.e kerodilerine ' bu 30 lira verilmez.) 

7 - Paras1z vab talebesinden stal veya okuma deVTesi i~inc'.e her ne se
beble olursa olsun kendiliginden stajm1 veva tahsilini bJrakanlardan ve:va ce
zaen ~tkanlanlardan hiikilmetce vap1lan rnasraflan 5divecekleri hakkmda ve
rilecek niimune:ve gore noterlikten tasdiklt blr kefaletname ahmr. 

8 - Enstitiiye l(irmek istiyenler vukar1da vaz1h rapordan ba~ka nfifus 
k.§g1dm1 a~1 k3J(Jdm1, polis veya uravlardl'tn alacaklan ozl(idim k~I!Jdm1, orta 
ve liselerd~ ~ti:irmii~ olduklan siiel dersler hakkmdaki ehlivetnamelerl Ul$11 • 
rilere!t el vazJlarile yazacaklar1 ,Pullu bir dilek~e ile ve alb tane fotografile 
birlik!P dog-ruca Ankarada Yiiksek Zlraat Enstitilsii Rektorliil!iine ba$VUrur
lar. Talibler dilekcelerinde hanl(i fakiilteve kayid olunmak lstediklerln! bildlr
melidirler Aksi takdirde dilekceler hakkmda bir muamele vaPJimaz. 

9 - Pnlsuz veva usulii dairesinde pullanmarnl$ olan ve 8 ncl maddede 
yazth kaodlarm ilisik olmadfitl dilek~eler gelmemi~ say1hr. Ve bunlar hak -
kmda hi<;bir muamele vap1lmaz. 

10 - Birlnci ve sekizincl maddede yazth veslkalarla vaktlnde ba$ vu • 
ranlar arasmdan pek iyi ve !vi derecelt olanlar terclh edillr. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve ba$VUrma tarihlerine l!llre 
s~ilirler Kac!.ro dolmad1lh takdirde orta dereceltler de ba$VUrma SJraSJna j!O
re ahnabilirler. Aynl $erait altmda llseden fen kwmndan <;tkacaklar tercib 
<liunur. 

11 - Cevab lstiyenler aynca pul gondermelidlrler; 
12 - Ba$vurma zamam agustosun birlncl giinfinden eylilliln 30 uncu l!fi• 

nil ak~amma kadardtr. Bundan sonrakl ba~vurmalar kabul edllmez. 

Djvarbekir .. 

Kazas1 

Merkez 
• 

Erg ani 
Osmjrniye 

• 
Bismil 
Silvan 

• 
Merkez 

• 

Kovfi 

Karaba$ 
Sail 

Merkezi 
Harbete 
Anber 
Merkez 
Aslo 
Kabi 
Yenik5y 

Vila yeti 
iskan 

c229S. (4643) 

Miidiirliiaiinden: -Tip! Adedl Bir evin 
bed eli 
476.14 
465.10 

Yekilnu 

3 50 23807.00 
.23-255.00 ' · ' 

'3 • v •5Q· 

..• -{l 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

~.15~ ,, 630,21:: ~r 1 ,,r~~~~ 
35 520.21 18207.35 
80 583.21 46656.80 
15 590.90 8863.50 
35 451.63 17207.05 
12 456.52 5478.24 
' 6 456.52 2739.1!_ 

<~8 155742.21 
1 - Pazarhk miiddeti 16 eylillde bittigl halde talib <;tkmad1gmc'.an do

lay! Heyeti Vekilenin 19/12/935 tarih ve 3711/2 saY'h kararnamesine tevfikan 
on bes giin miiddetle veniden pazarhkla miinakasaya GJkanlan yukanda ya
zih dokuz merkezdeki 298 giicmen evinin bfrincite~rinin dordiine musadif pa
bartesi giinii saat on ikide !hale olunacak!Jr. 

2 - Taliblerin bu miiddet i<;inde her merkezdeki evlere k5y bekoy veya 
ookuz merkez i~in birden peyleri kabul olunur. 

3 - Miiteahhidli.i(e talib olanlarm ~imdiye kadar en az 10,000 lirahk i$ 
yapt1klarma dair vesaiki ve koyacaklan peylere ve alacaklan evlerin bedeli 
kesiflerinin rniktanna gore ihale giiniine kadar kanuni teminatlarrm Malsan
dJgma ya!Jrm1~ olmalari elzemdir. 

