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Bugiin eseleleri 
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mesele etrahnda miihtelif meV2ulara 
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KANAAT KiTABEVi 

Siimer Bank1n 
son bilan~osu 

oniinde 
Qu bilan~onun tahlili gozleri
lllizin onune goniillerimize 
in§irah veren hakikatler koy· 
lltu§tur ve koymak yolundadtr 

~ vvelki gun Ankarada Sumer 
~ Bankm umumi heyeti topla· 

I 
narak muessesenin 1936 y1lma 

<id ~ah§malan neticeleri gozden gec;iril
ltti§ ve ileri suriilen mutalealara kar§J 
tkonomi Bakanmm Celal Bayann uzun 
Ve k1ymetli izahlan dinlenerek idare mec· 
lisinin raporu kabul olunmu§tur. Sumer 
Bankla beraber onun me§gul oldugu 
~ok ehemmiyetli endustri i§leri bizzat 
kendi eserleri oldugu ic;in Ekonomi Ba
kanlrnJZID Bankay1 ve bilhassa onun fa
aliyetlerini kuvvetle mudafaa eden izah· 
Ian pek yerindedir. Celal Bayar hi~ yok
tan yarahp yuriiterek saglam temelleri ve 
lnemlekete dalbudllk salan bi.iti.in te§ek
kiil!erile gene kendi yeti§tirmesi kudretli 
tl!ere tevdi ederek bJrakt1g1 h BankasJ 
abidesinden sonra daha ehemmiyetli ve 
daha §ami! milli davalann halline davet 
0lunmustur. Siimer Bank muesseseleri bu 
davalardan bir cuz' dur. Filhakika Siimer 
~ank herhangi bir Banka olmaktan ziya
de Turkiyede milll endustrinin en li.izum
lq bran§lanm en rasyonel §ekillerde kur· 
lnaga memur ve miiekkel biiyiik bir devlet 
illiiessesesidir. Bu Bankanm bilan~osun
da ehemmiyeti haiz olan mevzu para ha
teketlerinin kar ve zaran degildir, belki 
lnill! e:1diis~ri hareketlerinin millet ve 
lttemleket hayatmdaki tesirleri derecesi
<lir. Atatiirk Tiirk Ana .. ~ •asmm tecelli
Yatmi izah etmek i~tin. ~ir vakit biz 
bize benzeriz demi§ti. Ad1 banka olan 
Si.imer Bankm i§leri gozden gec:;irilirke~ 
de Biiyiik ;lefin ayni vecizesi habra gel
lllemek kabi! olmuyor, Coriiluyor Ki u
~er Bankm ba§armaga memur edildigi 
1§ler itibarile de biz bize benziyoruz. 

Siimer Bankm ~ah~ma sahasma dahil 
Ve §imdiden bir hayli kJSlmlan faaliyete 
~ec;irilmi§ i§ler Cumhuriyet Halk Partisi 
Ptogrammdan pek ehemmiyetli bir faslm 
~tbikah demektir. Biiyiik Sava§la Milli 
~~rtulu§ sonucu eld~ edil~ikten sonra 

lirk Ba§murahhasi Ismet Inoni.i Lozan
da c:;etin baz1 mucadeleler gec;irdi. Za
hirde bu miicadelelerin en miihimmi eski 
()smanh borclanna taalluk etmi§ gibi 
~iiri.induyse de hakikatte Tiirk Ba§mU
'•hhasi en buyuk zorlugun ve en sarp i§in 
\ilpitiilasyonlara ve neticelerine taalluk 

, tttigini ayan beyan gormekte idi. Garibi 
0'ada idi ki kar§Jdakiler ic:;in de en 
hhemmyetli nokta burada idi. Mesele 
ill1rlanmaga deger: 
Bizim Kurtulu§ Sava§Imlzm diger bir 

bd, da !stiklal Sava§1d1r. Ataturk i§e 
il.§larken programJ §oyle c:;izmi§ti: Ya· 

tall ve millet maruzu bulundugu ink1sam 
;e izmihlal belasmdan kurtulacak, 
illtat tamamile hiir ve miistakil ola

ka.k kurtulacaktu. Bu oliim dirim 
h~Vgasmm zaferle bitecek sonunda arhk 
k1<; kimse Turk milletine gozun ustiinde 
}~'n vard1r diyememeli, ondan sonra 

llrk vatanmda Turk hakimiyeti kayJd-
11~ Ve sarts1z cari olmahd1r. 
b Loz~na giden Tiirk Ba§murahhasma 
llnun haricinde bir sulh kabul ve imza 

bttirmek imkam olamazd1 tabii. Devletler 
11 kJsJmda daha ziyade uysal gori.inerek 

~aln1z adliye cephesinde muvakkat ban 
tedbir!er teklifile iktifa ettiler. ~ akat bu 
tolay kabulun, bu uysal hareketm arka 
~~.af,~da §U du§iinceler kayna§Jyordu: 
k llrhye gibi endiistriden mahrum, mali 
lldreti mahdud bir memlekette ne olsa 

~en b ·· ~· I k !a e orumuzun oteceg1 zaman ar uza -
say1lmaz! 

k Hakikaten kapitiilasyonlan lafzan 
d ald,rmJ§ olmanm hic;bir manas1 olmaz
~· eger bu kaldmh~m yerini biz Turkler 

add! ve manevi kendi milli yapJclhgJ-

i~ SAHiFELERDE 
3 ii.nciide: Son hahralar 
~ .. Halid Ziya U§akltgil 
s ~n~iide: Hikaye. 

IJ:lcide : Halk musikisinin seyyar 
6 radyosu 

beida : Ava ve avc1hga dair 
Bedri Ziya Aktuna 

Yakac1k mektublar1 
~ . . Mahmud Yesari 

lllc1de : Bugiiniin ve yarmm kah
ramanlan arasmda 

Kandemir 
a 

Telefon: Ba§mUharr1r ve ev1: 22366. Tahrir heyet1: 24298. ±dare ve matbaa lcsml 24299 - 24290 

Biiyiik $ef bugiin 
Trabzonda olacak 
Karadenizde yolculuk iyi gidiyor 

Emir Abdullahtn tesekkiir ve 
' 

yolculari tazimlerini sundular • 
temennileri • Karadeniz 
Kagizmanblarin daveti 

I zmir vapu- -
ru 9 haziran 
saat : 15,43 

, (Telsizle, hu-
1. susi)- Sarki 
( Erden Emiri 
i A.bdullah Ro-
' 1 manya vapu
\ rundan Cum-
1 h . . . 
~ urrerszmrze 
! cektiui bir tel 

• 

ni arzetti. 
lnebolu o

niiride kar§l· 
la§trgrmiz 
Karadeniz va 
puru yolcula -
rlndan tazi -
mat telsizi 
geldi. 

I, .~;z telgrallo 
1 Tiirkiyede 
; gordii~ii bii -

Kaiizman
ltlar bir telsiz 
tell(ralla Ata
tiirkten Ka -Ulu Onderi Trabzona gotiirmekte olan izmir vapura 
iizmant da 

§ereflendirmelerini niyaz ettiler. , yiik hiisnii kabulle samimi ve semih ikram-
lara kar§r te§ekkiiriinii ve Atatiirke srhhat, 

. afiyet ve Tiirkiyeye saadet temenniteri-
DeniZ; iy~dir. Yarm saat on be§te Trab- 1 

zona. v_arrlryor. Rl D VAN j 

Liibnan devleti Meclisin diinkii" . i~timai 
Cumhurreisi 

Sthhive V ekili Suriyede ~1kan veba Bugiin ,ehrimizden ge-

icin hududda ' abnan tedbirleri anlattJ ~erek Avrupaya gidecek ..,. 

Telsiz kanun layiha~ile Ank:arada T1b Fakiiltesi 
. kurulmas1 ve yeni be, kaza tesisi layihalari 

miizakere ve kabul edildi 
Ankara 9 (T elefonla)- B.M. Mec

lisinin bugiinki.i toplanhsmda mi.izakere
ye ba~lamrken soz alan S1hhi ve ic:;timai 
Muavenet Vekili Doktor Refik Saydam 
§U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Miisaade buyurursamz cenub 
hududumuzda, Suriye dahilinde vukua 
gel en zaturreeli veba vak' alan hakkmda 
aTZJ malumat ederek aldJgJmJz tedbirler
den bahsetmek istiyorum. 

30 may1s 937 de Urfa valiliginden 
gelen bir telgrafta Resiilayn cenubunda 
bir a~iret efrad1 arasmda salgm bir hasta
hgm zuhur ettigi ve tetkikata devam et -
tikleri bildiriliyordu. Ayni gun ogleden 
sonra aldJgJmJz bir telgrafta bu hastahgm 
zaturreeli veba oldugu, bu yuzden §imdi
ye kadar 15 ki§inin oldiigii, Yiran§ehir 
ve Haran kaymakamhklimna da bu hu • 
susta malumat verildigi bildirildi. 0 gi.in 
pazara tesadiif ediyordu. Biz 31 may1sta 
a§agJdaki tedbirleri ald1k: 

Evvela Urfa ve Mardin vilayetleri 
dahilinde, Dicle ve Fnat nehirleri arasm
daki hududun, umumi h1fZ1SSJhha kanu -
nunun 55 inci maddesine istinaden derhal 
kapahlmasJ emrini verdik. Ayni zaman
da hudud uzerinde umumi tekayyiidat 
yap1lmasJ ve S1hhiye mudiirlerinin hudud 
civarmda bulunan koyleri dola§arak 
mevcud s1hhiye memurlarmm ve icab e
den doktarlann da bu i§ ic:;in derhal hare
kete getrilmesi emrini verdik. Ankarada 

Sihhiye V ekili Refik Say dam . 

da bilumum makamatJ. resmiyeyi haber .. 
dar ederek bu hususta memurini 'aidesini 
miiteyakk1z bulundurmalanm rica ettik. 
Ayni gunde Paris beynelmilel hJfzJssJhha· 
ofisini haberdar ederek kendilerinin bu 
hususta bir malumatlan olup olmadJgmJ 
sorduk. Hariciye Vekaletinden rica ettik, 
Suriye hi.ikiiumetinden bu hus~sta malu
mat ahnmasm1 istedik. Ayni zamanda 
Vekaletiniz Haleb konsoloslugundan 
kendisinde mevcud olan malumatJ bildir
mesini rica etti. Ayni giinde burada 
merkez hlfms1hha ikinci direktori.imi.ize 

[Arkast Sa. 4 sutun 4 te] 
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mJZla dolduramasayd1k. Ne hacet, eger has on bir, on iki yJid1r fasJ!asJz hiikumet 
modern bir hayata inhbakta Atati.irk reisligimizi yapan ayni vatanda§tiT ki Lo
rehberligile gosterdigimiz kabiliyeti orta-~ zandan evvel ve sonra Ataturki.in sag 
ya koyamasayd1k adli kapitiilasyonlann kolu oldugu bugiin yalmz Turkiyenin 
kalkmasJ bile manasiZ kahrd1. En kolay degil, arhk bi.itiin di.ii}Yanm bildigi bir 
samlan iktJsadi ve mali k1s1m ise elbette hakikat olmu~tur. 
digerinden c:;ok daha zordu. Amlarla de- Belki faydas1z sayJlamJyacak olan bu 
vam etmi§ bir ihmal ve sukutun halkm1 mukaddemeden sonra parti program1m1· 
adeta yalmayak ba§Jkabak bJrakt1gJ ha- zm ehemmiyetli bir fashm tatbikata ge
rab bir memleketi Avrupanm dev gibi ~irmege memur Siimer Bankm ve onun 
ilerilemi§ terakkilerinin tasallut ve tazyi- miiesseselerinin ne demek oldugunu daha 
kmdan kurtarabilmek, zannolunabilecegi iyi anhyabiliriz. Turk memleket ve mil
kadar kolay bir i§ olamazd1, ve degildir. leti en zaruri ihtiyadarmda di.inyanm 
Oyle olunca eger biz Turkler yeni haya- haracgiizan olmakta devam etmemek 
tlmrzda harikaya benzer hareketler ve mecburiyet ve mevkiinde bir memleket ve 
muvaffakiyetler kaydedemezsek kapitii- millettir. Kapitiilasyonlann kaldmlma· 
lasyonlarm kalkmi§ olmas1 Avrupahlan smdan sonra bunun filiyata ger;irilmi§ bir 
o kadar endi~eye dii§iirmemek laz1m ge- hakikat. olarak ispah bizim ic:;in bir zaru· 
len bir ~erc;eveden c:;ok <:;Jkamazd1. retti. l§te devlet elile kurulan Siimer 

T e§ekkur olunur ki Lozanda bu deh- Bank ve mi.iesseseleri bu buyi.ik milll ihti-
§etli hakikatleri yakmdan gorerek oradan YUNUS NADI 
bize istiklal beratJ ahp gelen Ba§murah- [Arkast Sa. 3 siitun 6 da] 

Liibnan Cumhurreisi Emil Ede bu -
giinkii T oros ekspresile §ehrimize gele • 
cek ve §ehrirnizden gecterek Parise gide
cektir. Keyfiyet, Hariciye Vekaletinden 
alakadarla!:_a bildirillJ!i§, !llerasim yapll • 
masJ teblig edilmi§tir. 

Lubnan Cumhurreisi, Haydarpa§a is
tasyonunda Yali Muhiddin Osti.indag ile 
Istanbul Kumandan vekili General Ali 
F u-;_d, Y ali muavini H udai, Emniyet 
direktori.i Salih tarafmdan istikbal edile
cek, m1z1ka ve bir asken mufreze resmi 
ihtiram1 ifa edecektir. ............................................................ 
Kan giitme sebebile 
i,Ienen cinayetler 

F aillerin akrabalar1nin 
teb'idi ·hakk1ndaki layiha 

Meclise geldi 
Ankara 9 (T elefonla) - Kan giit· 

m·e sebebile i§lenen adam i:ildi.irme ve 
buna te§ebbiis ciiri.imleri failleri ve hmm
lan hakkmda tatbik olunacak muamele
yi gosteren kanun layihasJ Adliye En
ci.imeninden ctJkh ve ruznameye almd1, 

Layihanm son ald1gJ §ekle gore kan 
gi.itme sebebile adam oldi.iren veya ol
diirmege te§ebbiis eden veya ba§kasmJ 
bu curmii i§lemege azmettiren ve tahrik 
eyliyen kimsenin ci.iriim i§lendigi zaman 
bir dam altmda ya§Jyan usul ve fiiruglan 
ve karde§leri ve kan veya kocasJ ikamet
gahlarmm bulundugu yerden ba§ka yere 
nakledilirler. Faille bir dam altmda ya • 
§amasalar bile ci.iri.im i§lendigi zaman fa
ilin iicametgahmm bulundugu ki:iy veya 
kasaba veya §ehir ic:;inde ikamet eden hi
sJmlardan amca, day1, hala, teyze, 
yegen kaynana veya kaynatasmdan her
hangi birinin de takdir edilecek li.izuma 
gore nakillerine karar verilebilir. 
till 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ill 

Y eni yapdacak 
demiryollar1 

Tiirkiye • lrak hatlarmin 
tevhidine dair kanun 
Ankara 9 (Telefonla) - Diyarbekir 

istasyonunda Irak ve iran hududlanna 
kadar yap1lacak demiryollan hakkmdaki 
kanun layihasJ Meclis Naf1a ve Bi.itc;e 
Encumenlerinden <:;1ktJ. Layihamn siirat
le miizakere edilecegi anla~Jlmaktadrr. 

Hava mQdafaa te~ki1At1 
Bir umumi kumandanl1k 

ihdas olunmaktad1r 
Ayrrca, hazerde hava miidafaa planlarmr biitiin 
Vekaletlerin . miitaleasm1 alarak haZirhyacak 
olan bir ha va miidafaa komisyonu kuruluyor 

Hava miidafaa kuvvetlerimizden: Tayyare defi bataryalan 
Ankara 9 (Telefonla) - Hava tehli • d1. Kumandan emir ve kumanda itiba • 

kesine kar§l korunmak i§lerinin bir el· rile hazerde Genel Kurmay B!l§kanhgt• 
den idaresi i~in bir hava mlidafaas1 ge- na, seferde Ba§kumandanhga bagh ola· 
nel komutanhg1 te§kil edilmektedir. Bu- caktrr. 
na dair lilyiha Meclis ruznamesine aim- [Arkast Sa. 3 siitun 6 da] 
Ill ....................................................................................................................... . 

Alman 
diin 

Hariciye Nazu1 
Sofyaya geldi • 

Belgradda Almanya aleyhine niimayi§ 

Von Neurath, Bulgaristanda biiyiik tezahiiratla 
karsdand1. Y arrn Kral tarafrndan kabul edilecek 

' 
Sofya 9 (T ele • 

fonla) - Alman
ya Hariciye Na · 
ZITI Baron von 
Neurath'la maiyeti 
bugi.in saat 19,20 
de iki bi.iyuk tay • 
yare ile Belgrad • 
dan buraya gelmi§ -
lerdir. Misafirler 
tayyare istasyonun
da Ba§vekil Ko • 

N eurath'Ia maiyeti 
erkam tayyare is • 
tasyonundan §ehre 
hareket ederek, ken• 
dilerine tahsis edi • 
len Bulgarie oteline 
inmi§lerdir. Sofya 
sokaklanm doldu .. 
ran halk Alman 
Hariciye N azmni 
§iddetle alkJ§lamJ§ .. 
hr. 

se 1vanof, nazular, 
Alman sefiri ve se
faret erkam, ltal • 
yan ve Avusturya 
sefirleri, Macaris -
tan maslahatgiiza - L 
ri AI B 1 M. Stoyadinovi~, Von Neurath'1 Bel-

' . m.an •
1 

u gar grad hava istasyonunda kar~Ilarken 

Gece saat 9 da 
Alman sefaretinde 
hususi bir suvare 
tertib edilmi§tir. Bu 
suvareye Bulgar .. 
Alman , cemiyeti a
zalarile siyas! zevat 
dahil olmak i.izere cem1yeh aza an ve 

Alman kolonisi tarafmdan kar§JlanmJ§ • 
lardu. 

Ba§vekil Kose 1vanof misafirleri Bul
gar hiikumeti namma selamlamJ§ ve be
yam ho§ amedi eylemi§tir. Baron vvn 

40 ki§i davet edilmi§tir. 
Baron von Neurath yann sabah Al • 

man ve Bulgar asker! mezarlrklarrnr zi ~ 
yaret edecektir. Bu miinasebetle her iki 

[Arkast Sa. 3 sutun 1 del 
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Ihtililciler · yeniden 
taarruza ge~tiler 

Madrid, Valencia, Bilbao bombardrman edildi, 
var. Kontrol i~inde dort 
anla~ma hasrl oldu 

120 olii, 200 yarab 
devlet aras1nda 

"Bask eephesinde ilerliyea U.tilil.eiler 
'YazlSl 7 nci sahifede). 



Tarlhl tefrika : 145 Yazan: M. Turhan Tan 
•Terciime ve iktibas edilemez 

Kanuni Siileymaniye 
• • carmsi ve 

Kendi as1rlarca bu ta~tyacak olaA 
abidenin ihti~am1 oniinde Sultan Siileyman 

kii~ad giinii vecd i~inde secdeye kapand1 

adtru 

Rustemle Hurrern, entrikada kendi -
lerinden ~ok ustiin bir adamla kar~lla~ -
t1klanm hat1rlarma bile getirmiyerek La
la Mustafanm yaratacagm1 umduklan 
dagdagah vaziyetten nasi! istifade ede -
celderini ve Beyaz1d1 ne suretle veliahd 
ilan ettireceklerini kararla§hrmakla me§· 
gul oluyorlard1, bir yandan da lmpara -
torlugun ha§metinden, saltanat nimetle -
rinden bol bol hisse ahp c;ok bahtiyar bir 
omiir gec;iriyorlardl. 

Siileymaniye camisinin yap1 i§i bu sJ • 
rada bitti ve bu hadise Hurremin haya -
tmda yeni bir revnak noktas1 te§kil etti. 
Riistem sevda esiri efendisine, harb do • 
nii§lerinde yapiiagelen alaylardan daha 
muhte§em bir zafer numayi§i seyrettir • 
mek, onun dii§man yene yene ve iilkeler 
ala ala galib olmak zevkine kamksaml§ 
ruhunu bamba§ka bir zaferin heyecanile 
mahzuz etmek ic;in mabedin kii§ad res -
mini c;ok tantanah surette yaphrdt, biitiin 
!stanbulu ayaga kald1rd1. 

Siileymaniye, cihanm tamd1g1 bir san
at ~aheseridir. Bun a §iiphe edilemez. Fa
kat o eseri !stanbulda dogup ya§lyan • 
lardan yiizde sekseninin • fenni k1yme -
tim, san' at bak1mmdan ta§!dtgt harikula
deligi incelemek ~artile • bilmedigi de 
muhakk.aktu. Siileyrnaniyeye, !stanbu -
lun bir ko§esine ili§tirilmi§ bir kiire gibi 
bak1yoruz, lakin o kiirenin neden te • 
kevviin etmi§ ve nas1l tekvin edilmi~ ol -
dugunu ogrenmegi merak etmiyoruz. 
Halbuki o, Turk san' at tarihinin mutla
ka ezber edilmesi laz1m bir sahifesidir. 

hte bu kanaatlerdir ki o sahifeyi • fa
kat bir frenk miiverrihinin agzmdan • 
nakletmegi gerekli bulduk: Siileymani -
ye, otuz sekiz milyon ak~e. yahud yedi 
yiiz altnu§ bin diika altm1 sarfolunarak 
yap1ld1. Mimari bak1mdan ta§lmakta ol
dugu giizelliklerin bollugu, yaplSindaki 
c;ok yiiksek zarafet itibarile bu mabed 
Ayasofyamn yanmda • galebe kendisin
de kalmak iizere • boy gosterebilir. A • 
yasofyanm Siileymaniyeden i.istiinliigii 
kubbesindeki ihti§amdan ve ihtirama la
Yik bir antikahg1 haiz olmasmdandtr. 
Ba§ka noktalarda Siileymaniye ondan 
daima iistiin gorliniir ve listiin kahr. 

Tiirk ~aheserlerinden biri olan bu rna
bed, birbirine biti§ik iic; murabbadan mii
rekkebdir. Bir uc;ta avlu, bir uc;ta tiirbe, 
ortada mabed vardtr. Tiirbeye <<Ravza • 
Bahc;e» adt verilmi§tir. Avlu, bir mermer 
sath1 ve giizel bir §aduvam havidir. Bah
c;e, camiyi yaphranm kabrini §amildir. 
Avlunun iic; taraf1 siitunlarla c;evrili o • 
lup dordiincii cihete caminin cephesi dii
§er. Biiyiik kapmm iizerinde Siileyman 
adt ile caminin yaplld1g1 y1l yaz1hdtr. 
Biiyi.ik methalin kar§ISina gelen avh ka
pm seraciyyon iislubunun parlak bir nii
munesidir. Bu kap1dan dort minare go • 
riiliir. Bunlardan tiirbe methalindeki iki
sinin iki~er, cephedekilerin dorder §ere • 
feleri vardtr. Biiyiik kubbenin oniinde ve 
arkasmda iki§er yanm kubbe bulunmak
ta olup bunlann etrafmda da her cihet • 
ten be§er kiic;iik tam kubbe goze \farpar. 
Biiyiik kubbe, kumJZI granitten dort sii
tuna miisteniddir. Bu siitunlar istanbul • 
da bulunan siitunlann en yi.iksekleri ve 
en kuvvetlileridir. Bunlardan birinin i.i • 
zerinde evvelce Bi.iyiik Jiistiniye'nin, 
ikincisinin iizerinde Veniisiin heykelleri 
vardt ve her iki ta~ Mmrdan getirilmi§
tir. Siitunlann ba§hklan parlak beyaz ~ 
hg1 havi bir mermerdendir. Mimber, yan
dadtr. Mihrab, ak mermerden yap1lm1§· 
br, gayet giizel oymalarla siislenmi~tir. 
Vaiz kiirsiisii, mimber, muezzin mahfili, 
hiinkar maksuresi de mihrab gibi hirer 

san' at bedias1d1r. Mihrabm yanlannda 
altm yaldtzh ve gayet biiyiik iki tunc; 
§amdan vard1r. Mabedin carnian ya \fi· 
~ek resimlerile, ya mukaddes isimlere de
Ialet eden harflerle siislenmi§tir ve bu 
camlar me§hur camel Sarho§ lbrahimin 
eseridir. Mihrabm iizerinde, biiyiik pen
cerelerin kenarlannda, k1ble kaptsmm 
kar§tsmdaki yanm kubbelerde, mimbe • 
rin sagma dii§en pencere iistiinde, mih • 
rabm solunda, Akdeniz kaptsmm i\tin • 
de, Karadeniz kap1smm iistiinde bulu 
nan kitabeler hattat Karahisarinin hii • 
nerver elinden c;tkmt§hr. Mabedin etra • 
fmda bir mekteb, dort medrese, bir ha • 
dis evi, bir ttb medresesi, bir hmarhane, 
bir imaret, bir kervansaray, bir kiitiib • 
hane, bir sebilhane, bir tabhane ve ha -
mamlar vard1r. Bu hay1r miiesseselerinin 
i\finde Siileymaniye kubbesi, on iki nu • 
rani biircii ihtiva eden gok gibi yiiksek 
ve muhte§em goriinmektedir. ( 1) 

Siileyman, Mimar Sinanm dehasm • 
dan dogup kendi adtm alan bu san'at 
harikasmt hakh bir gururla seyretti, otuz 
alt1 y1! ic;inde §arkta ve garbda, §imalde 
ve cenubda, denizde ve karada kazandJ
gi sayiSIZ zaferlerden hic;birinin bu mi • 
mari eser kadar muammer olamtyacagl
m dli§iinerek o zaferlerde degil, §U eser
de kendinin ya§Iyacagml anlad1, secdeye 
kapamp uzun bir istigrak dakikast ya
§ad!. Ba§tm kald)rdtgt vakit gozlerinde 
Ayasofyamn yap1c1s1 }iistinyen'i geride 
ve golgede htrakhgm1 soyliyen c;ok mag
rur bir bakl§ ta§Iyordu. ;;uphe yok ki 
hakhyd1. (2) 

F akat Siileymaniyenin yap1l1p bitme· 
si, Hurremin devlet siyaseti iizerindeki 
niifuzuna yabancilann nasi! itimad bes
lediklerini ve onu alkt§lamak i~in nas1! 
fmat beklediklerini de gostemtege vesile 
olmu§tur. Iran saraymdan ve §ahm Ha
tum harem unvamm ta§tyan birinci zev
cesinden Hurreme gonderilen mektubdan 
bahsetmek istiyoruz. fran Kralic;esi, Sii
leymaniye camisinin ac;1lma rneras1mmt 
fusat sayarak Hurreme yolladigt bu 
mektubda §ark edebiyatmm biitiin tan • 
tanasm1 kullanarak Osmanh 1mparatori
c;esine tabasbus gosteriyordu. Mektubda 
Hurrem ic;in §U lakablar malanml§h. 

Firengis • mertebet, Belkis .. kudret, 
Zeliha • ismet, Meryem • iffet, serma • 
yei mefhareti nisvan, hur§idi hiisnii an, 
kaydafei asr, nu§ahei dehr, melek hasail, 
mazhari envai fezail Haseki sultan haz· 
retleri I 

hte k1rm1zl Rusyah bir papazm k1z1 
olup Sultan Siileymanm kalbini ele ge
c;irmek sayesinde Osmanh !mparator!\fe• 
si olan Hurrem, Daralann, Keyhiisrev· 
lerin, Cem§idlerin tahtm1 i§gal eden bir 
tacidann kans1 tarafmdan bu suretle teb
cil ve tevkir olunuyordu, eski T uran hli
kiimdan Efrasyabm kiZI Firengise, Seba 
melikesi Belkise, 1samn anas1 Meryeme, 
Peygamber Yusufun a§1k1 Zelihaya te§
bih ediliyordu. 

Onun mazhar oldugu ikbal bununla 
da kalm1yordu, Lehistan Krah Sigismond 
da Hurremi hem§irem diye yadediyor ve 
ona karabetini ileri siirerek iftihar eyli ~ 
yordu. 

(Arkasl var) 

(1) Siileymanlye hakkmda daha gen1~ 
malflmat almak Lstlyenler Celalzade tarl
hlne miiracaat etmelldlrler. 0 tarlh zaten 
mabedin tavslflle biter. 

(2) JUstlniyen Ayasofyamn a~llma me· 
raslm1 yapiiirken - KudUs mabedlni yapan 
P~ygamber Siileymam kasdederek - cEy 
Suleyman, seni ge~tlm• diye ba~U"IDL\iti. 
Sult.aD: Siileyman, hem onu, hem ad~I olan 
Bem Isra!l tacdanm ge~tijtlnden mazlye 
gururla bakmakta hakhydl. 

Vila yet konagtnda diin gece 

Vali Muhiddin tlstiindagm klZI Giinseli 
ile m.erhum General Bekir Cevadm og
lu Vtyana sefareti katiblerinden Nu
reddin V erginin diigiinleri diin gece 
Vilayet Konagtnda yapilrni§hr. Resmi
miz gene ~ifti bir arada gostermektedir. 

CU:MHURfYET 

c 'ehir ve Memleket Haberleri ) 
Sehirdeki tifo 
' 

hastabg1 azahyor 
Sularda tifo mikrobu 

olmadtgt anla~tldJ 
S1hhiye Miidiirii Ali R1za, §ehrin 

muhtelif semtlerinde !;Ikan tifo hasta • 
hg1 hakkmda bize §Unlan soylemi§tir: 

c- Yalmz Fatih kazas1 dahilinde bir
birini miiteakib dort, be§ vak'a kayde • 
dildi. Bunun iizerine kaza dahalindeki 
nahiyelerde ve Fatih kazasma rniicavir 
olan ve niifusun en fazla s1k bulundugu 
Eminonii kazasma bagll nahiyelerdeki 
Belediye ve hi.ikfunet doktorlarm1 faa
liyete sevkettik. Buralarda a§l istasyon
lan kurduk. Halk buralara miiracaat e
derek tifo a§tSml yaptlrmaktadJ.r. Son 
iki giin i~inde yeni vak'a kaydedilme -
mi§tir. Aksaray, Lfmga, Kumkapt ve 
Sur haricindeki bostanlarm lagrm su • 
la(Ile sulanmamalan ic;in 1B.z1m gelen 
tedbirler de almd1. Esasen bu husus ~e
hir Meclisinin kararile de menedilmi§ 
bulurunaktadJ.r. Bostamm, sebzelerini, 
lag1m sularile sulayanlar §iddetli ceza
lara ~arptmlacaklard1r. Belediye zab1 • 
tas1 da bu hususu takib etmektedir. 

Tifonun Halkah sularmdan geldigi 
dogru degildir. ~ehir sulan otedenberi 
s1k slk muayeneye tabi tutulmaktadJ.r; 
Halkah suyu ile diger sular tahlil edil
di ve bOyle bir mikroba tesadi.if edil • 
medb 

Salahiyettar doktorlartmiz, tifodan 
kac;mrnak ic;in halkm rnidelerine dikkat 
etmeleri Iazun geldigini ve tifonun en 
fazla mide bozgunlugundan ileri geldi -
gini soylemektedirler. 

MUTEFERRIK 

Hariciye V ekilimiz Anka· 
raya gitti 

Evvelki giin A vrupadan donmii§ olan 
Hariciye Vekili Tevfik Rii§ti.i Arasla 
Numan Menemencioglu diin ak§amki 
trenle Ankaraya gitmi§ler ve istasyonda 
te§yi edilmi§lerdir. 

Maliye Vekili tedavi i~in 
Parise gidecek 

Maliye Vekili Fuad Agrah bu hafta 
ic;inde §ehrimize gelecek ve buradan Pa
rise gidecektir. Fuad Agrah rahatstz bu
lundugundan bu seyahati tedavi mak • 
sadile ihtiyar etrnektedir. 

