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imha edilmek Tiirkleri ntakya isteniyor __________________________ ... ________________________ __ 

iithi§ bir suikasd te§ebbiisii meydana ~Ikarildi, civardaki Tiirkler §ehre 
ltica ettiler, Antakyan1n kundaklanmas1ndan korkuluyor, vaziyet kan§Ik 

iirk memurlar siingiileni}ror, Biitiin $ark ili Atatiirke ka
halkin ~apkalar1 yirtihyor vu§manzn hegecanz i~inde 

Bir T iirk -koyii ve bah~eler yagma edildi, ingiliz 
\Te italyan konsoloslar1 tetkikat yapt1lar, Arab

larin diikkanlarini bosaltmalarindan sehre 
' ' 

yang1n vermeleri korkusu belirdi 

Yeniden feci hadiselere sahne olan Antakyadan bir manzara: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II ••••••••• 

Ekonomik hadi ler 
arastnda bagllllk 

ve ic pazar 
(([ndiistri koyliiye, koylii endiis· 
ttiye pazar olduk~a ve bu kartl" 
hkh miinasebetler inkitaf ettik~e 
bir taraftan koyliiniin medeni 
&eviyesi yiikselecek, refaht arta -
cak, diger taraftan milli sanayide 
&ermaye terakiimii kolaylatacak.» 

tr::!:. ene Siimer Bankm raporu iis • 
~ tiindeyiz: Endiistri denilen §eY 

Tiirk miimessili Arablarm siingiisiinden cantru 

ZO:\' kurtard1, silahsJZ halka teca viiz devam ediyor 

Antakya 11 (Hususl) - Hatay bu
giinlerde ~ok endi§eli giinler ya§Iyor. Su
riye hiikumetinin kundak~I elemanlarmm 
tahrikine uyan h1ristiyanlarla Arablann 
Tiirklere kar§I hazirladiklan miithi§ ve 
§iimullii bir suikasd te§ebbiisii meydana 

~Ikarilmi§tlr. 0 
Haricdeki Tiirklet fehre iltica 

ettiler 
Bu hainane taarruz evvelee §ehir d1 , 

§Indaki bah~elerin sanlmasi ve 0 oradaki 
[Arkas, Sa. 8 siitun 3 te] ······· .................................................................................................................. . 

Kazan~ vergisi iniyor 
Kii~iik iradb vatanda,Iarln vergileri azalbbyor, 

muamele vergisinde de degi,iklikler yapdd1 
Ankara 11 (Telefonla) - Kazane 

vergisi hakkmdaki kanunlarda degi§iklik 
yapan layiha yarmki Mecliste gorii§iile
eektir. Esaslan hakkmda evvelce tafsilat 
verdigimiz bu layiha ile kii~iik iradh va
tanda§lann vergilerinde miihim tenziller 
yapilmaktadir. Layihamn son aldigi §ek
le gore, giindelik gayrisaft kazanclan ii -
zerinden vergiye tabi miikelleflerden: 

A - Denizde, nehirde, Irmak ve 
gollerde ve karada hemevi nakil ve eer 
vas1talannda i.icretle ~ah§anlar, in§aat ve 
imalatta gotiirii, ayhk veya giindelik lie
ret mukabilinde devamh veya muvakkat 
surette i§ alan amele ve hernevi seyyar 
salicilar, i§~iler ve hamallar, kundura bo
yacilan ve kanunun 30 uneu maddesinin 

[Arkasz Sa. 3 sii.tun 4 te] Maliye Vekili Fuad Agrah 

Erzurumda muazzam haz1rllk yap1llyor 
Biiyiik ~ef, Umumi Miifettif Tahsin Uzere memnu
niyetlerini bildirdi, diin fehirde devairi gezdi, mahalli 

tetkiklerde ve miihim tavsiyelerde bulundu 
T rabzon 11 (Ko§k, saat: 17 

hususi) - Atatiirk diin geee Bay
hurd Belediye reisi T evfikle Bay
hurd Parti, Halkevi ve Ticaret 0-
dasi reislerinden miite§ekkil tazim 
heyetini ko§kte kabul buyurdu. 
Bayburd Halkevi T emsil §Ubesin -
den bir grup Atatiirkiin huzurun -
da Bayburd milli rak1slanm oyna
di. Dans figiirleri ~ok orijinal ve 
~ok zariftio Gender bunda ~ok mu
vaffak oldular. Biiyiik ~ef kendi
lerini takdir etti. 

RIDVAN 
Biiyiik $elin T ahsin Uzere 

iltilatr 
Trabzon 11 (Hususi) - Ata

tiirk diin ak§am yemeginde bilhassa 
Umumf Muf~t Tahsin Uzere Il
tifat ederek §U sozJeri soyledi: 
«- Siz doguda giizel §eyler 

yapbmz. Ve bundan sonra da ya
pacaksmi':· Fa kat bunlann en gii -
zeli beni, p~k sevdigim bu §ehre, 
memleketimizin en giizel par~ala • 
rmdan biri olan Ttabzona daveti -
nizdir. Bundan dolayi sizi tebrik 
ederim.~ 

H alkm sonsuz sevinci 
T rabzon 11 (Ko~k. sa at: 18 

hususi) - Trabzon bugiin bayra
mmm ikinei giinii §enliklerini yapx -
yor. Halk misli goriilmemi~ bir se-

Butun Dogunu n 
gosterdigi tezahur 

«Tiirk milletinin Ulu 
•• 
Onder i~in biitiin var· 
bklarm1 fedaya haZJr 
olduklarJnJ gosterir» 

Trabzon 11 {Park, Saaat: 21,30 
Hususi) - Atatiirkiin bu havaliyi 
§ereflendirmeleri her s1mf halk iize
rinde biitiin mana ve §iimulile ken -
dini gosteren bir tesir btrakml§hr. 
Bu hu~usta ihtis;mm sordu~m U
mumt Miifetti§ Tahsin Uzer bana §U 
si:izleri soyledi: 

c- Karadeniz, Trabzon ve biitiin 
dogu diyan halklmn Biiyiikler Bii -
yiigii Atatiirke kar§I gosterdigi heye
cam, sevgiyi ve i«;ten gelen CO§kun 
tezahiirah giirdiiniiz. Bunun ancak 
tek bir manas1 vard1r, o da biiyiik 
Tiirk m~lletinin Ulu Onderi yo -
lunda ve onun ugrunda her vakit, 
her yerde biitiin varhklarm1 fedaya 
haz1r bulundugudur. Diin Karade • 
niz dalgalan gibi kiipiiren heyecan 
onun yiiksek ifadesidiro:. 

l•mail Mii,tak Mayakon 

vine ve heyecan i~inde milli reisini 
selambyor. Atatiirkiin T rabzona 
geleeegi havadisi duyulur duyul -
maz biitiin Trabzon ve hinterland! 
ayaklanmi§h. T e§rif giinii ve saatini 
ogrenmek maksadile binleree ki~i 
biiyiik bir tehaliikle Belediye claire
sine miiraeaat etmi§tir . 

Biiyiik ~efin ge~eeegi yollardaki 
evler derhal boyanmaga, diikkan -
Jar temizlenmege ve siislenmege, is
tanbula y1ldmm telgraflarile tezyi
nat sipari§ edilmege, bayraklar ha
Zlrlanmaga ba§lanmi§h. Atatiirkiin 
ge~eeegi yollann piiriizleri de der
hal biiyiik bir itina ile diizeltilmege 
ba,landi. Ulu Onderin Kaleye tet" 
rifleri de ,ayi oldugundan o semt 
ahalisi sabahlara kadar uyumadan 
~·h~alar ve hurasm1 bir ~i~ek yu
vasi haline getirmi§lerdir. 

Biitiin kazinolar, diikkanlar ve 
eglenee yerleri ba§tanba§a tezyin 
edilmi§ olup hepsi sabaha kadar a
~~k kalmaktadir. Biitiin halk sokak
lara dokiilmii§ ve tenvirat sebebile 
gece giindiizden farks1z bir hale 
gelmi§tir. 

RlDVAil 
Atatiirkiin ziyaretleri ve hal· 

lini emrettiii iki mesele 
Trabzon 11 (Ko§k, saat 21 husu

[ArkaSt Sa. 8 siitun 1 de] 

Diinku Mecliste IRusyada tevkif edilen 8 
gOriisiilen kanunlar } • h k • 
Hava ~enel Kumandan- genera 10 mU a emeSI 
hg1 layihas1 miizakere- Mare,al Tuha~evski, General Aydeman ve arka• 

Jeri mucib oldu da,IarJ casusluk yapbklarm1 itiraf ettiler 

Kabinede yeni tebeddu· 
lat olacagl haberleri 

aszlszzd1.r 
Ankara 11 (Telefonla) - Tevfik Fik

ret S1laym ba§kanhgmda toplanan bu
gtinkii Meeliste ruznameye ge~ilmeden 
once yann sabah 10 da igtima edilmesine 
karar verildi. 

Bundan sonra Siyasal Bilgiler oku -
[Arkasl Sa. 8 sutun 6 da] 

bir ITiemlekette yalmz ham 
lll.addeyi kullamlabilir mamul madde ha
line sokmaktan ibaret bir i§ degilidir. 
Bununla beraber i§ yalmz bu §eklile dii
§iiniildiigii halde dah,i, memleket halkma 
lnai§et medan faaliyet temin etmek nok
tasmdan biiyiik kiy.!.lleti haizdir. 1stihlak 
ettigimiz e§yamn hepsinde odedigimiz 
bedelin el emegine taalluk eden bir k1smi 
Vard1r ki eger o bir vatanda§In ahnteri 
ise bilhassa memnun oluruz. Bunun ma
llasi istihlak ettigimiz o maddenin bir kJ
Sim bedelile bir klSlm vatanda§lan ya -
§atmakta olmakhgrrmzdir. Diinyada 
1929 buhranmdanberi meydan alan ve 
hala bitmiyen i§sizligin ne biiyiik bir afet 
oldugunu biz Tiirkler §imdiye kadar ve 
hala uzaktan tema§a etmekteyiz. Amma 
i§sizlikten veya i§in k1ymet getirmeme
sinden IStirab duyup duymamak husu -
sunda memleketi!,Iliz giilliik giilistanhk 
saYJlamaz. Hepimiz pek iyi biliriz ki i§ -
sizlik ve onun netieesi olan mai§etsizlik 
ate§ten bir gomlektir. Binaenaleyh en -
diistri yalmz bir klSlm halkJmJza i§ ver
mek noktasmdan bile kiymetli say1lmak 
laz1m gelen bir faaliyet sahas1d!T. 

Y~;~fd~ .... bii'Yii'k ... bi~·· .. d~;i~ V;Ji~H~~~;i~ .. ~hid 
h d kt Yai~In davas1 

General Aydeman 

Moskova 11 (A. 