4 - Pnzarh.i(m son karan D. Bekir !skan Miidiriyetinde yapliaca/tmdan 
seraiti ii./!renmek ve usulii dairesinde suretlerini almak istiyenler B. Bekirde 
fskan MiidiirliiiHine ve Kazalarda Bismil, Ergani Osrnaniye, Silvan Kayma· 
kamhklanna miiracaat edebileceklerdir. (6332) 

EKSiL TME iLANI 

Konva IIi Kiiltiir Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan is: Konyada tplikt;i camii tamiridir. 
2 - Kesif bedeli 10029 lira 28 kuru~tur. 
3 - Eksi !tme kapah zarf usulile, 
4 - Eksiltme miiddeti 11/9/937 tarihinden itibaren 30/9/937 tarihine 

kadar yirmi giindiir. 
5 - Mm·akkat teminat 752 liradJr. 
6 - ihall' 1/10/937 tarihine rashyan cuma giinii saat on be$1e Konya 

Hiikilmet Doiresinde Kiiltiir Direktiirliij(ii makammda yapllacaktJr. 
7 - 1steklilerin. teklif mektublanm ve 2490 numarah kanun mucibince 

Ticaret OdasJ vesikasm1 ve Naf1a Vekaletinden 937 y!lt i~in almmts ehliyeti 
fenniye "esikasm1 ve bu gibl isleri yapllgma dair muteber belgesiyle birlikte 
752 lirahk muvakkat teminat makbuz ve:va mektubunu a!tmc1 maddede yaz1h 
giinde !hale ~~a tin den en az bir saat evvel Kiilti.ir Direktorlii_giine makbuz mu
kabilinde verilmi~ olmalan sartbr. Posta ile giinderilecek mektublarm nihayet 
ihale saatine kadar Ki.iltiir Direktorliigiine "elmis olmas1 ve d1s zarfm miihiir 
mum"e iyi"e kapanml$ bulunmas1 lanmdJr. Postada vaki olacak taahhur kabul 
edilemez. 

8 - Kesif evrak1 ve fenn! ve eksiltme $artnamelerl ve mukavelename 
hergiin Kony;, Eski Eserler Mi.izesi Direktiirli.igunde goriilebilir. Haricde bu· 
lunanlara sarih adreslerile pasta iicretini giinderdiklerinde kendilerine yo!· 
lanJr. (6146) 

Bolvadin 
(22800) lira bedeli ke~ifli yetmiser beygir takatmda buhar Jokomobilll 

kazam1z elektrik tesisati 20 giin mi.iddetle kapah zarf usulile 10/9/1937 tari
hinden itibaren eksiltmiye konulmu$!Ur. 

1 - !hale 30 eylill 1937 persembe giinii saat 16 da Be!ediye Enciimenin
de yapllacaktlr. 

2 - Talibler ihale saatinden evvel % 7,5 muvakkat teminat paras1 (1710) 
liray1 ya nakten veya muteber bir banka mektubile teklif mektubunu Belediye 
Enciimeni Iiyasetine vermeleri $Srttlr. 

3 - Eksiltmiye istirak eden miiteahhidlerin bu gibl elektrik teslsi 1$ • 
lerini muvaffakiyetle ba~ard1klarma dair ehliyet vesikalarml lbraz etmeleri 
sarttlr. 

4 - Naf1a VekaJetinden musaddak elektrik ve tesisatl fennt sartname 
ve projesi Belediyemizde mevcut olduj;mdan bu hususta izahat almak isti • 
yen talibler hergiin Belediyeye mi.iracaatle ogrenebilirler. 

5 - Miiteahhi<l ihaleyi miiteakib muvakkat teminat paraSJm % 15 e 
iblaga ve hususi ve umumi ve fenn! $artname hakkmda noter mukavele se
nedi verecegi ve biliimum masarifi sairesinln mtiteahhide aid old\lgu i!An 
olunur. (6144) 

Denizyol!ar1 
SARA~HANE BA,INDA HORHOR CADDESiNDE 

trkekler ktsmr: IV. iinirpa~a kona~nda - Krzlar krsm1 He ilk krsm1 : Y eni yapJian binada 
I~LETMESI 