Devlet ~urasi ademi salahiyet 
karar1 verdi 

~ark Demiryollan idaresi, imtiyazmm 
devletc;e satm almrnasmdan sonra Tiirk 
memurlarma her sene verdigi ilmimi ~ 
yelerden daha az bir para vererek i§in 
i~inden siyrilmak isterni§ti. Bunun ii • 
zerine Tiirk memurlan Devlet ~fuasma 
rni.iracaat etmi§lerdi. 

Devlet ~fuas1, meseleyi tetkik etmi§ 
ve dava husus1 bir §irketle onun memur
lan arasmda oldugundan ve devleti ala
kadar eden bir cihet goriilemediginden 
aderni salahiyet karan verrnh;tir. ~u · 
ray1 Devlet bu davaya Adliyece bakll
mast cihetini tervic; etmi§tir. 

Sab1k §irketin memurlar1 §imdi Ad • 
liyeye miiracaat edeceklerdir. 

Siimer Bank miidiirii geldi 
Siimer Bank Umum miidi.irii Nurul

lah Esad Sumer diin ogle trenile An -
karadan §ehrirnize gelmi§tir. Nurullah 
Sumer cuma giinii Gemlige ve oradan 
Bursaya gidecek, oradaki fabrikalan 
tetkikten sonra Ankaraya donecektir. 

Beynelmilel Ticaret Odalar1 
kongresi 

Bu aym 28 inde Berlinde toplanacak 
olan Beynelrnilel Ticaret Odalan kon -
gresine Tiirk Ticaret Odalan namma i~
tirak edecek murahhaslar ic;in Beynel
milel Ticaret Odas1 Tiirkiye milli ko -
mitesi bir toplantl yapmi§ ve kornite re
isi Mithat Nemli ile Berlin Ticaret kon
seyimiz Avni Sakmamn murahhas ola
rak gonderilmesine karar verilmi§tir. 

ONIVERSITEDE 

Oniversite ecnebi diller 
kuru a~1hyor 

ftniversite Yabanc1 Diller mektebi.nde 
yaz kurlan 17 haziranda ac;Jlacakbr. 
Diin Yabanc1 Diller Mektebi miidi.iri.i 
profesor Orner Celalin riyasetinde ya -
p1lan bir toplantJda bunun i~in bir prog
ram hazulanmi§br. Buna gore, yaz kur
larmdan halktan her istiyen meccanen 
istifade edebilecektir. Bunun ic;in mek
tebe ismini yazdtrmak kafidir. Bu kur • 
lara devamsizhklan dolay1sile Faki.il -
tede dil imtihanlarma kabul edilmemi§ 
olan talebelerin devamlan mecburidir. 
Frans1zca, ingilizce, italyanca, alman -
ca ve rus!;a olarak a~Ilan bu kurlar iki 
bu~uk ay siirecek, haftada dort saat ol
mak iizere ogleden evvel ve pazartesi, 
per§embe gi.inleri devam edecektir. 

Oniversitede imtihanlar 
Hukuk Fakiiltesinin ikinci ve iic;iincii 

stmflarmm eleme imtihanlan neticeleri 
idareye verilmi§tir. Bu imtihanlarda 
kazamp da §ifahi imtihanlara girebil • 
mek hakktm kazananlann listeleri bu -
giin ogleden sonra Fakiilte divanhanesi
ne as1lacakbr. Birinci stmfm imtihan 
neticelerinin ilfuu biraz daha gecike -
cektir, 

0~ senelik bir 
tecriibeden sonra 

imtihan talimatnamesin
de degi,iklik yaptlmast 

isteniyor 
Halen lise ve ortamekteblerde tatbik 

edilmekte olan tedrisat ve imtihan tali • 
matnamesi iic; senelik bir tecriibe devresin 
den sonra kat'iyet kesetmek iizere kabul 
edilmi~ti. Bu iic; senelik tecriibe devresi 
bittiginden Maarif Vekaleti alakadar 
mekteb idarelerinden ve muallimlerden 
talimatnamede gordiikleri kusurlan Ve
kalete bildirmelerini istemi§tir. Gerek 
mekte bidareleri, gerekse alakadar mual· 
limlerin ekserisi talimatnarneye ilave edil
mek iizere yeniden bazt temenniyatta bu
lunmu~lardtr. Bu ciimleden olarak mual
limler halen tatbik edilmekte olan sozlii 
imtihan usuli.iniin kaldmlarak yerine 
bundan ii~ sene evvel oldugu gibi yeni 
ders senesi ba§tnda yap1lmak iizere ikmal 
imtihanlanmn ikame edilmesini istemek
tedirler. Muallimler, kanaat notlarile sl
mf g~emiyen talebenin bir hafta i\finde 
derse \fah§mak imkamm bularruyacak ~ 
lanm, halbuki ikmal irntihanlan ders se
nesi ba§ma kadar b1raktlacak olursa ta
lebenin vakit bulup <;ah§ahileceklerini ile
ri siirmektedirler. 

Haricden bakalorya imtihanlanna gi
renler ic;in de 1ifahl yerine miinhaman 
bunlann tahriri imtihana tabi tutulmak 
suretile irntihanlanmn yap1lmasm1 iste -
mektedirler. 

Florya plaj1nda 
yapdan hu-s1zhk 

HtrsJZ iki giln sonra ya
kalandt ve mahkiim oldu 

Kemaleddin admda 19 ya§lannda, bir 
gene pazar giinii Floryaya g:iderek pia • 
jm dl§mdan tahtaperdeleri a§mak suretile 
i\teriye girmege ugra§trken tahtaperdele • 
rin arasmdaki delikten goziine bir ceket 
ili§mi~ ve bir soyunma kabinesinden baJ· 
k.a bir§ey olm1yan burada bir kadm <;an
tasmm bulundugunu da gormli§tiir. Ke
mal tahtaperdeyi ellerile sokiip kolunu 
sokacak bir delik ac;rru§ ve <;antada bu
lunan 660 kuru§la tarak, cunb1z, ayna 
ve bir tak1m anahtarlarla beraber alman· 
ca yaztlml§ birc;ok resmi kag1dlan da ala
rak saVU§rnU§tur. Kemaleddin, o civarda 
dola§an Siiayi admda birine bu kag1dlan 
gostererek k1ymetli evrak oldugunu anla
ffil§ ve bu kagtdlardan, c;anta sahibi ka
dmm kocasmm ismini ogrenince bundan 
da istifade etmege kalkmt§l!r. 

Kemaleddin, diin Y edikulede bir de
ri fabrikasmda c;ah§makta olan bu kadt • 
nm kocasma miiracaat ederek: 

«- Sizin k1ymetli kagtdlanmz kay • 
boldu mu} ;;ayed kaybolduysa ve birisi 
bulursa kendisine bah§i§ verir misiniz L» 

Demi§tir. Bu §ah1s da: 
«- Durun bir terciiman c;agutaytm 

da tetkik ettirelirn.» 
Demi§ ve bir terciiman yerine polise 

haber gondermi§tir. 
Polis gelir gelmez Kemaleddinin i.istii

nii, ba§tnl araml§ ve kadmm c;antasmdan 
almmJ§ olan tarak, ayna, c1mh1Z ve saire 
hmiZln iizerinde bulunmu§tur. Bu suretle 
yakayt ele vermi§ olan plaj hm1z1 diin 
ii<;iinci.i sulh ceza mahkemesine getirilmi§ 
ve 25 giin hapse mahkfim edilmi~tir. ---ADLIYEDE 

Adliye tayinleri 
Dokuzuncu 1htisas rnahkemesinin kal

dmlmasi iizerine a~1kta kalmi§ olan ha
kim AtJfla sorgu hakimi Saffet ve Miid
deiumurni Mithatm !stanbuldaki miin -
hal hB.kirnliklere verilmesi ic;in diin Ad
liye Vekaletinden emir gelmi§tir. Bun • 
lardan Mithatm nereye verilecegi heniiz 
belli degilse de Saffetin a~tk olan iic;iin
cii sorgu hakimligine, Ahfm da ikir:ci 
asliye ceza reisligine verilmesi kuvvetle 
muhterneldir. 

6 ay hapse mahkum oldu 
Bir rni.iddet evvel Ali Giindi.iz admda 

birisi Beyaz1dda motosikletle ve son 
siiratle giderken Hilmi admda 10 ya§ -
larmda bir !;OCUga t;arpml§ ve oliimiine 
sebeb olmm~tu. Ali Giindiiz ciirmii me§
hud dordiinci.i asliye ceza mahkemesin
de diin muhakeme edilmi§ ve ihmali go
ri.ilerek 6 ay hapsine karar verilmi§tir. 
Ali Giindiiz bundan ba§ka 30 lira para 
cezasma, 17 lira mahkeme masrafma ve 
~ocugun babasma da 300 lira manevi 
tazminat itasma mahkfun edilmi§tir. 

SAGLIK ISLER/ 

lzmitte §ap hastahg1 ge~ti 
!zmit Vilayeti dahilinde hayvanlar a

rasmda §ap hastahg1 ~IktJg1 i~in istan
bul Vilayeti hududlarma kordon kon • 
mu§tU. !zmitteki bu hastahk tamamile 
zail oldugundan kordon da kaldmlmt~-

Tekaiid olacak 
Akay memurlar1 

Paralarintn verilmeme
sinden ~ikayet ediyorlar 

/ -

Devlet Deniz !dareleri rnemurlannm 
tekaiidliikleri hakkmda c;tkan kanunun 
tatbikatmda Akay idaresile baz1 memur
lar arasmda anla§amamazhklar oldugu· 
nu yazml§hk. Bilhassa, kanun mucibince 
resmi devlet memuru gibi tekalidliikleri 
icab eden memurlann vaziyetini yakm -
dan alakadar eden bu meseleyi tahkik et· 
tik. 

Kanuna gore, mulga Seyrisefain ida
resinden bu idarelere gec;en memurlarm 
Seyrisefainde gec;en hizmetleri devlet 
hizmeti addedildiginden, bunlann, Seyri· 
sefaindeki maa§lanmn baremde muadili 
olan dereceden bir derece yiikseginden 
tekaiide sevkedilmeleri laztmdtr. Buna 
gore, bilfarz 30 sene ve daha fazla c;a • 
h§an bir memur, Seyrisefainde 4000 ku • 
ru§ aldtgma gore, bu maa§m bir derece 
yukansmdan, yani, sekizinci dereceden 
tekaiid muamelesi yap1lmas1 icab eder. 
Buna gore verilecek hak, ilk 25 sene ic;in 
55 lira ve fazlas1 ic;in de beher sene itiba
rile 55 liramn 25 te biri ilave olunarak 
tahsis edilecek, bundan ba§ka, son sene
de almakta oldugu aybgm bir seneligi 
mecmuu da ikramiye olarak verilecektir. 

Halbuki, Akay ldaresinin bu bir de
rece yukandan maa§ tahsisinde tereddiid 
gosterdigi soylenmektedir. tdarenin, rna
a§ tahsisi kanunu hiikmiine gore, ilk yirmi 
be§ sene nisbetini kabul etwekte oldugu, 
fakat, fazla gec;en hizmetler i\tin kanun
da yeri olm1yan Seyrisefaindeki tahsisat1 
fevkaladeyi nazan dikkate aldtgi, bu su
retle noksan maa§ tahsis etmek istedigi i
leri siiriilmektedir. Bundan ba§ka, Akay 
ldaresi ikramiye verilmesinde de son 
maa§l degil, Seyrisefaindeki tahsisatJ na
zan itibara almaktad1r. 

Diger taraftan F abrika ve Ha • 
vuzlar idaresince verildigi halde, Akay 
ve Denizyollan i§letmeleri kanunen iade
si laz1m gelen yi.izde be§leri de heniiz 
iade etmemi§lerdir. Bu vaziyetler, alaka
dar memurlan miiteessir etmektedir. 

Aynt:a, kanun tnucibince l:t'kaiid ma
a§tnln tahsisi muamelesi tekemmi.il edin • 
ciye kadar al&l.adarlara yiizde elli nis
betinde avans verilmesi icab ederken bu
da yap1lmam1§hr. 

!§te bu sebeblerden dolayt alakadar 
memurlar, Akay Miidiirliigiine ayn ay· 
n, resmen ve tahriren miiracaat ederek 
vaziyetin derhal 1slahma bir \fare bulun
masml rica etmi§lerdir. 

INHISARLARDA 

lnhisarlarm yeni kadrolari 
Biit~enin Meclisten gee; ~1kmasmdan, 

mali sene ba§mda yapilmasl mutad o
lan !nhisarlar kadrolan bu sene biraz 
gecikmi§tir. Kadrolarm bu aym on be -
§ine kadar alakadarlara teblig edi1ecegi 
soylenmektedir. inhisarlarda barem o
niimiizdeki seneden itibaren tatbik edi
leceginden bu sene kadrolan da eskisi 
gibi haztrlanmi§, yalmz merkez ve miil· 
hakat memurlan arasmda birc;-ok yeni 
tahvil ve tayinler yaptlmi§tir. 

inhisarlar Umum miidiirii Mithat Ye
nel, bu ak§am idareye aid i§ler hakkm
da Vekaletle tcmaslarda bulunmak ii
zere Ankaraya gidecektir. 

SEHIR ISLER/ 

T elefon §irketi levhalarmdan 
ahnan resim 

Telefon §irketinin umurn1 merkez lev
halarmdan evvelce Belediye resmi alm
makta idi. !;)irketin hiikfunete gec;rne -
sile buras! da resrni daireler arasma ~ir
mi§tir. Belediye riyaseti §Ubelere yaptJ
gt tebligatta yeni sene i~in Telefon ida
resinin bu kabil levhalanna resirn ta • 
hakkuk ettirilmemesini bildirmi§tir. 
Meyva diikkanlar1 geceyarl-

atna kadar a~1k 
Ya§ meyva satan diikkan sahibler·i 

Belediyeye miiracaat ederek diikkanla
rmm gece saat yirmi dorde kadar a~Ik 
bulundurulmast i~in miisaade isterni~ • 
lerdi. Daimi Enci.imen, iktJsad Miidiir -
liigi.iniin de mi.italeasmi alarak bu hu -
susta tatkikat yapmi§tlr. Mevsime gore, 
buralarda ~i.iri.imege miistaid meyvalar 
bulundugu nazari dikkate ahnarak dUk
kan sahiblerinin istedikleri miisaade ve
rilrni§tir. -··· .. Bulgaristan ve Romanya 

yollar1 hakkmda 
7 haziran tarihli niishamlZda, Avru -

paya giden Tiirklere Bulgaristan -
da mii§kiilat t;1kanld1gmdan ve hat
ta kendileri trenden indirilerek e
zaya maruz bulundugundan, son za
manlarda bu kabil yolcularm Ro -
manya tarikm1 tercih etmekte olduklan 
hakkmda bir haber vardt. Nas1lsa sii • 
tunlanrn1za da aksetmi§ bulunan bu ha
berin rniibalagah ve yersiz rivayetler -
den ibaret oldugu, hakikatte boyle bir 
vaziyet mevcud olmad1g1 anla§Ilmi§tlr. 1 

Tashih ve tavzih ederiz. ' 

Lehistan • Romanya 
• 

0 rta Avrupada gayet miihirn Sl' 

yasi faaliyetler cereyan ediyo~· 
Bir taraftan Belgradda Hariel' 

ye Nazm Baron von Neurath ile yugoS' 
lavya Ba§Vekili ve Hariciye Nazm pr. 
Stoyadinovic; arasmda miizakereler ya, ~ B 
pthrken Biikre§te Lehistan CumhurreJ!l 
Mocicki ve Hariciye Nazm ile RornaP' 
ya Krah Carol ve Hariciye Nazm at3' 
smda siyasi miizakereler yap1ltyor. . 

B u miizakereler ic;in diplomasi zeJ!ll~ 
evvelce haztrlanml§h. Romanya Haricl" 
ye Na~m alelacele Biikre§e doniip Loll' 
drada lngiltere Hariciye Nazm, Pariste llleza 
Fransa Hariciye ve Harbiye Naztrla~ l3 ~' 
ve Cenevrede Kiic;iik hila£ devlet ada!ll' ons 
larile yaphg1 temas ve miizakerelerdeO :~ec 
aldtgl inttbalan Kral Carol'a ogle 
Rumen hiikiimdanm Leh devlet §efi ~jn. 
yapacag1 miizakerelere hamlaml§h. B }( ~· 
husus Lehistan devlet adamlannda Ro ra l 

F 
naca 

m~nyamn ransa ve v Sovyetlerle B, 
munasebatta bulundugu hakkmda §iiph1 13 I 
uyand1rmamak ic;in Rumen HariciY1 tdu 
N ezareti miihim tedbirler alml§hr. Mese' tn er 
Ia haziranm ilk haftasmda Biikre§e gel~ B~? 
cek olan Fransanm sabtk B dece 
Flandin'in seyahati sonbahara b1r ~Iril 
hr. . den 

Gene Isvi\trede ahiren Sovyet H lig n 
ye Komiseri Litvinof'la Romanyamn d 
b1k Hariciye N azm Titulesko dan 
yap1lan miilakatta ham bulunan ltcel 
yanm Bern sefiri Antoniades azledilrni!' tde 
tir. (;iinkii bu sefirin o miilakatta bulunll' 
§U Titulesko'nun Sovyetlerle ittifak pO' 
litikasma §imdiki Romanya HariciY1 

Nazmmn ve ve hiikumetinin riicu eyled)• 
gi manas1 <;1kanld1gmdan gerek RomaP' 
yada, gerek Lehistanda ziyadesile nat3' 
n dikkati celbetmi§ti. Romanya hiiku ' 
meti bu sefiri derhal azletmek suretilt 
eski Hariciye N azmnm A vrupada keP' 
di ba§ma yaphg1 faaliyetlerle hi~bir 
kas1 bulunmadtgml ispat edip 
devlet adamlanm tatmin etmi§tir. 

Romanya ile Lehistan arasmdaki 
nasebat askeri bir ittifaka 
Romanya Umumi Harbde 
olan Macaristamn milli davalanna vel ~Ir 
bahusus mevcud hududlanm zorla degir Bu 
tirmek tasavvurlanna k.ar§I (;ekoslovakY' S 
ve •Yugosl1r~a fie ittifak ederek Kii\tii\ So 
!tilaft meydana getirirken vaktile Rus' t;o 
yliftitt• bir eyaleti bulunan Besarabia'nl~ ~·· 
muhafazas1 ve alelumum Romanyantll d1 

§ark hududlanmn miidafaas1 ic;in J.e . 
Lehistanla askeri bir ittifak akdetmi§tt•l ~ 
Bir zamanlar Titulesko'nun politikasm ' 
dan dolay1 bu ittifak gev§emi§ti. Maa •! 
haza rnumaileyhimin sukutu iizerine Ro'[ 
manya ile Lehistan arasmdaki mlinase' 
bat iyile§mi§ti. Lehistan Hariciye N aztrl 
Baro!J Beck tarafmdan g~enlerde Bii~' 
re§e yap1lan seyahatte iki devlet aras1JI' 
daki askeri ittifak tazelenmi§ti. 

Kral Carol bu ittifak1 bir kat dah' h 
kuvvetlendirmek ve iki devletin bu itti• 
fak \terc;evesi dahilinde harici politikal3' 
nm birle§tirmek ve beraberce yiiriimele~' 
ni temin ic;in veliahdini Var§ovaya gotU' 
riip Lehistan Cumhurreisini Biikre§e d3' 
vet etmi§ti. Bu seyahat Kral Carol'll~ 
Romanyaya donii§iiniin yedinci y1ldonU' 
mii gibi Rumen milleti ic;in bayram ol11ll 
bir giine tesadiif ettirildi. 

Biikre§te ne§redilen resmi ma!Ornal' 
gore iki devletin §efleri arasmda gorii§~' 
lecek en miihim mesele lngilterenin hatl' 
ci politikasmda F ransaya ve dolaytsile 
Sovyetlere verilen ehemmiyetin derece' 
sidir. Antonesko'nun garbi AvrupadaJI 
getirdigi malumatm en miihim taraf1 d3 

bu meseleye aid olanlandu. lngilterenill 
politikasi hakkmda ahnacak neticelere 
gore Lehistanla Romanya mii§terek h3' 

rid politikalanmn esaslanm haz1rhya ' 
caklardu. 

Mulaarrem Fevzi TOGA~ 

VILAYET'!f_ I 

Kad1koy Su §irketi memur
larmm vaziyeti 

Kad1koy Su §irketinin, imtiyazml hjj' 
kumete devredeccginden, bu aytn o!l 
be§inde mer'iyet mevkiine girecek olll11 

i§ kanunu mucibince memur ve arnele' 
ye kar§t ifasma mecbur oldugu bir t~' 
k1m taahhi.idlerden kurtulmak ic;in bl' 
lumum memur ve miistahdeminin iflJe' 
rine nihayet vermi§ oldugunu, alakadllf' 
larm bir istida ile Vilayete miiracallt 
ettiklerini diinki.i ni.isham1zda yazm1§tlj(o 
Vilayet, bu rniiracaati Emniyet mi.idiW 
liigiine gondermi§tir. Bu vaziyet hak 

1 

kmda Vilayetc;e bir §ey yapmak imka111 

olmad1gmdan alakadarlar Naf1a Vekale' 
tile 1§ dairesine muracaat edeceklerdif· 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone \!eraiti { Tiirkiye 
Y i~in 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
u~ ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Baric 

1450 " 
suo " 

Yoktut 
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SON ···· HABERLER •• · •. · 
. TELEFON . TELGRAf . ,. TELSiZLE 

~·Alman Hariciye 
Sofyaya 

Naz1r1 
geldi diin 

Belgradda Almanya aleyltine niimayi§ 

Von Neurath, Bulgaristanda biiyiik tezahiiratla 
karsdandJ. Y ar1n Kral taraf1ndan kabul edilecek 

' 
[Ba~tara/1 1 tnct saht!edeJ yolladtgmdan dolayt Alman hukumeti-

lnezarhkta merasim yaptlacakhr. ne te~ekkiir eder. Von Neural, resmen 
Bu ziyaretten sonra saat II de Kral Bulgaristam ziyaret eden ilk biiyiik dev

Boris Vrana kasrmda misafirleri kabul let mumessilidir. Bulgar milleti, bu jest 
eO tclecektir. Misafirler §erefine sarayda bir kar§tsmda bittabi bigane kalamaz.» 

'riP ogle ziyafeti verilecektir. Ziyafette AI - * * * 
jle In an Hariciye N a mile maiyeti erkam, Von N eurath'm hareketi 

Ba-1 Almanyanm Sofya el<;;isi, Krali<;e. ve 

to , Krahn karde~i Prens Kiril ham bulu • Belgrad 9 (Hususi) - Ba§vekil M. 

kl d Stoyadinovi<;; Alman Hariciye N azm usi llaca ar tr. 
5 be Baron von Neurath ogleden sonra Baron von Neurath ~erefine ogleyin bir 
~ el Bulgar Ba~vekilini makammda ziyarel veda ziyafeti vermi§tir. 
I'/ I tderek bir konferans akdedecektir. AI - Alman Hariciye Nazm ogleden son· 

eje'
1 

tnan Hariciye N azm ak§amuzeri 5 te ra maiyetile beraber tayyare ile Sofyaya 
ek~l Bulgar ve ecnebi gazetecilerini kabul e- hareket etmi§tir. 

e 1 clecektir. Bilahare Alman Hariciye Na- Von Neurath Kral Aleksandr'zn 
tfl Ztrile Bulgar ricali arasmda cereyan e • mezarmda 
, den miilakatlar hakkmda resmi bir teb- Belgrad 9 (A.A.) - Von Neu· 

rict'l lig ne~redilecektir. rath, beraberinde Almanyanm Belgrad 
s~' 1 

Gece, Ba§vekil Kose !vanof tarafm • sefiri oldugu halde bu sabah T opola'ya 
nda dan misafirler §erefine bir ziyafet veri • gitmi§ ve orada Kral Birinci Aleksandr'm 
nan' lecek, ziyafeti bir de resmi kabul takib mezarma <;elenk koymu~tur. 

il' tdecektir. Belgradda Almanya aleyhinde 
unll' Alman Hariciye Namile maiyeti cu- bir niimayif 

pO' Ina giinii saat 16 da tayyare ile Sofya • Bel grad 9 (A.A.) _ Sehrin bir<;;ok 
cii1 dan aynlacaklardtr. O 
edl', " noktalarmda niversite talebesi niima • 

uiin aks. amki ziyalette bulunanlar yi§leri olmu§ ve 200 ki§ilik bir grup Hit· 
naO' Sofya 9 (A.A.) - Almanyllnm Sof- lercilik aleyhinde haybrarak Alman Ha
a:z:$' }'a el<;;isi Rumelin, bu ak§am. el<;;ilik bina- riciye Nazm von Neurath'm ikamet et

ltnda Neurath §erefine biiyiik bir kabul mekte oldugu villanm i:iniine gitmek iste
lesmi tertib etmi§ ve bu kabul resmind11 
hahn karde§i Prens Kril ile Krahn ya· mi§se de polis ~iddetle miidahale etmi§ -

· tir. Baz1 talebe tevkif olunmu§tur. 
ala' 'ferleri. Ba§vekil Kose lvanof, biitiin na· 

~ 5ta01 ~ular, Sofya belediye reisi. garnizon ku Stoyadinovi~ sonbaharda Romaya 
lnandanlan, umumi erkamharbiye reisi, gidiyor 

rnU• 1 Babtk Ba§vekil Mu§anof, Zankof, Ma- Roma 9 (A.A.) - Salahiyettar me· 
yof•l linof ve Dane£ ve umumi harb esnasmda hafilden haber ahndtgma gore, Stoyadi

nrntil ordu ba§kumandanl General Y ekof ha- novi<;;'in bu sene sonbahannda Romaya 
"el Z1r bulunmu§lur. gelmesi beklenmektedir. 

egiriiJulgar gazetelerinin mutalealarr Ramada miisbet intrbalar 
k'f' Sofya 9 (A.A.) -Von Neurath'm Roma 9 (A.A. - Von Neurath'm 

".;.iik Sofyayt ziyareti munasebetile gazeteler, Belgraddaki gorii§meleri sonunda ne§re· 
Rus'l ~ok samimi makaleler ne~retmektedir. dilen tebliP:, burada t;ok iyi bir inhba bl· 
a'nlll l-Iiikiimetin na§iri efkan Dnes gazetesi rakm1~hr. ltalyan zimamdarlan mehafi • 
anJIII diyor ki: Iinde tebariiz ettirildigi ve<;;hile, halya, 1-

del «Harb neticesinde zay1flam1§ olan, talyanm dost olarak iki millet arasmdaki 
i§tl•l kimsenin ehemmiyet vermedigi kii<;;iik iyi miinasebetlerden <;;ok memnun olmak-

510 11 Bulgaristan, Hariciye Nazmm Sofyaya tadtr. 

aa 1 1 -"-"""'""""""""'"'"""""'llllllllllillllllllllillllillllllllllillillillllllllllllllllllllllllllllllllto•uuoooooooo•••••••--· .. 

Ro•l R.omanya Krabn1n 1200 
nase' 

senedenberi 
goriilmiyen kiisuf ~~~ yddoniimii 

dah• 
itti' 
al~' 

ele~' 
gotU' 

dll" 
ol'll~ 

tlonU' 
olaJI 

' at& 
'rii§U' 
hari' 
ytsilt 
rect' 
ad<Jll 
fl d$ 

ereni11 

elert 
ha' 

l<ral Carol, Leh Cum· 
hurreisile beraber bugiin 

Sinaya gidecek 
Biikre§ 9 (A.A.) - Biikre§ gece 

te~ vakte kadar bayram manzarasmt mu
bafaza etmi§tir. Sokaklan ve meydanlan 
do]duran halk Kral Carol'un ytldoniimii 
llliinasebetile saraym i:iniinde §evk ve se· 
Vincle tezahiiratta bulunmu§tur. Saray o
~iinde Cumhur Ba~kam Moscicki'nin §e· 
tefine verilen gala konseri halk tarafmdan 
~nlenmi§ ve uzun uzun alkt§lanml§ttr. 
1\.ral ve Mosciscki balkona .;.tkmt§lar ve 
tok alkt§lanmt§lardlr. 
t Konserden sonra sarayda biiyiik bir 
abul resmi yaptlml§hr. 

Bugiin saat 16 da Mosciscki, Kral 
~arol, V eliahd Mihail ve maiyetleri 
~~na'ya gidecekler ve Mosciscki Krali~e 
'Ylari'yi ziyaret edecektir. 