General Putna Mare§al Tuha~evski 

ler Birligine kar§I gayri~ 

Halbuki endi.istrinin bir memlekette 
teessiis ve devammm manas1 ve nahiyeti 
QDun yalmz bu basit ifadesinde'l ibaret 
degildir. 1lmin ve fennin tatbikalim hak
kile temsil eden endiistri bir memlekette 
a-sgari medeniyet §arlidir. Eger bir de 
endiistri kendi imalatmda az veya c;ok 
ayni memleketin ham maddelerini kulla
lliyorsa o vakit endiistrinin meydan verdi
gj faaliyet derhal biitiin memleketi ala -
hdar eden !;Ok ehemmiyetli bir mevzu 
haline girmi§ olur, ki hal ve vaziyetin biz
deki §ekli i§te bundan ibarettir. 

1Ik be§ yiihk programdaki pamuklu ve 
yiinlii dokuma endi.istrilerile s~n'i ipek, 

YUNUS NADI 
[Arkas1 Sa. 3 sutun 5 tel 

avzas1 mey ana "I 1 M'"dd • ...b .. t .. · ~ u e1umumi u un su~-
ton lular1n be~ti~i istedi Morgol sahas1nda da senevi 2,500 

bak1r ~Ikardacaogi ania,dmaktadir 
Ankara 11 (Telefonla) - Memle -

ketimizde ag1r sanayiin temeli atiidigl §U 

mada mes'ud bir tesadiif eseri olarak bii
ytik demir havzas1 meydana ~1kanhyor. 
~ki iic;: aydanberi Divrik eivannda ~ah§an 
Ikhsad Vekaleti M. T. A. Enstitiisii je
ologlan olduk~a geni§ bir sahada muh -
telif demir kafalanna raslamt§lardir. 
Maden itibarile bu saha Uleman krom 
havzas1, Seyid Orner Linyit havzas1 ka
dar miihim ve zengin addediliyor. Mii -

tehaSS!slar demirin fevkalade einsten 
oldugunu tesbit etmi§lerdir. Demir man
yetik einsinden 60 - 65 dereeeliktir ki 
bu ayarda cevherler aneak lsve~ ve U , 
ral' da bulunmaktad1r. Bun dan ba§ka de
miryoluna c;:ok oyakm olmas1 bu servetin 
kolayhkla nakli bakimmdan da aynca 
miihimdir. 

Mardindeki petrol ara§hrmalarmm va
ziyetine gelince lkhsad V ekili Celal Ba

[Arkasz Sa. 5 sutun 1 de] 

Hiiseyin Cahide ceza ta· 
yinine mahal olmadtglnl 

da iddia etti 

lzmit 11 (Telefonla) - 15tanbul 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Dstiin
dag ile Hiiseyin Cahid arasmdaki kar§t• 
hkh hakaret davasmm bugiinkii eelse -
sinde Miiddeiumumi Hamdi Dogu iddi
anamesini serdetmi§tir. 16 biiyiik sahife 
te§kil eden iddianamenin serdinden evvel 
suc;lulann mahkumiyeti sab1kasi olmad1 -

[Arkas~ Sa. 5 sutun 2 de] 

A.) - Tass Ajansi 
bildiriyor: 

A§ag1daki teblig ne§
redilmi§tir: 

Dahiliye Halk Ko
miserligi organlan tara
fmdan muhtelif tarih
lerde tevkif edilen T u
kac;evski, Y akir, Ubo -
rovic;, Kork, Aydeman, 
Feldman, Prenkov ve 
Putna meselesinin tahki
kah bitmi~ ve mahke· 
meye verilmi§tir. 

Y ukanda ismi gec;en Divam Askeri Reisi Ulrik 

dostane bir siyaset takib 
eden yabane1 devletler~ 
den birinin askeri zi • 
mamdar mehafilile i1 
birligi halinde devlet a, 
leyhinde harekata i~ti
raklerini tesbit etmekte
dir. Bu devletin askeri 
easusluk te~kilatma da~ 
hil bulunan SU!;lular, bu 
devletin askeri mehafi· 
line sistematik bir suret· 
te K1Z1lordunun vaziye
ti hakkmda casusluk ma
lumah vermekte, Sov -
yetler Birligine kar§l asmevkuflar, askeri vazi-

felerini suiistimal, yeminlerinde hulf, va
tana, Sovyetler Birligi milletlerine ve i4-
~i ve koylii K1Z1lordusuna hiyanetle su~
ludur. T ahkikat evrak1, bunlarm Sovyet-

keri bir tecaviiz ihtimalinde K1Z1lordunun 
hezimetini hamlamak maksadile hu or· 
dunun kuvvetini zay1fJatmak iizere boz-

(Arka.H Sa. 5 sutun 4 te] 



CUMHURIYET 

·IT&ii ( eehir va m StU~llt©llill ... ~ .._~--- Memleket Haberleri J 
Tarihl tefrika : 147 Yazan : M. Turhan Tan 

Terciime ve iktibas edilemezl 

Hurrem Sultan1n gordiigii riiya -----
Onu bir deliye dondiirmii,, gozya~lar1 aras1nda 

uykusundan ihtilaclar i~inde uyand1rm1'b 
Hiinkar, dudagmdaki tehessiimiin j Hurrem, ihtila~lanndan yava~ yava§ 

kaynagmr te§kil eden mahitahm koynun· kurtulmakla beraber iligine kadar i§liyen 
dan aynldtgmt duymarnt§tl, uykusunda korkudan stynlamadt, ya§h gozlerini ko· 
devam ediyordu. Hurrem. ktsa bir ta casmm gogsiine kaptyarak inledi ... 
rassudla e§inin hissizligine kanaat getir • - Dii§ degil bu, dii§ degil. 
dikten sonra kalkh, serinlemek i~in bu - Ya nedir Hurrem ~ 
ko~e. bir fiirce aramaya koyuldu. - Ceza, yaman bir ceza l 

Y atak odasmm pencereleri tavana ya· - N e cezast, hangi su~un cezast ';) 
kmdt. Onlardan herhangi birine yakla~- - Su~umuzu Allah bilir. Benim bil-
mak imkanstz olup §U veya bu bi~imde digim cezaya ~arpth§1m1zd1r. 
yakla§llsa bile - camh ~er~eveli olmadt • - Ben de mi? 
gt, a~1hp kapanmad1g1 i~in • bir zerre - Olen oglundur, en sevgili oglun • 
srrinlik almak gene kabil olamtyacaktt. dur. Demek ki sen de benimle bile ceza 
Halbuki Hurremin beyni yamyor, kalb1 goriiyorsun? 
yamyor, ruhu yamyordu. 0, tepeden ttr- - Y a, demek ki dii§te ogullanm1z -
naga kadar ate§ti ve bu ate§ kendi ken- dan birinin oldiigiinii gordiin. Hangisi 
dini yaktyordu. bu? 

lshrab, yava§ yava§ §Uurunu kemir - - Beyaztd! 
mege ba§lamt§h. Odanm bir ko§esinde - 0 Karamanda mt§tl mt§Il uyuyor 
yanan mum, alevden dilini ~tkararak ken- yavrum. Sen beyhude tela§ ediyorsun. 
dtsile eglenen giimii§ bedenli bir peri gibt F akat kendisi de merak ettigi i~in sor-
camm siktyordu ve bu perinin miistehzt maktan geri kalmad1. 
dilinden karanhga dokiilen beyaz golge· - Hele aglamay1 koy da §U dii§ii an
Jeri yayvan hirer biiyii dalgasma benze- lat. Ben de tabirini yapaytm, hem ken· 
terek onlann kendi tenine temas etmesin- dim giileyim. hem seni giildiireyim. 
den ka~mmJYa ~ah§tyordu. Hurrem, bir hakikat tasvir ediyormu§ 

Fa kat nereye ka~acagml bilmiyordu, gibi heyecan i~indeydi, samimi ve inanan 
bilemiyordu. Her duvar, bin par~a ~im bir dille anlattl: 
ile ortiiliiydii ve her ~ini pa~as1, iimid - Ost taraft laztm degil aslamm. 
kap1yan bir pen~e gibi sertti, ha§indi, his- Dii§iimiin firakh taraf1 §U: Seninle Selim 
s:zdi. Pencereler a~rlamazd1. Oniinde el birligi, dil birligi yaptyorsunuz, Beya
nobet~iler bulundugu i~in - hele o kthkla, zrdt ~ukurdan ~ukura at1yorsunuz. Za -
o ktyafetle • dt§an da ~1k1lamazd1. T e - valh bir elini sana, bir elini karde§ine 
rini kurutmak, ate§ini sondiirmek i~in ge- uzatlyor. Siz, yiiz vermiyorsunuz, onu 
nc ~tkhgt yere donmekten ba§ka ~are gene htrpahyorsunuz, sonunda o ~ollere 
yoktu. Lakin o, kiire iizerinde ya§tyan dii§iiyor. Susuz kahyor, ekmeksiz kahyor, 
kadmlardan ~ogunun i~inde bir gece ge- giinlerce - dii§e kalka - ka~1yor, bir ya
~irmek i~in bir omi.ir feda etmekten bel - banc1 yere ula§lyor. hte orada onun sa
ki de ~ekinmiyecekleri bu yataga §U kahm kesiyorlar, sa~lanm kesiyorlar, ba
mustarib hislerle donmek istemiyordu §Ina pis bir sank, beline kotii bir ku§ak 
Muhte~em yatak §imdi bir mezar gib1 sanyorlar, mtma ye§il bir ferace atJyor
kendini ii~i.itiiyordu. 0 sa~ak sa~ak s1r • Jar, bogazma kemend ge~iriyorlar, bogu
malar bir Yigln yosun gibi goziine elem yorlar. Y avrumuz ana, ana diye ~1rpma 
veriyorciLt, incili yorganda soluk kan pth- ~1rpma can verirken celladlar, ciger pa
tJlarile bezenmi§ bir kefen soguklugu se- remin ciger parelerini de bGguyorlar. 
zinsiyerek yeni ba~tan terlemege ba§h - Ve ~1)gm bir hamle ile kocasma sanl-
yordu. Kocas1, o kudretli erkek, bu in • d1, titriye titriye hikayesine devam etti: 
cili kefen, bu y1gm YJgtn yosun ve bu - Celladlan da tantdtm. Biri senin 
muhte§em mezar i~inde ancak bir oliiy- kapiCl ba§IO Sinandi, biri Selimin ~vu~ 
dii. Hurrem 0 oliiniin koynuna girmek - ba§ISJ Aliydi. Demek ki dii§iim dogru. 
ten korkuyordu. Yavrumun eceli yakm. Ben bunu anlar 