Acentalt~r1· Karnkilv KOnriihas1 
TeL 42862 · Sirkeci Miihfirdarzade 

H• n. Tel 22740 
E:~!K HA YRiYE LiSELERi ~~~~~~ 

iSKENDERUNLU 
MERSiN POSTASI 

Ana . Ilk · orta · lise kiSlmlanm havld.lr. Fen ve edebi vat kollan vardtr. Ilk SJmflardan ltlb.aren ecnebl Usaru 
mecburidir. Miinirp8$a kona~ erkekler klsmma. Miinir pa$a konai!J ltar$1Smda levH bir liseye IAzun olan biltli!l 
mii$temiliit! havl biiyiik bahcell venl yapllan bina da loz lisesile ilk k1sma tabsis edilmi$!ir. Kl.zlar Josmmda 
tedrisat tamamile avru:ilr. Neharl talebeden arzu edenler mektebin hususl otobiisile naklolunurlar. Kavld mua • 
melesine ba$1anm1$1Jr. Hergiin sa bah. saat 10 dan ak$am 5 e kadar miiracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

28 eylillden itibaren Sirkeciden 
sah giinleri saat 10 da kalkacak 
Mersin postalafl programlarma ila
vetm lSKENDERUNA kadar gi • 
deceklerdir. (6487) 

istanbul 5 inci N oterliginden: 

Yatlh 80 G A Zi (;i LiSELE Ri Yat1s1z 

Taksimde Talimhanede Saranga a · 
parhmamnm 1 numarah dairesinde 
mukim Bohor Refael oglu Salamon Sa· 
ranga ile Galatada Kuledibinde Guakil 
aparllmamnm 2 numarah dairesinde 
mukim Yuda Levi Kalan klz1 Mazalto 
aralannda akdeyledikleri evlenme ile 
birlikte mallanmn sureti idaresi hak -
kmda mal birligi usuli.inii tercih ve ka· 
bul eylemi§ olduklanndan keyfiyet 
alelilsul ilan olunur. (244) 

Ku ve erkekler i~iD ayn boliiklerde : Aua • Uk • Orta - Lise S!Dlflari 

Ilk kasamdan itibaren yabanc1 diller 
Talebe kavd1 i~iu hergiio mektebe miiracaat edilebilir. lstiyeolere tarifname glluerilir. 

Arnavudkliy tramway caddesl : ~ifte saraylar. Telefon • 36.210 

Havayollar1 Devlet 

Taklit hitrblr. zaman 
aynl olamaz. 

Taklit benzerl 
demektir. 

KREM PERTEV 
bu ltlbarla en UstUn 

kremdir. 

istanbul 6 ncr icra memurlugundan: 
Dairemizin 37/2111 sa}'lh dosyasmda 

mahcuz ve paraya ~evrilmesine karar 
verilen kanape tak1m1 ve hah ve sair 

ev e§yast 4 te§rinievvel 937 pazartesi 
giinii sabah saat 9 dan itibaren ~ehza
deba~mda Kmktulumba sokag1hda 1 
numarah evde birinci a~1k arthrma su
retile sablacagmdan isteklilerin mez • 
kiir giin ve saatte yerinde haztr bulu -
nacak memuruna miiracaatleri ve sa • 
ll§ta k1ymeti bulunamadij(l takdirde 

ikinci arthrmanm 11 birincite~rin 937 
sabah saat 9 da aynl mahalde ve ayni 
§eki1de sahlacai(l U.in olunur. (255) 

i~Ietmesi 
Umum Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan !~: Ankara Tayyare Meydanmda Tayyare is
tasyonu binaSJ . 

2 - Ke$if bed eli~ 87056 lira 47 kuru$tur. 
,;. .,,a .. = Eksi!tme kapalr ZirL usuliie 'R6ttiriidiir. 

4 - Muvakkal teminat 5602 lira 82 kuru$tur . 
5 - ihale 7/10/937 tarihinde persembe giinii sa at 10,30 da Tayyare 

Meydanmdaki Umum Miidi.irliik binasmda yapllacak!tr, 
6 - Ke$if evrakt, ~artname ve mukavelename projeleri Ankarada Posta 

Umum Miidiirliigu binasmdaki ve istanbulda Karakoy Postanesindeki Hava 
yollan gisesinden ve izmirde Naf1a Miidiirliil!iinden 435 kuru$ mukabilinde 
almabilir. !steklilerin eksiltme ~artnamesinde yazili belgelerle muvakkat te
m~nat ve teklif mektublanm muhtevl kapah zarflarm1 nihayet eksiltme sa
atmden bir saat evveline kadar Umum Miidiirliige vermi$ olmalan Iaztrndtr. 
Posta teahhuru kabul olunmaz. c3469· (6325) 

Bolvadin · ~arhaybg1ndan: 
(4000) lira bedeli ke$ifli kazam1z yetmi$er beyglr kuvvetinde lki buhar 

lokomobilli elektrik santral binas1 20 giin miiddetle a~1k eksiltmiye konul • 
mu~tur. Eksiltme 10/9/1937 den ba$1ar. 