Beck, Kral Carol'un yanmda 
I Biihe§ 9 (A.A.) - Romanya Kra
~ Carol, Polonya Hariciye Nazm 
. eck'i kabul ederek kendisile <;ok uzun 

'tiren bir miilakatta bulunmu~tur. 

izmir Telefon ~irketi 
satin abn1yor 

t hmir 9 (Hususi muhabirimizden) 

1 ~tnir Telefon Sirketinin hiikumet<;;e sa
;tt .aim mast i<;;in hast! ol an mutabaka t ii
b ettne §irket murahhaslan oniimiizdeki 
~t~t~ Ankaraya giderek sat!§ mukavele
~llt lntzahyacaklardtr. 

eynelmilel mesai konferan· 

amda Tiirkiye 

In Cenevre 9 (A.A.) - Beynelmilel 
t jsai. biirosunun ytlhk i<;;tima1 bugiinkii 
~ ~smde 9 komisyon te§kil elmi§tir. 
1 Utahhas1m1z N ecmeddin Sadtk bun
ard1an Nafta Komisyonuna dahildir. 

ngiliz Krahmn dogum 

yildoniimii 

ie 1ndra 9 (A.A.) - Krahn hakikat
~ 4 birincikanuna isabel ~den ve fa • 
~~~.~e~:idi tehir edilmi~ olan dogumunun 
Ill' ?numu bugiin Londrada tes!id edil • 

1§1tt, 

Biiyiik Okyanustaki 
rasadlardan alman 

neticeler 
Nevyork 9 (A.A.) - Gazeteler, gii

ne~in tam kusufunun muvaffakiyetli ra -
sadlar icrasma miisaade bah§etmi§ oldu
gunu yazmaktadnlar. 

Bu rasadlar, Amerika, J aponya ve 
Peru heyetleri tarafmdan icra edilmi§ -
tir. Bu heyetler, Biiyiik Okyanusun ce
nub mmtakalanna gitmi§ler ve garbi And 
daglarmm en yiiksek tepelerine ~tkmt~ • 
lardtr. Bu kiisuf, 1200 senedenberi en 
uzun siirmii§ olan kiisuftur. Filvaki kii
suf, 7 dakika, 2 saniye devam etmi§tir. 

Maruf Amerikan askeri tayyarecile • 
rinden kumandan Stevens. enstantaneler 
almak iizere And'lar iizerinde 8000 
metro irtifada uc;mu~tuT. 

Hassada da Hatay Er
ginlik cemiyeti kuruldu 

lslahiye 9 (Hususi muhabirimiz -
den) - Yiizlerce Hatayhmn i§tirakile 
Hassada bir Hatay Erginlik Cemiyeti 
te§kil edilmi~tir. Bu miinasebetle biiyiik
lere tazim telgraflan ~ekilmi§tir. 

lki anah ~ocugun 
muhakemesi 

izmir 9 (Hususi muhabirimizden) 
Ulndagda kaybolan kii<;;iik Sadinin ba • 
bast tarafmdan gelen bir telgrafda baz1 
yeni ipuclan elde ettigi ve Sadinin iki kar· 
de§leri Sami ve Maide ile beraber yann 
§ehrimize gelecegi bildirilmektedir. Buca 
Nahiye miidurliigii baytar Azizin yanm
da bulunan ,Sadi adh <;ocugun lzmirde 
dogub dogmadtgt hakkmda tahkikata de
vam etmektedir. 

P NtiS BORSASI 
Paris 9 (Hmsusi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam;? fiatlan ;?Unlardu: 
Londra 110,89, Nevyork 21,46 1/2, Ber

lin 900, Briiksel 378, Amsterdam 1235,25, 
Roma 118,20, Lizbon 100,72, Cenevre 
513,25, bak1r 62,64, kalay 252,2,6, altm 
140,6 1/2, giimii§ 20 1/8, kuqun 22,7,6, 
~inko 21,17,6. 

CUMHURiYET 3 

Hidise!er arastnda 

Bir rakam iizerinde 
SON HA TIRALAR: """""""""""""""'~....,.,.,"""""""'"""""""'~-, Tiirkiyeye gelecek 

A arkadqtrmz Kandemirin 
yapbgt bir tetkike gore bu 
sene bize eskiye nisbetle 

~ok az seyyah gelecektir. ltte bir ra· 
kam: Bize ugnyacak 14 acenta va· 
puruna mukabil Pireye 60 vapur 
girecek. 

SARA y ve OTESi olan Hindli kadin 

Arkadqtmtz bu elim farkm sebe
bini diinkii yaztsmda §Oyle hulasa 
ediyor: «Seyyah vapurlarmdan aldt· 
g1m1z riisum !foktur.» ve alakadarla
nn verdikleri bilgilere gore bir hesab 
yaptyor, bizden ii~te bir nisbetinde 
riisum alan Yunanistanda halkm ce· 
bine be§ misli varidat girdigi netice-
sine vanyor. 

Turizm rekabetinde ucuzluktan 
ba~ka tesirli silah olmadtgtni tecriibe 
etmiyen memleket kalmamt§hr. Yal
ntz turizm degil, biitiin ticari reka
betlerin muvaffakiyet strri budur. 

Ali ~etinkaya devlet timendifer
lerinde bu kaidenin en parlak netice
lerini almaga devam ediyor. Rumeli 
timendiferleri satm ahndtgt giinden
beri g~en pek ktsa zaman i~inde 
g~en seneye nisbetle 25 bin fazla 
yolcu tqmmt§. ~iinkii yol iicretleri 
~ok ucuzlahlch. 

«Pahaln> sozii, balk icrin «vebaln> 
sozii kadar deh§et vericidir. Herkes 
ondan bucak bucak ka~tyor. He
le gezdigi memleketlerin fiatlan a
rasmda mukayese yapmak fusatma 
herkesten fazla sahib olan turistler 
i!fin pahahhga miisarneha etmek im
kant yoktur. On be§ bin defa yaztldt 
ve soylendi amma tesiri olmadtgma 
gore yaztlmaml§ ve soylenmemi§ sa
ythr; bir kere de biz ilave edelim: 
Istanbul, yalmz riisumunun degil, 
biitiin ihtiyac maddelerinin bu paha
bhgile seyyah yiizii gormez olacak
hr. Bir zaman gelecek ki, elimizde 
diirbiinler, garlarda ve nhhmlarda, 
aylarca bir tek milyarderin te§rifini 
bekliyecegiz. Gelecegi tutarsa, ayda 
ytlda bir, seyyah diye goriip gorece
gimiz o olacak. 

PEYAMI SAFA 

Askeri kumandanlara 
otomobil veriliyor 

Ankara 9 (Telefonla) - Kumandan -
lara binek arabalan yerine otomobil ve
rilmesi li.izumu biitc;e miizakereleri Sira
smda da tebarliz ettirilmi~ti. Bu layiha 
da Meclis ruznamesine almm1§tlr. La • 
yiha ile Milli Miidafaa Vekaleti emrine 
yenileme miiddeti iic;er y1l olmak iizere 
2000 lira k1ymetinde 10 tane otomobil 
tahsis edilmektedir. 

Numan Menemencioglu 

Ankaraia 

Ankara 9 (Telefonla) - Hariciye Ve
kaleti Siyasi Miiste~an Numan Mene -
mencioglu ~ehrimize geldi. 

Gemlikte bulunan kasalar· 

dan biri a~dd1 

Halid Ziya u,akhgil ----" 

Muz1ka ve hade me 
Saray te§kilali i.;.in pek laztm, fakat I heyeti gelse mesela ya~erlerd~n b.irinden, 

Hazinei Hassa i<;;in pek agtr bir yiik olan §Undan bundan gelen b1r tavstye tie bun
miiesseselerden biri Muzikai Hiimayun !ann di:ikuntiilefinden birka<;;tm ahkor, 
ve Hademei Hiimayun diye yadedilen ve tiirlii riitbelerle, dolgun maa~larla Mu
ayn ayn iki k1s1mdan miirekkeb olmakla zikai Humayuna tayin ederdi. Bir vakit
beraber ayni kt§lada, ayni sakaf altmda ler bu suretle memlekette kalml§ olanlar 
ve biribirine miimasil §artlarla otedenbe- ,?i~linin Etfal hastanesi civarmda mii· 
ri mevcud olan heyetlerdi. Bunlarm ge<;- kemmel evler yapttrmt§lar, orada adeta 
mi§ zamanlarda nastl terekkiib ettikleri- bir miista'mere te§kil etmi§lerdi. 
ne, esefle kaydetmelidir ki bizde tarih bu Herkesten ziyade bunlar bir yiiktu. 
neviden tafsilah zaptetmemek ihmalinde Sonra fanfare ve orchestre taktmlan, saz 
bulundugundan. vak1f degiliz. F akat taktml, miiezzinler, nihayet hademe ... 
me§rutiyet sarayt te§ekkul ederken gi:ir- Giimii§suyu kt§lasmm yangmdan kurtul
diik ki, biraz da Abdiilhamid idaresine mu§ kogu~lan bunlan istiaba kafi degil
mi.iteallik rivayetlerle bilinirdi, Abdi.il- di, hatta biitun kt~la yangmdan masun 
mecidden ba§hyarak Abdiilaziz zama • kalmt~ olsayd1 bile ... 
nmda daha geni§ bir mikyasa varan bu Harbiye NezaTeti her§eyden evvel 
miiessese Abdiilhamid devrinde arhk hizmetlerine liizum olmty_anlan silkip ka· 
biisbutiin <;;tgrmdan ~ 1kml§ ve Sultan labah!b bir tarafa ath. Kalmasma cidden 
Re§ada ta~mam1yacak bir stklette intikal ihtiyac olanlan miZika ve hademe olarak 
etmi§ti. maamafih bunu ta§tmak laz1md1. iki biiyiik k1sma ayirdt. Askeri riitbeleri 
Nihayet bunlan bir tasfiye ameliyesin- ilga ederek herkesin liyakatine, hukuku
den ge<yirip makul ve miitesssis bir kaide- na gore stmflaT te~kil etti, bunlann maa§ 
ye de muvaf1k ~ekle soktuktan sonra ta§J· !tibarile alakala:ml kend!sin~ . altkoy.du: 
mak miimkiin oldu. Zaten saltanat sara- ta~e ve ktsmen tlbas vaz1fes1m Hazmet 
ymm zaruri icabatmdan olarak bu neti- H~.ssaya ?trakb. ~ d.a ia~e i~i~de yeni ~-
ceye vasll olmak da mutlaka laztmdt. sulu, yam table d hote te~ktlatml tatblk 

N I · k• b 1 d ') B yet b etti, ilbas meselesinde de gene Sadullah 
as1 1m an u un u. u, ga a- B . k. k' · d k 

'tt. M ·k H d · H" yu er eym ze as1 ve zev 1 sayesm e m1zt a-
SI '· uz1 a ve a eme1 uma n - I .. .. k 1 be h d 
k• f d k•ff t 1 kt b I c1 ara ustu Irmtzt a h yaz, a emeye an ve e ra 1 a e en pa§a 1 an a§ 1- .. .. b , 

k · · k" "k ··tb I k d ustu eyaz altt kumtzt biTer alayhk ki-
yara me me en u<;u ru e ere a ar f I · • b. .. 'b lb' 
b. k • 1 b h'b' d' b 't' ya et e gaynresm1 ITer munas1 e 1se trer as en mer e e sa 1 ty 1, ve u 1 I· I H . .. . . 
b I 'h · k · .1 r·k d d B yaptm d1. ele Hademe1 Humayun t~m 

ar a Cl eh as enye I e a a a ar I. u b lb' d b k I b" "k I I 
l•k h d H · · H u e tse en a~ a ya mz uyu a ay a-

a a a para ususun a azmet assay! h k I kl b' b ·~'d 
~ 'f kl b ra rna sus a pa a ITer eyaz tug an 

<;;ok ag1r masan ten kurtaramama a e- .. kk b b' ld k' 'dd . .. . , t . N . mure e IT serpu~ yaptm 1 1 c1 en 
raber nehce ttlbnle narb1ye ezareh- k .. I b' 1 k"l d d' 
· b fi · 'b · · d b' pe guze 1r manzara e~ 1 e er 1. 

mn u tas ye ve trh at zemmm e tr tes- 1· 1 b • h 1 l .. d 1 
· · k'f d b' § e u umumt at ar a vucu e ge en 

v1ye suretl aramasma 1 ayet e en tr se· k h d h I · k k 
H 

. k. mtzl a vc a erne eyet en arh pe ma-
beb oldu. 0 zaman arbtye er anmm, k I b' 'k · · d · · k b · · · k I I u 1r m1 yas 11~m e mhzam es elm!§ 
zaman tcabatma uygun sen arar ar a - ld H 1 k h t' k d' 

· h' · k 1·~ 11·k o u. e e mtzt a eye 1 en mu te tr 
maktakt tmmetme, as er tge taa u un- 'k' · 1 d 1 S ff B 1 .. . . 1• must 1~mas anmtz an o an a et ey e 
dan dolayt muzakere ve 1Sb§areye sa a- k 1 k b' II' 1 z 1· B . . . , . . pe ~a 1~ an 1r mua 1m o an a 1 e-
hiyet sahtbt olan yaverleT heyetmm dtra- y'n 1 I' 'd · It d .. d .. . . . , . 1 a 1m ve 1 ares1 a m a gun en gune 
yet kabthyatt da mztmam edmce bu zor t ka· "] d b' f f h t t . . . . e mu e en IT an are ve ore es re a-
zannedilen mesele kolay halledtlebtldt. kimla b 1 ld 0 1 tt kl 

~ . n u mu~ o u. n arm a 1 an e· 
BuTada kaydetmege borcluyum kt o za- ·· · .. .. b t k 1 . , sas uzerme yuruyen u a 1m aT zaman 
man yaverler heyeh pek giiz1de gene- t'k d h · d t kk' d k . gee; 1 c;e a a ztya e era 1 e ere 
Jerden miirekkebdt ve bunlann arasmda 1 k t · · 'dd 'ft'h d'l k b' 

• A • • mem e e 1c;m CI en 1 1 ar e 1 ece 1r 
en faal. en zekt erkamharb zabttlennden, me t be A 1 1 t B d . ·~· ~ r e ye vast o mu~ ur. u meyan a 
o tanhte pek gene fakat gencltgme rag- gene kemanci Ekrem Zekinin babast 
men pek kargiizarhgma her vesile ile z k" · Ch f d' h 1 1 k t h tt"' e IYI e ore es re o ara a a ur 
burhan veren Sadullah Bey vardt, Bu etmek b'r b r d 

h b b.. h . 'd 1 o c ur. 
g.enc erkam ar za tli .cum. unyet 1 ~r~ Her vesile ile gordiik ki bu taktmlarda 
smde uzun ytllar Seynsefam ldaresmm cidden kabiliyetlerine giivenilecek san'at
ba§mda bulunan, bugiin de lkttsad Ve- karlar vardu. MIZtkada istibdad zama
kaletinde pek miifid bir idare unsuru olan nmda en ziyade ihmal edilen saz taktml 
Bay Sadullahllr. Harbiye Nezaretile: olmu~tu ve gene oylece bu tabm ikinci 
mevzuubahs muesseselere verilece~ §~~h derecede kaldt. Aralannda mesleklerinde 
teferruata ~~dar m.iiza~ere ve te~?~~ l~m ihlisas peyda etmi~ olanlar, ve nobetle 
onun mesatst ~zamt msbette gorulerek sa. ayda ezan okumaga gel en miiezzinler 
pek muvaf1k btr suret bulundu. Bunu an- de dahil oldugu halde pek giizel sesliler 
h~a~ilm~k ic;in o miiessesele:~~ ~bd,iilha- bulunmakla beraber pek nadir vesilelerle 
~mdm elmde ne hale geldigtm btlmek saraya celbedilen bu taktm hi~bir zaman 
1cab eder. diger taktmlar mertebesine yiikseleme

Memleketin kesesinden, o bi<;;are fakir mi~tir. Buna mukabil gerek ak§amiistii 
Bursa 9 (T elefonla) - Gemlikte keseden muriivvet ve ihsan dagttan bu sarayda nobet tutan ve alaylarda c;alan 

sun'i ipek fabrikast altmda iki kasa bu • Padi§ah eger bo§ keseden riitbe ve ni§an bando ile ziyafetlerde kendisini musiki
lunaTak Bursaya getirildigini bildirmi§ • dagttarak nice miistekreh hislerle ~i~kin ~inas ecnebi misafirine de hayretle ve 
tim. Bu kasalardan biri bugun maliyede gogiislere ~e§id <;;e~id ni§anlar, hatta mu· zevkle dinleten orchestre herhangi bir sa
bir heyet huzurunda a<;tlmt~ttr. t~inde rassalarmdan, takmaga, muhtekir sarraf- raya lay1k kemale eTi~mi~ti. 
rumca yazth evraktan ba~ka bir§ey <;1k • lara, miirtekib miiltezimlere kadar hatta Burada i§aret edecegim ki Giimii~su
mam1~ttr. Oiger biiyiik kasa hala ac;tla- bala rutbesi vermege kafi bir siyaset ted- yu kt§lasmda saytlamtyacak derecede bol 
mam1 ~tJr. biri nazarile bakamad1k<;;a §Una buna alai! musikiyeden ba~ka binlerce lira kty
lstikl3J Harbi malullerine ik· §UTayi devlette, cemiyeti riisumiyede, metinde, pek <;;ok itina ile viicude gelmt§, 

ramiye veriliyor 

Ankara 9 (T elefonla) lstiklal 
Harbinde maliil olan erkan. iimeTa ve 
zabitanla efrada zuhur ettik<;e bir defaya 
mahsus olmak iizere ve derecelerine gore 
nakdi miikafat verilmesi bir kanunla ka
bul edilmi§ti. ,Simdi bu vaziyette olan 4 
zabitle 4 7 ere miikafat verilmesi takar • 
riir etmi~tir. Haztrlanan cetvele gore rna· 
lullerden hesab memuru Toran (Mara§) 
300, yedek yarsubay Hasan oglu Hu -
seyin (Kemah) 600, Askeri Ttbbiye 
mektebi deppoy subayt Mehmed Hayri 
1200, Mu§ jandarma boliigiinde tegmen 
Memduh 300 lira miikafat alacaktu. 
Oiger 47 ere de cem'an 5200 lira tevzi 
edilecektir. 

Ankara ve civar1 su tesisab 

meclisi maliyede, maarif meclisinde, de- her neviden partitionlarla dolu bir kii -
vair eklammda ve bunlann arasmda ter- tiibhane vard1. Bunlann z1yaa ugrama -
cihan isti§are odasmda hirer sandalye mt~ olmast, ve el' an istifade mevkiinde 
bah§ederdi. Sandalye derken bunun Ia£- bulundurulmast pek ziyade arzu edilir. 
zi murad olan bir nesne oldugunu unut- Hademei Hiimayun ki ekseriyet iizere 
mamah, Hi<;bir zaman oralarda ismen edib, haluk, giizide evsafla miitema -
mevcud olanlann di:irtte birine kifayet e- yiz zevattan miite§ekild1, s.aray te§kila • 
decek kadar sandalye yoktu, yoktu am- tt~l~. en miihim bir unsur~y~u. Ku<;iik ve 
rna senede all! defa olsun, yahud yolunu buyuk alaylarda b.a§h~~ 1hh§am es?abm· 
bulan i<;;in daha fazla, maa§ vardt. Bun- dan olan Hade~ei Humayunun ziyaf~t
laTdan sonra kendi elinin altmda saraya Jerde ?e, Ma~eym saflann~a v~ merdt • 
miiteallik muhtelif ocaklar vardt ve bun- venlennde, §a ~aah, canh btr Ziynet lev
lann arasmda da Enderunu Hiimayunla hast te§kil edi§ine §ahid olan ecnebiler, 
muzika ve hademe vardt. Kendisinin atl- ezciimle yeni Hiinkan ziyarete gelen 
fetine miiracaat olunduk<;;a hi<;bir hesaba B.ulga~. v.~ St~b K;allarile maiyetleri er -
uym1yan semahatle, daha dogrusu red- kam buyuk. btr t~str altmda kalmt§l.ardt. 

detrrekten .. k b' h' le terv· · t· Hademel Humayun bu vaz1feden 
ur en 1r ve un 1c1 ma b k b' I f d 'hd d'l . 1 b imk· b d · · 'k' a§ a IZ er tara m an 1 as e 1 mt~ o· 

a.. ean!mkarayl an du. a am ktt<;m 0 1 1 Ian bir usule tebaan gi.indiizleri Hi.inka· 
muesses nm apt an a1ma a<yt 1. . , 

Ankara 9 (Telefonla} - But~e en- H I 'k H d . H" rm datret hususiyesine methal te§kil eden 
ciimeni Ankara ve civan su tesisatmm e e muzl a ve a erne! umayun ve ziilvecheyn denilen sofanm d1§ kapt • 
tamamlanmas1 i<;in 260,000 liramn sar· kl§lasmm kogu~lan... Kimler yoktu? En smda her sa at ni:ibet tutmak iizere Gii -
fma mezuniyet verilmesi hakkmdaki Ia- evvel .goze c;ar~anlar san~i muzikada mii§suyu kt§lasmdan Dolmabah<;;eye ge-

'h t tk'k' , b' . , f muallun olmak uzere celbedtlen ve pa~a- lirler ve burada pek basit olan saraya 
YMI ~.;'~. e 

1 
mt ktlir~~ !r. f .. I }tktan ba§hyarak tiirlu askeri riitbelerle bir nebze tanta~a bah§etmi§ olurlardt. ' 

u 1ye me te 1 pro esor e- oraya alman musiki ustadlan vard1. Bu Hademe arasmda bir de alkt§~tlar ta-
rinin unvan1 meyanda me~hur Guatelli Pa§adan son- bir edilen bir ziimre vard1 ki masma go-

Ankara 9 (T elefonla) Meclis ra lspanyol D' Aranda Pa§a, ltaly.a.h, re a Itt, sekiz, on ki§iden terekkiib ederek 
Biit<;;e enciimeni Siyasal Bilgiler okulun- Macar Wondra Bey tahattur olunabthr. alaylarda tam Hiinkann arabasmm ge· 
da diplomatik. mali ve idari ilimlerin Bunlar hakikaten birer iis\ad olmakla be- <yecegi bir yerde, halka halinde toplamr
kiirsiilerini re'sen i§gal eden ogretmenle- raber miiessesede bir guna hizmet etmi§ - lar, ve guT sesle bir§eyler soy[iyerek al
re Oniversite profesi:irleri hakkmda tat • ler midir? Bunu bilmiyorum, yalmz kl§larlardt. Galiba eski Osman It Padi -
bik edilen maa§ ve iicrete aid hiikumlerin Wondra' dan pek <;ok istifade edenler a- §ahlannm ha§met zamanmda «magrur 
tatbik olunacag1 hakkmda bir tefsir ka • rasmda Kemanc1 Zeki Beyle viyolonsel olma padi§ahtm senden biiyiik Allah 
ran vermi§tir. Bu suretle Siyasal Bilgiler iistadt Cemil Bey unutulmamahdtr. Da- var! .. » diye baglllldlgl hatmmda, belki 
okulundaki ogretmen ve profesor unvan- ha garib olarak Abdiilhamid nastlsa Y1l- de yanh§ olarak kalmt~ olan bu alkt§m 
Jan ordinaryiis ve profesorliige tekabiil dtz sahnesi i<;;in bir opera heyeti te§kili sozlerini hi<;;bir zaman anlamak miimki.in 
etmekte bulundugu teyid edilmi§ olmak- merakma da dii~tiigiinden Beyogluna ne olamamt~li. Boyle sekiz on agtzdan bir 
tadtr, c;e§id bir F ranSJZ, yahud ltalyan opera gulgule hal in de c;tkan bu giiriiltii ben de 

Memleketimizde Tiirk 
kad1nlan hakk1nda 

tetkikat yapacak 

ina Mitter 

Hindistanm pamuk krah Mitter'in ka
TISI ve Hind Kadm Birligi reisi !na Mit
ter muhtelif kadm hayah hakkmda tet· 
kiklcrde bulunmak iizere Londraya 
muvasalat etmi~tir. Hindistamn en giizel 
kadm1 olan ina Mitter'in bu miinasebetle 
memleketimizi de ziyaTetle biiyi.iklerimizi 
yakmdan tammak istedigi haber verilmek
~edir. Kendisi daha evvel Almanya ve 
ltalyayJ da ziyaret edecektir. 

Siimer Bank1n son 
bilan~osu oniinde 

I Ba~makaleden devam 1 
yaca cevab veriyorlar. Siimer Bankm 
bilan<;osu ancak boyle bir bakunla tahlil 
olunabilir. 

Bu tahlil gozlerimizin oniine gi:iniille
rimize in~irah veren hakikatler koymu§
tur, ve koymak yolundadtr. T ahlilimizin 
neticesi de buduT. 

Tiirk ihtiyacmm en belliba~hlanm 
Tiirk i~i ve Tiirk i~c;isi temin etmege ba~
laml~tn. Bund bizim i<;in biiyuk, hayati 
ve milli paha bi~ilmez menfaat vardtr, 
fakat kimseye mazarrat yoktur. Y er yer 
yiikselen fabrikalar <;iftc;i ve i§<;i Tiirk 
halkmm ic;timai seviyesini yiikselttik<;e 
dt~ alemle miinasebetlerimiz eksilmek 
~oyle dursun. bilakis daha fazla olacak
ttT. 

Oniimiizdeki biiyuk mevzua bir iki 
makale ile daha temas etmek iizere bah
si bugiinliik bu umumi ~eklile btraktrken 
Ba§bakan ismet inoniiniin ve arkada~la· 
nmn yaTatiigt efsanevi islere kaT~t hay
ranltgJmlZI si:iylemegi ve Ekonomi Baka
nile Siimer Bank mi.iesseselerindeki bii
tun yardimctlanm takdir ve tebrik etmegi 
vazife biliriz. 

YUNUS NADI -·-·-
Hava miidafaa~l 

te~kilab 
1 Ba11taratt 1 tnct sahitede I 

Kanunla bir de yiiksek hava mlidafaa 
komisyonu te!?kil edilmektedir. Komu
tanhk blitlin memlekete §amil hava mii
dafaa planlanm. hazerde komisyonun 
ve alakadar vekaletlerin miitaleasm1 a
larak haz1rhyacaktir. Hava korunma -
sma aid biitiin te~ekkiillerin talim, ter· 
biye ve tatbikab bu komutanhga aid O· 

lacakhr. Hava miidafaa komisyonu na
mile kurulacak komisyon Gene! Kurmay 
Ba§kammn reisligi altmda hava genel 
komutam Milli Miidafaa Vekaleti Hava 
Miiste§arile diger Vekaletler miiste§ar· 
larmdan terekkiib edecektir. __ ........... -

Papaya gore Almanyanm 

vaziyeti fecimi§ 

Castell Gandolfo 9 (A.A.) - Bu 
sabahki umumi kabulde haZIT bulunan 
Alman hactlan grupuna hitaben Papa 
~u si:izleri si:iylemi~tir: 

«- Bugunkii giin, Almanya ic;in yal• 
mz vahim degi], fakat ayni zamanda ke· 
derli ve gozlerimizi ya~artacak derecede 
tehlikeli ve fecidir. Bu derin kederleri 
izale i~in her zaman elimizden geleni yap• 
ttk ve ne denilirse densin yapmakta de • 
vam edecegiz.» 

Stalinin anneai oldii 

Moskova 9 (A.A.) - Tifliste c;t -
kan Zaria Vostoka gazetesi, Stalin'in 
annesinin burada 77 ya§mda zatiirrieden 
0ldii2iinii bildirmektedir. 

bir merak halinde dururdu. Nihayet tah· 
kik etmege mecbur kaldtm. Si:izler «yar• 
dtmcm Allah ola. Y a§m uzun ola» diye 
ba&laT ve kimbilir nastl bitermi§. 

Gerek M1Z1ka gerek Hademe o zaman 
sarayda pek miisaid hatlralar btrakmt~h, 
bu da ancak bu miiessesenin hal' den son· 
ra iktisab ettigi §ekle ve intizam<> med· 
yun olan bir neticeydi. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 



Kilt;iik 
hi kAye Ramazan ] 

Uyamr uyanmaz yataktan sJ«;radi.I On yedi ya§ma heniiz yeni basm1~ o-
Gi.ine§, pencere camlarmda bir dost gozi.i Ian Ramazan, Nejadm bu teklifine son 
gibi J~Ildiyor, insana ya~amanm gi.izelli- derece sevindi. Bir k1zla tam§maktan da
gini hahrlat1yordu. Delikanh, aynamn ha biiyi.ik bir saadet olabilir miydi? Ha
kar§Ismda birka«; kere gerindi. Esnedi, tlr§inas arkada~mm boynuna sanlarak: 
ne yapsam gibilerden ba§Jm ka§1d1, niha- - Aman NejadcJgim, dedi. Ne iyi 
hayet, karanm vermi§ gibi, mi.itereddid aki] etmi§sin! 1§te arkada§hk buna der-
elleri gardroba dogru uzand1. ler. 

Yanm saat sonra, her vakitkinden da- Nedense, Ramazan, Neriman Ham-
ha fazla bir itina ile giyinmi§ olarak ka- rna takdim edildigi giin, kii«;iik han!m 
p1dan «;Jkarken, takvimden, ge«;en giiniin yuzunu buru§turarak, bu tam§madan 
yapragm1 koparmadJgmJ hahrhyarak ge- memnun olmadJgmJ izhar etti. Halbuki 
ri dondii. Duvarda as1h duran takvim- Ramazan sevimli ve yaki§tkh denecek bir 
den bir yaprak kopard1, buru§turup sepe- ~ocuktu. Nerimamn bu fena muamelesi
te ath. T akvim, te§rimsaninin yirmi be- ne o kadar i~,;erledi ki o gece hie; uyuya • 
~inci ve ayni zamanda Ramazamn birini mad1 ve sabahlara kadar, elinde kiic;iik 
gosteriyordu. Delikanlmm gozii «Rama- aynast, ka~mt, goziinii, bumunu, dudak· 
zan» kelimesine takJ!mca rengi birden· lanm, yi.iziini.in her taraf1m iyice mua • 
hire degi§ti, gitmek istedigi halde gideme- yene etti ve ne.resinin Nerimamn sinirine 
di, masasmm oniinde, m1hlanm1§ gibi dokundugunu bir tiirlii bulamadt.. Fa
kaldi. kat gene kJzm iltifat etmeyi§ine pek ofke-

HatJralar, uykusu hafif insanlar gibi- lenmi§, arhk bir daha ktzlarla konu§ma· 
dirler. En gizli bir I,;Ihrb, en sisli bir i§a· maga • «;ocuk akh bu ya • yemin etmi§ti. 
ret, en donuk bir renk, en manas1z bir Birkac; giin sonra, Nejad, utana utana 
kelime bile bazan hattralan uyandnabi- yanma gelip ozi.ir diledi: 
lir. Bu «Ramazan» kelimesi, delikanh- - Sana kar§t pek mah~,:ub oldum 
nm hanzasmda bir bomba gibi patlamJ§, Ramazan.. Kii~,;iik hammm Ramazan, 
asia h~h.rlamak istemedigi, ne zaman- Saban, Bayram gibi isimlerden ho§lan
danbendJr unutmaga «;ah§tigl mazisi, ta mad1gmi ben ne bilecektim? 
c;ocuk~~g~d~n~ri, en ince teferruata ka· Ramazan sesini ~,:Jkarmadi, yalmz, is-
dar g~zle_?nm oniinde canlamyordu. mi yiiziinden c;ektiklerini unutmak iste • 
• ~o~d~gu zaman, biiyiik annesi, dede- digi halde, mukadderat bir tiirlii yaka· 

smm Jsmme izafeten, adm1 Ramazan sm1 buakm1yor, her fJTSatta isminin gara
koymu§lu. Nedense biiyiik. anneler, to- betini ve giiliincliigiinU bir tokat gibi yii
~nlanna, merhtnn kocalanmn ismini ziine vuruyordu. 1IIaiiah arbk bogazma 
,_ ?YIDb.a.ktan ~iiyiik bir haz duyuyorlar; kadar gelmi§ti. Kat'i karanm' verdi, is-
XIm 1hr belk1 de te•elli' · · d ~ · · k B k · · .. .. • • mm1 egi§hrme . u aranna 1hraz etse 
k ~uc;u~ ~amazan, yedi ya§ma kadar, else biiyiik annesi ederdi. Bereket versin 

ar e§lennm kJskand1g1 bahtiyar bir t;o- o da iki sene evvel yuvarlamp gitmi§ti 
cukru. ~iiyiik annesi, ismini ben koy- Ramazanm yeni ismi Ramizdi. Sa~
dum dJye, Ramazam diger torunlann • ki bu yeni isim kendisine yeni bir hiiviyet 
dan daha "ok seviyor onlara kar•1 k · d" .. .. .. .. d b" .. "' . • ' pe vermJ§, u§unu§unu, uyu§unu, utun 
sert ve hele ~k .ham davrand1g1 halde, §ahsiyetini degi~tirmi~ti. Daha dogrusu 
Ramazamn b t d'-· · 'k' · d F k 1~ IS e JgJm r I etm1yor u. kendisi boyle samyordu. Y almz bazt 

be
a at vak~a _k1 kii«;iik Ramazan mek.te- miinasebetsiz akrabalan arama agJZla-

kaydedt!dJ 1 d -· · D h . • mese e eg1~h. a a rmdan: «Rama~an l» diye kat;myorlar 
~ektebe 1l~ gi_ttig~ gun, s1mfta, hoca bii· ve delikanlmm kalbini hoplahyorlardJ. 
tun talebey1 hiT bn kaldmp isimlerini so- Be§ senedenberi bu ismi ta§JYordu, 
~arken, ma R~~azana geli~ce, o da di- mazile alakast kesilmi§ gibiydi. Fa kat 
ger ~ocuklar gibi gayet tab1i bir sesle: i§te bu miinasebetsiz takvim, Ramizin 
«Ra~~zan !» derdemez, vay efendirn biitiin keyfini kat;Jrmt~, onu kara dii§iin· 
senmJSJD adJ Ramazan olan, anide arka celere da!dJrmJ§h. Ramiz, takvimi hmla 
malardan. sahurda c;alman davul sesine duvardan t;ekerek sepete ath ve bir da· 
r~hmet okutturacak bir giiriiltii koptu, ha takvim kullanmamaga yemin ederek 
bJr kahkaha tufam ba§lad1. Ramazan, sokaga hrlad1. Saat onu get;iyordu. Hal· 
ku1ak1ann~ ~adar k1zanm~. husmdan ag- bu ki dokuz bw;ukla on arasmda, Mii • 
lam~mak Jt;m dudaklarmJ tsmyordu. 0 becceli, her vakit bulu§tuklarl pastanede 
d~k1k.ayJ hala ya§Jyormu§ gibi iirperdi; bekliyecekti. Tramvayda: «Ya gelip 
bJr an ne. yapacag1m §a§Jran hoca, eet • beklemi§ ve gitmi§se !» diye dii§iiniiyor, 
vel tahtasile masanm iistiine vurarak. t;o· kendisini vaktinde evden t;Jkmaktan ah· 
cuklan susrurduktan sonra, Ramazam koyan o ugursuz takvime, takvim kul • 
yanma ~agtTml§, gizliyemedigi bir tebes- lanmagt kendisine tavsiye eden daire ar· 
siimle: «Ramazan aymda m1 dogdun kada§! N aciyi, arabaYJ bir tiirlii yiiriite
evladim ?» diyerek c;ocuklann istihzasma miyen vatmana, yanmda giilerrk konu • 
Z1mnen i~tirak etmi§ti. §anlara, herkese kiifiir ediyor, tlmakla • 
A~ a~§am aghya aghya eve gelmi~ ve nm yiyordu. 

~adJseYJ oldugu gibi bi.iyiik annesine an- Pastaneden it;eri girdi&i zam3n, Mii • 
atr~n~t1. Her hadiseyi, saplandJgl fik.ri becceli, ham koltuga yerle§mi§ «;aymt 
sab1tt~n yana tefsir edenler gibi, biiyiik it;er goriince, i«;i ferahladt. Ramiz. Mii • 
annes~ de Ramazamn mimi ok§Jyarak: beccelle iic; ay evvel tam§ml§, onun son • 
~Evladim, onlar senin miibarek. ismini bahar gibi solgun giizelligine oldugu ka· 
tskanmJ§i~r da ondan seni alaya almi§· dar, ciddiyetine ve kibarltgma da hayran 

lar!_» demJ§ ve soziim ona yavrucag1 te· olmustu. Miibeccele evlenmegi teklif et-
selh etmi•ti 0 gee t - d - ~·-· ·.. k b .. .. - k • · e ya agm a, yashg1m 1g1 gun, gene JZ a§JDJ onune egere : 
SJTSJklam edinciye k.adar aglad1gm1 ha • - Vaiiahi bilmem ki, demi§ti. Bir ke-
IJ:hyordu. Y a ertesi giin? Aman yarab- re de anneme dam§aytm .. 
b1: dii§iindiik«;e ecel teri dok.iiyordu. Bir Bugiin Miibeccel, Ramize, annesinin 
e~mde ~antast, bir elinde sefertas1, smlfa cevabm1 bildirecekti. 
~Irer gmnez, muzib t;ocuklar hep bir a- Ramiz, beklettigi it;in ozi.ir diliyerek 
g1zdan: · Miibeccelin kar§Jsma get;er get;mez, gene 

Ramazan geldi, hofl geldi, k.1z miij deyi verdi: 
Baklava tepsist bO$ geldt A l 

diye tutturmu§lar, c;ocukcagJ~m . o i.i- D . nnem r~zJ 
niinii de har tm' I d' H k g ehkanh yennden stt;nyacak oldu .. 

am e I§ er 1. er ne adar M"b 11 b k ] h §ikayeti iize · h · kl ' u ecce e uzun uzun a J§h at, er§ey 
dilerse de Rnne, am ~oc_u. ar yola ~el- halledilmi§ demekti. Ni§an giinlerinden, 

• amazan, Jsmmm garabeb ve 'kAh d .. _ .. d J d'kl · giiliinclii-.. .. .. d k' .
1 

m a tan, ugun en, even 1 rn zaman 
olamadt g~.{~;~n hen Jmse b1 e ~rkada§ oturacak.lan evden, velhasJI miistakbel 

I I 
· e e ayahmn u btr daha hayatlanm uzaktan veya yakmdan ala • 

as a e e gec;:mez saadetinden mahrum k I k d d h · d b h · d 1 fd · · b' . . . d a· a ar e en ne varsa epsm en a seth· 
k.~· P ~I atk.YI Jt.mnctye ek somurtkan, ler .. Bir ara, Ramiz: 

1mse I e onu§maz, kapah bir t;ocuk oi- _ c::: M"b ] d d' E • kt d . ~ey... u ecce , e 1.. az1 1 • 
rna a eva~ eth. Mektebdeki bu mu- simler var ki benim pek siniriml' doku -
kaddAe~ ol~~u. kadar da miithi§ yalmz- nur... Mesela ogluma Ramazan, ;>a • 
h~ kaf1 Adegii~1 ~ gi~i. evde de, Ramazan ban, Bayram gibi bir isim koymag1 hie; 
ay1 .hulul ettJmJ, hit; bir karde§ine oru~ arzu etmem. 
tutturmadJk!an halde, bi.iyiik. annesi Ra- Miibeccel, damdan di.i~er gibi, Ra • 
mazana zorla oruc; tutturuyor, ~ocukca • mizin bu isimlerden bahsedi§ine hayret 
g!ZI ak~amlara kadar ae< buaktyordu. etmedi.. Kendisinin de dili ucundaymt~ 

Ortamektebde Ramazamn ismine ah - gibi: 
§J]dJ ve artJk kimse kendisile alay etmez - Ben de senin gibiyim, dedi .. Ne • 
oldu. Ramazan da, ismindeki garabete dense bazt isimlerden ho~lanrmyorum .. 
ve giiliincliige aldm~ etmiyor, artJk gece- Hele bizim baht;Jvanm da adt Rama • 
Jeri yatagmda: <<Ah yarabbi l Ne olur zan .. Bu isim telaffuz edildi mi, agz1 da
benim de ismim Ahmed, Mehmed, ih - ima sogan kokan bahc;1van hatmma ge -