Bun dan otiirii tepeden t1rnaga kadar da nas1l aglamam, nas1l olmem? 
au kesile kesile odada dola§tt ve omriin- Sultan Siileyman, bitkin kansmm goz
de ilk defa olarak bir zerre temiz hava lerini sildi, sa~larm1 ok§Jya ok§IYa mml
i~in benliginde sonmez bir ihtiyac hissetti. dandt: 
saray1 manas1z, saltanatJ manastz ve ko- - Deli!... 
casm1 manas1z buldu. (Arkasz var) 

Neden sonra aksiilamel ba§lamt~, 1st!- Tashlh: 
' Diinkii tefrikam1zda ve birinci siitunun 

rabm yerini rehavet alml§, gozlerindek1 doksan ikinci satmnda (fakat mukadde-
nem silinmi§ti. Uyku, siirekli bir susuzluk- rat) diye ba~llyan ciimlenin do~rusu §oyle 
tan sonra ele ge~en bir buzlu §erbet gib1 olacaktrr: (Fakat mukadderat, be§eri ze
onu maglub ediyordu, yataga dogru sii- kAlarla e~lenmekte~~~Ql?lanrr). 
riikliiyordu. Kadm kiile ~evrilmi§ ate§ Nevyork'tan N. E. imzas!le mektub yol-
vaziyetindeydi, yatagm kenanna y1gth • hyan okuyucumuza: 
vermi§ti. Yazd1~1mz beyti, Ri.istemin damad se~11-

di~inl hikaye ederken ha§lye olarak kay-
Muhte§em yatagm i~inde degil, dt§ln· detmi§tlk. Fakat ikinci miSraJ blz, cKeh

daydt. Ba§l kocasmm ayaklanna yakm lest dahl mahall1nde amn l~?e yarar• dl
bir yere ili§ikti, viicudii halmm iistiindey- ye belledigimlz !~in o §€kilde yazdik. iltlfa-
d

. tmrza te~ekkiir ederlm. M.T.T. 
1, uykudan ziyade baygmhgt andtran bir 

MOTEFERRIK 

Tiirk Tezyini San'atlar 

vaziyette derninki Jstlrablann yorgunlu -
gunu ~tkanyordu. Lakin temeli ihtirasa, 
tahammiil tammaz dileklerin kudurgan -
hgma dayanan o Jstuab §imdi riiya ha -
1. d d d k d sermsi m e evam e ere fettan kadmt bu e· e• 
rin uyku i~inde de ktvrandmyordu. Eylul ba§larmda Dolmabah<;e saraym-

Evet, yaman bir riiya ba§larnl§h. Se- da kurulacak olan Tiirk Tezyini San'at
lim, Beyazld, Siileyman ve kiime kiime lar sergisinde te§hir edilecek eserleri 

tesbit etmek iizere Topkapt saray1 mii
asker, halk, o riiya i~inde kayna§tyorlar, diirii Tahsin ve Tiirk, tslttm Eserleri 
bogu§uyorlardt. Hurrem, bir k1smmt ya- Miizesi miidiirii Abdiilkadirin de i§tira
kmdan tamd1g1 ve bir~ogunu hi~ tantma- kile bir komisyon kurulmu§tur. Komis
dlgl bu adamlann bazan ath, bazan yaya yon tezhib, hak.kakhk, kakmacthk ve 
ko§malanm, bogaz bogaza gelmelerim oymacrhk gibi eski Turk san'atlarma a
derece derece artan bir korku ile seyre • id en giizel niimuneleri tesbit ederek 
derken ~ok kanh sahnelerin ,ahidi olmt- saraya gondermektedir. 
ya ba§ladt, ihtilaclere dii§tii, sar'ams1 Bu sene bir kitab sergisi 
buhranlara ugrad1 ve hayktra hayk1ra a~Ihyor 
uyandt. Bir yandan: Aslamm, aslamm, Tiirk Tarihi Tetkik ve Ara~hrma Ku-
diye bagmyordu, bir yandan kocasmm rumu, eyhllde toplanacak olan tarih 
kollanna sanhp var kuvvetile onu sam- kongresi miinasebetile bu sene bir de 
yordu. kitab sergisi tesis etmege karar vermi~-

Hiinkar, bir suikasde ugramt§ olmak tir. Sergide te~hir edilecek kitablart 
vehmile yatagmdan heyecanla s1~rad1 se<;mek ic;in bir komisyon kurulmu§tur. 
ve kansmt peri§an bir durumda goriince Komisyon muhtelif kiitiibhaneleri ge -
ta~ahyarak kekeledi: zerek sergiye konulacak kitablart tesbit 

- Ne oluyor Hurrem?... Sarayda etmektedir. 
yangm m1 var? Ali Ekrem rahats1z 

Kadmm cevabt ihtila~h bir h1~kmktan Teessiirle i§ittigimize gore, Namtk 
ibaret oldu. Sarstla sars1la aghyor, ag • Kemalzade Ali Ekrem son giinlerde faz
hya agltya samhyordu. Hiinkar, meh • Ia rahatstzlanmt§ ve profesorler tarafm
tabdan inci dokiildiigiinii ilk defa gorii- dan yaprlan konsiiltasyon neticesinde 
yordu. Lakin bu inciler, hirer klVIlclm o- Radyoloji Enstitiisiinde tedavi altma a-

1 k k d hnmr~hr. Kryrnetli edibimize acil Slh -
ara en i yiiregine dii§tiigii i~in mus - hatler dileriz. 

tarib de oluyordu. 0 sebeble suikasd 
vehminden kendini ~abuk kurtardt, ka _ Yeni Belediye reis muavini 
nsmm ellerini tuttu: Rize Valiligine tayin edilen Belediye 

reis muavini Nurinin yerine Fatih kay-
- ~ e o, dedi, kotii bir dii§ mii gor - makamt Raufun tayini takarriir etmi~

diin? Oyleyse aglamak ay1b, ~trpmmak tir. Kadroda tahsisab mevcud ikinci !s
aytb. Dii§ dedigin gelip gecyer. hte bak, tanbul Vali muavinligine §imdilik kim-
senin de gordiiklerin u~up gitti. se tayin edilmiyecektil'. 

Oniversite 
askeri kampt 

Bu sene Y edek Siibay 
okulunda kur~acak 

Eski Kad1kOy Su J 

sirketinin bir hilesi , 
Tiirk memur ve i,~ilerine 
ikramiye vermemek i~in 

buldugu manevra Oniversitede, Hukuk fakiiltesinden 
gayri diger fakiiltelerde 16 haziran salt 

Kad1koy su §irketinin memur ve miis
giinii ak§amt, ara imtihanlarma nih~yet 

· tahdeminine verdigi on giinliik miihlP.t 
verilecektir. lmtiham biten stmflar talr - b b • u ak§am itecek ve §irket bu ak§amaan 
beleri 18 haziran per§embe giiniinden iti-

itibaren eski memur ve miistahdemlerinin 
baren kamplara ~tkacaklardii. 

vazifesine nihayet vermi§ olacakt1r. Ka
Bu seneki kamplar, yedeksubay mek-

d1koy su §irketi murahhaslan hazrrlanan 
tebinde kurulacakhr. Bu itibarla karrpa itilafnameyi imzalamak iizere Ankaraya 
i§tirak eden talebeler beraberlerinde ya- gitmi§lerdir. ;lirket murahhaslan bu iti
tak ve saire gotiirmiyeceklerdir. Ancak 

lafnameyi imza ettikleri takdirde temmu-
yedeksubay okulunda fazla hademe ol- zun birinden itibaren bu idare de hiikfi
madJgi i~in kamp genclerine hizmet et -
mek iizere her fakiilte talebelerile hera - mete devredilmi§ olacakttr. Aksi takdirde 

miizakereler bir miiddet daha devam e· 
her iki§er de hademeyi yedeksubay okulu decektir. 
komutanhgr emrine verecektir. Kamplar, 

;lirket diin miidiriyet binasma yeni bir 
birer ay devam etmek §artile ii~ devre o!a- ilan talik etmi§tir. Bu ilanda 13 haziran-
cakttr. Birinci devre 18 hazinranda ba§- dan 30 hazirana kadar servisi idare et
byacakttr. Bu devreye Fen fakiiltesi, T1b mek iizere bir k!Slm memur ve miistah • 
fo.kiiltesinin F devresinden bu sene imti-

demine c;ah§malan teklif edilmektedir. 
ham olmlyanlarla 16/ 6/937 sah giinii Memur ve miistahdeminin ileride mii~-
ak§amma kadar imtiham bitecek olanlar 

kii) vaziyete dii§memek i~in bu daveti 
\'e Edebiyat fakiiltesi talebeleri i§tirak e-
deceklerdir. kabul edecekleri ~nla§tlmaktadu. 

!kinci devre, 9 temmuzda bachyacak- Meselenin i§ kanununa temasi dola -
' yisile istanbul i§ dairesi bununla alakadar 

trr. Bu devreye, Hukuk fakiiltesi, Trb 
fakiiltesi F ktsmmm miitebaki talebesi olmaga ba§lamt§, gerek §irketten gerek~e 

ameleden izahat istemi§tir. 
ve asker! tlbbiye talebeleri i§tirak ede • 
cektir. I Diger taraftan memurlar N afta Veka-

u.. etine §U tel graft gondermi§lerdir: 
~iincii devre 5 agustostan itibaren 

ba§hyacaktJr. Bu devreye Fen fakiilte - <<KadJkoy su §irketinin I .temmuz 937 
sinin baki kalan talebesi, ikttsad fakiil • de hiikumete devri dolayisile §irket di -
tesi, yiiksek ikttsad ve ticaret mektebi, or- rek torii 15 haziran 93 7 de meriyete gire
man fakiiltesi, yiiksek miihendis mektebi cek i§ kanununun miistahdemine bah§et· 

mi• oldug~u haklardan kar1nmak yollarini 
ve kurs talebeleri i§tirak edeceklerdir. ' '" 29 may1s 937 de verdigi bir emirle ala

Bu seneki kamplarda talebenin il§esi 
yedeksubay okulu tarafmdan temin edi- kadarlara teblig etti. 8 haziranda diger 

bir emirle de bizleri 12 haziran 937 den 
lecektir. Ancak her mekteb idare heyeti, 
kampa gonderdigi beher talebe i~in ye - 30 haziran 93 7 tarihine kadar 17 giin 

t~in istihdam edecegini bildirdi. Bu su -
mek masraf1 olarak yedeksubay okulu 

retle 25 Tiirkii ikramiyeden mahrum et
kumandanhgt emrine giinde 40 kuru§ ve-
recektir. mek i~in bir taktm muvazaah yollara sa-

KULTOR ISLER/ 

1Ikmekteb imtihanlar1 bitti 
ilkmekteblerin son smtf imtihanlarx 

diin hitam bulmu§tur. Bugiin biitiin 
mekteblerde, imtihanda muvaffak olan 

pan §irketin bu yolsuz hareketinin online 
ge~ilmesini yiiksek varhgtmzdan bekli -
yoruz.» 