T ii r k Kad1nlarJ 

15 inci sene mezunlannm viicude getirdlklerl dild$ ve eli§lerl serglsi 
a~lld1. Umuma serbesttir. Giizel bl~ki ve diki§ giirmek istiyenlere tavsiye 
olunur. 

Yeni sene lcln talebe kaydt baslam11Jtlr. Di.ki~ bilenler I~ O.~er ayhk 
aynca ktsa devreli kurslar a~dm1$hr. Talimat ve prograrm gonderilir. 

Adres: Be$ik!8$ Akaretler. No. 87. 

T asfiye Halinde Bulunan Eregli ~irketi 

BiRiNCi iLAN 
Tasfiye halinde bulunan Eregli :;;irketi hissedarlan, ~aj(lda yazili ruz. 

namede miinderic maddeler hakkmda miizakere icraSI ve karar ittiban i~in, 
:;;irketin Ti.irkiyede, istanbulda, Galatada kain Osmanh Bankas1 binasi da • 
hilindeki merkezinde, 1 son te~rin 1937 tarihine musadil pazartesi giinii, sa· 
at on ikide, urnumi heyet halin& alelade i~timaa, Tiirk ticaret kanununun 
361 inci maddesile $irket dahilt nizamnamesi ahkamma tevfikan dave! olunur. 

Miizakerat ruznamesi: 
1 - !dare Meclisi raporu, 
2 - Muralob ve hesab miifetti~lerinin raporlan, 
3 - 1 son kanun 1937 tarihinden 30 nisan 1937 tarihine kadar ge~en 

miiddete aid bilan~onun ve hesablarm tasvibi, 
4 - !dare Meclisi azalarmm ibraSJ. 
Dahili nizamnamenin 25 ve 27 inci maddelerile Tiirk Ticaret kanununun 

371 inci maddesine tevfikan laakal yirmi be$ aded hisse senecl.ine malik olup 
hisse senedlerini, Umumi Heyetin i~tima giiniinden bir hafta evvel, istanbul
d~ gerek :;;irketin merkezine, gerek Osmanh Bankasma yabud Pariste Me • 
yerbeer sok~mda 7 numarada kain Osmanh Bankasma tevdi et~ bulu -
nan hissedar umum! heyet i~timama i§tlrak edebilirler. 

IDARE MECLtst 

iKiNCi iLAN 
Tasfiye hallnde bulunan Eregli :;;trketi hissedarlar1, a$ag,.da yanh ruzna

mede miinderi~ ma&leler hakkmda miizakere icras1 ve karar ittibaz1 i9in, :;;ir
ketin Tiirkiyede, lstanbulda, Galatada kain Osman Bankas1 binas1 dahilindeki 
merkezinde, 1 son te$rin 1937 tarihine musadif pazartesi giinti, saat on iki bu-
9Ukta, Umum! Heyet halinde i~timaa, Tiirk Ticaret kanununun 861 ve 455 in· 
ci maddelerine tevfikan davet olunur. 

Miizakerat ruznamesi: 
1 - Bir Tasfiye memurunun tayinl keyfiyetinin tasvibi, 
2 - Ta!diye meclisi raporu, 
3 - Murak1b raporu, 
4 - Tasfiyeye giri~ bilan9osunun ve 1 may1s 1937 t•rihi itibarile tanzim 

edilen hesablarm tasvibi, 
5 - Bir murak1b tayini, 
6 - Hesab miifetti$leri tayini. 
Dahili nizamnemenin 25 ve 27 nci maddelerile Tiirk Ticaret kanununun 

371 inci maddesine tevfikan, Jaakal yirm.i bes aded hisse senedine malik olup 
hisse senedlerini, Umumi Heyetin it;tima giiniinden bir hafta evvel, istanbul· 
da gerek Sirketin Merkezine. gerek Osmanh Bankasma yahud Pariste Me • 
yerbeer sokai!Jnda 7 nurnarada kain Osmanh Bankasma tevdi etml~ bulunan 
hissedar Umum.i Heyet i~timama i~tirak edebilirler. 