san ve saire gibi alelade bir isim olsay - ]iyor.. <,;ocugumuzun ismm1 Ramazan 
d1 da, kimse benimle alay etmeseydi!» koymak m1, aman Allah gostermesin .•• 
kabilinden c;:ocuk<;a dualarda bulunarak. Ramiz, Miibeccelin farkma varam1 • 
aglamJyordu. Y almz, ismini Ramazan yacagt bir iirperme gec;irdi .. fsmini degi~
koydugu i~in, bi.iyi.ik annesine kar~1 hu- tirdigine ne iyi etmi~ti .. Miistakbel ~ocu
dudsuz bir kin besliyordu. guna Ramazan ismini koymak istemiyen 

Liseye kadar hayatmda, ismi yiiziin- bir k1z elbette ki kocasmm bu i~imde ol· 
den, fevkalade bir hadise cereyan etme- masmt hi<; arzu etmezdi. Dilinin ucuna 
di. Liseye gec;:tigi seneydi ... Capkm ar • gelmi§ti .. Az daha: « Y a benim tsmim 
kada~lanndan biri, Nejad, Ramazam Ramazan olsayd1 ne yapardm ?» diye • 
bir giin bir ko~eye c;:ekerek: cekti, demedi, diyemedi .. 

- Haberin var m1 Ramazan? dedi. Biraz daha konu§tuktan sonra, pasta • 
Giizel bir bz yakaladim.. Bir arkada§l haneden <;tkhlar.. N i§an giinlerini tayin 
da var, onun kadar giizel.. 1stersen seni etmi§, kalabaltga aldm§ etmiyerek, meh
Nerimana takdim edeyim? tabh bir yolda yalmzmJ§lar gibi kolkola, 
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Poil de Carotte 
«Pual do Karot» 

Remzi Kitabevi - Istanbul 1937 
Fiatl 50 kurU§ 

cDiinya muharrirlerinden tercume • 
ler. serisinin bu sekizinci kitabt, cPaul 
do Karot. Fransada asnm1za en yakm 
zamanm en k1ymetli muharrirlerinden 
olan Jules Renard'm, en muvaffak ol
mu§ eserlerinden biridir. 

Miitercimi Halid Fahri Ozansoy, onu 
niqin tiirkqeye ~evirdigini bu satirlarla 
anlahyor: cPoil de Carotte'un meziyet
lerini ve hemen biitiin diinya dillerine 
terciime edilmi§ olmastmn sebeblerini 
de aynca izah etmek isterim. Bu eser, 
biitiin sadeligi iqinde, en ince nuance
larile bir qocuk ruhunu, psikolojisini 
gostermektedir. Ayni zamanda en basit, 
giinliik hadiseler iqinde ta§rah bir aile
nin ya§ayi§Im, dii§iinii§iinii ve biitiin 
§efkati obiir <;ocuklarma vererek bir ta
nesini bile bile nas1l ezdigini gosteriyor. 
Poil de Carotte bunun iqin kiiqiikten 
kurnazla§rnl§ ve ka§arlanmi§t:l.r; ruhu -
nun derinliklerindeki 1stJ.rabt da ro -
manc1 en hafif, en sade ve her biri ayr1 
ayr1 hadiselerle miikemmel canlandm· 
yor. i§te bu cihetten biitiin di.inyadaki 
basit halkm birkaq tipini bu ailede tek· 
sif edilmi.§ bir halde buluyoruz.• 

Ayni zamanda eserin mevzuunu hu
lasa eden bu si:izler qok dogrudur. <;un
kii Pual do Karot oyle eserlerdendir ki 
mevzuu diinyanm her hangi bir k1:i§e • 
sine nakledilirse edilsin hakikatini mu
hafaza eder. 

Eserde heyecan belki biraz susturul
mu§, fakat hakikat de en son haddine 
kadar gosterilmi§tir. 

Kitab iltizami olarak biraz bas-it, fa
kat ifadeye r;ok renk veren aCI ve miis
tehzi ciimlelerle.. yazilmi§br. Onu oku
dukqa insan miiellifin adeta kalbsiz ol
duguna hiikmedecegi gelir. Fakat bila
kis o hissiyahm golgelemek lqin yazisl
na boyle bir §ekil vermi§tir. 

cPual do Karot• ba§ta olmak iizere 
Jules Renard'm her hangi bir eseri tah
lil edilecek olursa olsun, bliti.in hassa • 
siyeti, kaleminin kudreti ve bilhassa 
kalbinin iyiligi meydana ~kar. Onun 
fenahklart biitiin qiplakllgile ortaya 
dokmesi karilerine iyili~ daha iyi tak
dir ettirmek iqindir ve cPual do Ka • 
rob un ailesi hakkmda: cBirbirini qe -
kemiyen bir taktm lnsanlartn ayni qatl 
altmda cebri birle§mesit demesi ne de
rece dogru d.se Jules Renard'm bu aile 
hayahm canland1rmast o derece dogru, 
o derece de hakikidir. 

Dort hind tayyaresi geldi 
M. Simpson'un kumandasi altmda 

bulunan dort sivil tayyare Hindistandan 
Y e§ilkoye gelmi§tir. Hindli tayyareciler 
gazeteciJere §UnJarl soy)emi§Jerdir: 

«- T ayyarelerimiz Bombay• daki 
«U~,:ucular kuliibiine» mensubdur. Bu 
kuliib Hindistamn resmi te~kilatlanndan 
biridir. T ayyarelerimizden biri bir Hind 
talebesi, diger iit;ii de kuliibiimtizi.in mu
ailimlerinden ii~ lngiliz tarafmdan idare 
edilmektedir. Her tayyarede, pilottan 
ba§ka hirer Hindli talebe vard1r. Born • 
baydan 29 maYJsta hareket ett;k. Bura· 
dan dogruca Londraya gidecegiz. Ora
da, beraberimizde seyahat eden he§ 
Hinli talebe imtihan vererek pilot diplo
masJm alacaklardJr. Donii~te tayyareleri 
talebeler idare edeceklerdir.» 

T ayyareciler diin Y e§ilkoyden Sofya 
yolile Londraya hareket etmi§lerdir. -···-Hindistana yap1lan ihracat 

durdu 
Hindistana ihrac etmekte oldugumuz 

Gazianteb f1st1~ndan q1kan bir mesele 
yliziinden baz1 ihrac maddelerinin lu.y
metleri dli~mU~tlir. 

Mesele, Bombay ticaret ata~emizin 
Hindistana son zamanlarda qok ihrac et· 
tigimiz Gazianteb f1shklarmm Hindis
tandan q1karak ba~ka memleketlere ih
rac edilmesi iizerine hlikumetin nazari 
dikkatini celbetmesile dogmu§tur. Bu 
f1stlklarm mlinhas1ran Hindistanda is· 
tihlakini temin .jqin ahc1 ile sahel arasm 
da mukaveleler akdi derpi§ edilmi§tir. 
ikhsad Vekaleti bunun iizerine takas 
heyetlerine bir teblig yaprnl§ ve 32 
maddeden istifade eden koloni ve do • 
minyonlara yapllan ihracatm bu kayid
lar dahilinde olmasm1 bildirmi§tir. 

Bu i§in tatbikat §eklinin bir tlirlli an
la~llamamasi ve kan§Ik bir vaziyet ba
sil olmas1 yiizlinden ihracat durmu~ ve 
fiatlarda dli§likllik goriilmii§tiir. 

flSllda~a fJSJ!da~ yiiriiyorlard1.. Bir de
fa «Ramazan !» diye bir ses, bir siitun 
gibi kar§Jlarma dikildi. lkisi de durmu§" 
tu. Ramiz, hiddetten titriyerek, ba§ml 
kaldmnca, ilkmekteb arkada§lanndan bi
rinin, samimiyeti gozbebeklerinin gii • 
liimsemesinden belli, a§ina t;ehresile kar
§Jla§h: 

- N erden <;Jktm Ramazan? diyor • 
du. Seni gormiyeli §oyle boyle on iki sene 
oluyor ... Y oksa beni tamyamadm mt? 

Ramiz, ni§anhsmm kolunda bir heykel 
gibi donaka!mJ~I!. 

CAHID SITKI TARANCI 

Meclisin diinkii i~tima1 
Suriyede ~1kan 

abnan tedbirleri 
S1hhiye V ekili 
icin hududda 
~ 

veba ( Bu aksamki program] 

anlatt1 
Telsiz kanun layihasile Ankarada T1b 

kurulmas1 ve yeni 
miizakere 

be, kaza tesisi Ia yihalar1 
ve kabul edildi 

[Ba~taratt 1 fncf sahf!ede) 

muayyen seyyar doktor ve bakteriolog 
terfik ederek mevcud veba serumlanmJZ 
ve veba a~JctlanmJzla derhal T oros eks
presile Resiilayna tahrik. ettik. De; hazi -
ran ak§am1 heyetimiz Resiilayna vas1l 
oldu, tetkikata ba§ladJ ve Frans1z heyeti 
s1hhiyesile temasa get;ti. Ayni zamanda 
derhal hudud iizerinde bulunan koyleri 
ve hududla alakadar olan jandarma ve 
hudud kitaal! ve diger i§mendifer me • 
murlarmm kaffesinin a§llanmasma ba~ • 
Iandt. Ayni zamanda vak1a ile alakadar 
olmaln itibrile hudud iizerinde bulunan 
diger vilayet valilerini de bu meseleden 
haberdar ettik. Kezalik Milli Miidafaa 
V ekaetini de haberdar ederek hudud i.i· 
zerinde mevcud olan k1taatm a§danmasJ· 
m rica ettik. 

I haziranda Haleb konsoloslugumuz
dan aldJgJmtz malumatta, zatiirree §ek • 
Iinde veba mevcud oldugu hakkmda rna· 
k.amah resmiyeden malumat aldJgmJ ve 
12 musabdan II inin oldiigiinii, vak' anm 
Suriye hiikumetince 27 may1sta ogrenil • 
digini ve 23 maYJsta ba§lami§ olmas1 
muhtemel oldugunu ve miicadele i«;in 
$amdan iki doktorla birc;ok mualecenin 
gonderildigini bildiriyordu. Kezalik. Ur
fa vilayetinden gene I haziranda aldJgt
mz malfunatta, F ranSJZ!arla vaki tern as 
neticesinde hastahgm veba oldugunun 
kendilerine bildirildigini ogrendik 2 
haziranda 4 emrazt sariye ki.ic;iik sthhiye 
memuru ve seyyar eJTirazJ sariye miite
hassJsmt, hududlanmJZ dahilinde bulu • 
nan koylerde otarama yapmak iizere yola 
<;Jkard1k. Mahallinde i§e ba§ladJ!ar. 2 
haziranda trenlerden inen ve binenlerin 
muayeneye tabi tutulmas1 takarriir etti. 
Aynca hudud kaptlan tesi$lne ba§landt. 
Y aJmz hududun <;ok vasi oimaSJ doJayl· 
siJe biiyiik tefti§ler yaptlmasma si.iratle 
imkan olmadtgt goriildii. 1ki sepetli mo
tosiklet almarak qerhal sevkolundu. Bun-
1ar1a koylerde ve halk iizerinde i§ daha 
c;abuk goriilebiliyor. 

her tarafta temastadtrlar. Biitiin tedbir • 
ler almmi~tJr. Bununla beraber i~in va • 
hameti daha zail olmamt§hr. Bugiine ka· 
dar hududumuz dahilinde hi~bir koyde 
ve hi«;bir yerde §iipheli bir vak' a ve em
mareye tesadiif etmedik. <,;ok arzu ed1 • 
lir ki bundan sonra da tesadiif edilmesin 
ve bunun i«;in de hertiirli.i tedbirl~r itti
haz edilmi§tir.» (T e§ekk.iir ederiz ses • 
Jeri) 

Kabul edilen layihalar 
Ankara 9 (T elefonla) - Bugiin 

Hilmi Uramn ba§kanhgmda yap1lan 
M~clis toplanhsmda Suriyede 1,;1kan ve
ba ve hududlanm1zda alman sthhl emni
yet tedbirleri hakkmda S1hhi ve !t;timai 
Muavenet Vekili Refik Saydam tarafm· 
dan verilen izahatJ miiteak1b ruzname
ye ge~,:ilerek, telsiz kanun layihasile, An
k~rada bir T1b F aki.iltesi tesisine, ye
mden be~ kaza te§kiline, te§vik.i sanayi 
kanununun 30, 36 net maddelerinin de
gi§tirilmesine aid kanun layihalannm i· 
kinci miizakereleri yap1larak kabul edil
mi§tir. 

Ruznameye dahil maddelerden Maa • 
rif Vekaleti prevantoryomu ve sanator
yomu hakkmdaki kanun layihasile Ma • 
arif Vekaleti merkez te:tkilah ve vazife· 
Jeri hakkmdaki kanuna muzeyye) layi-
hanm da birinci miizakereleri yap1JmJ§ • 
hr. 

Meclis cuma gunii toplanacaktn. 

Haydarpa§~ • Gebze hattmda 
tanzilath bir tarife yap1ldr 
Devlet Demiryollan t§letme idarE'si 

Haydarpa~a • Gebze arasmda yeni ucuz 
bir tarifeyi 15 hazirandan itibaren mev
kii mer'iyete koyacaktir. 

Birinci mmtaka: Haydarpa~a • Goz • 
tepe, KlZlltoprak - Suadiye, Erenkoy • 
Maltepe, Pendik. 

Bu ista.syonlar arasmda seyahat eden 
her yolcu yalmz gidi§ veya yalmz do • 
nti§te birinci mevkide 10, ikinci mev • 
kide 7, iiqiincii mevkide 5 kuru§ vere • 
cektir. Ayni istasyonlar arasmda gldi~, 
donli§ birincide 14, ikincide 10, liqlincii
de 7 kuru~tur. 

!kinci mmtaka: Haydarpa§a • Malte
pe, Erenkoy - Pendik. 

Gidi§ veya geli§te 14, 10, 7; gidi§ ve 
donii§te 20, 14, 10 kuru§tur. 

tlqiincii mmtaka: Haydarpa§a - Pen
dik, Pendik - Gebze; gidi§ veya geli§ 
20, 14, 10; gidi~. geli§ 30, 20, 14 kuru§tur. -···-

NOBET~iECZANELER 
Bu alqam §ehrin muhtelif semtlerinde 

nobe~i olan eczaneler ~unlardir: 
Istanbul clhetlndek!ler: 
Eminontinde <Hiiseyin Hii.snii), Beya.• 

z1dda (Belk!s), Kiic;iikpazarda (H. Rulli. # 

sl), Eyiibsultailda (Mustafa Artf) ~hie• t 
mlnlnde (Hamd!), Karagiimriikte '(A, Fu· / ' 
ad), S.amatya.da <Erofilos), ~ehzadeb~tn· 
da (A.saf). Aksarayda (Etem Pertev), Fe· t 
nerde (Vi tall), Alemdarda (Sun Rasim>• . 
Bakrrkoylde (istepan). 

Beyoglu clhetindekller: 
. Galatasarayda (Kanzuk), Bostanba~mdll 

(Itln:ad), Galatada Mahmud!ye caddesin• 
de (Ismet), Taksimde istlklii.l caddes!nde 
(Nizameddin). §i§llde Kw·tulu§ caddes!nde 
(~ecdet), Kas1mpa§ada <Miieyyed), Has· 
koyde <Neslm A.seo), Be~lkt~ta (Nall Ha• 
Ild.~, Sariyerde (A.saf). 

~sk?,dar, Ka~1koy ve Adalardakller: 

Ayni tarih, Derbes1yeden itibaren Re· 
siilayna kadar, Nusaybinden de Derbesi
ye kadar olan kJsimlarda aynca ttbbi 
tedbirler ittihaz olundu. .Bunlar kJSJm 
k1s1m aynlarak her birinin ba§ma hirer 
tabib kondu. Miicadele heyeti 5 haziran
da F rans1z heyeti s1hhiyesile temas etti. 
Aldigi malumat ilk vak' anm 7 may1sta 
1,;1khgma dairdir. Hasta adedinin 13 ol· 
dugunu FransJZ heyeti s!hhiyesi soyle • 
mi~tir. Y apl!gJmJZ tetkikat ve aldJgJmiz 
malumat, bu hastabgm Irak istikametin
den gelen ve Suriyede iskana tabi tutula
cak olan N asturiler tarafmdan getirildi • 
gi ve Habkir <,;as1 istikametinde ge(,;en 
sene §Uhahndan beri boyle tektiik vukuat 
oldugu ve bunun yava§ yava§ yukanya 
dogru intikal ettigi ve nihayet hududu -
muza yakla~hg1 merkezindedir. 

Uskudarda u~.tlhad), Kadlkoytinde yel• 
deglrmenlnde <Ucler), Biiyiikadada <!iline.• 

Birdenbire hastalanan Eski!iehir Em- ,.slpnR•Iz•a•) 'iiHIIIieyilblielililidiie .i(iiHiiialilkil)i.. •••••II 
niyet miidiirii Ker·im, on gun Eski§ehir Ill 
Memleket hastanesi:p.de tedaviden son- Miirebbiye aranlyor 

Eski§ehir Emniyet miidiirii 

ra Cerrahpa§a hastanesine getirilerek 0 
tahh tedaviye almmt§hr. . .n. ve ~edi ya§larmda iki (;ocuga 

Frans1z heyeti sthhiyesile heyetlerimiz 

Windsor Diikii ve 

Y akalanan hus1zlar -
Samatya, Fatih civarmda miiteaddid 

soygunculuk yapan Simon, Leon, Lam
bo, Karanfil, Hamayan, Gabriel, Yako 
admda yedi h1rstz yakalanmi§lardJr. 

Venedikten ge~erken 

Fransada evlenen Windsor Dlikli ve Dli'iesi Avusturyaya giderken Ve
nedikten ge<;mifiler ve !!ehirde uzun bir gezinti yapmi~lardir. Resmimiz yeni 
evlileri ve motorle biiyiik kanaldan ge~er ve kalkm seW.m~rma mukabele 
ederken gosteriyor, 

mgihzce ogretecek, bakacak ve on-
larla gezip dola§abilecek iyi refe· 
ransh bir miirebbiyeye ihtiyac var· 
dtr. Mektubla veya §ifahen Cum
huriyet gazetesi idaresine miira· 
caat olunur. 

V E FAT 
PETRO NESSA 

Un Tiiccan 
Vefat etmi§ oldugundan cenaze mera • 
simi 10 haziran 1937 per§embe glinii saat 
16 da ~i§li Rum Mezarhk kilisesinde ic• 
l'R olunacag1 teesslirle ilan olunur. 

Validesi: Maria Nessa 
Karde§leri: Katina Duka 
Karde§leri: Afroditi Sosidi 
Yegenleri: Yanni Duka 
Yegenleri: Marianti Duka. 

Cenaze levaz1mah P. ANGEL1P15 

OLOM 
Bahriye binba§Jhgmdan mlitekaid }.• 

rif Besenin karde§i Elektrik §irketi me
murlarmdan ~aban Besenin babasl b~ 
sene memurlugundan miitekaid BB1 
Mehmed Ali Besen dun olmii§tiir. Ce ~ 
nazesi buglin evinden kaldmlarak sul· 
tanahmed camisinde ogle namaz1 klll~· 
d1ktan sonra aile kabristanma defned1

' 

lecektir. Alla-h rahmet eyliye. 

VANDA 
Cumhuriyet Mektebliler Pazart 

Liitfi tlyas karde§ler 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiiJl 
mekteb kitablan, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. .-

Dans dersleri 
Hususi ve miinferiden (asrt daflS 

dersleri) Beyoglu Karlman kar§ISll'ldll 
eski Polonya Nur Ziya sokak No· 3• 
Mliracaat saatleri: (12-14), (17-20) ye 
kadar profesor Panosyana. ~ 

Oskiidar Hale sinemasl 
K O't;tiK P RENSES 

t 



10 Ha:airan 1937 

Diinya nufusunu 450 
mUsteh i milyonu 

-------------------
iptidai 

iki 
maddeler meselesini halletmek 

0 • ICin .. 
~are vardtr: Ya barb, yahud 

• gen1' bir ticaret serbestisi 
Yazan : Stephen Osusky 

- 3 [*)-
Heniiz pek az bir zaman evvel. sun'i 

~ nzin, tabii benzinden yirmi misli fazla 
. ahahydt. Bugun, bu fazlahk dort mis
:e inmi§tir. Bu meselenin, birka<; sene 
~inde ticaret sahasmda bir hal <;aresine 
baglanacagma §iiphe yoktur. 

Sun'i kauc;uga gelince, bu meta, ev -
laf itibarile henuz bazt noksanlar gos -
lermekteyse de, bu rniistahsahn smai sa
hada imali i§inin harbden evvel fenni 
lecrube rnahiyetinden ibaret bulundugu 
~e bugiinse, ekonomik bir mesele halim 
~\dtgl bir hakikattir. 

T erkibi ve sun'i istihsal rneselesi, ip -
tidai maddelerden mahrurn rnemleketl'er 
~in hayati bir ehernmiyeti haizdir. Bu 
lnemleketlet, sun') istihsali, ticaret saha-
1lndaki darhga ve doviz f1kdanma kar§l 
tuvvetli bir rniidafaa vas1tas1 olarak ta
llirnaktadtrlar. F azla olarak, sun'i istih
sa[, i§sizlige kar§t da rniiessir bir deva 
'tazifesi gormektedir. 

Y eryuziinde, iptidai rnaddelerin hem 
labiisini hem sun'isini istihlak edebilecek 
tadar yer olrnad1g1 tarzmda izhar edilen 
endi~eleri biliyorum. Bu ba~tanba§a ha
~dlr. Kiireiarzt dolduran iki milyar nii
htsun ancak 450 rnilyonu hakikl miis -
lehliklerdir. Sun'l istihsalat, bazt tabii 
~tidal rnaddelerin istihlakini tahdid gibi 
bir netice verse bile, umumiyet itibarile; 
bunun aksine olarak, yeni yeni muazzam 
ilnkanlara yer a<;ml§ olacakttr. Endiistri 
devrinin sonuna gelmemize heniiz <;ok 
~aman var. Bir hakikat varsa, o da, Av-

1 
hlpanm, elindeki inhisan kaybetmi§ ol -
lllastdtr. Avrupamn bugiin me§gul olma
ll laztm gelen en biiyiik rnesele, arhk ci
nan~iimul bir mahiyet alrnl~ olan istihsal 
i§inde kendisine muvaflk olan yeri ara
l'lp bulrnakhr. 

Amerika ve Asya ktt'alan, Avrupa 
haricinde organizasyon yapmaga ba§la
lru~lanhr bile. Maliyet fiatt itibarile. As· 
Y"a ve latin Arnerika memleketleri, Av • 
I'Upaya nazaran, i~inde bulunduklan i<;· 
I timai §erait dolay1sile pek biiyi.ilc. fevaide 
tnazhar bulunuyorlar. ~u da muhakkak
ttr ki, Avrupa, diger k1t'alarm ekonomt 
bak1mmdan rniitemmirni bir mmtakadu 
\'e bu vaziyeti muhafaza etmesi rniim -
~iindiir. Evvela, Avrupanm zevki seli • 
tni, inceligi, itidali ve zekast an' a nevi bir 
IOhret halinde onun lehine bir amildir. 
~unlar, paha bi~ilrnez bir tak1m fevaid
dir. Fakat, bunlardan, diger k1t'alara 
kar~t istifade edebilmek i~in, Avrupanm, 
hayatiyetini ispa! ve istiklalini izhar et • 
lnesi lazimdir. Bu, son derece miihim bir 
1\oktadir ve Avrupa, bu sayede, yaln1z 
bu sayededir ki, diinya ile elbirligi halin
tk c;ah~abilir ve viicudii zarurl bir i~ or
lag, olabilir. 

Bu sebeble, sun'! istihsalat meselesini 
l.aHe ugra~an memleketler, yalmz kendi 
~sabl~uma degil, ayni zarnanda biitiin 

, A.vrupa i<;in c;ah§Iyorlar. Bu rnemleket • 
lerin cesaretini k1rmak, hic;bir sebeble ir
likab edilmemesi laztm gelen muazzam 
hir hata olur. Avrupay1, topragmm on -
dan esirgedigi iptidal rnaddeler noktai 
lla:zarmdan ia e eden kim olursa olsun, 
Avrupanm gerc;ekten hadimi say1lmah -
cflr. 

Herhalde, <;ok muhakkak olan nokta, 

['J Bunda.n evvelki makaleler 7 ve 8 ha.
'lran tarihli ni.ishalanmtzda Qtkmi~ttr. 

iZ • 
I 

gene Avrupa ktt' asmm, hakk1 olan ted -
rici inki~afa, diinya istihsaline i§tirak irn
kamm bularnazsa eri§emiyecegi keyfiye
tidir. Avrupa i<;in en biiyiik tehlikeyi, bol 
miktarda sun'i e diistriler yaratan bu ge
lip ge<;ici refahlarda ve bunlarm tevhd 
ettigi, ytgmlarla gelip ge<;ici rnesleklerde 
ve bunlan takib eden fabrika kap1lanmn 
kapam§mda, gitgide daha korkunc rna -
hiyet almaga ba§hyan i§sizlik buhranla
nnda gori.iyorum. Bu gibi sar~mtilara, 
Amerika gibi gene memleketler Iaham • 
miil edebilirler, fakat ihtiyar Avrupa i<;in 
bu, tehlikeli olur. 

Bu rniilahazalardan §oyle bir netice 
c,;~karabiliriz. Avrupa mernleketleri, §im
diye kadar, kendi milli menfaatleri cep
hesinden <;ah§ml§ olmakla beraber, u -
fuklanm geni~letmeleri ve Avrupa rnena· 
fii cephesinden c;ah§malan zamam gel -
mi~tir. 

Maamafih, bir intikal devresi ge<;iri -
lecegi muhakkaktu. Endiistriyd Avrupa 
mernleketleri sun'i iptidal rnaddeleri ke -
seye uygun fiatlarla ve icab edrn mik -
tarlarda istihsal edinciye kadar ve Av -
rupa yeni sisterne dahil olunctya kadar, 
aradan zaman ge<;mesi §arthr. Sayed, o 
za111ana kadar, bu endiistriyel memle -
ketlcrin hugiin rnaruz bulunduklan za -
ruret sefalete ink1lab ederse, o zaman bu 
afetin tekmil rne§'um rneyvalanmn ye -
~erdigini, kemale erdigini ve artttgmt go
recegiz. Bu tehlikeyi <;ok iyi miidrik o • 
Ian hiisniiniyet sahibi insanlar, Avrupa
nm a tisi ic;in hay at! bir ehernmiyet alan 
bu rneseleye, bir <;are ararnakla rne§gul
diirler. 

Sun'! miistahsalat heniiz kafi miktara 
yi.ikselemedigi cihetle, iptidal rnaddeler 
hususunda milletler goze batacak bir mii
savatstzhk winde <;trptmyorlar. Buna na
sll bir c;are bulunabilir? Bu iptidai mad
del ere sahib olan topraklarm endiistri • 
yel rnemleketler arasmda yeniba§tan, 
dostane bir hal tarzile taksimi mi isteni
liyor? Ben, kendi hesabtma, Birle~ik A
rnerikanm, Britanya lmparatorlugunun, 
Sovyet Rusyanm, Fransanm, Portekizin, 
fspanyamn ve Holandanm, iptidai mad -
de bak1mmdan zengin topraklanm dig~r 
endUstriyel memleketlerle payla§maga a
made olduklanna dair bir§ey i§itmedim. 
Su halde, Avrupamn, harbden veya ip
tidai maddeler tedariki i<;in ba§ka c;a -
reler aramaktan gayri yapacagi bir§ey 
kalm1yor demektir. 

Daha ba§ka c;areler ne olabi!ir? Baz1 
kimsel er, hususl §ahislarm elindeki ipti -
dal rnaddeler ticaretini ahp devletlt:re 
vermegi ve bu devletlerin de, bu ticareti, 
beynelrnilel §ekilde yeniden organize e -
dilecek bir Milletler Cerniyetine devret -
rnesini teklif ediyorlar. F akat, buna mu
kabil ileri siiriilen miitalealar, on yedi 
senedenberi, eski Alman ve Tiirkiye 
rniisternlekelerini idareye memur Millet
ler Cemiyeti Mandalar komisyonunun 
te<:riibelerinden has1l olan neticenin, ko -
misyonlar esasma rniistenid bir idare tar
zmm semeresizligini gosterdigi iddiasmi 
ta~maktad~r. Muhtelit komisyonlar va -
sitasile idare sisterninin de ayni §ekilde 
faydasiZhgl, yalmz M1s1rda degil, Y eni 
Hebride' de dahi sa bit olrnu§tUl. 

Ba§ka bir fikir daha var. Bu fikir, el
lerindt mustemlekeleri bulunan devletle-
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"============ Yazan: Peyami Safa =..V 
- Biraz tabii umuml olarak. 
- Ne diyor? 
- Her§eyde, her§eyde ayny1z. Mu-

jikte o ne~eli havalan sever, ben klasik -
eri; o hikaye anlatmaktan ho~lamr, ba~
~ .. birieY konu~maz, hek ba§kalarmJ hi~ 
<linlemez, ben dinlemegi de severim, her· 
§eyden bahsedilmesini de. 0 yalmz se -
~a.hat kitablarile eglenceli romanlar o -
4\lJr. $iirden ho§lanrnaz. Siz bana ani -
"erserimde o giizel §iir antolojisini hediye 
~ttiniz. ~a~ucu~dan a~m~1yorum. Rii§tii 
~~na ~Jr. pu~nyer getlr~t. $1k, giizel... 
akat 1k1 ob)e arasmdak1 fark1 ben his -

•etmez rniyim? insan, hayatmda bir~ok 
budriyerler kullamr; birini almca otekini 
~tar. Fa kat sizin getirdiginiz §iirler her 
~ man taze ... 

Orban durdu ve Vedanm elini optii. 
Gene ktzm kolunda biraz daha fazla 

~U"azi§lere davet eden bir gev§eklik var-
1. r ' Iii. Or han onu kucakladt ve alnm~an op

Orham Vediaya baghyan en biiyiik 

tecessiislerden biri de §U idi: Gene klZln 
onunla Ru~tii arasmda yapligi rnukaye
s~den. aldigl n.eticeyi anlamak ihtiyaci. 
Simd1 ba§ka bir adam Vediaya Orban 
hakkmda dii§iindiiklerini sorsa alacagt 
ceva~ ne olacaktt? 

«Benim ic;in Orhanla ya§arnaga im -
kan yoktur. 0 her§eyin ic;ini gorrnek i<;in 
kabugunu kmyor, §ekillerin hayatmt ih
mal ediyor. Onunla anla§arnayiP> gibi 
sozler mi~ Eger boyleyse, Orhan i<;in. 
hayahnm o saatine kadar aile terbiyesi 
ve sefalet yiiziinden ihmale mecbur ol -
dugu bu noktay1 tekemmiil ettirmege im
kan yok muydu ~ Zihninde bir kelirne 
alev ald1: «Elbise ... »; fakat bu kelirne, 
yalmz iistiimiize giyilen bir kuma§ degil, 
ruhumuzun iistiine ge<;irilmi§ bir deri gibi 
butiin ihtiraslanmm kmnttlarma varmcl
ya kadar derleyip tophyarak ona estetik 
bir nizarn veren kahblann sernboliiydii. 
«Goriinii§iin iislubu» tabirini ha tirladi. 
Sonra Erninonunde bir Ermeni terziye 
taksitle yapttrd1g1 kotii elbisesinin iitii c;iz
gileri hep saga sola kac;an dar ve zibidi 

CUl\'tHURiYET 

Go~ men 
yaktnda 

Bu 
----

ene yirmi be' bin 
Irkda,Jmiz gelecek 

Bu sene Romanya ve Bulgaristandan 
go<; .edt{;ek olan ukta§lanm!Zln nakline 
bu aym on be§inden itibaren ba~lanacak
IIr. N akliyat ic;in ac;Jlan mlinakasa arrna
tor Kalkavanzadeler iizerinde kalrnt§ • 
hr. Ankaradan gonderilen rniinakasa 
§artlanndaki tahdidat yiiziinden ellerin -
de bo§ ve Hfi derecede biiyiik vapuru 
olrn1yan arrnatorlar bu miinakasaya gire· 
memi~lerdir. Binaenaleyh bu sene de 
go<;menleri N az1m ve Hisar vapurlan 
nakledecektir. Bu iki vapurdan biri Kos
tenceye, digeri Varnaya gidecektir. Her 
seferde yiiklerinden ba§ka 1500 go<;men 
~etirilecektir. 

Bu devre ic;inde memlekete getirilecek 
go~menlerin rniktan 25 bini bulacakttr. 
Bunlann 15 bini Rornanyadan, 10 bini 
de Bulgaristandan geleeeklerdir. 

Romanyadan gelecek nkta~anrn1z 
Marmara Ereglisine, Bulgaristanh go~ • 
menlerden be~ bini U rlaya, 2500 ii T uz
laya, miitebakisi de Edirneye yerle§tirile
ceklerdir. 

rin, bunlan eski Alman rniistemlekeleri 
gibi, Milletler Cerniyeti tarafmdan mu • 
rakabe edilen rnandalar halinde idare et
mege rnuvafakatleri; bu miistemlekelere 
sahib stfatile degil, Milletler Cerniyetl 
tarafmdan nasbedilmi§ bir nevi yedi -
emin s1fatile idare etmeleri rnerkezinde -
dir. 

Gene bazt kimseler, bu yolda tedbir -
!ere liizum bile olrnad1gt, hedefe ula§ -
mak i~in, rniistemlekeler hakkmda a<;Ik 
kapt siyasetinin tatbik1 kafi geldigi mii -
taleasmda bulunuyorlar. F akat boyle hir 
siyaset, ne rniistemlekelerle serbest miiba· 
dele sisternine, hatta ne de daha biiyiik 
bir miibadele serbestisine rnuadil olabi -
lir. Belki, giimriik resirnlerinin umuml su
rette tesavisi rnanasm1 tazammun edebi
lir. 

Biitiin bu rniitalealar araml.m hal <;a
resinin hirer unsurudur; hkat bizzat o 
hal <;aresi degildir. Manda altmda bu • 
lunan mernleketler hakkmda tatbik edi
lecek hal c;arelerinden hic;birisi, iptidal 
maddeler rneselesinin halline kafi gele -
mez. Ni<;in} <;iinkii, manda altmda bu
lunan rnemleketler iptidal rnadde bak1 -
mmdan c;ok fakirdir. Demir, bakn, ko -
rniir, <;inko, hlay, siilfiir ve petrol istih
salleri sifirdtr. Yuzde 1,74 nisbetinde 
kur§un, yiizde 0,12 parnuk, yiizde 0,28 
yiin, yiizde 0.31 ipek, yiizde 4,27 zey -
tinyag1, ve yuzde 0,40 nebati yag verir
ler. 

T amamen ikinci derecede kalan ipti
dal maddelere gelince, gene bu rniistern
lekeler, yiizde 4,25 fosfat, yiizde 0,14 
ketentohumu, yiizde 0,20 kenevir, yiit • 
de 0,71 susam, yiizde 8,23 kobra ve 
yiizde 0,85 ceviz istihsal ederler. 

T eklif edilen hal <;areleri, rniistemle -
kelerin ve himaye altmdaki arazinin he -
yeti umumiyesi hakkmda tatbik edilmek 
§artile ancak faydah olabilir. <;iinkii 
miistemlekeler ve himaye altmda bulu • 
nan arazinin heyeti umumiyesi, iptidai 
madde itibarile <;ok zengindir. Yukanda 
zikrettigirniz gibi, iptid;:.i maddeye sahib 
olan memleketler §imdiye kadar, diger 
rnemleketlerle rnusavi bir taksim yapmak 
yahud, iptidal maddelerden rnahrum 
rnemleketlerin, bu rnaddelere bol bol sa
hib olan memleketlerin servetine i§tirak 
edebilrnelerini rniimkiin ktlacak derecede 
geni§ bir ticaret serbestisi. 

STEPHEN OSUSKY 

pantolonundan, kalahahk bir mecliste 
hemen daima ernniyetini, ahengini ve gii
zelligini kaybeden tavulanmn hecerik • 
sizligine vannctya kadar, ailelerden te • 
varus edilmi§ bir<;ok §ekil rnanzumeleri 
arasmda kendisine aid uslubun kifayet • 
sizligini dii§iindii. Eline ge~ecegini urn • 
dugu servetin §ekle aid eski itiyadlarmi 
ne derece tashih edebilecegini kestirerni
yordu. 

Birdenbire ic;inde bir harnle dogdu ve 
kendi ken dine: <<Arttk yeter! dedi, va
ziyetini tayin et. Bu k1zdan ne istiyor -
sun~ Onu seviyor rnusun? Hangi nevi 
bir ruh tecriibesi ic;indesin ve sonu ne za
man gelecek? Seni babana isyana sev -
keden biitiin eski davalanm unuttun. 
Hic;bir rneslek heyecam duymuyorsun. 
Bu klZin yanmda, bir iki giin sonra gi -
decegin Elazizi ve oradaki i~leri de ha
ll1,:larnak istemiyorsun. F akat on dan ne 
istedigini de bilmiyorsun. Sor bakabm, o 
ne istiyor. senden, ne bekliyor, sor. A~1k 
konu§ biraz, ac;tk.» 

Vedia da oniine bakarak dii§iince 
ic;inde yiiriiyordu. Orban ona sokularak, 
bir§eye karar vermi§ adamlann tok ve 
ciddi sesile dedi ki: 

- Vedia Hamm, sizi tamdtgtm giin
denberi ararn1zdaki rnuarefenin alabile -
cegi §ekiller iistiinde hergiin du§iiniiyo • 
rum. Fa kat bu kafi degil elbet. Sizin de 

Halk musikisinin seyyar radyosu 
' 

A§Ik ama Veysel en bii
yiik emelini anlabyo 

«Herkes 

bak1yor. 

Onu 

Ne 
(Atatiirkii) •• •• • goruyor, res mine 

olsun 

olurdu ben de bir 
• • onun sestni 

kereci 

duyabilsem!» 

A~~le Veysel sa~ palar ve chtygulanm 
aT+lat" ken 

Yirmi be~ y1ldn elindeki baglamasile Odaya bir ak~am saatinin hiiznii ~okii· 
yurd ic;inde bucak bucak gezerek halkm yor. 
kalbini ve ruhunu terenniim eden ~arkt§· Biz, gozlerimizi yurnarak, ye~il dalla
lamn Sivrialan koyiindeft a§tk Veysel, nn ardmdaki goriinmiyen bir serin suya 
diin bize de ugrad1. darnla darnla dii§en gozya§lanmn sesine 

Gormiyen g<izlerile bu yiiziin hic;bir 

1 

kulak verir gibi susuyoruz. 
manasi yoktu. Fakat kipudtyan kupkuru Mecnunum Leylam~ g··rd'' 
dudaklarmdan S!Zan yamk ses beligdi: Bir kerectk baktt ge!;t~ um 

-- Arttk kasabalara, §ehirlere de ge -
liyoruz i§te ... diyordu. 

- Y a eskiden? diye sorduk. 
- Eskiden ... Koy hududlarmdan ote-

si haramd1 bize. Kendi sesimizi kendimiz 
dinler gibiydik. Ye hi~ akhrna gelmezdi 
ki, guniin birinde bizi ~ehirlere davet e
decekler, radyolarda, plaklarda, akh ba· 
§mda insanlann topland1g1 yerlerde ~aldt
rtp soy letecekler ve yiizlerle, binlerle 0 -

kumu§, yazmi§ §ehirliler, bizi gokten inen 
bir sese kulak verir gibi dinliyecekler ... 