Bu miiracaat iizerine fstanbuldaki Na
fia komiseri vaziyeti tetkike ba§laml§hr. 

$EHIR ISLER/ 
yavrulara, merasimle diplomahn veri- B 1 d• 
lecektir. Diplomalar verilirken her mek- e e lyenin alacaiJ 
teb ba§muallimi diploma alan genclerln otobiisler 
hangi mekteblere devam etmeleri la • Belediye, otobus imtiyazxm kullana -
ztm geldigini izah edecek, ayrtca ilk tab- bilmek i~in haricden yiiz araba getirt
sille orta tahsil arasmda bir doniim yeri mege karar vermi§ ve bunlarm glimrlik 
olan bugiiniin ehemmiyetini talebe na - resminden muaf tutulmas1 i~in te§eb -
zarmda tebarliz ettirecektir. biis yap1lmi§tl. Bu husustaki kanunun 

Maarif mufettitlerinin Meclisin tatilinden evvel <;lkacagt haber 
verilrni§tir. Bu haber iizerine Belediye, 

tefti§leri otobUs satan miiesseselerle iptidai te • 
Memleketteki lise ve ortamektebler maslara gegmi§tir. Muafiyet karan ah

hakkmda tetkikatta bulunmak iizere bir nmca otobiisler ic;in bir miinakasa a<;t -
ay evvel memleketin muhtelif semtle - lacaktrr. 
rine tefti§e <;tkan Maarif Umumi mii - Festival program! degi§ti 
fetti§ler·i, bu aym sonunda tefti§ten do-
neceklerdir. Maarif mi.i.fetti§leri, tefti§ Festival komitesi diin toplanarak ev-
mmtakalarmda umumi imtihanlarda bu- velce hazrrlanan programm son ihtiyac
lunduklan gibi vilayetlerin umumi ala- lara uymadl~m gormli§ ve bunu yeni 
rak mekteb ihtiyaclart ve her vilayette ba§tan tanzime karar vermi§tir. Balkan 
orta tahsile devam edecek talebe mik - festival heyetlerinden ahnan mektub -
tarlan hakkmda da tetkiklerde bulun - lar da programm degi§tirilmesinde amil 
maktadrrlar. Bu itibarla miifetti§lerin olmu§tur. 
tefti§ten sonra verecekleri raporlara go- i. Programm kat'i §ekli gelecek hafta 
re hareket edilecek, hangi vilayette mek ~inde belli olacakttr. 
teb agtlacagt anla§Ilacaktir. Gazi kopriisii iatinad 

Ancak bu sene Maarif Vekaleti en direkleri 
Gazi kopriisiiniin Unkapam cihetin -

de yaptlan tecrlibelerde istinad direk • 

Hava tehlikesine 
karst korunma 

' 
Diin Vilayette yeni bir 
toplanh d~ ha yapdd1 
Hava tehlikesine kar§J korunma tedbir

lerile mesgul olan komisyon diin de vi
layette Vali muavini Hiidainin yanmda 
toplanmt§ ve bu ic;timaa Vi!ayet dahi -
lindeki kazalann kaymakamlan da i~ti
rak etmi§lerdir. 

T oplanttda §imdiye kadar yap1lan h· 
ler tetkik edilmi§ ve halk kin a~tlacak 
zehirli gazler kurslarmm faalivete gee -
meleri i~in konu§malar yapJiml§tir. Ru 
kurslara muktazi matbu evrakm tab'1 ik
mal edilmi§ oldugundan kaymakamlM 
mmtakalannda a~rlacak kurslarm faa!i • 
yete ham olduklanm ve muallimlik erle
ceklerin isimlerini tesbit ve Vilayete bil
dirdikten sonra biitiin kurslann ayni gi.in
de faaliyete ge~meleri i~in emir veri!e • 
cektir. 

Hava tehlikesinden korunma komis -
yonlan yakmda te§kili mevzuubahs hava 
kamutanhgma baglanacakhr. 

DENIZ ISLER/ 

Deniz idareleri umumi heyeti 
Devlet deniz idarelerinin umumi he

yetleri her sene mayts ayx i<;inde top -
lamr ve yeni mali sene ba§mdan evvel 
bilanc;orlar tasdik edilirdi. Fakat, bu se
ne bu idarelerin biitc;eleri Meclisten gee; 
~1kbg1 igin umumi heyet toplanhs1 vak
tinde yapllamamt§br. Bu sebeble, Mec
lis enciimenlerinden miirekkeb olan u
mumi heyet ic;timamx bu aym on be
§inden sonra yapacak ve bilangolan tet
kik ve tasvib edecektir. 

Bu toplanbya i§tirak etmek iizere De
nizyollan, Akay, Deniz Fabrika ve Ha -
vuzlarile Liman l§letmesi miidiirleri a
ym on be§inde Ankaraya gideceklerdil'. 

Van goliinde tetkikat 
!kttsad Vekaleti Denizi§leri Miiste§a· 

n Sadullah Giiney, Van golii i§letme&i 
hakkmda mahallen tetkikatta bulunmalt 
iizere Vana gitmi§tir. 

Sadullah, Vanda yeni kurulan i§let -
menin <;ab§masmx gozden ge<;irecektir. 

Buras1 i~in Halicdeki Deniz Fabrika
larmda yaptlan vapurlardan bir tanesi 
maliallifle gon<i'erilmi§ti. Bunun mon -
taji bitmek iizeredir. 1kinci vapur da 
birkac; gtin klniar Jola: ~1kanlacakttr. 

Van gOlii i§letmesi ic;in Halicde iiglin
cii bir vapur yap1ld1gt dogru degildir. 
~imdiye kadar iki vapur yaptlml§tlr. 

Ba§ka vapur da yap!lmryacaktlr. 

Deniz ticaret mektebi tevsi 
ediliyor 

Yiiksek Deniz Ticaret mektebinde e
sash baz1 1slahat yaptlmasr mukarrer ol
dugunu, hiikumetin, bu mektebi Avru
padaki muadilleri seviyesine <;1karmak 
gayesinde bulundugunu yazmi§tlk. 

Filhakika, bu sene mektebin ders 
programlan yeni ba~tan tanzim oluna -
ca~ gibi tedris heyeti de yeni eleman -
larla tensik olunacakttr. 

Ayrtca mektebin laboratuarlan ta -
mamen yeniden kurulacaktlr. ~imdiki 

nina ihtiyaca kafi gelmedigi i~in cadde 
tarafmda biiylik bir bina in§asma ba~ -
lanml§tl. Bu bina bir aya kadar tama -
men bitecek, miidiir, muallim odalan, 
laboratuarlar, yatakhaneler bu yeni bi
naya ta§macaktlr. -···-

fazla san'at mekteblerine ehemmiyet 
vermektedir. Bu itibarla a<;1lacak mek -
teblerin ktsmt azam't san' at mektebleri lerinin fenni bir §ekilde degi§tirilmesi Giimriik Miiste•arlDin 
olacakhr. laz1m geldigi anla§tlmt§ ve bunun i<;in ~ 
Ecnebi mekteblere gonderi· de projede bazx tadilata liizum goriil • tetkikleri 

lecek mumeyyizler rnii§tli. !cab eden tadilat yaptlarak pro - Ankaradan §ehrimize gelen Giimriik-
l;iimdiye kadar ecnebi ve azhk mek - je ve hesablar Nafra Vekaletine gonde- ler Miiste§art Adil, diin, Giimriikler ida

tebleri imtihanlarma, resmi mektebler- rilmi§, Vekaletc;e de tasdik olunrnU§tur. resine giderek me§gul olmu§tur. Adil, 
den miimeyyiz gonderiliyordu. Maarif Bu cihet miiteahhide teblig edilmi§tir. burada giimrliklerin yeni mali seneye 
Vekaleti oniimiizdeki ders senesinden Yl. eniden hanrhklara ba§lanrnl~ olup bir aid faaliyetile rne§gul olacak ve §ehri -
itibaren bu mektebler imtihanlanna res- ki giine kadar tekrar ameHyata gegile - mizde devam etmekte olan bazt giimrlik 

mi mekteblerden degil, gene azltk ve ec- c_e!!"k_ti_r·-~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"""""!"""""!"""""!"""!!"t.,;,a;;;,;h~k~ik~a;;..;t;;..;m~I~g;o;;..;·z;d.,;,e,;;.n..;g;,;e:;:<;;;;,;ir~e;;;c,:ek;;t;;;ir~."'!!"'!=~ 
nebi mekteblerinden mi.i.meyyiz gon • - - -

dermege karar vermi!i bulunmaktadtr. Amerikan Kollejinin yeni mezunlart 
GOMROKLERDE 

Giimriik Ba§mtidiiru 
Birkag gi.i.n evvel Ankaraya giden 

Giimriik Ba§miidiirli Mustafa Nuri diin 
§ehrimize donmii§tiir. 

Giimrlikler istanbul Ba§miidlirliigli -
ne asaleten tayin edilen Mustafa Nuri, 
Ankarada eski vazifesini devretrni§ ve 
yeni memuriyeti bakkmda talimat al -
mt§tlr. 

Y eni gumriik kararnamesi 
haz1rlamyor 

Ankaradan gelen haberlere gore, it -
hal rejimine aid yeni kararname bitmek 
lizeredir. Kararname birka<; gline 
kadar Resmi Gazetede ne§redilecekt~r. 

Yeni kararname, serbest ithal siste -
mine istinad etmekte ve miiddetsiz ol -
maktad1r. Hiikfunetin verdigi karara go
re, §imdiye kadar mevcud takyidat kal
dmlmakta ve her nevi e§yanm ithali 
serbest brrak1lmaktad1r. Yeni kararna -
mede giimriikler resimleri tadil edil -
mi§tir. Memlekette miimasili olan ve ya
pllan e§ya ve maddelerin giimrlik resmi 
arttinlmt§, bazt giimrlik resimleri de 
tadil olunmu§tur. 