TASFIYE MECLiSt 
1 - !hale 30 eylu! 1937 persembe giinii saat 14 te Belediye Enciimenin- I 

de vapilacaktJr. istanbul Universitesi Artbrma ve Eksiltme 
2 - Talibler ihale saatinden evvel % 7,5 teminatl muvakkate paras1 • 

(300) liray1 ya nakten veya muteber bir banka mektubu ile tediye ve ehliyet Pazarltk Komisvonu Oanlari 
vesikasmJ ibraz etmeleri ~arttJr. ;.•••••••••••••••••••••••••••••• 

3 - Elektrik santrah binas1 Belediyemiz& mevcut fenn! ve hususi ~art· 1 _ Muhammen bedeli 2063 lira tutan Eczac1 okulu i~in almacak !abo· 
name ve phinJ rnucibince yapJlacakbr. ratuar te1aze ve vezinleri 7/10/937 per$embe giinii 'Oniversite Rektorliigiinde 

4 - Miiteahhid ihaleyi miiteakip muvakkat teminat parasuu % 15 ~ fb. ihale edilmek iizere aq1k eksiltmiye konulmustur. 
lag ve noterden mukavele senedini yapllrmaga mecburdur. , 2 - Taliblerin 2490 say1h kanunda yazl11 belgelerile beraber 155 lirahk: 

Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin hergiin Bolvadin Belediye Ri· muvakkat teminat vermeleri Iazrmdtr. Liste ve ~artn3II)e hergiin Rektiirliikte 

yasetine mi.iracaa!leri ilan olunur. ll••••••••••••(ii6iilit45iii)--~~~bliriiiiiiliiUrii. _____________ •••••••••••lllllli(•62•6il5·)· 

ARANIYOR 
Kar•deniz sahil viliy«"t eriPin bi
rinde biiyiik valide vaziyetinde kal
mak (izere frans11ca bilen ihtiyar 

"e kimse-si2 bir kadJna ihtiyac vardu 
Miita<"at: Emioiinii Arpat:Jiar 

Han No. 16 

BLACK SEA SlATE STEAMSHiP liNE 
1ST ANBUL • PiRE • HA YFA 

arasmda muntazam pasta 
FRANZ MER!NG vapuru 29 eylill 

c;aqamba giini.i saat 20 de Galata nhll· 
mmdan kalkacakhr. 
Yolcu biletleri fiatlan Lira 
Hususi mevki ri.isumile 13,38 
3 iincii SJmf yemek ve ri.isumile 8,73 
3 i.incii s1mf yemeksiz 6,90 

Tafsilat i~in Galatada Hovagimyan 
hamndaki G. SCHEMBRi ve mahdumu 
(halefi G. Schembri) acentahgma. Te· 
Jefon: 42653 veya Galatasara}'lnda 
NATTA seyahat acentasma rniiracaat. 

Telefon: 44914 

Mav10 sonuoda hastalanan 

Dr. HAZIM PEKiN 
1 Birincite~riodeu itibareu has· 

bl:orl1nt kabule ba$hyacakhr 

Sahtb ve Bt1$muharrtrt: l'unue Nadr 

Umuml nernyatt l<lara ede11 i'<UI ftteT' 

Mtldtlrl!: Hikmet Miinif 

cum/iu!'4'ec matbaa.n 

• 

lst2n~:!! I! ~ v r i "' :i It " .I i II a " .... J ............... ..,. ICnmi~unnnndan· 
•• vII • "I v .... II • 

D. No. Semti ve mahallesi 

492 

3001 

3793 

4115 

4585 

4861 
4988 
5090 

6290 

6387 

7209 

7941 

F ener Abdisuba§l 

Beyoglu Kalyoncukullugu 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Kuzguncuk 

Aksaray Langa fnebey 

Boyac1koy 

Erenkoy 

Bebek 

Bostanc1 

Bebek 

Haskoy Kiremidciah
me~elebi 
F ener Abdi~uba§l 

Fener cad. 

Tevfik ve 
Fesliyen 

E: Bilezik 
Y: Yenikafa 
E: Hac1kaymak 
Y: Mente§ 
Mirahorhamarru 

Altmc1 

Bakkalkoyiiyolu 

Kii~iikdere 

<;:atal>;e§me 

E: Osmanbey 
Y: Ehram 
E: Sinagon 
Y: Aziz 

F enermeydam 

Emlak No. 

E:316 Y:284 

E:21-23-25 
y: 27.6-

No.taj: 27-27 / I 
E: 60 
Y: 58 
E: 12 

E:5-7 Y :5 

Y: 23 
3004/22 

E: 45 
E: 15 Mii. 

harita: 68. 
E:74 Mii. 