-- Nas1l oldu dersin bu i§? 
Gormek, bir§eyler gormek ister gibi 

goz kapaklanm k1rpmaga ugra§arak, el
lerini a~Iyor ve: 

- 0 yaph .. diyor, her§ey gibi bu ina-
mlmaz §eyi de 0, Atarntz yaph. 

Ve ba§IDI egerek, kendi kendine konu
§uyor: 

-- N astl yaph?.. N astl oldu da, daha 
diine kadar bir sivrisinek zmltlSl say1lan 
ii~ telli saz1m ve ona uyan sesirn, §imdi 
halkm saz1 ve halkm sesi diye seviliyor. 
Oyle seviliyor ki ..• 

- Sen de seviyor musun, seve seve 
mi soylersin? 

-- Sevmesem ~oktan bu sazt kmp a
tardtm... Sevmesem hala sabahlara ka
dar tek ba§tma <;alar ve soyler miydim ( 

- Geceleri mi c;alarsm? 
- Giindiizleri ba§kalanna <;alanm .. 

F akat gece olunca, nerede bulunursam 
bulunaytrn, tenha bir ko§eye <;ekilir, ken
di kendime, yalmz kendim ic;in <;alanrn 
ve i~te o zaman ic;ine gomiildugiim son
suz karanhk yava§ yava§ silinir ve ben 
bamba§ka bir alernde ya§adlglmm far -
kma vannm.. Kollanm kopacakrru§ gibi 
agnymciya kadar, parmaklanm stzhym
cJya kadar, ve sesirn klSllmciya hdar <;a
lar, c;alar .. ve soylerim. 

-- Mesela, neler ~alarstn, en ~ok sev
digin parc;alar hangileridir? 

-- Hepsini .. Hepsini severim. Sevme· 
digirni hellernem ki .. Seksen, doksan par· 
c;a bilirim. !nanm bunlann hepsi birbi
rinden giizeldir. 

V e sazmt eline ahyor. 

ne dii§iindiigiiniizii bilmek istiyorum. 
Simdiye kadar bunu anlarnaga ~ah§l!rn, 
fakat sozden daha sarih bir i§aret olamt
yacagmi gordiim. Ac;tkc;a konu§madan, 
kapah tesirlerle anla§mak iimidimi feda 
etmem laztm geliyor. Benirn tabiatim bu
na miisaid degil. T abiatim ve rneslegim. 
<;unkii rnuallim soran, cevab alan, soyli
yen, izah eden ve izah istiyen bir insan
dtr. Sozle alakast fazlad1r. Bundan ba§
ka iFretler ona kifayetsiz goriinur. Bir· 
ka<; turlii tefsire imkan btrakmiyan, tek 
manah, sarih ve manhkl soz. Onun i~in 
sizinle tam§rnakhgimm mukadderal!m 
gene sizinle a<;Ik konu§maya karar ver -
dim. Bu karar §imdi ic;irne dogdu. Ba -
na cesur olmami tavsiye etmi§tiniz. Bu, 
miiphem bir vaiddir. N eye kar§I cesur 
olayim? T ehE),:e ne tarafta ~ Bilmiyo • 
rum. Ban a yo) gosterir misiniz? Hak • 
k1mdaki fkir)erinizi a<;Ik~a soy]emekten 
ba§laymtz. Size kar§J benden evvel ya
pilrni§ tecriibelere c;ok dikkat ettim: Ali 
Haydar, Bahri, Rii§tii beyler ... Fakat 
bunlann arasmda kendi vaziyetimi tayin 
ederniyorum. Siz soyleyiniz. 

Vedia durdu ve yan karanhkta koyu 
kiil rengi alan gozlerini ktrpmadan, 
Orhanm gozlerinden aynm1yarak ona u-
zun uzun bakh, derin bir nefes ahp b1 • 
rakh, tevekkiil ifade eden bir hareketle 
ba§mt sola dogru hafif~e egerek yola 

N e sordum ne de soyledt 
Ka$larzm y~ktt geptt 

Soramazdtm bir r;ttt sozil 
Ay m~ydt, giln milydil yilzU 

Sandtm kt Zilhre ytldm 
~evki beni yakt: ger;tf 

Ate$inden duramadtm 
Ben bu atrra eremedim 

Seher vaktt goremedtm 
Ytldtz gibi aktt ger;tt 

Ve, kendinden ge~mi~ bir halde ~oyle 
bitiriyor: 

Ydr ;;iilfunu Tcemend etm4 
Boynumu2a taktt ge~ti 

Sazmt bir kenara b1rakiTken ona sor-
dum: 

- Dunyada en buyiik dilegin nedir? 
Ac1 act giilumsiyerek ba~m1 kaldiTdt: 
- Diinya dedigin nedir ... DiinyaL. 

Ben diinyada, di.inyaya hasret ya§lyan 
biriyim. Amma, dilegim yok mu? .. Var •. 
Benim de, hem bir tek dilegiro var ..• 

Bana dogru biraz daha egiliyor, bir 
su verir gibi flSlldtyor: 

- ... Bir kerecik 'olsun (0) nun se
sini duymak! 

Ve agu ag1r devam ediyor: 
- Herkes onu goriiyor, hi~ olmazsa 

resrnine baktyor. Ben ki, bu saadetlerin 
hepsinden mahrumum, ben ki sade sesle 
ya§tyan bir zavalhyim, ne olurdu, bir de
facik onun esini duysaydtm.. Hi~ unut
mam, bir gun, bir bayram giinii, onun 
radyoda bir utuk soyliyecegini duy • 
mu§tum. y ammda arkada§Jm yoktu, oy
leyken tek ba§tma yollara dii§tiim, ona 
buna c;arpa <;arpa, do§e kalka yiiriidiim, 
yiiriidiim... Meger yollan kaybetmi§im, 
~ehir d1§ma, ktrlara di.i§rnii§i.im, bu baht
stzhgtma hala yanar dururum. 

Bahsi degi§tirmek istedim: 
- Koy mii, §ehir mi hangi i ho§una 

gider? 
- Koyiirn.. diyor, orada hep a~ina 

sesler vard1r. Ve orada her ko§eyi goriir 
gibi tamnm. Diledigim kaptYI a«ar gire
rim. Ne otomobil, tramvay korkusu, ne 
deniz, ne tela~h insan vardtr. Hele bil -

dondii ve yiiriimege ha§ladt. 
Birdenbire tekrar durarak sordu: 
- llkonce siz benim i<;in ne du§iin -

diigiiniizii soyler misiniz? 
Or han silkindi: 
-- Hay hay! dedi. 
Fa kat biraz dii§iindiikten sonra: 
- Bu kolay bir§ey degil, diye mml

dandl, fakat hulasa edeceiim: Eksik, 
belki de biraz yanh§ olacak. Durunuz 
bakahm. 

Yutkundu ve devam etti: 
- <;ok gi.i<; hakikaten... Ben sizde 

§imdiye kadar hi<;bir kadmda raslama -
d1g1m bir fikir olgunlugu ve anla§llmaz 
bir hassasiyet nev'i goruyorum. Pek hu
susi bir giizelliginiz de var. Sokaklarda 
asia tesadiif edilrniyen bir yiiziiniiz var. 
(F akat duyduklanma nazaran bu soy • 
lediklerim hi~bir §eydir, ben tasvir san -
alina vakif degilim. Bir de yiiziiniiz, vii
cudiiniiz, sesiniz o kadar ~ok degi§iyor 
ki hangisini soyliyecegimi §a~myorum.) 
Yalmz inllbatml soyliyeyim: Yammzda 
vaktin nasi) ge<;tigini bilmiyorum ve siz • 
den aynlmca sizi c;olt anyorum. Hassa • 
siyetinizin nev'inden korkuyorum. Sizin
le - mesela evlenmek gibi • sabit bir ala
ka tesis etmegi <;ok istiyorum amma, h· 
rarstzbg1mzdan endi§e ediyon:m. Sabit 
§ekillere isyan eden bir ruhunuz var ga
liba. Hayu. Bazan oyl geliyor bana. 

<Arkasz var> 

T 

s 

Kedi davasi 

okadh Kaninin kediler agzm
dan arzuhal sundugunu ve bu 
arzuhalin Hiirrename diye ede

biyat tarihine ge<;tigini biliyorduk arnma 
kedi yiiziinden mahkemelere aTZihal e· 
dildigini duymarni§hk. Son giinlerde bu
nu da i§ittik ve ii~ renkli bir kedi davasJ
mn adliye sicilline ge<;tigini gazetelerde 
okuduk. 

Bu garib davaya aid haberleri goz· 
den ge<;irirke.I?- ilkin §U me§hur f1kray1 
hahrladtm: Omriinde kedi yiizii gormi
yen hir <;ol c;ocugu yag satmak iizere §eh
re dogru yol aldtgi mada o asian miny -
tiirlerinden bir tane$ine tesadiif eder ve 
rnisli goriil~erni§ bir hayvana rasladig!ni 
tevehhiim ederek kedicegizi hernen ya • 
~alar. Herifcegiz memnun mu mernnun. 
Ilk ugrad1g1 a§iret <;ocuklannm kediyi 
birbirlerine gostererek « hiirre bak, hiirre 
bak» diye bagirmalan iizerine bu mem
nunluk artar. lkinci bir a~iret yavrulan
mn: «Kut, Kut, Kut» diyip kediyi alkw 
lamalan ve iic;iincii bir a iret rniniminileri
nin hayvam sinnevr adile anmalan bede
viyi mernnuniyetten aymr, hulyalara dii
§uriir. Arhk o, yakaladtgl hayvanm ~ok 
ktymetli bir§ey olduguna ve bol para ge
tirecegine kana at getirmi§tir. F akat ~ehre 
ula~tp da kediyi pazara c;tkarmca ve bir 
pul dahi etmedigini goriince derin bir in
kisara ugrar, hayvamn boynunu kopanp 
hiddetini §U ~ekilde haykmr: 

- Mel'un hayvan. Bin ad1n var, bit 
parahk degerin yok. Seni bagrtma bastp 
ta~Idiglma yaz1k. 

Fa kat kedi, o ~Cil <;ocugunun cahil 
havsalasma stgrniyacak kadar ktyrnetli • 
dir. <;iinkii asian, kaplan, leopar, jaguar, 
panter, kougar, va§ak gibi her biri ayn 
bir deger ve hayvanat aleminde yer alan 
mahluklar kedi familyasma mensubdur. 
Sonra kedi, islam dininde hayvan sever
ligin rernzi gibi tamlmi§ vt kedileri sev
rnek imandan gelir hadisile kutlulanllll§ • 
hr. Hatta ashabdan biri bu hayvana 
miifrit muhabbetinden dolay1 ebi hiireyre 
lakabm1 alrni§ ve tarihe bu suretle ge~ • 
mi§tir. 

Turk dilinde ve Turk edebiyatmda da 
kedinin yeri vardu. Kedi ne, budu ne, rne
seli onun hakkmda biraz kiic;iil tiicii mana 
ta§Ir gibi goriiniirse de Kaninin yukanda 
i§aret ettigimiz Hiirrenamesi, N am1k Ke
rnalin kediye taalluk eden mersiyesi, e
diblerimizin onunla candan alakalandJk
lanm gosterir. 
Osmanh leh~esinde bir §utiir giirbe tabi

ri de goriilur. ,Siitiir malum oldugu iize· 
re deve, giirbe de kedi demektir. !kisi 
bir yere gelince kari§Ik, uygunsuz mef • 
humunu ifade etmektedir. Bu tabirin 
manas1m ornekle tebariiz ettirrnek laziiD· 
sa yeni §iirleri ortaya siirmek miinasib 
olur! 

Bahsi bitirmek i~in bu hayvanin kedi 
ayast, kedi otu nesnelerle nebatat, dag 
kedisi ve misk kedisi gibi rnahlukata ken
di adm1 vererek hayvanat ilirnlerine de 
girdigini soylernek gerektir. F akat bu • 
tiin bu sozler, F atihli sirkeci Ahmedin ii~ 
renkli pisipisisinin pisipisine elden gitme· 
sini telafi ve o zavalhyt miiteselli eder mi, 
bilmem. 

•• 
rnedigirn hic;bir §ey yoktur orada. 

- Mesela? 
- Elektrik.. Tayyare, kalorifer, tii-

nel, asansor, sinema.. Biitiin bu yeni 
isimler bana hi<;bir §ey soylemezler, sade 
merak, onsuz bir merak verirler. ~iinkU 
yedi ya§una kadar gozlerirn a~tkt1, go -
riirdiim ve o zaman bu isimleri hi<; i§it -
memi§tim. ;;irndi, §ehirdeyken, ikidebirde 
kulagtrna c;alman bu isimler beni §a§Irh· 
yor ve iizuyor .. Bakm mesela radyoda 
soy lerken «§imdi sen in sesini bini erie in
san i§itiyor» derlerdi. Ben de Bay Mes· 
ud Cemile sorardtm, <<bu nastl oluyor?» 
diye. 0 da bana «ka~ senedir bu i§in 
ic;indeyim, ben de hala aktl erdiremedim)> 
derdi. 

Ve sazmt k1hfma yerle§tirirken, ona: 
- Giiniin birinde bu baglamam elin

den alsalar ne yapardm} diyorum. 
Hemen elinden gidiyormu~ gibi sazt· 

na sanhyor: 
- Aglardtm ... 

0 Zamanlar 
Giizide edib ismail Habibin 

1920 - 23 senclerinde yazxp ~imdi 
kitab haline getirciigi eser '7lkh. 
ink•lab tarihinde miihim ve heve
canh safha ve ahneleri canla~dt
ran bu kitab biitlin klitlibhanelerde 
sahhr. Karilerimize bararetlc tav
~i;ve ederiz. 
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Ideal bir av tiifegi 
nastl olma-II? 

Fabrikaya bir av silaht sipari' edilirken ne gibi 
noktalara dikkat etmek laztm gelir? 

Son yaztmda kar§tla§hgtm bir~ok 
muglak sorgularfa di.i§ti.igiim mi.i§ki.ilattan 
bahsetmi§ ve bunlardan bir iki niimune 
de gostermi§tim. ,Simdi. bu sualler i~inde 
makul, manhkl olanlanna cevab vermek 
SITaSI geJdi. 

Saym bir okuyucu, on be§. yirmi se • 
nedenberi kullandtgt on iki kalibra ~ifte
smin son zamanlarda art1k berbad bir 
§ekle girerek sarsmt1lar, salmhlar peyda 
ettiginden bahis ve ~ikayetten sonra Av
rupaya tsmarhyacagl bir ~iftenin ka~ ka
libra olmas1 ve hangi fabrikaya, ne gibi 
§erait altmda sipari§ edilmesi laztm ge -
lecegini benden soruyor. 

Evvelemirde §UnU soylemeliyim ki. 
edecegim tavsiye, haber verecegim her • 
hangi bir fabrikaya reklam hizmetini ya
pacagl cihetle bunu, bu siitunlar iizerin
de alenen gosteremem. Hususi hir mek • 
tubla da haber veremem. \:iinkii, hu §e· 
kilde 1smarlanacak tiifegin, binnetice 
matluba muvafik zuhur etmedigi takdir
de bana tevecciih etmesi laztm gelen vic
dan! mes'uliyeti kat'iyyen kabul ede • 
mem. 

Y almz, §UDU hatnlatmm ki, hi~bir 
fabrikaya iki yi.iz liradan a§agt av silah! 
sipari§ edilemez. \:iinki.i, bundan a~gt 
fiattaki bir ti.ifek kar§tsmda, fahrika, si
pari§ aldtgl ol~i.ileri, kthktrk yararcasma 
hesab ederek miihendis ve i~isini uzun 
uzadtya me§gul edemez. 

Binaenaleyh iki yi.iz liradan fazla bir 
para sarft gaze almd!gl takdirde, herhan· 
g; bir fabrikaya 1smarlanacak ti.ifek i~in 
aVCinln, hedeni te§ekkiil!eri §U suretle (:)). 
~iilmelidir: 

1 - Boy irtifa1 
2 - Beden stkleti 
3 - Gogiis geni§ligi 
4 - Sag gozden sag omuz ucuna ka

dar olan mesafa 
5 - Sag el ba§parmagmdan sonra 

gelen §ehadet parmagt dedigimiz parma
gm birinci bogumundan, sag kol dirsegi
nin i~ biiki.imiine kadar olan mesafe. 
hte bu ol~iiler, ~iftenin sipari§ile hera -
her fabrikaya bildirilmelidir. 

Ciftelerin kalibra meselesine gelince: 
Normal bir kalibra: 12 dir. Ve kalib~ 

ralar i~inde yi.izde seksen olarak kullam· 
lam da budur. 16 ve 20 kalihralar, en • 
daht ve isabet keyfiyetinde degil, yalmz 
stklet, tasarruf ve ikttsad cihetlerinden 
faydahdtr. i§te o kadar. 

Dumans1z barutla karto§ imlas1 hak • 
kmdaki sorguya da, akhmm erdigi ka • 
dar §oyle cevab verecegim: 

inhisar idaresinin satmakta oldugu du
manstz barut kutularmm iizerinde i§aret 
edilen miktar §udur: 
sa~ma Barut 
derecesi mlktan Kalibra 

31 - 32 1,70 - 1.90 12 
28 - 30 1 ,40 - 1,50 16 
22 - 24 1.16 - 1,20 20 

$imdi §U dereceler kar§tsmda benim 
de edindigim tecri.ibe neticesile hast] o • 
Jan fikir ve ic;tihadum soylemeliyim. Ti.i
fek kalibralarma gore degi§en §U barut 
miktan, eldeki ti.ifegin markasma, hafif
ligine, agultgma nazaran her zaman te
beddi.il edehilir. Mesela: Frans1z bir ide
al ~ifte ile hir ingiliz ti.ifeginin yedigi ba
rut derecesi, bir seviyede olamaz. \:iinkii, 
hiri hafif, oteki agtrdu. Ve aralanndaki 
bu ag1rhk fark1 ise yiiz gramdan ha§h· 
yarak hir kiloya kadar ~tkabilir. 

Sami Bey kur§unkalemile yaztlt alan 
kelimeleri ~1karmaga ~ah§h ve ancak 
§Unlan okuyabildi: 

« ... Gece ... saat on ikiye dogru .... 
haZIThyarak bekle .. _. Geceyi ... de ge· 
~ire ... beraber ...... lstemezsen .... sevgi • 
lim.» 

Sami Bey, bir defa, bir defa daha o -
kudu. Sonra yaz1ya bakt1. Bu yazt oglu
nun yazts! m1yd1? Belki. Cok da benzi
yordu. Fakat ne ~tkar? Polisin eline ge
c;en bu mektub parc;as1 irfan tarafmdan 
Ley]aya yaztlmt~ olamaz mtydt? 

Merak ve endi§e ile Sami Beye bakan 
Leyla bu kag1d parc;as1m bir defa da 
kendisi gormek istedigini i~rab etti ve u -
zandt. Birkac; kelimeden ibaret mektuba 
goz a ttl. Hay1r ... Hic;bir §ey anhyam1 • 
yordu. Komisere: 

- Bu mektubun kimin tarafmdan ki
me yaz!ldtgmt zannediyorsunuz? 

Komiser omuzlann1 kaldtrarak giildii: 
- Heni.iz hic;bir fikrimiz yok Leyla 

Maksadtml, bir kelime ile hulasa e -
deyim: 12 kalibradaki hafif, narin, fino 
dedikleri bir tiifege, 1,90 gram barut 
fazla, 32 gram sa~ma ise - baruta nis -
betle - azdtr. Ve hence 32 gram sa~ma, 
sa~ma derecesinin en az miktandtr. Bu 
miktar, 32 den ba§hyarak 36 grama ka
dar tehali.if etmelidir. 

ldeal bir fino tiifege: 1,60 barut, 33 
gram sac;ma koyarak btldtrcm avmda 
muvaffakiyetli neticeler elde ettigimi bt
hrim. Gene ayni marka ti.ifekle ordek 
avlannda: 1,70 barut, 34 gram sa~ma 
ile yiizlerce ordek vurdugumu da soyli
yebilirim. 

Zaten inhisar idaresinin 12 kalibra 
tiifekler it;in imal ederek piyasaya ~tkar
dtgl fi§eklerin barutlan da 1 ,80 gram
dan fazla degildir. Bu idarenin fi§ek ve 
silah mi.itehasstst Bay Ali i.istadtmtzm da 
bu fikir ve i~tihadtma ~tirak edeceklerini 
kuvvetle iimid eylerim. 

Benim otedenberi saTSilmtyan bir ka
naatim vardtr. Her avcmtn mutlak hassas 
bir terazisi, haniya eczanelerde istimal 
edilen desigrama, miligrama vannc1y.a 
kadar tartan terazilerden bir tanesinm 
bulunmas1 §arttlr. 

Aks1 takdirde lnhisar 1daresinin ga
yet fenni, miidekkikane, adeta k1h kuk 
yararcasma doldurulup sahlan fi§eklerin
den ahp kullanmahdtr. Fi§eklerini, adi 
olt;i.ilerle dolduran ve hence muvaffaki -
yetsizlikleri §i.iphesiz olan avctlara, bil • 
hassa §U noktay1 kayid ve i§aret edece
gim: 

Ellerindeki geli§i giizel bir ol~uyii 
mikyas ittihaz ederek fi§ek dolduran av~ 
c1lar, §UnU biJmeJidirJer ki, bilfarz bir oJ
~ii hacmine gore 33 gram tutan 11 numa
ra sa~ma 33 gelirse i.ic; numara sa~ma, ay· 
ni olc;ii ile 25 J 2 7 gram bile tutmaz. v e 
§U halde pek tabii olarak bu fi§eg1n ~lkar
dtgt dagmtk, peri§an sat;malar arasmdan 
~ulluk, keklik degil, develer, filler gec;er. 
Ve zavalh avc1 da bu muvaffakiyetsizli
gi, beceriksizligine, acemiligine atfede • 
rek miiteessir olur. 
~u yaztrnl kat'i bir neticeye baglamak 

ve suallere toptan bir cevab vermek la • 
z1m gelirse derim ki, her avct evvelemirde 
yukanda bahsettigim hassas, dakik bir te
razi tedarik ederek muhtelif ve miiteaddid 
barut ve sa~ma derecelerile yapacag1 fi
§eklerini ,bir poligonda, her yerde degil, 
emsaline di.inyamn pek az yerlerinde bile 
tesadi.if edilemiyen Ankaradaki poligon 
gibi bir poligon bulunamtyacagmdan a~tk 
bir meydan intihab ederek en ~ok elli 
metroluk mesafeye konmak i.izere bir ka
g!da 12 santimetre kutrunda bir daire 
resmetmek ve bu dairenin i~erisine de hi
rer santim ara ile daireler t;izmek suretile 
yaptlacak sabit bir hedf iizrind birt;ok 
ah§larla tiifegi tecri.ibe etmelidir. Ayni 
zamanda ti.ifegin de bir istinad noktast 
olmah ve ti.ifek bu suretle tesbit edilmi§ 
bulurunahdtr. Tiifek tecri.ibsinin bundan 
ba§ka kestirme t;aresi yoktur mi.italeasm
daylm. 

Beynelmilel Komiir Sergisi mi.inasebe
tile son zamanlarda birkac; gi.in ic;in An • 
karada bulundum. Ve bu s1rada 1nhisar 
tdaresinin crok biiyi.ik himmetler, fedakar
!tklar sarfile viicude getirdigi poligonu da 
gordi.im. 

Emsaline, diinyanm pek az yerinde te-

Hamm... Heniiz ara§hnyoruz. Amma 
sanmz ki sizinle alakast yoktur. Ci.inki.i 
mektub sizin odamzda degil, Adilenin o· 
dasmda hulundu. 

- Adilenin odasmda m1? 
Bu suali Sami Bey ve Leyla ayni za

manda sormu§lardt. Komiser sakin bir 
sesle cevab verdi: 

- Evet, Adilenin odasmda baku 
mangahn ki.illP-rine kan§mi§, par~alan • 
m!§ bir halde bulduk. Parc;alan tophya • 
rak birle§tirdik. Okudugunuz kelimeler 
ve ciimle te§ekkiil etti. Eksik olmakla be
raber bu mektubun sahibi anla§!lan Adi
leye gece gelecegini hildirmi§. 

Sami Bey, mektub par~asmt aldt. Bir 
kere daha gozden ge~irdi. Komisere iade 
ederek: 

- Altmz azizim, dedi. Bu mektub 
Adilenin a§tkma aiddir. Onu bulmak la
Zlm geliyor. 

Sami Bey, ogluna aid bir §iipheyi hal
letmi§ olmaktan miitevellid bir sevincle 

CUMHURiYET 

Rapid Ankarada 

ilk ma~tnt bugiin An
karagiicile yapacak 

Ankara 6 (Telefonla) - Buraya gelen 
Viyanamn Rapid taktml yarm ilk rna -
~m1 saat 17,15 te ~ehir stadmda Ankara
giicli ile, cumartesi giinii saat 17,15 te 
Gender Birligile, pazar glinli de saat 
14,30 da takviye edilmi§ Gender Birl:gi 
talomile yapacakhr . . 

Diger taraftan haber verildigine gore 
te§rinievvel aymda memleketimize bir 
Sovyet sporcu kafilesi gelecektir. Sov
yet sporculan istanbul, izmir ve Anka
rada futbol, giire§ ve eskrim mii.sabaka
lan yapacaklard1r. 

Bursada yap1lan bisiklet 
miisabakalari 

Bursa (Hususi) - Bursa bisiklet ajan· 
llg1 tarafmdan tertib edilen bisiklet mli
sabakalanndan sekizincisi bu hafta Gem 
lik §OSesinde yaptlmt§hr. (80) kilomet
ro mesafeli alan bu miisabakay1 2,25 
derece ile Acar idmandan Bekir birin
cilikle bitirmi§tir. ikinci Faruktur. U
c;lincii Hikmettir. 

Bisikletc;Herimiz oniimiizdeki cumar
tesi giinli Bisiklet ajam Siireyya Gli -
nenc;le birlikte istanbula hareket ede -
cekler ve aym on uc;iinde orada yaptla -
cak alan miisabakaya gireceklerdir. 

lnegolde pehlivan giire§leri 
Bursa (Hususi) - inegolde idman 

Yurdu menfaatine pehlivan giire§leri 
yaptlml§, bu giire§leri t;ok kalabahk bir 
seyirci kiitlesi takib etmi§tir. Tekirda~h 
Hliseyin, Tiirkiye ikincisi Siileymam 15 
dakikada yenmi§tir. Dinarh Mehmed de 
Bulgar oldugu si:iylenilen bir giire§c;iyi 
yenmi§tir. Tekirdagh Hiiseyinle diger 
pehlivanlar §ehrimize gelmi§lerdir. Bu
rada spor kuli.ibleri menfaatine glire~ -
ler tertib edeceklerdir. Amerikan Boga
smm da §ehrimize gelerek pehlivanlan
mlzla giire§ecegi haber verilmektedir. 

T ekirdagmda spor 
hareketleri 

Tekirdag (Hususi) - Gec;en hafta 
Halk sporla Tekirdag spar kuliibleri ara
smda bir mac; yapllmt§, 1 - 0 Halkspo -
run galibiyetile neticelenmi§ti. Pazar 
giinii yap1lan revan§ mac;mda gene Halk 
sporlular 3 • 0 galib gelmi§lerdir. 

Edirne spar kuliibii genderinden 20 
ki§ilik bir kafile bir mai; yapmak iizere 
onlimiizdeki pazar giinii buraya gele -
cektir. Tekirdag sporcularile Edirne 
spar arasmdaki revan§ mac;1 da Edirne
de yaptlacaktlr. 

Bu hafta yap1lacak milli 
kiime ma~lar1 

T. s. K. istanbul BOlgesl Futbol Ajanll· 
~m>tl.an: 

1 _ 12/ 6/1937 cumartesi giinii saat 17 de 
Taksim , stadmda yapllacak milll kiime 
mac;t. 

Giine~ - Doganspor. Hakem Kema~. Ha. -
lim. Yan hakemleri Tank ve Halid Ozba.y
kal. 

2 - 13/ 6/1937 pazar giinii sa.at 17 de 
Ta.ksim sta.dmda yaptlaca.k milli ki.ime 
mac;1. 

Galatasaray - Doganspor. Hakem Ke
mal Halim. Ya.n hakemleri Mua.mmer ve 
Ta.hsln bzsoz. 

3 - 13/ 6/ 1937 pazar giinii saat 16,30 da 
Fenerbahcte stadmda. yaptlacak milli ki.i -
me mac;1. 

Fenerbahcte - Ankaragiicii. Hakem Nurl 
Bosut. Yan hakemleri Ferldun KtliQ ve 
Samim Talu. 

sadi.if edilebilen bu mi.ihim miieseseseden 
gogsi.im kabara kabara ~tkarken boyle bir 
poligon yaratan inhisarlar Vekili Ranaya 
kar§l minnet ve §iikran hislerile de me§bu 
bir haldeydim. 

Gelecek yaz1m1, bu poligonun tasviri
ne hasredecegim. 

Bedri Ziya AKTUNA 

bu sozleri biraz istihza ve biraz soguk hir 
tavula soylemi§ oldugu halde kom1ser 
gozlerini bile ktptrdahJladt. 

- Maalesef, biz irfan Beyi bu mek
tubun muharriri, belki Adilenin de a§ina
$1 olarak kabule mecburuz. Ortaya ~tktp 
yaziSlm bu yaz1 ile kar§tla§hrmctya ve 
evvelki ak§am ne yaptlgmt, geceyi nas1l 
gec;irdigini ispat edinciye kadar ... 

Sami Bey biisbiitiin ktzdt: 
- N e soy liiyorsun azizim?.. Yi.izi.inii 

bile gormedigi bir kadmla oglumun 
mi.inasebeti oldugunu mu iddia ediyor -
sun? 

- Y almz mi.inasebeti oldugunu degil, 
onun katlinde methaldar oldugunu da 
samyoruz. Oglunuz ortadan kaybolmak
la biiti.in §i.ipheleri i.izerine davet etmi§tir. 

Sami Beyin sesi c;ok yi.ikselmi§ti: 
- Biraz ileri gidiyorsun galiba komi

ser efendi I .. 
- Vazifemi yaptyorum yi.izba§tm ... 

Ak1betinden endi§esi olmtyan adam sak
lanmlya li.izum gormez. Onun yalmz §U 
hareketi, hakkmda §iiphe uyandtrmaga 
kafidir. 

- Ben oglumun saklandtgmdan emin 
degilim. Fa kat bOyle bir harekette bu -
lunmu§ olsa dahi bunun bi.isbiiti.in ba§ka 

Yakac1ktan mektublar 
Diigiinsiiz kOy 

Yakacikta • • 
Dl~ID diigiin olmuyor? 

Genclerimiz alacaklart ktzlartn tarlada beraber 
~alt,malartni isterler, ktzlartn da hem koylii, 

hem ,ehirli olmak ellerinden gelmiyor 
Yazan : Mahmud Yesari 

-1 
<<Soganhk» Ia «Yakactk» arastnd?.ki 

yoldan, gene §ark! sesleri geliyor I 
F akat bu sesler, sabahlan ogleye dog

ru ve ak§amlan ikindiiisti.i duymaga ah~
ttgtm korpe, t;ocuk seslerine benzemiyor. 

Acaba Kartalda, Maltepede k1z or • 
tamektebi var mt? 

Bu bahar, gi.ine§in yiizii pek gi.ilmi.iyor 
amma, gene bahar! 

Mektebler, gezmege ~1km1§ olacaklar! 
Haytr; filizye§ili, kanktrmtzt, gokma

vi giyinmi§ i.it; ge11-:. ktz, kolkola girmi§l!r, 
§arkt soyliye soyliye Soganltktan Y aka -
c1ga dogru yi.iri.iyorlar. 

Bunlara, gene kiZ, demek te giinah I 
Oc;i.i de daha o kadar ~ocuk ki ... Fa kat 
giyini§leri ve seslerinin ahenkleri, ~ocuk 
degil. .. 

Neden bu at;tk, temiz havada, bu ~o
cuklar, serpilemiyorlar? Giini.in modast
na uyarak, ba§lanna, iki ucu ~eneden 
baglamp iki ucu enseden sarkthlan ipek 
mendiller orten; yi.iksek ok~eli iskarpinler 
giyen, koyliiye hi~ benzemiyen bu gene 
ktzlar, koy ktzlandtr. Kanstz, ~elimsiz o
lu§lan, koyde, §ehirli etiketile ya§adtklan 
i~in mi dersiniz? 

B u i.it; c;ocugun arkasiSlra; laciverd, 
nefti, koyu kahverengi mantolu; kara }'el
dirmeli, gene, ya§h, bir si.irii kadm geli • 
yor. 

Bu kadmlar da, ondeki c;ocuklar ka
dar ne§eli I Giiliiyorlar, konu~uyorlar, §n· 
kala§tyorlar. 

Bahar sabahmda, bu kadmlar, bu gene 
ktzlar, bu ~ocuklar, giilerek, §arkl soyli
yerek, kom§u koye nic;in gidiyorlar? 

Y akac1gm da, acaba birc;ok koyler gi
bi, pazan, panaym, say1h, gi.inlii gi.ini.i 
var mt? 

Yalmz suyuna ve havasma giivenerek, 
her y!l, kendiliklerinden gelen gedikli say
fiye tiryakilerini bekliyen Y akactgm, pa
zar, panaytr gibi giiriiltiilii derdleri yok-
tur. 

Kendi ken dime soruyorum: 
- Peki, bahar sabahmda, bu ~en, 

mes'ud kafile, nereye gidiyor? A· 
yazmanm daha zamam gelmedi. A -
yazma kahvesini tutan Ktr Mustafa, bu 
vakit, bagmda c;alt§tr. «Koru>> da da kim
seler bulunmaz. Kadmlarm, t;ocuklann 
ellerinde, koltuklarmda, testiler, sepetlcr, 
bohc;alar, kilimler, seccadeler olsa, daha 
yabanctlar dadanmadan, Ayazmamn, 
korunun keyfini ~tkaracaklar diyecegim. 

Bu di.i§iincemi kuvvetlendirecek bir§ey 
goremeyince, en yakm ihtimale saplan • 
dtm: Y akactkta diigi.in var! 

Koyi.in ileri gelenlerinden bir zat, i§i 
di.i§tiigi.i ic;in, hemen hergi.in gibi, sana -
toryoma ugrar. Ak§ami.izeri, bah~ede o
nu gordiim: 

- Koyde diigi.in yok mu? 
- N e mi.inasebet! Di.igi.in filan yok ... 

Birinden oyle bir§ey mi duydunuz? 
Ben anlathm; o, gi.ildi.i: 
- Evlerde oturmaktan canlan stkthr. 

Havayt biraz gi.izel gori.ince, ki:iyden ko
ye misafirlige giderler. 

T ekrar kaye doni.iyordu; yan yola 
kadar beraber yiiri.imek istedim. Onun 
yiizi.i arttk gi.ilmi.iyordu: 

sebebleri olabilir. Benimle §iddetli bir 
mi.inaka§aya girdigini soylemi§tim. Belki 
bu miinaka§a ... 

- Mektebe donmesine de mani oldu, 
oyle mi? 

- Olabilir. Elinizde ba§ka hi~bir de
li! yokken, yann miihendis ~tkacak mi.i • 
nevver bir genci nastl lekeliyebiliyorsu -
nuz? 

Komiser kendisine uzalllan mektubu 
evirdi, c;evirdi: 

- Bu mektub hakkmda ne di.i§iini.i -
yorsunuz yi.izba§un? Biz ogl l'nuzu tam· 
may1z. Mutlaka onu itham etm~k azmin
de de degiliz. Hakiki katili bulahm. Me
sele bu ... 

Sami Bey geni§ bir nefes aldt. lskem • 
lesinde donerek: 

- Hah §oyle!. dedi. As1l mesele bu .. 
Hakiki katil... Onu beraher arayahm. 
Ben de size yardtm ederim. Oglum hak
kmda en ki.it;iik bir §i.iphe varsa onu izale 
i~in elimden geleni yapmaga hazmm. Bu 
mektuba gelince bana kahrsa onu yazan 
Adile ile uzun zamandanberi tam§mt§, a
nun memleketlisi, yavuklusu, sab1k koca· 
st, hulasa bir yaktmd!T. Mektubun dilin
den onun Adile tarafmdan ilk defa ka
bul olunmadtgl, gece ziyaretlerine ah§lk 

So[Janltktan Yakact[Ja giden yol 

-Bizim koyde di.igiin olmaz, dedi. 
- Neden? Evlenecek ~agda ktzlar, 

delikanltlar m1 yok? 
- Evlenecek c;agda, evlenecek ~ag1 

ge~mi§ delikanh m1 istersin? Ti.imen ti.i
men! .. 

- Peki, neden evlenmiyorlar? 
Uzun boylu clan dostum. Bana iyice 

i§ittirmek istiyormu§ gibi egilmi§ti: 
- Koyiin derdlerinden biri de budur. 
- Erkekler mi ktzlan, yoksa ktzlar 

mt delikanhlan begenmiyor, istemiyorlar? 
- lki tara£ ta ... 
- Anlamad1m. 
Dostum: 
- Sakm, bunlan gazeteye filan yaz

mayml 
Diye ba§ladt: 
- Burast koyli.ik yer ... Fakat sapa 

koylerden degil... Havatebdili icrin gelip 
ev, oda tutanlardan ba§ka gezmege ge -
lenler de pek c;oktur ... Y ani, koyi.imi.iz, 
gozii a~tlmt§ bir ki:iydi.ir. 

Dostumu dinlerken, i~ime bir ate§ du
§iiverdi. Bu koy, modern hayatt, evlen -
menin di.i§mam telakki edenlere hak m1 
verdirecek? 

0, devam etti: 
- Kaye, her yaz yeni kiractlar geli

yor ... Ba§ka yerdeki kuruludi.izen evini 
b1raktp ta, birka~ ay ic;in havatebdiline 
gelivermek kolay mt? .. Ka~ ti.irli.i masrafl 
Y ani, diyecegim, zengin harc1 I 

Keyfi tarifelerle i§liyen otobi.isleri, o -
tomobilleri; kahvelerindeki yerli ~ yaban· 
c1 fiatlanm bildigim i~in, bu koye gelme
nin «zengin bared» olduguna inananlar 
arasmdayun. 

Dostum, si:iyluyordu: 
- Buraya gelenlerin ekserisi, azc;ok 

parah insanlardtr. lyi giyinirler, iyi yer
ler, iyi i~erler. Gene ktsmt, gori.ir de, he
veslenmez mi? Amma, siz soyleyin §im
di, heveslenmez olurlar mt? 

Bu kadar taraftar ~tkarak soyleni§ine, 
hay1r! denebilir mi? 

- Evet. Ben de olsam heveslenirim. 
0, memnun, ba§tnl salbyordu: 
- On a ne §i.iphe ... Elbette 1.. 
- Pardon amma, neye heveseleni -

yorlar? 
- Giyinmege, ku§anmaga, gezmege, 

tozmaga!.. Di.i§i.iniin ki koye gezmege 
gelenlerin de iistleri ba§lan temizdir. 
Gezmege gelirken yabanltklanm giyer -
ler... Gene delikanblann yanlarmda 
gene ktzlar vardtr. Karde§leri, ni§anh -

oldugu anla§thyor. 
- Hakhsmtz yi.izba§lm 1 .. 
- Binaenaleyh yaptlacak §ey hizmet-

~i kadmm sokakta, ah§veri§te, bundan 
evvel ~ab§llgt evde kimlerle temasa gel -
digini ogrerunektir. Bu adamlan veya ka
dmlan gizlice tesbit etmek, isticvab et • 
mek istedigimiz izi bize temin edebilir. 

- \:ok dogru yiizba§tm ... Bir de bu 
yoldan yiiriiyelim. Allahatsmarladtk. 

Ba~komiser birdenbire ayaga kalkml§, 
elini uzatml§h. Sami Bey ve Leyla bu 
hareketten bir§ey anlam1yarak ellerini u
zatttlar ve serkor_niserin arkasmdan baka
kaldtlar. 

Y erine oturdugu zaman Sami Bey: 
- Komiser Bey, sozlerime inanmadt. 

Karanm ve kanaatini degi§tiremedigim 
halde mar edecegimi anlaymca t;ekilip 
gitmeyi muvaftk buldu. 

- Evet ... 
- $u par~a parc;a toplanml§ mektub 

kmnttsl hakkmda ne dersiniz Leyla Ha
nun? 