Yeni mezunlar mekteb miidiirii ve muallimlerile bir arada 

Istanbul Amerikan kolejinin yetmi§ fareti Ticaret ata§esi jul1an mezunlara 
dordiincii senesi mezunlanna diin mera- giizel bir hitabede bulunmu§ ve alk1§lar 
s1mle diplomalan verilmi§tir. arasmda mezunlara diplomalan verilmi§· 

Merasime saat 17 de lstiklal mar§ile tir. Edebiyat k1smmdan 24, makine mii
ba§lanmJ§, istanbul Oniversitesi ordinar- hendisligi ktsmmdan 4, elektrik miihen • 
yiis profesorlerinden !bra him F az1hn disligi ktsmmdan 3, nafra miihendisligin
nutkundan sonra 17 senedenberi mem - den de I 0 gene mezun olmu§tur. T ebrik 
leketimizde vazife goren Amerikan se - ederiz. 

ispanya i,i ve devletler 
aD spanyamn Akdenizdeki adalal'l tt~t; 

lunan Balear grupuna mensub 
1 

, 

adasmm liman!nda Doy~land 1\~ 
man z1rhhsma Ispanyol tayrare e 
nin taarruz etmeleri ve Graf von Spe 
ismindeki diger bir Alman ztrhhsile hera: ~ 
~e~indeki kii~iik harb gemilerinin ~~.~e. • 
na YI bombard1man ederek biitiin JStl g 
kamlanm tahrib eylemeleri az kalstJI 
A vrupada bir harb ~tkaracaktt. b~ 

Almanya istirahat halinde bulunan d 
mhhsma giipegiindiiz a~1k bir ha~a. ~ B· 
yaptlan bu taarruzu asker! vaziyetl 111 .11 
olm1yan V alensiya hiikumetini harici ka• n1 

rt§Ikhkla kurtarmak i~in yap1lm1~ bir r.a· tu 
• • 1t' •n reket saydt. ltalya dahi ayni kanaatl ·

1 
har eyledi. Her iki biiyiik devlet lspanYI 

0 

i§lerine bakmak iizere yirmi yedi devletJ~ 
nzasile te~kil edilen Londradaki ade~l ) 
miidahale komitesinden ~ekildiler ve A j ~~ 
denizdeki harb gemilerine arttk kontr~ 1 

i§ine i§tirak etmeyip mf ltalyan ve A' ~a 
man menafiine bakmak emrini verdi!~!· 
V e ayni zamanda her iki devlet Akde ' 
nizin garb havzasmdaki harb filolanfll ~~ 
takviye ettiler. 

Ademi miidahale komitesinden ve ill' 
kontrol i§leri~"lden aynlmalanna sebeb ~· ~il 
larak da bu i~lere memur harb gernilerl' 
nin emniyeti i~in kafi derecede salahiy~t hu 
vr teminat almmad1grm gosterdiler. Btl 
hareketin manast her iki biiyiik fa§ist de\' 
letin Valencia hiikumeti ve bunun el!il • 
deki kuvvetleri ezmege ve General Fr~n· 
co hiikfimetini biitiin lspanyaya hak1rtl 
etmege azmeylediklerini ifade ediyordtl· 
Bu takdirde Sovyetlerin dahi a~tktan 3' 

~1ga Valencia hiikumetine yardtm eyle ' t 

mesi icab edecekti. Neticede 1870 sene' 
sinde mf lspany i§lerine miidahale yii ' 
ziinden Fran sa ile Almanya arastnda 
barb ~1khg1 gibi ~imdi de gene lspan}'3 

i~lerine bilfiil ve bir tarafh olarak iiv 
devletin miidahalesi Avrupada daha bil• 
yiik bir harb ~1karacakt1. 

Fran sa karadaki emniyeti ve Akde ' 
nizdeki asker! nakliyat yollannm mu ' ~ 
hafazas1 kaygusu ile boyle bir harbe kar: b 
§I seyirci kalamJyacaktt. lngiltere da ~~ 
Akdenizdeki muvazenenin ve bahusus bll 
denizin agz1 civarmdaki miilki vaziye~:~ 

1
.
1 degi§mesini lmparatorlugu i~in tehlikeh 

bulacaktt. Vaziyet son derecede vahirll 
idi. 

Fakat bu defa da bir Avrupa harbi• 
nin oni.inii lngiltere ald1. Evvela Alman· 
yamn kendi ba~ma Valencia hiikumeti • 
nin miihim bir askeri ve bahri iissunii 
tahrib etmi§ olmasmm bir mesele yaptlrn1' 
sma meydan vermedi. Bilakis Almanya• 
nm ve italyanm ademi miidahale koll'i• 
tesine ve kontrol i§lerine drvam i~in iJe.ri 
siirmii§ olduklan §artlan miimkiin merle' 
be tercih etti. F ransa dahi lngiltere po• 
htikasmm izinden aynlmadJ. 

lngiltere bir taraftan Almanya ve 
!talya, diger taraftan F ransa ile yapttS1 

uzun miizakerelerin neticesi olarak Al • 
manya ile ltalyanm tekrar i§ birligi yaP' 
malanm temin etmi§tir. Bu anla§martfl 
esaslan §Unlardu: Dort biiyiik devleffl 
harb gemileri bir taarruza ugradtklan za• 
man kumandanlan diledikleri gibi miidn• 
faada bulunacaklard1r. Lakin mukabde 
bilmisil yapmak icab ettigi takdirde dorl 
devletin amiralleri isti§arede bulunarak 
karar vereceklerdir. 

lspanya limanlarmda dort devletin 
harb gemilerinin bannabilmeleri i~in mu
ayyen mmtakalar gosterilecek ve bu mtn• 
takalara herhangi sebeble taarruz edil " 
memesi icrin iki taraftan da teminat alma
cakttr. lspanya i§lerinin ve bahusus kon
trol usuliiniin degi§tirilmesinin yalmz dort 
biiyiik devlet arasmda miizakere edi!ip 
kararla§hnlmasJ §imdiye kadar bu i§lerde 
alakas1 bulunan be§inci biiyiik devlet 
Sovyetler Birligi tarafmdan dogru go ., 
riilmemi§tir. Aderni miidahale komite " 
sindeki Sovyet murahhasi komite reisine 
bir mektub gondermi§ ve dort devlet ara
smdaki miizakerelerden komite azas1 bu• 
tiin devletlerin haberdar edilmesini taleb 
etmi§tir. Lakin ingiltere §imdiye kadar 
takib edilen miizakere usuliiniin degi§ti " 
rilmesine taraftar olmami§hr. 

Mulaarrem Feyzi TOGAY 

Bir ~ocuk tetanostan oldii , 
Dlin, Ahmed admda bir gocugun kolu· 

na biiylik bir igne batrnt§ ve gocuk ev• 
vela rsbrab c;ekmezken sonra birden • 
bire fenala§arak Gureba hastanesine 
kaldmlnn§tlr. Yap1lan muayenede ig • 
nenin Ahmedin etine derin bir §ekilde 
battig1 ve tetanos mikrobu kapti~ an• 
la§Ilmt§, fakat <;ok gee mliracaat edildi • 
ginden zavalh c;ocuk kurtanlamamt§tir. 
Ahmedin krsa bir miiddet -i<;inde <;enesi 
kilidlenmi§ ve . tekmil adalatl takalliis 
ederek birdenbire olmii~tlir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Harle 
Y h;in icio 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. ' 
Alh ayhk 750 • 1450 • 
o~ ayhk 400 • 800 • 
Bi.r ayllk 150 • Yoktur 

-------------------------------------------
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SON HABERLER ••• 
. TELEfON TEL:GRAF ve TELSiZLE 

Otto' nun lspanyada si
yasi maksad1 yokmu§ 

Sir tahtelbahir filosu Bilbao hiikiimetinin emrine 
girdi. Perpignan' da 

aras1nda bir 

hiikiimet~ilerle anar,istler 

~arp1'ma oldu ------
Saint Jean de Luz 11 (A.A.) -~ Madrid, Biskaye ve Santander cep • 

~ilbao radyosunun bildirdigine gore ye· helerinde i~' ara deger bir~ey yoktur. 
~ 1 bir tahtelbahir muhribi filosu Bask hi.i- Asturies ve Aragon cepheleri: Milis
IGrnetinde hizmete girmi~tir. Bu filotiHa lerin yapml§ olduklan taarruzlar pi.iskiir
en son si~~:m malzeme ile tec;hiz edilmi§ tiilmii§tiir. 
olup huk I a de miisellah bulunmaktadiT. Endiiliis cephesi: Tiifek ate§i teati e· 

. Bilbao Milli Miidafaa N azmmn rad- dilmi§tir. 
toda ilave ettigine gore bu filotilla !s • Soria cephesi: Milislerin Utande mev
~anya sularmda bulunan Alman veyr. zilerine kar§l yapm1~ olduklan taarruzlar 
ltalyan denizaltl gemilerini oralardan u· tardedilmi§tir. Dii§man, 50 maktul h1 • 

' lakla§hracakttr. rakmi§hr. 
$imttl cephesincle Zayiat miktarmm 500 e balig oldugu 

B'lb 11 (A A ) _ B'lb d • tahmin edilmektedir. 1 ao . . 1 ao ra yoou, A . l l b' 
I§ • d k' bl··· · · narftBl ere rr ~arptfma 

ag1 a 1 te 1g1 ne§retmt~hr: p · 11 (A A) p · d 
B. k h · d k 1 · erptgnan . . - u1gser a-

Is aye cep esm e topc;u UVVet en " d b'Jd' ')d'•' .. rh d 
itti~:, asilerin Lemona mmtakasmdaki mev- a!'l 1 m • tgme gore, 51 a eposu Y~-
li!e · · b b d t · t' ptlmi§ oldugu zannmda bulunduklar1 b1r 

DTI~~! om art klmal n de ml§ u. bic;klhaneye kar§l ate§ ac;m1§ olan hiicum 
1ger mm a a ar a tam bir siikun k .1 · I d k 1 

~Uk" ·· k d' Itaah 1 e anar§Ist er arasm a vu ua ge en 
urn surme te 1r. b' b d d 6 . ..1 .. .. 