E: 37-39 
y: 41-43 

2 

Yukanda evsafl yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sab§a ~lkanlmi§Iir. 
pazartesi saat 14 tedir. Sab§ miinham an gayrimiibadil bonosiledir. 

Cinsi ve hissesi 

lradh arsa 

Arsanm 7/24 his. 

Arsa 

Arsanm Y2 his. 

Hisseye gore 

muhammen K. 

3920 Kapah 
zarf 

100 A~1k 
arttJrma 

100 » 

230 » 

Ostiinde odalan olan diik- 500 » 
damn 7 nurnarah mahalli-
nin 6/12 ve 5 numarah ma-
hallinin 44/ 120 tam ve bir 
sehimin 2/3 his. 
Arsa 

Arsa 

Tarla 

Arsa 

Arsamn 3/12 his. 

Arsa 

Ah1ab diikkamn 
750!1200 his. 

160 » 
100 » 
160 1> 

160 » 

200 » 

110 » 

130 » 

1haleleri 11110,1937 tarihine dii§C'n 



HASAN 
BRiYANTiNLERi 
Kad1n ve erkek 

i~in yags1z renkli 
ve beyaz adraga· 
na ve yagh ve likid 
nevileri. 

Sa~larda yumu
~khk ve parlakhk 
ve diizgiinliik te

min eder. Kavanoz 

ve 'i'e i~inde kii
~iik 35, biiyiik 50 
kurus. 

' 

BUtUn l&tlrablar•n ~aresl 

SEFALiN 
Akhmzda tutaca&'Jmz ve 

cebinizde ta~1mamz 
laztmgelen yegane ilac 

S E FA L i N' dir. 

Bas, Dis, Adale, 
Romatizma • agnlan ii§iitmekten husule gelen 

K~nkllklar, nezleyi, gripi 
derhal ge~irir. 

llik ve 121ik ambalajlanm 
her eczaneden araym1z. 

Zonguldak Valiliginden: 
Zonguldak Vilayeti i~lnde Eregli - Devrek yolunun 1 :r 500 - 27 ~ 000 

kilometreleri arasmda yaptlacak 23956 lira 48 kuru~ ke~if bedelli §ose esaslt 
tamiri i~i kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltmesi 13/10/937 ~ar~amba giinil saat 15 te Zonguldak Vilayeti 
Daimi Encilrneninde yaptlacaktrr, 

Eksiltrne §artnamesi ve buna milteferri diger evrak 120 kuru§ mukabi
linde Zonguldak Nafla Mildilrlill\ilnden almacaktlr. 

Muvakkat teminat 1797 liradlr. Eksiltmiye girmek lstiyenlerin Resmi 
Gazetenin 3297 sayl11 niishasmda ~1kan talimatnameye tevfikan Nana Ve -
kaletind.en almm~ milteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 
ylimda a!tnm~ vesika ve rnuvakkat teminatlarile birlikte teklif mektubla· 
r1m yukandaki giinde !hale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Dairn! 
Enciimen Reisligine vermeleri ilan olunur, {6313) 

istanbul Giimriikleri Ba,miidiirliigiinden: 
1889.2 safi slkletinde §e~erll saklzh jikletlerin kapah zarf usulile sati~ 

ilam Tecim gazetesinin 24/9/937 giinlil niishasile ilan edildiltlni ve ihale giin
lerinde aynca kii~ilk sati§Iar oldugu. {6367) 

Tefviki Sal'ayi Bayanlar Bi~ki Diki~ 
YURDU DiREKT6RLfiC'ONDEN: 

Goznurile Tiirk zevkinin ince eseri olan sergimiz a~tltm§!Jr, 
. .~urdumuza d~varn edecek bayanlar az zamanda yiiksek bir san'at 

bilg!Sl, kazanclt brr hayat sermayesi edinirler. Mezunlarrm1z resmi irn
tlhanlarda parlak rnuvaffakiyet kazanmi§lard!I'. Sergirnizi gorilniiz prog
ramrmlZI alm12. 

C::ar§Ikapl Tramvay dnral!'I kar§ISI. Telefon: 22994. 