- Hit;bir fikrim yok beyefendi ... 
Sami Bey klZln yj:!ziine balch. 
- Bend en gizlediniz klZlm... Arbk 

her§eyi biliyoruJTI. Bu mektubu irfan size 
yazml§b; degil mi? 

10 Haziran 1937 

Londra piyasas1nda 
alt1n bollugu 

Albnlartnt alelacele 
elden ~tkaranlar pek 

fazlaia,tt 
Londradan gelen bir haberde, 5 hazi• 

randa, Londra piyasasmda, §imdiye ka• 
dar emsaline tesadiif edilmemi§ miktar• 
da altm sabhga ~tkanlmt§hr. 1493 ~u • 
buktan ibaret olan bu altm bir but;uk mil• 
yar frank ktymetinde idi. 

i§in §ayam dikkat taraft, bi.iti.in bu al• 
tmm, madenlerden ~tkanlmt§ olmadtgl• 
dtr. Bazt kimseler, son seneler zarfmda, 
biriktirmek maksadile tedarik ettikleri al• 
tm t;ubuklanm alelacele elden ~tkarmaga 
ba§lamt§lardtr. Ayni tarzda hareket eden 
bazt hususi te§ekki.iller de vardu. Bu al• 
tmlar, Afrika ve Siberya madenlerin • 
den c;tkanlarak altmlara inz1mam edince. 
piyasaya arzedilen miktar bu muazzaJ11 
yekuna balig olmu§tur. 

Altmm boyle alelacele elden c;1kanl• 
maga c;ah§tlmasmm sebebi, di.inya alt!O 
piyasasmm sukut edecegine, Amerika • 
nm daha ucuz fiatla altm alacagma, ln· 
gilterenin de Amerikay1 taklid edecegine 
ve altmm, ingiliz lirasma ve dolara na • 
zaran bu suretle ktymetini kaybedecegi• 
ne dair §ayi olan haberlerdir. 

Amerika Cumhurreisi Roosevelt bu 
§ayialan miiteaddid defalar tekzib etmi§. 
fakat piyasadaki tereddi.idii ve §iipheri 
izale edememi§tir. 

Altm sahiblerinin bu tela§t hakikaten 
beyhude ise, gene faydastz degildir. Zi· 
ra, bu sayede, C<lkmlarda saklanan kuflii 
altmlar meydana c;tkacak ve beynelmilel 
piyasalarda dola§arak bir hareket uyan • 
dtrmts olacakttr. --- ___ ,.... 
lan, ahbablan, akrabalan, her neleriyse.·· 
Gene evliler de ayn . .. Delikanhlar, gene 
erkekler, kadmlann hukalanm, §emsiye• 
lerini, ~antalanm ta~tyorlar... Kadma 
hi.irmet, itibar fazla ... Koyi.imiiziin ktt:' 
lan, bunlan goriiyorlar . .. Onlar da ken· 
dilerine boyle hi.irmet, itibar edilsin, isti• 
yorlar... istiyorlar amma, istemekle i§ 
bitmez ki ... 

Dostum, sozlerinin bende uyandtrabi· 
lecegi ku~i.ik bir §i.ipheden korkmu§ ~ibi 
yiizi.ime bakt1: 

- Bunu soylerken, koyiimi.izi.in deli· 
kanltlan kaba, saygtstzdiT demek istedi• 
gimi zannetmeyin ... Haytr! Ha§a I Kat• 
iyyen I Koyiimiiziin gencleri, c;ok ince. 
zarif, asri genclerdir. Hangisile konu • 
§UTsamz, sozlerimi tasdik edersiniz. Ko• 
yi.in faa! bir Gender Birligi vardtr. He • 
men her ftrsatta, temsiller verirler. F akat 
genclerin ekserisi, baglannda, tarlalann• 
da, bah~elerinde t;ah§mak mecburiyetin • 
dedirler. Meseleyi anlatabiliyor muyum? 

- Pek iyi anhyamad1m; sizi yoraca• 
gtm amma ... 

- lstagfirullah ... Kat'iyyen ... An ' 
lataytm ... Delikanltlar, alacaklan klztt1• 
kendilerile beraber bagda, bahc;ede, tar• 
!ada da c;ah§masmJ isterler. Ge~imnek 
zor, baytm. ,Stk giyinmek, gezip tozmak• 
iyi, gi.izel! Gelgelelim, para ister. hin ll' 

cu paraya dayamyor, sizin anhyacagmtt: I 
Ktzlann da hakkt var. Hem koyli.i, he[!l 
§ehirli olmak, ellerinden gelmiyor.·• 
Koyde, evlenmek istiyen delikanh]ar• 
gene kizlar pek c;ok ... Bun a ragmen, ko' 
yi.imi.izde, di.igi.in yaptlmtyor! $eytantll 
ayag1 ktltrsa, y1lda bir, ~ok ~ok, ytJda 
iki ... Bundan ne ~tkar? 

$ehir tshrabmt ~eken koyliiye nastl a• 
ctmam? Koy, §ehir olamtyor; fakat koY' 
olarak ta kalamlyor; criinki.i §ehirliler, her 
sene, sttma mikrobu a&tlar gibi, koyii z~· 
hirleyip gidiyorlar. Koyli.i ktzlann. d~h· 
kanhlann hi~ sue;! an yak I Bu, §ehtlll• 
kaye suikasdi! Ba§ka bir§ey degil. .. 

MAHMUD YESARI 

Leyladan cevab alamaymca kanaati 
kuvvet bulan Sami Bey: 

- Fakat nas1l oluyor da mektub par• 
,.alan Adilenin odasmda bulunuyor? 
Bunu anhyamadtm k1ztm... . 

- \:iinkii ... Mektub bana aid degildl 
de ondan ... 

Sami Bey birden bozuldu. Hayret f/C 

endi§e ile: 
- Mektub size aid degi] mi? Demek 

siz lrfandan boyle bir mektub almadtntzi 
oyle mi? 

- Haytr ... 
fkisi de sustular. ikisi de korkunc bit 

muamma kar§tsmda §a§trmt§, bunalmt~· 
kalm1§lard1. Her§ey irfanm aleyhine <;1r 
yordu. 0 mektubdaki yaz1y1 ikisi de ~ 
fanm yaziSina benzetiyorlard1. Mektu 
Leylaya yaztlmt§ olsaydt mesele kalmt ~ 

. i'")'l 
yacakh. \:iinki.i Irfamn o gece Ley a • 
ziyaret ettigi malumdu. F akat !rfan ta!,~ 

~ k 11'1' fmdan Adileye yaz1lmt§ olmasl artt . , 
sini de irfanm mi.ittehem olmasl faCla. 
sile kar§tla§hnyordu. O ,. 

Sam~ ~e! agtr ag!T ayaga kalktt. cb• 
dada bu tkt defa dola§tt. Pencereden 
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&an bakt1. Ba~komiser heni.iz ko§_eb~!1 

doniiyordu. Titriyen bir sesle ded1 k)t· 
(Arkast var 



r 

e 

r 

t• 

Orduya yollar a~an ve ona kaleler 
yapan kuvvet : Istihkim kdaab 
Fakat ba~ar1lan hizmet bundan ibaret de degildir 

(:i~eklerden ba,ka bir,ey goriilmiiyordu ((KarfiniZda 
yiizlerce goz size bak1yor )) dediler. Biraz sonra 
ye'il yiginlarin alt1ndan Mehmedcikler •• •• •• gorunuyor 
Koca donerek arka bir murabba yerinden oynuyor, ve 

oturtulmu~ bir makinelitiifek meydana 

Btr nehre 

Ordular ate§ sac;arak, kanlan pahasma 
<l~tJklan yollarda ilerlerlerken bu yolla~ 

b
l'l.n ad1m ba§mda kar§Ilanna ~Jkardigl bin 
tr c;e§id mii§kiilah hatJrlaymiz. 

Oniiniizden ka<;an dii§manm, gider-
a.yak, ka§la goz arasmda ve can hevlile 
tahrib ettigi §Oseler, havalandJrdigi kop
liiler, ta§IrdigJ sular, gerdigi teller, yak1p 
Y1hg1 koyler, binalar, bazan yolunuzu 
<l§tlmaz bir hale getirebilir. 

~1k1yor 

tarafa 

' Eski Frans1z Basve-1 
' 

kili Tardieu evlendi 
Bu suretle evvelce vermi' 

oldugu sozii tutmadJ 

Ihtilalciler 
taarruza 

yeniden 
ge~tiler 

M~drid, Valencia, Bilbao bombard1man edildi, 
Kontrol isinde dort 

M. ve Mme. Tardieu bir arada 

Paris 9 (A.A.) - Eski Ba§vekil M. 
Tardieu ile dul Madam Blanchard'm iz
divaclan Chaumont - Sur - Tharonne' da 
son derecede hususi bir surette tes'id 
edilmi§tir. ·-------Zahire Borsasmda diinkii 

vaziyet 

120 olii, 200 yarab 
devlet aras1nda 

San Sebastiyen 8 (A.A.) - Milli
yetperver k1taat bu sabah Munzia bolge
sinde bir dii~man mevziini zaptetmi§ler
dir. 

Paris 8 (A.A.) - Madridden gelen 
bir habere gore milliyetperverler bu ge
ce Madrid, Bilbao ve Valancia §ehirle
rini bombaJdJman etmi~lerdir. Madridde 
120 olii ve 200 yarah vardu. 
Kii.ba selaretine bombalar duflU 

Madrid 9 (A.A.) - Madrid, diin 
ak§am 20 dakika bombard1man edilmi§· 
tir. Bin;ok ki~i olmii§tiir, t;iinkii sokaklar 
halkla doluydu. Kiiba sefareti binasma 
bin;ok obiis dii§mU§tiir, fakat Kiiba'h 
diplomatlara bir§ey olmamJ§tlr. 

Ceata'nrn bombardrmam 
Cebeliittank 9 (A.A.) - Geceyan

~ml 40 dakika gec;e, Cebeliittank Boga
zmda §iddetli bir topc;u diiellosu olmu~-

Diin istanbula memleketin muhtelif tur. Karanhk dolayJsile ne olup ne bitti
yerlerinden 358 ton bu~day, 80 ton arpa, gi anla§IlamamJ§tlr. Maamafih a§agJda-
17 3/ 4 ton t!ftik, 18 ton beyaz peynir, 5 112 ki hadiseler kaydedilmektedir: 
ton ka~?ar, 76 ton un, 13 ton kepek, 29 1/2 
ton pamuk, 6 1/ 2 ton fasulye ve 1 1/ 2 ton Ceuta t daki J~Iklar birdenbire sonmii§-
da kabuklu fmd1k gelml§tir. istanbuldan tiir. Bu mada bu §ehrin projektorleri ka
harlce 300 ton arpa, 200 ton razmol ve ranhk ic;erisinde ara~tmnalar yap1yor, 
1 1/ 4 ton da. ic; ceviz gonderilmlljtlr. b 

Dlin istanbul Borsasmda :;;u fiatta mal ataryalan da ate§ ac;1yordu. Biitiin I§Ik-
sat!lml§tu: lanm sondiirmiil olan 2 harb gemisinin 
Yumu~ak bugday kllosu 6,10 k)lru~tan projektorlerin I§Iklan altmda teressiim et-

6,34 kuru~a. kaga.r, sert bugday 5,34 kuru§- tigi goriilmii§tiir. 
tan 6 kuru§a kadar, a.rpa 4,05 kuru§, c;av-
dar 4,15 kuru§, san mJSlr 4,25 kuru~. be - Asilerin Camero burnundaki batarya
yaz peynir 25 kuru~tan 28 ,10 kuru~a. kadar, Ian da ale§ a~mJ~lardJr. Algesiras pro
kaflar peynlrl 39 kuru11, !nee afyon 530 ku- jektorleri de i~lemege ba•laml•tlr. 
r~tan 580 kuru~a kadar, mal t!ftik 109 • • 
kuru~tan 120 kuru~a kada.r, kJJ'klm Trak- Harb gemileri Ceuta'ya 20 kadar top 
ya ya.pa~1 62 kuru§tan 64 kuru~ kadar, atmi§lardJr. 
kuk1m Anadolu yapag1 43 kuru~tan 57 ku- Kontrol i!JinJe anla,ma olda 
r~a kadar, pa.muk 50 kuru~. · 

Dlin yabanc1 borsalarda. ~u fiatta al!vre Londra 8 (A.A.) - 1spanyada d~-
satl§lar olmu11tur: niz kontrolu hakkmda dort devlet arasm-

Bugda.y kilosu 5,09 kuru§tan 5,77 kuru- da bir prensip anla•masJ hasJI olmu•tur. 
§a kadar, arpa 4,90 kuru~. mJSJr 3,69 ku - • • 
ru§, ketentohumu 8,06 kuru§ ve 1~ fmd1k Bu anla~ma a§agJdaki noktalan ihtiva 
94,15 kuru~. etmektedir: 

C JENi ESERLER ) 1 - lspanyol limanlarmda emniyet 
----------------" bolgelerinin geni§letilmesi, 

J I A "} K 2 - lki taraftan Doyc;land'm hom -
apon arm Sl uvveti bardtmant gibi hadiselerin tdkrar etmi-
General Pertev Demirhan tarafmdan yecegi hakkmda sarih teminat almmast, 

Tiirk gencligine armagan edilmek iize- 3 - Dort devlet arasmda i§ti§are sis-
re cJaponlarm Asll Kuvveth ismile c;;ok temi. 

' 
hasd oldu 

kontrola memur baz1 harb gemileri yerine 
i<;lerinde beynelmilel mii§ahid bulunacak 
silahh vapur ikamesi hakkmdaki teklif
leri tetkik edecektir. Bu teklif Londrada 
pek iyi bir surette kar§Ilanmaktadir. 

Bir taarraz vukuunda ltalya 
Roma 9 (A.A.) - iyi malumat al

makta olan bir membadan ogrenildigine 
gore ltalya, dun ogleden sonra Ciano ile 
Sir Eric Drumond arasmda yaptlan go
rii~meden sonra, muhtemel bir ispanyol 
taarruzuna kar§J tenkil tedbirleri almma
dan evvel devletler arasmda mii§avereler 
yapilmasml kabul etmi§tir. Maamafih, 
Roma kabinesi, kat'i bir karar vermeden 
evvel, Berlin kabinesile noktai nazar te
atisinde bulunacaktJr. 

Doyfland'r bombardrman eden 
tayyareler 

Valencia 9 (A.A.) - Milli Miida
faa N ezareti, bir nota ne§rederek Alman 
gazete ve ajanlan tarafmdan ortaya ah
lan ve Deutschland! bombardJman eden 
tayyarelerle pilotlanmn Sovyet oldukla
nna dair olan §ayialan tekzib etmi§tir. 

Notada ezciimle §oyle denilmekte
dir: 

«lki tayyarenin miirettebatJ tamamile 
fspanyoldu ve Nezaret, bunu isbat ede
bilir. Bu tayyarelere lbiza'y1 bombard!· 
man edecek olan cumhuriyetc;i muhrible
ri him aye etmek emri verilmi§ti. T ayya· 
relerin vazifesi istik§aftan ibaretti. Bun· 
lar, ancak hiikumetc;ileri bombard1man 
edecek olan asilerin harb gemilerini born· 
bard1man edecekler ve kara ve deniz .. 
den yap1lacak her tiirlii taarruza muka
bele eyliyeceklerdi. Bu talimata harfiyen 
riayet edilmi~tir.» 

lhtilalciler amami karargiihlarrm 
Burgos' a nakletmeii diifuniiyorlar 

Ve bazan biitiin bu manileri a§hktan 
Sonra uzun siirmii§ bogu§malann yorgun
lugunu <;tkarmak, bir lahza dinlenmek 
i~in mala verdiginiz, haritamn yemye~i! 
bir mamure olarak kaydettigi kasabayi 
bir y1gm enkaz halinde bulabilirsiniz. Bu
tada ormanlar yakilmi§, altmda banna
tak bir c;ah kalmamak iizere her§ey yok 
~dilmi§tir. Kaynaklar ttkanmi§, mevcud 
3ular zehirlenmi§tir. Y er delikde§ik edil
lni§, ayak bastlgmtz topragm goriinmez 
lloktalannda patlamak i<;in i§aret bekli
Yen lagimlar kurulmu§tur. Tarlalar, bos
tanlar, yemi~ agaclanmn yerlerinde yel
ler esmektedir. 

i §aya:p.i dikkat bir kitab ne§redilmi§tir. Bu anla§ma Valencia ve Salamanca 
Rus - Japon harbinde TUrk ata§emili - h 

Saint-Jean-de-Luz 9 (A.A.)- Bur
gos'tan buraya gelen haberlere gore, Ge
nera) Franco umumi karargahmr mez • 
kur tehre nakletmek fikrindedir. Bu ma
lfunat General Franco'nun §imdiki mu· 
vakkat idare yerine normal bir hiikumet 
kurmak kararile alakadard1r. 

t . 1 k J d b iikumetlerine bildirilecek ve cevab gelir Su yu"zu"nden CI·nayet en o ara aponya a ulunmu§ ve Ja-
Bu ~imen ve Qi~eklerin altmda bir asker saklt oldugunu ktm tahmin edebilir ponya hakkmda derin tetkikat icra et • gelmez ademi miidahale komitesine teb- Bursa (Hususi) - Demirci kiiyi.inden 

duktan sonra, Turk milletinin, gogsiinii mi§ olan General Pertev, bu eserinde lig edilecektir. Ahmed isminde birisi, ayni koyden 17 

Bir kelime ile buras! bir harabedir. 
i §te Sancag1 zafer havalarile dalgala

~a. dal galana ileriliyen ordulara §Oseleri 
~aparak, kopriiler kurarak yollar a~an ve 
u yollann sonunda vanlan harabeyi -o 

anda elinde vesait bulunmasa bile- zeka
~ile, azmi ve gayretile banmlabilecek bir 
naJe getiren, boylece muzaffer akmlara 
Yeni zaferlere hawlanmak imkanlanm 
'~'eren kuvvet istihkam kit'alandir. 

F akat istihkam k1t' alanmn vazifeleri 
*a de bu kadar midJr? 

Bir ordu herhangi bir sebeble geri git
lnek liizumunu duyarsa, arkasmdan ge
!ecek dii§manm kendisine yeti§ememesi 
lc;in onu <;e§id ~e§id manilerle yolundan 
alakoyan da gene o degil midir? 
k• Sonra, her zaman kuvvetlerine isti~
arnlar, kaleler yapan da gene o degil 

lnidir? 

Bir istihkam k1t' asmm bir ordu ic;inde
ti rniihim mevkiini elbette §UTacikta bir
a~ sahrla anlatabilmek miimkiin degil

tlir. 

Zaten, oyle bir iddiam da yoktur. 
Sadece, bir~ok harblerde, ordulara 

~arpJ§ma, hatta kazanma imkanlanm ve
ten kuvvetler arasmda, istihkam kit'ala
l'lnJn da biiyiik rolleri oldugunu unutma
lnak icab eder diyebilirim. 

Bu itibarla bir istihkam eri evvela 
lhiirntaz bir nivadedir. Ondan sonra da 

diger s1mflara aid malumatla miicehhez
dir. istihkam k1t' alanmn bugiin yapmakla 
miikellef olduklan &aymz i§ler arasmdan 
birka~m1 daha zikredebilirim. 

Mesela ordunun gec;ecegi bir yo) var 
ki; bu. ye§illikler ortasmda k1vnla k1vnla 
uzanan topragm dii§man tayyareleri ta
rafmdan goriilmemesi, boylece askerin 
biitiin tec;hizatile oradan rahat<;a gec;ebil
mesi lazJmdir. 

Sonra, bir dere, bir su var ki; birc;ok 
sebeblerle dii§man goziine ili§memesi la
zimdir. 

Bir fabrika, herhangi bir yap! var ki, 
dii~mamn onu da gormemesi )azJmdir. 

f§te, biitiin bunlan temin eden de gene 
istihkam k1t' aland1r. 

0 yolun, o derenin veya binamn iistii
nii -kendine mahsus usullerle- orterek 
yukandan bakildigJ zaman etrafmdaki 
arazinin imtidad1 §eklinde gostermege 
muvaffak olan istihkam ht' alan, pekala 
anla§Ihyor ki, sade yapmak ve y1kmak, 
sade yol a~mak ve yo) kapamakla, yahud 
beton kaleler kurmakla degil, fakat bir 
~ok ba§ka i§lerle ve bu meyanda {goz
den gizlemek) vazifesile de miikelleftir. 

Elindeki haritada yeri sarahatle tesbit 
edilmi§ bir binay1, yahud suyu veya yolu 
havada fml fml dondiikleri halde, bir 
tiirlii bulam1yan dii§man tayyarecilerinin 
maruz kalacaklan §a§kmhk da bazan, 
belki ekseriya biiyiik zaferlerin miijde
sidir ki, bu da, ancak iyi yeti§tirilmi§, iyi 
tec;hiz edilmi§ istihkam k1t' alanndan bek
lenebilir. 

Ve, diin, (iyi) kelimesini c;ok soniik, 
~ok kudretsiz b1rakan bir miikemmeliyet
te bulunan bir istihkam .lot'amiZln, her
giinkii tatbikatlanndan birinin sahidi ol-

Bi1· auda yertn altmdan meydana ~1kweren makinelitii.fele 

gere gere ve biiyiik bir emniyetle istik- Japonlarm nic;;in ve nas!l yiikseldikleri- Londrada bu cevablann miisaid ola • ya§mda Ali tarafmdan bir su kavgasl 
bale bakmakta nekadar hakh oldugunu ni, siyasi, askeri, ic;;timai ve ikttsadi ba- cagmdan §iiphe edilmemektedir. Komite yiiziinden oldiiriilmii§tiir. Ali tabanca • 
bir kere daha anladtm. k1mlardan tahlil etmekte ve TUrk gene· miiteak1ben deniz kontroluna daha bey- sile bir defa ate§ etmi§ ve Ahmedi kal-

ligine modeller gostermektedir. nelmilel bir mahiyet verilmesi ve bilhassa binden vurarak soluksuz oldiirmii§tiir. 
Kelinciklerin, papatyalar1n, renk renk ~····· ···········~·~····················~·~·····~·~···•·~····,···~~···~··~~·~···~············~···~~·~········~· )tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ktr <;ic;eklerinin elele hrmandiklan mta 
dogru ilerilerken kolumu tuttular: 

«- Kar§Imzda, en uzag1 on metroda 
olmak iizere yiizlerle goz ~u anda size 
baktyor. Dikkat edin, onlan farkedebile
cek misiniz? 

Gozlerimi dart a<;arak etraf1 bir daha 
iyice tarad1ktan sonra, pka ettiklerini 
zannettigim muhatablanma giiliimseme -
ge haztrlamyordum ki, ayag1mm ucun
daki ye§il tiimsegin ag1r ag1r canlanarak 
yiikseldigini gordiim. 

Yiikseldi, yiikseldi, ve kar§lmda dim
dik durdu. Fakat bunun bir insana ben· 
zer taraf1, bir insam hat1rlatan tek c;izgisi 
yoktu: N e el, ne a yak, ne ba§ .. Hi<; bir
~ey farkedilmiyordu. Meger bu ye~il yJ
gmmin i<;inde bir Mehmedcik varmJ§ .• 

tki ~dim otede, koca bir kaya parc;asJ
mn dibinde durduk. V e durmamizla ka
yamn yanmdaki topragm kJpirdayl§l, 
sonra bir kuyu agz1 gibi ac;Ih§I bir oldu: 
Bu kaya da sun'i i~i~ ve altmda Meh • 
medcikler varrni§ ... 

Sagdaki diimdiiz arazideyiz: Gene ne· 
reden ne <;Jkacak diye oniime, arka -
ma, yanlanma bakiyorum. HayJT, bura
da §liphe edilecek hic;bir <;IkmtJ, girinti, 
anza yok. F akat i§te, topragm ortas1nda 
koskoca bir murabba yerinden oynuyor, 
ve donerek arka tarafa oturtulmu~ bir 
makineJitufek ornegini meydana <;Ikan
yor, altmdan da Mehmedcikler goriinii
yorlar. 

v e bir agacm oniinde; 
- Size bu agacm govdesinin i~inde 

de bir Mehmedcik bulundugunu soyle -
sek ... diyorlar. 

Agacm etrafmda dola§Jyorum, haYJr, 
bunun i<;ine bir insanm girebilmesi, ve 
burada durabilmesi imkanSJZdir. 

F akat Mehmedcik, bu imkanSJZhgJ da 
yenmi~tir: Agac govdesinin bir tarafm -
dan testere ile bir kap1 ac;rni§ ve i<;eri gir
dikten sonra kapadJgJ bu kap1y1 ic;eriden 
iple bagbyarak, her izi ortadan kald1r -
m1~hr. 

ileriledik~e. ad1mba§mda bir ba§ka 
gizlenme vak' asma tesadiif ediyoruz. 
ve Mehmedcigin; 

- Goriinmeden gormek, vurulmadan 
vurmak... diyi§inin manas1m bir daha an-
liyoruz. KANDEMlR 

• 

r 

Sergiden muhtelif intl balar ve mektebin ktymetlt muduril Muruv vet Avni ilkiz 

}( onya (Hususl muhabirimiz.den) - dan vali muavini F eridun tarafmdan a - Miiriivvet Avni l!kiz, moda muallimi 
Kenya Ak§am K1z San' at mektebinde ~Ilm1~ ve Maarif miidiirile mekteb mii • Bedriye c;ok muvaffak olmu§lardJT. 
imtihanlann bittigini ve tedris miiddeti diirii Miiriivvet Avni llkiz hirer nutuk Sergi burada miihim bir hadise te§kil 
zarfmda talebeler tarafmdan viicude ge- soylemi§lerdir. etmi§tir. Konya kadmlan grup grup zi-
tirilen muhtelif eserlerden miirekkeb bir Sergide te§hir edilen eserler arasmda yarette bulunuyorlar ve e§yalan takdirle 
sergi ac;1lacagmt bildirmi~tim. Mektebin zarif §apkalar, tuvaletler, <;ok giizel sun'i seyrediyorlar. T alebenin rserleri onlar 
sergisi merasimle a~Ilmi§tlr. Sergi, vali - ~i<;ekler vard1r, hepsi de fevkaladedir. iizerinde adeta bir ink1lab yapml§tlr. Gos
miz Cemal Bardak~I rahatsiZ oldugun - Sergiyi ihzarda miidiir ve diki§ muallimi terilen biiyiik ragbet devam etmektedir. 
lllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Uflll1111111111111111111111111111111111lllllllllfllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllfllllllllllllll 

, Avrupamn miihim t~ehirlerinde iin b1rakan \ Vize asliye mahkemesinden: 
Demir koy kazasmm Korfa koyiinden 

LONDRA RADYO ~ANToZLERiNDEN Bekir oglu !;)aban tarafmdan kar1s1 o 

I L 0 N A koyden Ferhad kiZI Fatma aleyhine ika-Bayan me eyledigi bo~anma davasrmn icra Ja. 
lman muhakemesinde: Miiddeaaleyha • 
nm mahalli ikameti mec;hul oldugundan 
tebligat ifa edilemedigi davetiye zirme 
miibasir tarafmdan verilen me§ruhattan 
anla~1lmakla ilanen tebligat ifasma 
mahkemece karar verilmi§, miiddeaa -
leyha Fatmamn yevmi muhakeme alan 
15/6/937 sah giinii saat 10 da Vize asliye 
hukuk mahkemesinde bizzat haz1r ve 
yahut bir vekil gondermesi ilan olunur. 

10 hazirandan itibaren 

NOVOTNi ' de 
l:usa bir zaman i~in Alman, Frans z ve Maear llarkJlanm ol!uyacakbr 

~AIRE • TEPEBA'I - Fiatlarda degi,iklik yoktur. 
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GONON BULMACASI - • 

t 2 R 4 & K ~ 8 9 10 

150 - 200 lira aybkla kontrolor 
al1nacakt•r SEFAL i N '"' 

Sterltn 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 

' Drahllll 
lsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
~ilin Avusturva 
Mark 
ZJoti 
Pene:o 

. Lev 
Dinar 
Kron lsvec 
Altm 

• Banknot 

Ah~ Sah$ 
627.- 627.-
123.- 126.-
110.- 113.-
120.- 125.-
80.- 84.-
18.- 23.-

568.- 577.-
22.- 23.-
63.- 66.-
70.- 75.-
20.- 23.-
25.- 28.-
20.- 23.- j 
21.- 24.- ' 
12.- 14.- . 
51.- 51.- 1 
30.- 32.-

1045.- 1046.-
254.- 255.-

CEKLER I 
AcdiS Kanants 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 

, Sofva 
. Amsterd. 
' Prae: 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
Bel!n'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625.50 625.50 
0.7892 0.7880 

17.7275 17.73 
14.9912 14.9912 

4.6810 4.6810 
87.37 87.37 
3.455 3.455 

63.9488 63.9488 
1.435 1.435 

22.6410 22.6410 
4.2062 4.2062 

13.9888 13.9888 
1.9712 1.9710 
4.1662 4.1662 
3.9888 3.9888 

107.4340 107.4340 
34.5325 34.5325 
2.7464 2.7464 

23.985 23.985 
3.10 3.10 

ESHAM 
Actlts Kanan~ 

Asian Cimento 13.45 13.40 
fSTIKRAZLAR 

Acth$ Kapant!i 
Tiirk borcu I Pesln 
• • 1 VadE'li 18.80 
• • n Pe$iD 18.225 
• • ll VadeJI 18.225 
• • m VadeJi 18.35 

Stvas • Erzurum I 96.50 
TAHVtLAT 

Anadolu 
• Miimessil 
• • Vadeli 44.20 

18.65 
18.225 
18.225 
18.10 
97.-

44.-

---• 3 HAFTAUK • 

DATA AVRUPA 
Etlenee ve tetkik aeyahati 

110 liradan batlar. 
Haraket 20 temmuzdad1r, Kaytt· 
lara batlanm•tbr. Tafailat i~in 

Perapalas iTA Seyabat evi
ka,.JaJnda ne mtiraeaat 

• Posta kutusa 1 1429-Tel. 43542 • 

~~ I ITI l I liii! 
~ '--!--1 +I -+1....;1-•-l-1 +I -~-:-1=1~ 
g I I I I 1•1 I I I 

Soldan sa!!;a: 
1 - Marmarada bir yarunada. 2 - Hak

kl ~k seven, ferman. 3 - Bir iJ?e ehliyetll, 
rivayet eden. 4 - Eczanede sat1lrr, blr ~ -
~ld sandal. 5 - Miisliimanlarm harbi, bir 
renk, Ermenilerin ~ok kullandlklan bir ke
lime. 6 - Viicuddeki §i§kinlik, kendlni te -
sell! eden. 7 - Bir yemi§, cin §eytan maku
lesinden. 8 - Bah~enln ziyneti, oliiniin el -
bl.sesl. 9 - Bir musiki aleti, biiyiik demlr 
kab. 10 - Yiiksek bir yerden frrlat1lan, gii
m~. 

Yukarlda.n ~a~1ya: 
1 - Roma'nm hain 1mparatorlarmdan 

birl. 2 - istanbulun en iyi sayfiye yerlerin
den, almanca dyb, 3 - Maddisl bu mev
simde iyi yenir manevisi cok hO§a gider, 
!iQCUk hizmet~isi. 4 - S1cak memba suyu 
banyolan, nlhayet. 5 - Blr hayvan, fran -
siZca bir emir. 6 - Bir dUde csu:., k!g1d 
klbrit, viicuddekl bir mayi. 7 - Erkek bir 
filim YildlZJ. 8 - Uzak, ~k iyl. 9 - Dagda 
denlzde hayvan tutma ve vurma, baz1 ku
ma~lar icln kullamlan blr tablr. 10 - Vak
tlle cocugunu mektebe gonderenlerln ho
caya soyledlkleri soziin yans1. 

Evvelki bulmacanm hallt!dilmi~ ~ekll 
1 2 8 4 !> II ~ 8 9 10 

t'KTA RIATFIAITIMIA'ii"l 
2,AISIOIM AINI.IAIS1A 
aiLIAIYI l KI•IAIMIAINI 
• UIY AIN •IUIKIAILIA 
b Bl t I•I•IAILI t IHIEI• 
6 El~l t IKI•I t IMIAITIE 1 

, LI•IHIA Rlsi•ITI•Iz i 
sAID AINIAI•IDIUIRI• 
!I'•IA LIAI•IoiRIN1EIKI1 

to AIMIEIRI I IKIAI•IYIA 

Her 'leye elveri,Ji • 

Sat1l1k arsalar 
Bulvar <;arljtsmda izzetpa~a •oka
gmda 51, 53 numarah ve 10 X 23 
metrelik 3 par~a ana, ~itlide Ka
it•thane ve Sabuncu aokat1nda 
9 X 25 metre 4 par~a ve 9 X 21 
metre 4 par~a arsa sabhkbr. Ala
cakhlarJn Beyoa-lunda Mia soka -
l'tnda 28 No. da Bay Martin'e 

miiraeaatleri. 

p YEVMiYE 5 Lira 111 

Kazan~ temio eden bir it, sahi· 
binin rnttguliyeti dolaytsile devre
dilecektir, lstekliler Ankara ead· 
desi Ami Han 1 numaraya mura-

eaat etsinler. 

·-P ANORAMA--• 
Bah~esinin musiki merakhlariDID hakiki siiprizlerioden : 

•• 1 - K1ymetli san'atk4r 

MUNiR NUREDDiN 
Yenl ve zengln reportuarlle 
2 - Sevimll muganniye 

HAMiYET 
Yenl ve ,en ,arkllarlle 

12 Hazlran Cumartesl ak,am•ndan ltlbaren yazhk 
••• •• seanslar•na ba,hyorlar. Tel. 41065 

Samsun Belediyesinden: 
. Elekt~ik santrahnda 65 lira ncretli blr tablo memurlugu ac;1ktir. Talib -

lerm ves1kalan ve bonservislerile Belediyemize milracaatleri ilan olunur. 

ikt1sad V ekaletinden: • 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miistenid nizamname ve kararname 

hiikiim1eri dahilind.e ihracab murakabe te~kilah i~in memur abnacakhr, 
Taliblerin haiz olmalan laznn gelen vaslflar §Unlard1r: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak, 
2 - Askerligini yapm1~ bulunmak, 
3 - 35 ya~mdan yukan olmamak, 
4 - Memleketin her mmtakasmda vazife gormesine slhhatGe manil bu

lunmamak. Yiiksek ikhsad ve Ticaret, Yliksek Ziraat veya Miilkiye mek • 
tebi veya Hukuk Fakiiltesi meozunu olmak, yabanc1 dillerden bir veya bir
kat,;ml bilmek tercih sebeblerindendir. 

Yukartdaki vaslf ve ~artla1.'1 haiz olan talibler mliracaat istidalarma: 
1 - Dogum tarihlerile bulunduklan i~leri ve son vazifelerini ve hak • 

larmda kimlerden malumat ahnabilecegini de gostermek iizere k1sa bir ter· 
ciimP.i hal varakas1, 

2 - Tahsil derecelerile askerliklerine aid vesikalarm suretlerini, 
3 - Nihayet 1937 de ~ekilmi~ iki aded kartpostal biiyiikliiglinde boy 

fotografla~m1 eklemelidirler. 
Talibler arasmdan istenen vaslf ve !jartlan en ~ok haiz olanlar Veka .. 

IetGe ihtisas kursuna devam etmek iizere sec;ilecek ve bunlara kurs mlidde· 
tince 100 lira ayhk iicret verilecektir. 

Kurs 1 temmuz 1937 de ba$hyacak ve iki ay kadar siirecektir. Taliblerin 
ihtisas kursuna i~tirak iGin hiGbir manilerinin ve serdedilecek her hangi bir 
mazeretlerinin bulunmamas1 ~arthr. Kursa girmesi kabul olunanhirdan, 
VekaletGe tayin edilecekleri mahallere itiraZSlZ gitmegi onceden kabul ey • 
lediklerine dair taahhiitname istenecektir. ihhsas kursund.an ehliyetname 
alanlar kadrodaki licreti 200 lira olan kontrol memurluklarma ba~Iang1Gta 
150 lira ucretle almacaklar ve memleketin muhtelif ihrac merkez ve liman • 
larmda istihdam edileceklerdir . 

15 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek alan miiracaatlerin tkh • 
sad Vekaleti !c; Ticaret Umum Miidiirlugiine yapllmas1 liizumu ilan olunur. 

·1442~ (3193) 

1.. I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

846 aded Kova 
114 • Kanca 
110 • Balta 24/Vl/937 Per~embe saat: 14 
78 • Yangm sondiirme aleti 
37 • Kurek 

770 metre hortum ' 
1000 aded Bez torba \ 24/VI/937 Per$embe saat: 16 

I - Yukanda yazilt •6• kalem yangm malzemesile bez torbalar pazar- 1 ~ 
ltld:.t satm almacakhr. 

II - Pazarhk, hizalarmda gosterilen tarihlere rashyan giin ve saat -
lerde Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komlsyonunda 
yapllacaktlr. · 

III - ~artnameler uarasxz olarak hergiin sozii geGen eubeden almabilir. 

N E • 
I N , • • 

I 

ll Bat ve dit agr1s1na kart• SEFALiN 
Grip ve nezleye kar•• 

BUtiin agrllara kart• 

SEFALiN 

laim ve kutuya dikkat 

Muhakkak tecriibe 
SEFALiN 

ediniz. 
Eczanelerden 1 Ilk ve 12 Ilk amballjlar•n• aray1n1z. 

Havayollari Devlet 
i,Ietme idaresinden: 

1 - Ankara - istanbul arasmda 7/6/937 cdahih den ititJaren: 
A- Cumartesi giinii baric haftanm diger giinlerinde: 

Kalk1~ Van~ 
S. D. S. r> .. 

f.nkaradan 9 10 50 lstanbula 
Istanbuldan 15 30 17 20 Ankaraya giinllik seferlerimiz vardll'• 

B- Cumartesi giinleri: 
Ankaradan 15 30 17 20 !stanbula giinliik bir seferimiz var • 

drr. Cumartesi giinii 1stanbu]datt 
Ankaraya avdet seferimiz yoktUl'· 

C- Paz•rtesi ~nleri: 
istanbuldan 7 8 50 Ankaraya ilave seferimiz vard1r. 

2 - Acentalanm1z: 
~nkarada - P. T. T. Gene! Direktorliigu binasmda. 
Istanbulda - Karakoy P. T. T. binasmda. 

3 - Yolculanmtzt iicretsiz nakil eden idare otobiislerinin 
meydanlara hareket saatleri: 

Sa at 

acentalardatt 

A- Ankarada - cCumartesi harit,;» 8.30 da I 
Ankarada - Cumartesi giinii: 15.00 » 

B- ~stanbulda- cCumartesi hari~· 14,30 • 
Istanbulcl.a - Pazartesi giinii: 6 » 

4 - Pazar giinleri - Ye$ilkoy, Ankara §ehir gezinti uc;u§lanm1z ayr1ca saytll 
yolculanmJza ilan olunur. c144h (3192) 

Biiyiikadada s u·. MER PAL As ( Eski Otel Dezetranje) 
Yeni Miidiriyet, oteli tamamen veni bir !fekle ifra~ ve a.aturka ve 

alafranga mutbaht ieio me!fhur bir at~• ustat'ntn angaje ettitiai 
muhterem miitterilerine bildirir. 

M Ukemmel konfor • it lnah servis • Elver l ' li fiatlar IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte yi.izde yecli 
buGuk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmelerf Han 
olunur. _ (3201) 

MNIItl 

Otelin deniz banyolan muhterem mU§terllerimizln emrine amadedir. 
~~~~B~i~lh~a~a~sa~a~il~e~le~re~~ta~v~a~iy~e-e~d~i~le:c~e~k~y~e~ga~·n~e:_n~e~z~ih:_~ot~e~ld~i~~~~~pS~~ 