A ·1 · k' t 1 d k d h 1r ar e e e anar§ISt o mu§tur. 
s1 erm es 1 .aarruz ar an c;o a a H·· k h f 1 d h' 

'
idd tl' b' t · h 1 k ucum Itaah mu a 1z arm an I!f e 1 Ir aarruz 1crasma az1r anma -
t Jd k 1 1 k F k kimse yaralanmami~hr. ,a o u !an an a~I rna tad1r. a at cum- A 'd k O I 
Quriyetc;iler hamhkSIZ degildirler. rfl ii tto ve spanya 

Viyana 11 (A.A.) - Kralc!lar §efi 
Mac/rid Cephesinde Baron Wiesener, kralc1 «Osterreicher» 

Madrid 11 (A.A.) - Claridad ga- gazetesinde Ar§idiik Otto'nun lspanyada 
letesine gore, gec;en gece Guadalajara bulunu§u hakkmda diyor ki: 
e~aletinin §imalinde cumhuriyet<;iler, mu· «- Ar§idiik Otto, lspanyada hic;bit 
~affakiyetli bir hareketle I 00 kadar esiT siyasl maksad giitmemektedir. Kendisinin 
llrm~lar ve I 05 lik bir top! a birc;ok mit - !spanyada kraliyetin iadesi i§ile alakas1 
:aJyoz ve tiifek ele gec;irmi§lerdir. yoktur. Ar§idiik, lspanyol nasyonalistle • 

Esirlerin kaffesi de 1spanyoldur. Esir- rini tammak ve yarah olan amcas1 Prens 
:er, 1931 stmfma men~ub olup bunhr Gaetan de Borbon • Parme'i ziyaret 
1ikkanun aymda silah altma c;agmlmi§ • maksadile ispanyadadir. 

lard1r. M. Edenin riyaset ettigi bir i~tima 
Asilerin Alcarina yaylas1 denilen mev- Londra 11 (Hususi) _ Hariciye 

~ii i§gal eden taburu uyku halinde iken Nazm Eden bugiin ogleden sonra Fran-
baskma ugrahlml~hr. s1z, italyan ve Alman elc;ilerinin i§tiraki-

lhtilalcilerin tebligi le akdedilen bir konferansa riyaset et -
Salamanca II (A.A.) - Resmi teb- mi§tir. Konferans miinhaman !spanya 

lig: meselesile me§gul olmu§tur. 
- ...................... .,.,,,.,.,"'"""'111111/IIIIIIJI/I/I/IIIIIIill/llllllll/llllllliiiiii/IIIIIIIIIIIIIIUiu'"""""'"'"""""'""'""""' 

Kii~iik Antant 
Basvekilleri 

'----
Tuna iizerinde miihim 
miilakatlar yapacaklar 
Belgrad II (Hususi) - Romanya 

krait Karol'un daveti iizerine <;ekoslo • 
Vakya Ba§vekili Milan Hodza oniimiiz • 
deki pazar giinii Biikre§e gidecektir. <;e
koslovakya Ba~vekili Biikre§te birka~Y 
glin kalarak Rumen ricalile miilakatlar 
}'apacakt1r. 

M. Hodza per§embe giinii beraberin
de Romany a Ba§vekili T ataresco ve 
Romanya Hariciye Nazm Antonesco 
oldugu halde Biikre§ten aynlarak Yu • 
goslavya hududunda Yugoslav Ba~veki
li Stoyadinovi~' miilaki olacakhr. Kii • 
~iik Antant Ba~"eKillerile Romanya Ha
ticiye N azm Tuna iizerinde bir gezinti 
Yaparak miihim miilakatlar yapacaklar • 
d1r. 

1-Ja-ricive ve ikttsad Ve
killeri Bagdada hareket 

ediyorlar 
. Ankara 11 (Telefonla) - Hariciye ve 
lkttsad Vekillerinin Bagdada aym 16 n
CI ~ar~amba giinii hareket edecekleri 
anl~tlmaktadtr. Irak sefiri Naci ~evket, 
Vekillerle birlikte gidecektir. 

Baz1 ecnebi gazetelerin ikhsad Veki
linin bu seyahatine Musul petrolleri i.i
Z'erindeki hissemizin sahlmas1 hakkmda 
bir miizakerenin a~tlacagt yolunda tef
sir ettikleri gori.ilmii§tiir. Bittabi bu tab
minier dogru degildir. 

lkbsad V ekaletinde istifalar 
Ankara 11 (Telefonla) - Ogrendigi -

me gore, ikhsad Vekaleti Ba~mii~aviri 
Sami i§bay istifa etmi§ ve t§ Bankasm
da bir vazife deruhde etmi~tir. ikttsad 
Vekaleti kondokti:ir servisinden doktor 
Saim de istifa ederek, Ziraat Bankasma 
ge~mi~?tir. Tiirkofisten istifa eden Or -
han Conker de i§ Bankasmda vazife -
sine ba§lamt~hr. 

Gemi Kurtarma §irketi hUku
mete intikal ediyor 

Ankara 11 (Telefonla) - 500,000 lira 
sermayeli Turk Gemi Kurtarma Ano -
nim §irketinin te~ekkiiliindenberi bey • 
nelmilel deniz nakli}'atma anz olan sii
tekli buhran ve fevkalade ahvalin tema
disi yiiziinden biit~esinde bir muvazene 
temin edilememi~ ve ~irketin az bir za
tnan sonra kanuni tasfiye ve inhilal va
Ziyetile kar§lla~?acagt anla~1lm1§hr. 

:;lirketin tasfiyesi ecnebi muhitler:le 
SUitefsir husule getireceginden miiesse
senin devlete intikali ve ikttsad Veka -
letine merbut olarak i§letilmesi hakkm
da bir kanun haztrlanmt§ttr. 

Blum kabinesinin 
mali siyaseti 

Bir sosyalist meb'us ~id
detli tenkidlerde bulundu 

Paris 11 (A.A.) - Meb'usan mcc· 
lisinde sosyalist meb'uslardan Paul Rey· 
naud, hiikumete gi.imriik tarifelerinin tes
biti ve dumpinge kar§l tedbirler ittih:m 
hususunda salahiyeti kamile bah§eden 
kanun layihasmm miizakeresi esnasmda 
Blum hiikumetinin ikhsadi siyasetini §id
detle tenkid etmistir. 

Reynaud, §imdiki ikhsadi mii§kiillerin 
sebebinin iicretlerin tezyidi ve 40 saatlik 
haftanm meriyet mevkiine vaz't oldugu· 
nu ve bu son tedbirin Fransada fiatlann 
artmasma sebebiyet vermi§ bulundugunu 
ve fiatlarm Fran~ada diinyanm her tan.
fmdan daha yiiksek oldugunu soylemi§ -
tir. 

Hatib soziine devamla demi§tir ki: 
«- Frank k1ymetinin dii§iiriilmesi ii

zerinden sekiz ay gec;mi§tir. Hiikumet, 
ikhsadiyatl himaye etmek ve bu suret1e 
frank hymetinin dii§iiriilmesinin F ransa· 
da fiatlan cihandaki fiatlar seviyesine in
dirmege muvaffak olamami§ oldugunu 
z1mnen kabul ve teslim etmek mecburiye
tindedir. 

Cihandaki sanayi istihsalah, haliham· 
da refah devresinde elde edilmi§ olan en 
biiyiik nisbeti yiizde 20 derecesinde ge~· 
mektedir. Halbuki Fransanm istihsahih, 
ikhsadi inhitattan evvelki miktardan yiiz· 
de 80 a§ag1du.» 

Reynaud, bundan sonra hiikumeti ar
tlk pahahya mal olan sosyal 1slahat yap
maktan tevakki etmege ve meb'usan mec· 
lisinin ihtiyar ameleye tekaiidiye tahsis 
etmesini istiyen sendikalara kat'i surette 
<<haym> cevabm1 vermege, vergiler;n 
artmasma ve F rans1z emtias1 fiatlanmn 
yiikselmesine bais olacak her tiirlii ted -
birlerden vazge~mege te§vik etmi§tir. 

izmir T elefon ~irke
tinin mubayaast 

!zmir II (Hususl) - izmir T elefon 
§irketini hiikumet 1,200,000 liraya ala
rak senede 6000 liradan 20 senede ode
yecektir. Diger teferruat miizakere edil
mektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 11 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 110,65, Nevyork 21,48 1/4, Ber 

lin 900, Briiksel 375,25, Amsterdam 
1236,25, Roma 118,30, Lizbon 100,75, Ce
nevre 514,50, baktr 61 • 62, kalay 248,7,6, 
altm 140,7 1/2, giimii§ 20, kur§un 22,5, 
~inko 20,17,6. 

CUMHURIYET 

HAdiseter aras1nda 

Terciime yanh,hklari 
n » iinkii Cumhuriyette dok • 

tor Sadeddin V edad, mu -
harrir arkada§Imiz Nasuhi 

Baydar tarafmdan yaptlan «Bilinmi
yen fnsan» terciimesinin yanhtlarmt 
kaydediyordu. 

Bu makaleyi okuyunca miinakki
di tebrik ve miitercimi teselli etmek 
ihtiyacmi duydum. Miinakkidi, bul • 
dugu yanhtlar, fakat ondan ziyade 
bir terciime iistiinde gosterdigi dik • 
kat ve hassasiyet i~in tebrik edelim. 
Tiirk miielliflerine ve miitercimleri -
ne mes'uliyetlerini ihtar eden bu kth· 
krrk yartci bakttlann !rogalmasi, teli
fin de, terciimenin de tekimiilii hesa
bma elz.emdir. Nasuhi Baydar bunu 
takdir eder. 

Miitercimin tesellisine gelince, bu 
da ~ok boldur. Netriyat tarihimizde 
eliae terciime i!rin kalemi almi§ bir 
tek adam bulamazsmtz ki tiirk!reye 
Qevirdigi eserin §Urasmda burasmda 
ka§Inl goziinii yarmami§ olsun. Met· 
hur giiliinc misaller pek !roktur. Kim
seyi danltmamak i!rin zikretmiyece -
gim. Oyle misaller ki, miitercimin 
yalmz terciime ettigi lisam degil, 
miitehass1s ge!rindigi ilmi de bilmedi
gini ortaya ~Ikararak iki kath ceha -
letlerin vesikast olmuttur. Bunlann 
batmda, bir doktor ol~adigi halde 
bir doktorun eserini terciime eden 
Nasuhi Baydarm yanhtlan, kahkaha
stz mazur goriilebilecek cinstendir. 

Evvelce bir yaz1mda da izaha ~ -
h§llgun gibi telif olmtyan memleket
lerde terciimenin de geri bir safhada 
kalmas1 zaruridir. Alexis Carrel'in 
«L' Homme, cet inconnu)) eseri kxy
metinde bir telif viicude getirmiyen 
memlekette o etterin terciimesi de 
miikemmel olamaz. Y ani ancak dok
tor Sadeddin V edaddan bu loymette 
bir telif iimid ettigimiz giin, Nasuhi 
Baydann terciimesindeki yanhtlara 
zalimane davranmaga hakk1m1~ ola
cakt•r. Acaba o giin gelmi§ midir? 

PEYAMI SAFA 

Maltillerin terfihi 
Kanun layihas1 bugiin 

Mecliste ,;rorii,iilecek 
Ankara II (Tetefonla) - Malul 

Ierin terfihini istihdaf eden layiha Mecli
sin yarmki toplantiSinda gorii§iilecektir. 
Layihamn son §eklini aynen bildiriyo • 
rum. 

I - 1863 say1h tekaiid kanununun 
meriyetinden evvelki hiikiimlere gore te· 
kaiid edilip 551 say1h kanunla terfi zam
mi almakta olan malul subay ve asker! 
memurlarm bu terfi zamlan bir misli ar· 
tmlmi§tlr. Bu zammm tesviyesi Divam 
Muhasebahn tes~iline baghdu. 