Zonguldak Valiliginden: 
Zonguldak Vilayeti l~inde Bartm - Safranbolu yolunun 0 + 000 -

18 :r 000 kilom_e~~l~ri arasmda yapllacak 42799 lira 08 kuru~ ke~if bedelli 
~ose esash tamm 1~1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 
13/10/937 ~ar~amba giinil saat 15 te Zonguldak Vilayeti Daimi Enciimeninde 
yap1lacaktrr. 
. Eksiltme ~artnarnesi ve buna milteferri diger evrak 214 kuru~ mukabi

l•_nde Zonguldak Naf1a Mildilrliigilnden almacaktrr. Muvakkat teminat 3210 
liradrr 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi gazetenin 3297 sayl11 nilshasmda 
~~kan ta~ma~ameye tevfikan Naf1a Vekaletinden almml§ miiteahhidlik eh-

1 liye! vesikasile Ticaret Odasm<l.an 937 yilmda almm1~ vesika ve rnuvakkat 
t~mmatlarile birlikte teklif mektublanm yukar•daki giinde !hale saatinden 
brr saat evveline kadar Vilayet Dairni Enciimen Reisligine vermeleri ilan 
olunur. (6314) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 

Sabnalma Komisyonundan: 
Mekt_e~_in yatakhane lhtiyaCI i~in (400) aded yatak ~ar~an ve (600) aded 

yashk yuzu a~Ik eksiltme ile almacaktrr. Yatak ~ar~afmm beherinin mu -
hammen ~edeli 1,65 ve yastlk yiizilniin 0,31 kuru~tur. llk teminatlan {64) Ji. 
radrr. Eksiltmesi ~/!0/~937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te yaplla . 
cakt_lr .. ?artnarnesm1 g~:rn.~k istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye gireceklerin 
b~ll1. gun v~. ~aatte Gumu~suyunda Mekteb binas1 dahilindeki Komisyona 
muracaatlen ilaJl olunur (6102) 

CUMHURIYET 

-HASAN 
SAC SABUN 

u Bir bahar sabah1 kadar oUzel ! 
c;unki.i her ,eyden 
evvel sabah, ogle 
ve ak~am gi.inde ile yalmz sa~larmiZI 

yikaymiZ. 

ODOKiNiN 

HASAN 
ile her sabah ve gece 

sa~larmiZI IslabniZ ke -

pekler zail olur. Mik -

roblar oliir. Kasmb kal-• 

maz, sa~larmiZ uzar ve 

yumu~ar. 

Sa~larmiZ bu suret

le mutlaka kurtulur. -
KANZUK 

OKSURUK $URUBU 

En muannit oksilriiklerle Bron§it, :Astm, ve Bogmaca oksiiriigilniin 
kat'i ilacidrr. Gogiisleri zaylf olanlara vikaye ed.ici tesiri §ayaru 

dikkattir. Biitiln eczanelerde bulunur. 
l NGt L t Z KA N ZUK EC Z ANESf 

Beyoglu, istanbul 

Antalya Harita Plan 
Birligi Ba,kanhgindan: 

Antalyaya bagh Akseki, Alanya, Serik, Korkuteli, Manavgat, Ka~. Finike, 
Ehnah kazalarmda 420 - 480 hektarhk halihazrr haritalarmm yaptmlmas1 
i~i Beled.iyeler !mar Heyeti Fenniyesince tanzirn olunan §artname dairesin
de eksiltmiye ~lkarllml§tll'. 

1 - Yap1lacak haritalarm muhammen bedeli meskftn arazinin hektar1 
yirmi, agac;hk, ta~hk veya diiz arazinin hektan on be~ lirad1r. 

2 - Miinakasa kapah zarf usulile 2490 sayi11 kanun mucibince icra olu
nacaktrr. 

3 - Muvakkat teminat ak~esi 540 liradlr. 
4 - Miinakasa milddeti 45 giin olup ihale 21/10/1937 tarihine musa

dif per§embe giinii saat on be~te Antalya Belediye dairesinde icra edilece -
i!inden tekliflerin ayni giinde saat on ikiye kadar Antalya Belediye daire -
sind.e Harita Birligi Riyasetine makbuz mukabili tevdi olunacaktlr. 

5 - Posta ile gonderilen teklif mektublan iadeli taahhildlii olmas1 la
Zimdir. 

6 - :;>artname paras1z olarak Antalya Belediye Dairesinden ahnabilir. 
(6224) 

Mektep, hastane ve bilumum resmi 
ve hususi mUesseselerin ihtiyac1 olan 
yUn ve pamuk baHaniyel erle yatak 
~ak1mlar1n1n her ~e,idi magazalar1 
m1zda mevcuddur. 

Sultanhamam 4 - Beyoglu 376 Tel : 20625 

BURSA PAZARI : Hasan HUsnU 

Yuksek Miihendis Mektebi Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmiye konan 
mrvaddm cinsi 

Beyaz peynir : 
~ar » : 

Miktar1 
2500 K. 
2000 K. 