I - Niimune ve ~artnamesi mucibince muhtelif _eb'adda 4 930 000 aded 
kapsiil pp.zarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 21/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levaznn ve Mubayaat §Ubesinrleki Alnn Komisyonunda yapx • 
lacakhr. 

III - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en :subeden almabilir. 
IV - lsteklilerin pazarhk iGin tayin edilen giin ve saatte yi.izde yedi 

bu~uk giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmelerl ilan 
olunur. (3203) ,.,., 

I - Rakt §i§eleri ic;in 11,550,000, §arap §i§e ve galonlan ic;in 1,000,000 
mantar pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 25/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakttr. 

III - $artnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en §Ubeden almabilir. 

Naf1a Vekaleti 

Birinci ~ube 

Van Su isleri On 
' 

Miihendisliginden: 
1 - Eksiltmiye konan i~: Van civarmda ~amran sulama kanaltntn 

15 ~ 000 den 35 + 000 ye kaear 20 kilometrelik ikinci k1s1m kanal hafriyatt 
ve imalatl smaiye in§aah olup ke§if bedeli 44993 lira 32 kuru§tur. ~ 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlardtr: 
A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i§leri genel §artnamesi. 
D - Ke§if cetveli ve projeler. 
E - Fenni !Sartname. 
F - Ta:;: ve kum grafigi. 
istiyenler ~artname vesair ke§if evralum Van Su i§leri On Birinci $U• 

be Miihendisliginde gorebilirler. 
3 - Bu i~ 10 haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine kadar 16 

- gun miiddetle eksiltmiye konmu~tur. Eksiltmesi 25/6/937 tarihine rashy~~ 
I _ idaremizin Pa1;1abah~e Fabrikas1 ic;in ~artnamesi mucibince 1100 Ji. cuma giinii saat 14 te kapah zarf usulile Van Su i§leri On Birinci ~ube MU' 

IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu
c;uk giivenmE' paralarile birlikte ad.l gec;en Komisyona gelmeleri ilan olu • 
nur. (3289) 

ra muhammen bedelli 2 aded Santrifuj tulumba ve motorii ac;1k eksiltme usu- hendisligi dairesinde yapllacaktJr. 
lile satm almacaktlr. 4 - Eksiltmiye girebilmek i~in: isteklilerin 3374 lira 50 kuru§ muvalt~ 

II_ Eksiltme 17/6/1937 tarihine rasltyan per~embe giinii s~at 15 te kat teminat vermesi ve bundan ba§ka a§1ag1daki vesikalan ibraz eylexnes~ 
Kabata!,!ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla - Iaz1md1r: 
cakhr. A - Naf1a Vekaletinrlen almm1~ miiteahhidlik vesikast. 

III _ Muvakkat teminat 82,50 1irad1r. B - Bu gibi in§aah veya benzerini yaphgma dair ehliyet vesikast. 
IV _ ~artnameler parastz olarak hergiin soz~ gec;en ~ubede~ almabili~. C - 937 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikast. 
v _ !steklilerin eksiltme giiniinden .en az b1r hafta evvel f1ats1z tekhf Teklif mektublan u~lincii maddede yaz1h saatten bir saat evvel Va~ 

ve kataloklanm !nhisarlar Miiskirat $ubesi Miidiirliigiine vermeleri ve tek· Su iiileri On Birinci $ube Miihendisligindeki Komisyon Reisli~ine m~.k~\l. 
liflerinir. kabuliinii mutazammm vesika alxnalan laztmd1r. mukabilinde verilmelidir. Posta ile gonderilecek mektublarm mhayet uGu~. 