2 - Birinci maddeye gore yap1lan 
zam dahil oldugu halde malullerin ala • 
caldan para miktan bir haziran 1930 
tarihinde tekaiid edilen ayoi riitbeli ve 
ayni hizmetli malul emsallerin aldiklan 
para miktanm gec;emez. 

3 - Bu kanunla yap1lan zamlar rna· 
a§ hiikiimlerine gore yetimlere de intikal 
eder. 

4 - Her ne suretle olursa olsun ma
Iuliyet iddialan tekaiid taleblerile birlik
te ve re'sen tekaiide sevk halinde de bu· 
na Itt!la tarihinden itibaren nihayet bir 
ay ic;inde yap1labilir, bu miiddetten sonra 
vaki olacak maluliyet iddialan mesmu 
olmaz. Bu kanunun ne§rinden evvel, te
kaiid edilmi§ olanlar da maluliyet iddi
alanm bu kanunun ne§rinden itibaren an· 
cak bir ay ic;inde yapabilirler. 

izmirde is kanunu , 
bayram1 

!zmir 11 (Hususi) - t~ kanununun 
tatbikatma ba~lanacag1 ic;in patronlar ve 
i§c;iler biiyiik bir miting hamlamaktad!r
lar. 
Efgan istiklalinin y1ldoniimii 

Ankara 11 (Telefonla) - Efgan istik
lalinin ylldoniimii miinasebetile Atatiirk 
ve Efgan Krall arasmda samimi telgraf
lar teati olunmu§tur. 

KomUr yakan kamyonun 
tecrUbeleri 

Ankara 11 (TelefoPJ.la) - Ki:imiir ser
gisi dolaytsile tngiltereden getirilen kO
miir yakan kamyonun tecri.ibeleri ya -
ptldt. Tecriibelerde ikhsad Vekili de 
haztr bulundu. 

TetekkUr 
Evladlanmtzm evlenmeleri miinase • 

betile aile dostlanmtz ve arkada~lan -
mtz ve biitiin yakmlanm1z tarafmdan 
gosterilen samimi alaka ve tevecciihe 
kar§I her iki ailenin ~iikran ve minnet
lerini sunmay1 klymetli siitunlanmzm 
lutufkar delaletinden rica ederiz. 

Merhum General Cevad Verginin e§i 
E§ref Vergin 

Muhiddin 'ttsttinda~ 

Alman Hariciye Naz1n 
Sofyadan Pe§teye gitti 
Macar payitahbnda bilhassa Tuna havzas1n1n 

vaziyeti hakk1nda gorii,iilecegi anla,Ihyor 

Londra II (Hususi) - lki giinden
beri Sofyada bulunan Almanya Hari • 
ciye Nazm Baron von Neurath bugi.in 
ak~amiizeri Bulgaristandan hareket ede
rek Pe§teye muvasalat etmi§ ve biiyiik le
zahiiratla kar§Ilanml§tlr. 

Neurath'rn tesyii 
Sofya II (A.A.) - Alman Harici· 

ye N azm von N eurath ve maiyeti bu
giin saat 15 te tayyare ile Budape§leyc 
hareket etmi§tir. 

Alman Hariciye Nazm tayyare mey
damna giden yollan doldurmu~ olan halk 
tarafmdan ~iddetle alki§Ianml§ ve hareke
tinde Krahn miimessillerile Ba§vekil Ko
se lvanof biitiin hiikumet erkam, 1talya. 
Yugoslavya, Avusturya ve Macaristan 
elc;ileri ve diger birc;ok zevat tarafmdan 
selamlanmt~tlr. 

Neurath Peflede 4 giin kalacak 
Budape§te II (A.A.) -Von Neu

rath, Budape§tede dort gi.in kalacaktu. 
~u ziyaret miinasebetile, Macar a -

jansm1n diplomatik muhabiri diyor ki: 
«Budape§tedeki kanaate gore, von 

Neurath'm merkezi Avrupa ile cenubu 
§arki Avrupasmda muhtelif devletlere 
yaptig1 ziyaretler ve son Budape§te zi -
yareti, sulh eserine hizmet maksadile ya
pilmaktad!r. Almanya, biiyiik devlet 
haysiyetile ve cografi vaziyeti dolayisile, 
Tuna havzas1 meselelerine biiyiik bir a
laka gostermekte ve diger alakadar dev· 
letlerle birlikte bu havzada muhtelif 
devletlerin menafiini hic;bir surette ihlal 
etmiyen yeni bir sureti hallin elde edil • 
mesine samimi surette c;ah~maktadir. Di
ger taraftan Almanya, blok ve yahud 
niifuz mmtakalan ~yaseti ileri siirmek 
arzusunda da degildir. Almanya Hari • 
ciye Nazmnm Budape~teyi ziyareti 
Macaristan ve Almanya arasmda degi§
mez bir surette mevcud dostluk esas1 da
hilinde sulh eserine hizmet edecektir. 
Hiikiimranhgtm ve milli §erefini muhafa • 
za etmekle beraber Macaristan, bilhassa 

Kazan~ vergisi 
• • m1yor 

[Ba6taratt 1 tnct &ahifede] 
son f1krasmda yaz1h miistahdemlerden 
giindelik gayrisafi kazanclanmn on mis· 
li, 

B - Hernevi nakil ve cer vas1talanm 
mal sahibi veya miistecir s1fatile i~leten· 
ler, in§aat ve imalatta c;ah§an ustalar, 
seyyar san' atkarlar, otel. vagon ve lo -
kanta biifelerini i~letenler, simsarlar, tel
lallar, kahzimallar ve madrabazlardan 
gi.indelik safi kazanclannm on iki misli, 

C - Birinci maddenin D f1krasma 
dahil i§ erbabmm giindelik gayrisafi ka
zanclanmn 20 misli iizerinden vergi ah
nacakbr. 

Bu maddenin D fikrasma gore !stan· 
bul Bahkhanesindeki seyyar kabz1mal • 
!arm vergi nisbeti bunlara Bahkhanece 
odenen paramn yiizde be§idir. Kanunun 
degi§en 78 inci maddesine gore de ver
ginin taalluk ettigi mali y1l sonundan iti
baren hakikl §ah1slar ic;in 3 ve hiikmi 
§ah1slar ic;in 4 y1l ic;inde tarhedilmiyen ka
zanc vergileri miiruru zamana ugrar. 
T arhedilip te kat'ile§tigi mali y1h takib 
eden mali y1ldan itibaren be§ sene i~Yinde 
tahsil olunm1yan kazanc vergileri de mii· 
ruru zamana ugrar. 

Muamele vergisi tadilatr 
Ankara 11 (Telefonla) - Hiikumet 

bir layiha ile muamele vergisi kanunla • 
rmm baz1 maddelerini degi§tirmi§ ve bu 
kanuna baz1 maddeler eklemi§tir. U.yiha 
Meclisin yannki ruznamesindedir. 

V akrf memba mlart 
Vak1f memba sularile orman ve zey

tinliklerin i§letilmesi i~in vaktflar umum 
miiJiirliigiine miitedavil sermaye veren 
kanun layihas1 enciimenlerden ge~ti Va
ktflar umum miidiirliigii bu kanun muci· 
bince yapacagi ticarl muamelelerden do
lay! tacir s1fat1m ihraz elmiyecektir. Bu 
i§ler ic;in miitedavil sermaye olarak kul • 
lamlacak para 400,000 Iirad1r. 

Ecnebi memleketlerdeki memurlar 
Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte 

olan memur ve miistahdemlerin maa§, i.ic
ret ve tahsisatlanmn tediye sureti hak • 
kmdaki kanunda degi§iklikler yapi!mak
tadir. Buna nazaran bu iicretlerin beher 
liras1 1 030 kuru, hesabile tahakkuk etti
rilerek mukabilleri icab1 takdirinde Turk 
veya rayice gore mahalli veya devlete 
aid mahalll para bulunmadtgl takdird~ 
diger ecnebi devlet parasile tediye oluna
caktlr. 

Tiirk • Mutr muahecleleri 
Tiirkiye • MISlr hiikumetleri arasmda 

7 nisan tarihinde imzalanan dostluk ve 
ikamet mukaveleleri bugiinlerde Media
ten ge~ecektir. 

Tuna havzasmdaki vaziyetin hakkani • 
yetli bir sureti halle raptlru istihdaf ettigi 
nisbette bu yapicl sulh siyasetinde te~riki 
mesaiye daima haz1r bulunmaktadir.» 

Berlin gazetelerinin yazrlarr 
Berlin 11 (A.A.) - Von Neu -

rath'm Sofya ziyaretinden bahseden 
Volkischer Beobachter gazetesi diyor ki: 

«Muhakkak olan bir§ey varsa, o da. 
von Neurath'm Belgrad ve Budape~teye 
oldugu gibi Sofyaya seyahatinin hedefi
ni Balkanlarda ve Orta Avrupada sul -
hun takviyesi te§kil eyledigidir. Bu de • 
rece dostane ve ahenkli bir surette cere
yan eden bu ziyaret, Alman gayretleri
nin semereli bir netice verdiginj goster -
mektedir.» 

Berliner Borsen Zeitung, diyor ki: 
«Almanya, bu seyahatin, yeni Bul • 

gar - Yugoslav dostlugu yolu iizerinde 
vukua gelmi§ olmasmdan dolay1 memnu
niyet duymaktadir.» 

Sofyada evvelki gece verilen 
siivare 

Sofya 11 (A.A.) -Bulgar ajami 
bildiriyor: Diin ak§am Ba~vekil Kose iva
no£, Almanya Hariciye Nazm von Ne
urath §erefine biiyiik bir ziyafet vermi~ 
ve bu ziyafeti parlak bir resmi kabul takib 
etmi~tir. Ziyafetin sonlanna dogru Ba§
vekil Kose 1vanof bir nutuk soyliyerek 
iki memleketn, iki ve fena giinlerde da
ima birbirine bag! ami§ olan an' a nevi dost
luk baglanm hahrlatllktan ve biiyiik i§• 
Jeri arasmda dostlanm unutm1yan Alman 
milletine kar§l Bulgar milletinin minnet
tarhgml bildirmi§tir. Von Neurath da bu 
nutka cevab vermi~tir. 

Alman lktuad Nazrrt Viyana 
gidiyor 

Berlin 11 (A.A) - ;;aht'm 17 ha· 
ziranda Viyanaya giderek Avusturya 
bankasi direktoriini.in bundan bir miiddet 
evvel Berline yaptli1 ziyareti iade ede • 
cegini Alman ajans1 teyid etmektedir. 