Tahmin 
fiat1 
40,00 
60,00 

Un 1 5000 K. 17,00 
M akarna t 1500 K. 31,00 

Pey 
ak~esi 

165 L. 

Eksiltme T. Giin ve Saati 

13/10/937 Car§amba 14 

trmik 1 500 K. 17,50 116 r;, 13/10/937 Car§amba 14,30 
Pirincunu 1 250 K. 18,00 
s~hriye , 300 K. 31,00 

Mektebin 937 mali senesi nihayetine kail.ar lhtiyac1 olan yukanda cins, 
miktar, muhammen bedel ve ilk temina!I yazl11 erzak a~Ik eksiltmiye konul
mt.:~tur. Eksiltmesi hizalarmpa gosterilen giin, tarih ve saatte yap1lacaktrr. 
Sartr.amelerini gorrnek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye girmek istiyenleriD 
b~lli giin ve saatte Gilmii~suyundaki mekteb binas1 dahilinde toplanan Ko
misyona milracaatleri ilan olun~ .(6419). 

3 defa 

RADYOLiN 
Kullanarak difleri
n in saglamhg1n1 ve 
goz kamaft•ran par· 

lakhg•n• kazand1 

RADYOLiN . . 

Biitiin di§ ve di~ etleri i nza ariD! giderdikten 
ba~ka a~u kokusunu izale eder, a tJzdaki mik
r oblan t e mizliyerek a1hhatin ve giizelli t in ay• 
nasi olan atu bir konca gibi g ilzelle,tirir. 

Sabah, ogle ve ak~am giinde 3 defa -
Zonguldak Valiliginden: 

Zonguldak Vilayeti i~inde Safranbolu - Ara~ yolunun 0 :r 000 - 7 + 804 
kilometreleri arasmda yaptlacak 16280 lira 02 kuru~ ke~if bedelli ~ose in§aau 
i§i kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltmesi 13/10/937 ~ar§arnba giinii saat 15 te Zonguldak Vilayetl Daimi 
Enciimeninde yapilacaktlr. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna milteferri diger evrak 82 kuru§ mukabi· 
Iinde Zonguldak J'!afia Mildiirliigiinden ahnacaktrr. 

Muvakkat teminat 1221 lirad!I'. Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmi Ga· 
zetenin 3297 sayili niishasmda ~Ikan talimatnarneye tevfikan Naf1a Veka
letind.en al~ miiteahhidlik ehliyet vesikasile Ticaret Odasmdan 937 y1• 
hnda almm1~ vesika ve rnuvakkat teminatlarile birlikte teklif rnektublarllll 
yukar1daki giinde !hale saatinden bir saat evveline kadar Daimi Encilmen 
Reisligine vermeleri ilan olunur. {6310) 

Tek, fakat kat'i ~are 

edenlerden sorunuz ! 
Ba~, di~, adale agnlarile ii~iitmekten miitevellid bii· 

kar~1 yegane miiessir tedbir bir ka~e 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri 

yormaz 

lcahinda giinde 3 ka~e ahnabilir. 

Yiiksek Miihendis 
Okulu Direktorliigiinden: 

Eksiltmiye konan Tahmin Pey Eksiltme Giinil ve 
e~yanm cinsi Miktan fiah ak~esi tarihi saati 

Gomlek 296 aded 183 Ku. 
Fanila 444 • 36 • 
Mendil 888 • 14,50 • 
Don 444 • 52 • 129 Li. 18/10/937 Pazartes! 
Havlu 296 • 27,50 • 
C:orab 592 ~ift 25 • 
Pijama 148 tak1m 285 • 

Mektebimiz okullarma verilmek iizere yukanda cins, miktar1, muhammen 
bedel ve ilk teminah yaz1h 7 kalem ~arna~1r a~Ik eksiltmiye konmu§tur. Ek· 
siltmesi yukanda gosterilen giin ve tarih ve saatte yapllacaktrr. Sartname • 
sini gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye girmek istiyenlerin belli giln 
ve saatte Giimii~suyundaki mekteb binas1 <l.ahilinde toplanan Komisyona mii
racaatleri ilan olunur. (6552) 

~E·KTA PAT I 
' 

•• 

Basur memelerinin ANTiViRUS ile tedavisi 
I~ ve d1§ basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlii 
iltihaplannda, cerahatlenmi§ tistiillerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle §ifa)'l temin eder. 

~ark lspen~iyari Laboratuvan, Istanbul 