VI_ !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesika ile V inci mad- eli maddede yaz1h saate kadar Komisyona gelmi§ olmas1 ve d1~ zarfla:m xntll' 
dede yaz1h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte ek~ilt~e i~in tayin edi· hiir mumile iyice kapatllm1~ bulunmas1 ~artbr. Postada olacak gecikmel:) 

len giin ve saatte ad1 geGen Ahm Komi.sy~o·nliuiiniiallglieiilmiiiiieilleiiri.t iiiliiiaiin.ioiiluliniiiuiiirii . .i(li24ii51i21.) .in.ikiiiaiibiiuiil iieiidiiiliimiieilz'l.••••••·-··14•9•7•~ •••••••••••(•3•2•~, 
Dr. Suphi !lenses 

idrar yollan hastahklan mUtehass1s1 
Beyoglu Yllchz sinemaSJ k~U'$151 

Leklergo Apt Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere paraslZ 

Tel: 43924 

Istanbul Gayr imiibadiller 
D. No. Semti ve mahallesi Sokagi 

Komisyonundan: 
Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen 1(. 

(3241) 
~ 1stanbul 2 nci icra memurlugundan: 

T U Z L A Dairemizin 36/2879 numarah dosya· 
776 Arnavudkoy E: Ayanikola E: 70 Y: 6 

No.taj: 8 
Ah§ab hanenin Vz his. 180 Ac;1k 

arttmna • ,. M E L E R • sile bir borcdan dolayJ mahcuz olup pa
l ¥ I raya ~evrilmesine karar verilen biife, 

·:~~~~1~3~~H~A~Z~i~R~A~N~D~A~~A~f;~I~L:..!_I ~Y~O~R~~~~~ masa, halt, iskemle gibi 60 lira k1ymet 
- takdir olunan ev e~yas1 Beyoglu Ha -

Devlet DemiryollarJ ve Limanlan malba~l Hayret aparhmam 4 numarah 
katmda 11/6/1937 tarihli cumartesi gii-

.. i,Ietme Umum Miidiirliigiinden: nii saat 9 dan 10 a kadar birinci ac;1k art-
i;16/~3t7 ~ib.mden ftibaren Tuzla ls;meleri i~Ietmiye a~Ilml§tll' t1rma suretile paraya ~evrilecektir. !s-

d ladng~ rde erfm ic;melere gidecegine dair olan ilan istasyonlarda mev teklilerin ayni giin ayni saatte mahal -
cu o ugun an azla t f ·1•t · · · • 

h lk .1• 1 a Sl a l!,;m tstasyonlara miiracaat edilmesi muhte linde bulunacak memuruna miiracaat -rem a a 1 an o unur • 
· (3220) leri ilan olunur. (33314) 

ANADOLU KULOBO 
Biiyiikada ~ubesi Direktorliigiinden : 

M ~nadol~ . Kuliibii Biiyiikada ,ubesinin 12 • 6- 037 cumartesi 
gunundeo tbbaren saym iiyelerine a~dm11S bulunacag. ilan olunur. 

Dr. Ihsan Sami 

T IFO A ' ISI 
Tifo ve paratif41 hastahklarma tu

tulmamak iGin tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze a~1d1r. Her ecza
nede bulunur. Kutusu 45 kuru~tur. 

Satihk kelepir yeni 
motosiklet 

Galatasaray Lisesi Direktorliig"' u··nden·. . D. K. v. marka 950 lira klymetinde 
sepetli yeni ve hie; kullamlmamJ~ 530 

b h Kamp ba§hyaca~ndan kampa tabi talebenin 17 haziran per~embe sa • liraya maktuen sabhkhr. Bahc;ekapr, 
a 1 saat 8 de mutlaka okulda bulunmalar1. (3231) Hasan Deposuna miiracaat. 

. .~EVAiR ve MiiESSESAT 

~~~:~!~~~ ~=•;~~y~~tu~~~m:,~~::l 
• '••m• s~yu faynatmak lGm husus1 ambalajh kereste par~alar1 emirlerinize 

az1r anmr§hr. Azapkap1 Kalafat caddesi No. 4. Tel: 49188 I~ 

II U I 

1132 

2212 

2307 
3357 

4005 

4612 

5265 

6561 

8610 

8615 

8618 

Ortakoy 

Kuzguncuk 

Kuzguncuk 

Kadtkoy Osmanaga 

Eminonii Riistempa§a 

Beyoglu Tom tom 

Beyoglu Kamerhatun 

Kuc;iikmustafapa~a 

Mollahiisrev 

Samatya Hac1hiiseyinaga 

Kasunpa§a Emincamii 

Ortakoy 

Y: Adaltfettah 

Portakalyoku§U ve 

Dereboyu cad. 

Delik~ 

fstratikalfa 

E: Y aZicJOglu 

Y: Osmanpa§a 

Cambazhane 

E: Caddeikebir 
Y: lstiklal caddesi 

E: Karnavula 
Y: Karakurum 

Kii~iikmustafapa~a 

caddesi 

Narhkapt 
Yahboyu 

E: Camet 
Y: Harman 

E: Dereboyu 

Y: Ortakoy deresi 

E:64Y:66 
ve 2, 4 

2 

E: 33 
E: 3 

E: 3 Y: 64 

Ada: 387 
Parse): 75 

E: 291 
Y: 301 

E: 94 
Y: 114 
E: 44 

Ada: 4 
Harita: 698 
E: ve Y: 1 

E: 8 
Y: 12 

E: 28.30 
Y: 26 

Kargir hane ve dukkan· 

lann I /4 his. 

kinde kuliibesi olan 

2886 metro arsa 

81 metro arsa 

Arsa 

Kargir diikkanm 32;120 

500 » 

150 » 

100 » 
620 » 

150 » 

ve kale mahallinin 20/120 
hissesinfn tekrar 1/35 his. 

Kargir diikkamn 1751, 
50!4320 his. 

2500 Kapah 
zarf 

Ostiinde odalan olan kar
gir diikkanm 25/180 his. 

15 metro arsa 

300 A~1k 
arttmna 

150 » 

795 metro arsa 2000 Kapal ' 

166 metro arsamn 
Vz his. 
Kargir hane ve bahc;enin 

4/16 his. 

zarf 

500 A~Jk 
artttnna 
500 » 

Yukanda evsa£1 yaz1h gayrimenkulier on giin miiddetle sab~a c;Jkanlml~hr. lhaleleri 18/6/937 tarihine du~en cUJll$ 
giinii saat 14 tedir. SatJ~ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. ~ 



10 Haziran 1937 CUMHURfYET I 

kat'i 
iiACI KESKiN KA$ELERiDiR. Salt~ekap1 

Salih Necatl 

....... -c:: -c:: 
ca --::::::s 

...::.::: -c:: -«='-) 

Guveler, c;ok pahal1ya mal olur. Onlarr 

ve yurnurtalar•n• FLiT ile ()ldOrunOz / 

FLIT, bOtOn hasarat OldurilcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif miilet. onu tercihen kullanmaktad1r ... Bu ~~;;:;:~~=~ ca 

Cl. 
E 
c::t E

~~~ sabit olmu~tur. Flit'in formOIU hicbir vakit taklit edil
meml~tir. FLiT, kendisinden beklenen iki ~art1 milkem
melen ifa eder. lnsana zarar vermez. fakat hasarab 
kat'iyyen oldurur. ~upheli mayileri reddediniz. Hakiki Cl. 

1-
ve yegane Flit aldiQiniZa em in olmak icin; siyah ku
sakh ve asker resimli sar1 tenekeye dikkat ediniz . 
• ·-..I 

LL. 

Tire Orta Okul Kurma 

Cemiyeti Baskanbgtndan: 
1 - Tirede yeniden yaptmlacak alan ve tahmlnt ke!?if bec.eli umum ye· 

kUnu (42507) liradan ibaret bulunan (Orta Okul) binasmm (temel, tali ve 
tugla duvarlan, betonarme ve c;ah) in~aatma aid (24113) lirahk k1sm1 ka· 
Pah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - i~bu birinci k!Slm in~?aatm eksiltmesi 14 haziran 1937 pazartesi 
gilnti saat (15) te Part! binasmdaki Cemiyet merkezinde yap1lacakbr. 

3 - isteklilerin (1808) lira (50) kuru~luk muvakkat teminat akc;e veya 
banka mektublarmi, 11artnameye uygun bir ~ekilde tanzim edecekleri, tek- I 
lif mektublarma leffederek bu mektublar1 !hale saatine kadar imza muka
bilinde Cemiyetimize vermi!? olmalan ~arttrr. 

4 - isteklilerin bu babdaki !?artname ve in~aatm ke!?ifname ve plan 
dosyasm1 gormek ve izahat almak ic;in istanbulda; Bahc;ekap1 • Anadolu han 
(24) numarada mimar Abidin Marta~? ile izmirde Liman Meri Miihenc.isi 
Yusuf Karasuya ve Tirede de Cemiyetimize milracaa"t etmeleri ve istiyen -
lere (10) lira bedeli mukabilinde bu dosyalardan bir nushasmm verilecegi 
i.lan olupur. (3128) 

Sthhat ve i~timai Muavenet Veki.leti 
istanbul Bak1rkoy Emraz1 AkHye ve Asabiye Hastanesi 

Glinler 

Pazartesi 

Sah 

<;ar!?amba 

Per~embe 

Cum a 

Cumartesi 

Poliklinik Giin ve Saatleri 
HASTALIKLAR 

Sinir, Aktl 
Dahili 
Cerrahi 

Hastal!klan 
.. 

Dis • 
Sinir, Aktl Hastahklan 
Fizikoterapt~ 

DahiU ,. 
Cerrahi 
Kulak, B~ll7 Burun " 
Goz 

Dis 
" ,. 

Sinir, Aktl 
Dahill 

Hastahklan 
,. 

Cerrahi " 
Goz ,. 
Ront~en muayenesi 

Di~ " 
Sinir, Ak1l Hastahklan 
Fizikoterapi 
Dahili ,. 
Cerrahi ,. 
Di~ " 
Sinir, Ak1l Hastahklar1 

Dahili " 
Cerrahi " 
Kulak. Bo~az. Burun " 
Sinir, Ak1l Hastahklan 
Fizikoterapi 

Dahili " 
Cerrahl " 

Saa1. 

11- 15 

11-15 

11- 15 

11- 15 

11- 15 

11 - 13 

Yartklara ve koselere biraz FLi1' TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur • 

Dh; macunlar 1n1n incisi 

KOHiN .OR 
Macunudur. 

Bunu bir k~re kullananlar arbk aynlamazlar. 

kullanmaml§ olanlar bir denesinler. 

lzmir sab~ §Ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 - Eksiltmlye konulan: Bir et tas1ma kamyonu, bir ~op taii1ma kamyo -

nu, bir alii taslma otomobilidir. 
2 - Bunlarm iiGiiniin muhammen bedeli tutan 7200 lirad1r. 
3 - Hususi ve umumi ljartnameleri Ankara, istanbul, Zonguldak Belediye

lerinden ahmr. 
4 - Eksiltme 14/6/937 pazartesi gunli saat 15 te Zonguldak Belediyesinde 

Daimi Encumen tarafmdan kapah zarf usulile yaprlacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 540 lira muvakkat teminat ver • 

mesi laz1md1r. 
6 - isteklilerin teklif mektublanm 4 lincli maddede yaz1h saatten bir saat 

evveline kadar Belediye Reisligine makbuz mukabiHnde vermesi muk • 
tezic:lir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. (2981) 

rfi'~j] HAMBURG· AM ERIKA LIN IE ~~j]l 
A G cONYANIN HER TARAFINP A G 
. giden.. I 

Biiyiik yolcu vapurlart 

T"'efoh : 41178 

Acenta : 
HANS WALTER FEUSTEL 

Istanbul • Galata 
TPigraf : HAPAG • Istanbul • Mektub: P. K. 1436 

Kocaeli inhisarlar Ba,miidiilriigiinden: 
!daremizin Hendek Miidiirliigu ile Diizce Miidlirli.igii, Giindogdu ve 

Oskiibii memurlugu ambarlarmda mevcud kabili tezayiid ve tenakus 
•1,700,000· kilo yaprak tiiturilerin Adapazan tarikile izmitte inhisarlar Ba1j
mudiriyeti Transit amban iskelesinde bulundurulacak idare motorlerine 
teslitr sartile yap1lacak nakliyati 2490 sayth kanunun 46 nc1 maddesinin (L) 
ftkrasJ ve olbabdaki ~artname mucibince l?azarhkla eksiltmiye konulmui?tur. 

1 - ~artname suretleri Kabata~?ta Istanbul inhisarlar Ba~mudiirliigu 
Yaprak Tutun ve Ziraat ~ubelerinden, Kocaeli Ba~miidiirliigiinden, Adapa 
zan, Henc.ek ve Diizce Miidiirliiklerinden bilabedel almabilir. 

2 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyen taliblerin muhammen bedelin ' 
7,5 nisbetindeki giivenme paralan alan 1310 liray1 idare veznesine yahrarak 
mukabilinde alacaklan vezne makbuzu veya hukumetce muteber milli bir 
bankanm bu miktan ihtiva eden teminat mektubile beraber 21/6/937 ta · 
rihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Kocaeli Ba~?miidiirliigii merkezinde 
toplanacak alan Komisyon Riyasetine miiraeaat etmeleri. (3234) 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken 1st1rap ~ekilir mi? 

BA$, Di$ 
agr1lar1 

ve ii§iitmekten miitevellid biitiin 

agn s121, sancJlarla ne2leye, 

romatizmaya kar§l : 

NEVROZiN 
icab1nda gUnde 3 kate ahnabilir. 

~anakkale Nafta Miidiirliigiinden: 
<;anakkalede Mezarhk civarmc:l.a yap1lacak 137,394 lira 69 kuruii be • 

deli ke~ifli 3 paviyonluk jandarma garnizonu in~aah 22/6/937 tarihine ras • 
hyan sah giinii saat 15 te <;anakkale Nafra Mudiirliigii odasmda Komisyon 
tarafmdan ihalesi yap1lmak lizere 8/6/937 tarihinden itibaren 15 gun miid
detle ve kapah zarf usulile tekrar eksiltmiye c;Ikanlm1~br. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri diger evrak1 <;anakkale Naf1a 
Miidi.irliigiine, Ankarada Yapt i~leri Umum Mudurliigune ve !stanbulda 
Naf1a Miidiirliigune miiracaatle gorebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 8119 lira 73 kuru~luk muvakkat 
teminat vermeleri ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda .y1kan talimat
nameye tevfikan miiteahhidlik vesikasile beraber !?imdiye kac:l..ar 50 bin lira· 
hk tek bir bina in~aatJ yapbklarma dair aynca bir vesika ibraz etmeleri Hi· 
z1md1r. hteklilerin teklif mektublanm 22/6/937 sah gunii saat 14 e kadar <;a
nakkale Naf1a Miidiirliigii odasmda Komisyon Reisligine makbuz mukabi -
Iinde vermeleri muktazidir. (3271) 

MiDENiZE 
dikkat ve tY! HAZIM ediniz. 
Qabuk, iyi .yignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatb ve biberli 
yiyenler, bilhassa i.yki i~enler mi
delerini tahriii ederler. Ve EK~!
L!K, HAZIMSIZLIK, a~rllk ve 
ba§ d1inmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

HAZIMSIZUGI, MiDE EKSiliK ve 
YANMALARINI GiDERiR. 

!NKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
§i~e MAZON ahmz. Hic;bir miima· 

sil miistahzarla klyas kabul etmez. 

M A Z 0 N lsim, H 0 R 0 S markas1na dikkat. 

Yiiksek 

Munakasaya konulan 
mevaddm cinsi 

Pirinc 

Toz !?eker 

Slit 
Kase yogurdu 

Zevtin 
Zeytin yaj:t 
Sa bun 

Yumurta 
Sol:( an 
Patates 

Miihendis Mektebi 

Direktorliigiinden: 
Miktar1 
6000 K. 

8500 ,. 

4000 ,. 
2000 " 

1000 K. 
4000 " 
3500 • 

50000 A. 
7000 K. 
9000 , 

Tahmin 
fiah 
21.00 

27.00 

10.00 
5.00 

28.00 
62.00 

Pey 
akcesi 
94.50 

172.15 

46.88 

35.00 313.88 

2.00 \ 
2.75 
7.00 136.70 

Eksiltme Saati Eksiltme-
T. nin sekli 

21/6/937 14 Ac;tk 
,. 14.30 " 

" 15 " 

,. 15.30 

23/6/937 10 

Kulak, Bogaz. Burun ,. ••••• Kuru fasulye Yeni Turkiyede oturmak bahtivarhgma eren i Kuru barbunye 
3000 " 
1000 .. 

13.25 
9.50 

13.50 
11.00 

Goz " 
Dis " 

·----~-----------~1 Devlet Demirvollart i$1etme Umam Miidiirliii:iinden _I 
A~?agida isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yaZih 

lnuhtelif malzeme 23/7/1937 cum a gunii saat 15,30 da ayn ayn s1ra ile ve 
kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm almac.aktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigi 
"esikalan, Resmi Gazetenin 7,5 1936 j;(Un ve 3297 numarah niishasmda in

, ti~ar etmis olan talimatname dairesinde almmtljl vesika ve tekliflerini ayni 
&lin saat 14.30 a kadar Komisvon Reisligine vermeleri laz1mdrr. 

1 $artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinc!en, H. Pasada 
'reselliim ve Sevk $efliginden da~thlmaktadtr, (3247) 

Malzemenin ismi MuhaiPmen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

1 - 4 aded elektrikli bagaj araba 
ve teferriiah 9000 675 

2 - 14 aded elektrikli el matkap 
makine ve teferriiat1 12000 900 

3 - Bir aded boru ucu daraltma 
300 ' tezttahr 4000 

I istanbul Universitesi Artt1rm": ve Eksiltme 
Pazarbk Komisyonu llanlan 

Cinsi 

l{riple maden 
kornuru 

Miktan 

940 ton 

Odun 149000 kilo 

Muhammen 
• bedeli Teminat 

Lira Lira 
15 tonu 1058 
1 kuru~ 112 

kilosu 

!hale 
tarihi 

17/6/937 

" 

Saati 

15 te 
16 ,. 

I 
. 1 - Oniversite merkezile fakiilte ve onlara bagll mliesseselere almacak 
lki kalem mahrukat yukanda yazrh gilnlerde Rektorliik binasmda Komis • 
:'>'onca ayrt ayn ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye Gikanlmlshr. 
t 2 - Talibler 2490 say1h ihale kanununda yazllJ vesikalarile beraber 

l~klif zarflanm ihale giinu saat 14 te kadar makbuz mukabilinde Rektor -
ti.' ge vermis olmahdJrlar. 

3 - ~armameler ve listeler hergiin Rektorliikte okunabilir. (3033) 

1000 " 
500 • B A y A N L A R ~~~~Zl mercimek 

Prrasa 7500 ,. 2.50 

51.20 14 

Evlerlnlzi yUksek zevkinize gore sUslemelisiniz. 
Bunun i~in : 

E. I. Du Pont de Nemours et Cle. 
de Newburgh, N.Y. mamul6t1 

~ok zarlf 
PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara • Anafartalar czddesi Kmac1 Ham altmda Bekir Ha 

marnc1 magausmda sablan perdelik!erle berabe1' Du Pont ma~ 
mulab sotra bezierini de gormelisiniz. 

Du Pont FabrU1asJom vapt1t1 mallar ~ok c' ayaDJkh ve tams mile vrkanabilir 

Benzerlerinden sakm101Z ve markasm1 JSrarla isteyiniz. 
Du- Pont mamu ab Istanbul( a a,agJda ya21h ma~azalarda sabhvor. 

Etabllsman Orozdi-Bak btanbul Lazaro Franko Mahdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu , A.D. Zaharyadis ,. 
Hasan Alanya , 
Dllber Karde~ ler Mliessesah , ve 

AR~iMiDiS MUessesesi Beyoglu latiklal caddeai No. 30 

Merinos Satts 
' 

ilant 
Karacabey Merinos Yetistirme 

' 
~iftligi Miidiirliigiinden: 

1 - Merinos Yeti~?tirme <;iftliginin 937 senesi hasllatmdan (12500) on iki 
bin be~? yiiz kilo safkan Merinos yapagtsile (6200) alt1 bin iki yiiz kilo yanm
kan Merinos yapaglSI kapah zarf usulile arthrmrya konmustur. 

2 - Arthrma gunu 25 haziran 1937 tarihine musadif cuma giinu saat 
on be~tir. 

3 - Muhammen fiat olarak safkan Merinos yapa*1smm beher kilo (120) 
yliz yirmi kuru~ yanmkan Merinos yapa~lSinm beher kilosuna da (110) yiiz 
on kuru~ tahmin edilmi~tir. 

4 - Her ikisi iGin (1637) bin alh yiiz otuz yedi lira muvakkat teminat 
ahnacakhr. 

5 - istekhlerin Karacabey kazasi dahilinde Merinos Yeti~tirme Gift -
ligi Miidi.irlii~ne ihale giiniinde ve 2490 say1h kanun hiikilmleri dahilinde 
tcminat ve teklif mektublarile birlikte muracaatleri ilan olunur. f2935) 

Lahana 4000 • 4.00 
Ispanak 5000 • 5.00 
Kok kereviz 700 " 4.25 
Havuc 1200 ,. 4.00 
Karnabahar 600 A. 16.00 
Yerli bakla 1000 K. 5.00 
izmir, Adana Bak. 1000 ,. 13.00 
Semizotu 2000 • 4.00 
Pathcan 30000 A. 3.00 
Dolmahk domates 1500 K. 7.00 
Taze bamya 600 " 20.00 
Aysekadm 4000 " 11.50 344.70 " 15 
Cahfasulye 1500 " 13.50 
Yesil bc:rbunye 1000 " 10.50 
ic barbunye 500 ., 13.00 
Sak1z kabdi 5000 ., 7.50 
En_ginar 7000 A. 7.50 
Limon 20000 ,. 2.00 
Salc;a 400 K. 15.50 
Maydanoz 2500 D. 1.00 
Dereotu 3500 ., 1.00 
Taze sogan 2000 ,. 1.00 
Domates k1r 1500 K. 5.00 
Tuz 2000 " 4.50 

Ekmek 50000 .. 11.00 I 412.50 24/6/937 10 Kapah 

Koyun eti 31000 • 44.00 11023.00 ., 14 ,. 

1 - Mektebin 937 mali senesi zarfmdaki yiyecek ihtiyaclan eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2 - Bu ihtiyaclarm cins ve miktarlarile fiatlar1 ve ilk teminatlart ve 
eksiltmenin tarih ve ~?ekilleri hizalarmda gosterilmi~tir. 

3 - Kapah zarf usulile yaptlacak eksiltmeler iGin isteklilerin teklif 
mektublanm 2490 numarah kanunun emretti~i diger vesikalarla beraber 
muayye1. saatten bir saat evvel makbuz mukabilinc'.e Komisyon Reisligine 
vermeleri muktezidir. 

4 - !stekliler 937 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalanm g1istere· 
ceklerdir. 

5 - Sartnameleri gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye girecekle
rin muayyen gun ve saatte Giimii~suyunda mekteb binast dahilindeki Ko • 
misyona miiracaatleri ilan olunur. (3180) 
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11 Yag 
Tiirkiyenin ve biitiin diinyamn en leziz ve nefis ve tabit yagtdtr. Ye -

meklerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tathlarda tereyagt, 
yerine en slhhi yagd1r. Kum, bobrek, mesane ve bilhassa safra ve karaciger 
hastahklarmda ~erbet gibi icilir. Fiatlarda miithi~ tenzilat yaptlmiijittr, 

Tam 1/4 litre 'h;e 40 

" 1/2 " " 60 

" 1 " " 100 

" 2 " " 200 

" 
1 , Teneke 90 

" 7 1/2 " " 550 
HASAN DEPOSU: 

Istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta§, Eski§ehir. 

Fen Memuru Aran1 or 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Belediyemizin at;tk olan 80 ila 100 lira iicretli fen memurluguna istekli 
olanlarm miiracaatleri ilan olunur. 

Taliblerin diplomasm1 hamil ve §ehir planm1 tatbike muktedir bulun • 
malan s.artttr. 

Makine, elektrik, su i§lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaatta ev-
raki miisbitenin eklenmesi laz1mdtr. (3100) 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Maryantinin vergi borcundan dolay1 mutasarnf oldugu Be§ikta§ Koyi~i 

A§Iklarmeycl.am eski 3, yeni 13 kap1 sayth bir taraf1 Ay§e feragmdan Fatma 
Nakile uhdesinde olan 15 say1h bane ve bir taraft Hasenaki hanesi ve bir ta
rafi Evdoksiya ve Natika hanesi ve taran rabii A§tklar caddesile c;evrilmi~? 
bir bah hanenin bervet;hi vakfiyet mahallin mstf hissesile bervet;hi miilkiyet 
mah~llinde 24 te 7 hissesi aleni miizayede ile satllacakttr. 

Isteklilerin son miizayede olan 15/6/937 tarihine rashyan sah giinii saat 
15 ten sonra Be~ikta§ kazasmda miite§ekkil idare Heyetine yiizde yedi bu
c;uk pey akc;elerile miiracaat etmeleri ilan olunur. (3302) 

CUMHURiYET 

v MILE 
E~YA CABUK 

ve 
ZARARSIZ 

TEMiZLENiR 
Sat1hlar daima 

yeni gibi gorunu-' 

Kablanntzt 1 '\leu% madde .. 
!erie temizlersini~ ·~abulc 
a~mlrlar, ~i.inkll bunla• 
pislikleri kaz•y•p ~·kararlar.., 
Sabhlart yeni gibi muha~ 
faza 4;den vo pislikler\ 
~ar~buk ~1karan anca~ 
VlM' dir. Nemli bir bet 
par~asmm iistiine bir U 

VlM koyub ·fafifce silef'lt 
seniz ya~ ve pislikten 
eaer , kalmaz. 

CATA~ (Bic;AK,(AHSAB AKSAM, PORSELEN ESYA. 
.SOYALr'YERLER, MADEN) ESYA ve CAM ~YANIZI 

Temizlemek icln daim~ViM kullan1mz. 

Taklidlerden sak1n1n1z. 
istanbul Defterdarhg1ndan: 

Sirkecide Hocapa~a mahallesinin Htidavendigar caddesinde 38, 40, 42 
numarah Karesi otelile altmdaki ktrathane ve salonun dortte bir paymm 
tekrar yetmi~ ikide on cliirt payt paras1 pe~in ve s1rf nakid verilmek §artile 
sekiz yiiz k1rk lira bedel mukabilinde ac.;1k artbrma usulile satllacaktlr. 

isteklilerin 17/6/937 per~embe giinii sa at on dortte yiizde yedi buc;uk 
pey akt;elerile Milli Emlak Mtidiirliigiinde toplana~ Komisyona gelmeleri. 

cT. I.~ (3133) 

Samsun Belediyesinden: 
Elektrik §ubemizQ.e GBh§tmlmak iizere 100 lira iicretle bir lief montor ah

nacaktlr. San'at mektebi mezunu olmak §arttlr. Taliblerin vesikalarile Be
lediyemize miiracaatleri ilan olunur. (3240) 

KANZUK 
SAC BOYALARI 

JUANTiN 
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Radyolin di§leri temizliyerek sag
hk ve giizellik vermekte, sizi, §U ve· 
ya bu di§ macununu deneyerek eli$· 
Ierinizi bozmaktan kurtanni§tlr. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha
Iisiyetine ragmen azami ucuzlugu 

ve azami tazeligi temin ederek sizi 
yabanc1 ve pahah macunlardan kUt• 
tarnu~tu. Radyolin mikroplan ol .. 
diirerek di$ etlerine ve biitiin agza 
temizlik ve sthhat kazandmr ve btl 
neticeyi garanti eder. 

Daima Radyolin 
. , , . I -, 

;•,: ' ,. .. $. I 

i~el ilbaybg1ndan: 
Goc;men evleri in~aatmda kullamlmak iizere Karaisah kazasmdaki mak

talardan kesilecek (6110) metre mikab1 gayrimamul kereste pazarhk sure· 
tile haziranm on dordiincii pazartesi giinii saat 14 te ihale olunacagmdan ta: 
liblerin Mersin S1hhat Miidiirliigiinde miite~ekkil Komisyona miiracaatlerl 
Han olunur. (330!]_ 

BugUnden itibaren 

TAKSiM Belediye BAH~ESi a~tbyor. 

Bayanlar 
Suzan 
Diirdane 
Birsen 
Muazzez 
Melahat 

SAF i Y E 
Bestekar tanburi S E L A. H A D D t N 

Okuyucular 
YaGar 
ibrahim 
Artaki 

Saz heyeti 
Necati Tokyay Kernan 
~efik Piyano 
Ahmed Kanun 
Hasan Banco 
~iikrii Klarnet 

. Nihad Ney 
Bayan LUtfiya.- taraimdan illi 1 r biiy"k siirpriz i~in 

masal<:rmiZI temin ediniz. Telefon: 43703 

T 
CA 

Bu sene Kapiicalarin Otel ve Lokantala
rlnda bi.iyiik tekemmi.iller yap1lmi~t1r. 1 ha
zirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhas
sa calibi dikkattir. 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vard1r. Ter ve ytkanmakla kat'iy
yen ~1kmaz; tabii renk veren ta-

nmmt~ yegane sthhi sa~ 
boyalartdtr. 

tNG!LiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL 

istanbul asliye 3 iincii hukuk mahke
mesinden: 

Be§ikta§ta Mac;ka Meydan i;)enlikdede 
12 No. da mukim Seniye tarafmdan 
Fmdtkh Dereic;i Selimehatun mahallesi 
yangm yeri 9 No. da oturan Hasan aley
hine mahkememizin 937/286 No. h dos
yasile a~tlan bo§anma davasmda: Mlid
deaaleyhin ikametgah1 me"hul olmas1 
hasebile ilanen tebligat yaplldtgi hal -
de tahkikat gtinti mahkemeye gelmedi
ginden hakkmda gtyab karan ittihaz!le 
duru§manm 1/7/937 saat 10 a talikma 
karar ver.Umi~tir. 

Mumaileyh Hasanm mezkfrr gi.in ve 
saatte mahkemeye gelmesi veya bir ve
kili kanuni gi:indermesi ve aksi takdirde 
gtyabmda tahkikata devam olunarak bir 
daha celseye kabul olunmtyacagt teblig 
makamma kaim olmak iizere ilan olu -
nur. 

Saluo ve tla$mutr.arnn: Yunu• fliad• 
Umumt ne~rtyatt tdare eden Ya%2 l§len 

Mildilril: Hihmet Munil 

Cumi1.1.>TZ11et matbaa.ta 

<;1nar Oteli: Bir giinliik pansiyon komple 
( Otel ve Y erriek) bir ki~i i~in ( 325 ) ku· 

iki ki~i i~in otel ve yemek ( 550 ) rustur. 
' 

kurustur. 
' 

Biiyiik Otel: Bir giinliik pansiyon kom
. pie ( Otel ve Y emek) bir 
kuru~tan ba~l1yarak . kat ve 

(350) kisi • • 
1~10 

odalar1na gore 
, 

yedi liraya kadard1r. iki ki~i i~in 
dan dokuz liraya kadard1r. 

alt1 lira· 

Aileler i~in ayr1ca tenzilat yap1l1r. 
Lokantalarda biiyiik bir itina ile haztrlanan yemek· 

' lerin tabldotu: Biiyiik Lokantada 100 ve Park Lo • 
kantastnda 70 kurut,ur. Alakart yemek fiatlar1nda 

tenzilat ya:pdmiftir. dahi 
Banyo fiatlar1 seneye nazaran ~ok ucuzlamt~br. (3233) 