Ekonomik hadiseler ara
sJnda bagiilik ve i~ pazar 

IBa~makaleden devam] 

kag1d, demir ve ~elik fabrikalan, imalat
lannm biiyiik kiSlmlannda memleket 
ham madeleri iizerinde c;ah§acak miies
seselerdir, ve bunlann baz1lan bu yolda
ki faaliyetlerine §imdiden ba§lamt§ ve 
memleketin istihsal alemini kuvvetli su • 
rette harekete getirmi§ bulunuyorlar. 
Miiesseselerin noksanlan ikmal olunduk
~a istihsal faaliyetlerimizin alacagt te§ • 
vik hamleleri daha biiyiik olacakhr. 

Miiesseselerimizi kurup i§lettikc;e §U 
hadiselerle kar~la~hk: Tiirkiyenin yeti§
tirdigi pamuk kendi ihtiyacma bile yet • 
mez. Memleketimizin yiin istihsali bil -
hassa kalite noktasmdan ihtiyaclanm1za 
cevab vermekten hayli uzakhr. Seliiloz 
fabrikasmi kuarrak iptidai maddesi mem• 
leketimizde mevcud olan bu endiistriyi 
tesis etmedikc;e kag1d ve sun'i ipek fab
rikalarm• yiiriitemeyiz. Dericilik sanayii 
memleketin ham maddelerile ilerliyebil
mek ic;in ziraatin bu kiSmma hususi bir 
itina sarfetmek ~ecburiyetindeyiz. Biitiin 
bu san' atlar c;ah§arak alabildigine inki -
§af etmek i~in memleketin tahrik edici 
maddeleri ve bilhassa komiirleri iistiinde 
hergiin daha ~ok c;ah§Ilacaktn, ve sane 
ve sane. 

N etice itibarile olan ve olacak §eye 
dikkat ediyorsunuz tabil. Ham madde 
istiyen biitiin bu fabrikalann bu yoldaki 
ihtiyaclanna yeti§mek i~in memlekette is
tihsali gerek kalite (keyfiyet), gerek kan
tite (kemiyet) itibarile diizeltip c;ogal -
tacagiZ. Bir klSlm tabii (iptidai) istihsal
lerimize kendimiz mii§teriyiz arhk. Bii -
tiin bu fabrikalarla alakadar insanlann 
yiyip i~eceklerini, giyip ku§anacaklarml 
memleket verecektir arhk. Bu vaziyet ih
racalimiza ilave edill!li§ yeni bir pazar -
du ki onu memleketimiz dahilinde ke§ • 
fetmi§ bulunuyoruz. Kristof Kolomb' un 
yumurtas1 gibi bir ke§if. F akat mesele 
bundan ibaret de degildir. Bu fabrikala
rm mamulahm kendi halkimtz istihlak 
edecektir ve memnuniyetle istihlak etme
ge ba§laml§tlr bile. Endiistri memleketin 
istihsal hayattm ktrbac;ladik~a miistahsil
lerin satm almak kabiliyetleri artmaktan 
daha tabii bir§ey olamaz. htira kabiliye
tinin fazlahg1 ise mamulatm gittikc;e ar -
tan revac1m, siiriimiinii temin eder. Bu 
miitekabil faaliyet elbette memlekette ye
ni bir inki§af kaynag1 olacakhr. Banka
nm raporunda §oyle bir f1kra var: 

c- Endilstri koylilye, koylil endilstri
ye pazar olduk~a VP. bu kar§tltklt muna
sebetler inki§af ettik~e bir taraftan koy
liiniin medeni seviyesi yiLkselecek, re
faht artacak, diger taraftan milli sanayi-
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Yeni Lokarno 
Fransa ingiltereye 

bir nota verdi 
Almanya ve italyanm 
muahedeye dair karar-1 

lartna da isaret edildi • 

Paris II (A.A.) - Corbin, ingiltere 
Hariciye Nezaretine Fransanm 2 nu • 
marah Locarno hakkmdaki yeni bir no
tasim tevdi etmi§tir. 

Oeuvre gazetesinde Mme. T abouis, 
bu notada Fransamn Milletler Cemiyeti 
hakkmdaki noktai nazarmm ve kollektif 
emniyet meselesindeki dii§iincelerinin ne 
oldugunun bir kere daha hahrlattlmakta 
ve yeni Locarno'nun Milletler Cemiyeti 
c;erc;evesi ic;inde viicude getirilmesi taleb 
edilmekte oldugunu yazmaktad1r. 

Notada italya ile Almanyanm Ce • 
nevre miiessesesi haricinde bir itilaf ta v• 
siye etmi§ olduklan ilave edilmektedir. 

Bel~ika Ba,vekili 
Amerikaya gidiyor 
Von Zeland A vrupada 
ba,IadJgi tahkikab orada 

ikmal edecekmi~ 
Briiksel 11 (A 

A.) -Van Zee • 
land, bugiin saat 
16 da Parise git -
mek iizere Briiksel
den miifarakat ede -
cektir. 

Ba§vekit yann 
saat 15 te Cher -
bourg'da Berenga -
ria vapuruna binerek 
Amerikaya gide • 
cektir. M. Vanzeland 

Salahiyettar mehafil. Ba§vekilin bu 
seyahatinin hususl mahiyette oldugunu 
beyan etmektedir. 

istihbar edildigine gore Van Zeelan• 
dm seyahatinin hakiki gayesi, Avrupada 
ba§laml~ oldugu geni§ tahkikah Amerika· 
da ikmal etmektir. 

MalUm oldugu vec;hile Belc;ika Ba~ve• 
kili. bir cihan ikhsad konferansm1 ic;ti • 
maa davet etmek istemekte oldugu sure· 
tinde kendisine isnad olunan tasavvul".l 
reddetmi§tir. 

Oyle zannolunuyor ki, seyahatinin 
maksad1, miinhaman kendisini tahkiknta 
memur etmi§ olanlara tevdi etmek iizere 
dosyasm1 ikmal etmektir. 

italyada demir 
seferberligi 

Biitiin resmi dairelerin 
parmakhklarJ kaldirtlyor 

Roma II (A.A.) - F1rkamn biitiin 
te§kilatma verilen ve resmi biiltende in • 
ti§ar eden talimata tevfikan ltalyada de
mir toplanmasmm teksifine ba§lanml§ • 
hr. 

Borghese' de umumi bahc;eleri ihata e • 
den parmakhklar kaldmlml§ oldugu gibi 
Maliye Nezareti binasm1 ihata eden par· 
makhklar da kaldmlmi~tir. Liizumsuz ol· 
duguna hiikmedilen biitiin diger demir 
parmakhklar da kaldmlacakhr. 

Adana S1hhiye miidiirii
nii me~hul birisi vurdu 

Adana 11 (Hususi) - Adana S1h • 
hiye miidiirii bugiin be§ buc;ukta Kazan• 
c1larda, siyah gozliiklii, yiizii gozii sanh 
mec;hul bir §ahis tarafmdan vuruldu. Ca
rih kac;maga muvaffak olmu§ ve hala izi 
bulunamamt§tlr. Zab1ta takibe devam 
ediyor. S1hhiye miidiirli hastaneye kald1· 
nlmi§br. 

de sermaye terakiLmil kolayU;,:;acakttr.-. 

Coriiliiyor ki memleket endiistri rna • 
mulah ihtiyaclarmm velev ki k1smen 
memleket dahilinde 5stihsal ve tevzii 
memleket ic;inde yepyeni ve biiyiik olc;ii· 
de kuvvetli hamleli bir hareketin ba§lan
g!Cl o)uyor. j~ pazar dedigimiz alem bu• 
dur ki onu doguran hareketin yalmz en
diistri mamulatma miinham kalm1yaca • 
gm1 §imdiden soyliyebiliriz. Misal olarak 
kaydedelim ki iic; buc;uk portakahm1z1 
eger d1§an c;1karamazsak sarfedecek yer 
bulam1yarak hayretler ve zorluklar ic;in· 
de kahyoruz. Halbuki yan Tiirkiye he· 
niiz portakal yemege ah§mam!§tlr bile. 1~ 
pazar kurulmad1g1 ve dahili miibadele 
faaliyetine ah~1lmad!gi ic;in. Bize i~ pazar 
denilen bu yeni alemi i§te heniiz ilk adlm
lanm atmakta olan endiistri yarahyor, ve 
daha yaratacak ve yaratacak. 

YUNUS NADI 



Bir zamanlar Y achka isminde kiic;iik 
bir c;ocuk vardt. Zayif ve gtdaSJZdt. On 
ya~ma kadar hayata katland1. F akat da
ha sonra kendisi ic;in ya§amamak daha 
hayult olacagmt anlaymca, hastalandi ve 
oldii. 

Y achka, giinahh olmasma ragmen ge
ne Cennete gitti; Cennetin iyi bir yer ol · 

d. y '1 dugunu farketmekte de gecikme 1. e§J. 
c;imenligin ortasmda, Allah baba, yal -
d1zh koltuguna kurulmu§, beyaz saka • 
hm ok§tyarak, her§eyi goren gi:izlerile 
etrafma baktmyordu. Cennet C<ic;ekleri • 
nin nefis kokulanm, ilahi ~ark1lar dinli • 
yerek biiyiiyordu. <;imenlikte, c;i~eklerin 
arasmda ve her yerde peygamberler ka
file halinde yiiriiyerek Allaha c;ektikieri 
eziyeti anlatmtya c;ah§Iyorlardi: 

- Hele bir kere halimize bakm1z l 
N eler c;ektik ... V e biitiin bunlan isminizi 
§anlandnmak ic;in yaphk. Viicudlerimiz 
zedelendi. Bedbaht ayaklanm1z kmldt. 
Hep senin zaferin ic;in! 

Allah baba bir taraftan onlan dinli
yor. Bir taraftan da yiiziinii ek§iterek: 

- Y eter arttk; anlad1m, diyordu. 
iki bin senedenberi hep ayni nakaratl 
terenniim ediyorsunuz. Pekala ... Anla
dik, eziyet c;ektiniz... F akat biraz da 
ne§' eli bir§eyler soyleseniz olmaz IDI '? 

Onlar gene bildiklerinden §a§miyor • 
lardt: 

- Allahun. .. Bilmezsiniz nekadar 
eziyet c;ektik! Bizi yakhlar, bizi ezdile: 
bizi ac;hktan oldiirdiiler ... y apmadlklan 
~ey kalmad1. Ve biitiin bunlar hep senin 
zaferin ic;in oldu. 

Allah derin derin ic;ini c;ektikten sonra: 
- Soyledikleriniz hep dogrudur, dedi. 

Bana zafer bah§etmek ic;in binbir eziyete 
katlandtniZ. Fa kat bununla beraber bi.i
tiin ne§' emi de kac;udm1z. 

Onlar gene devam ettiler ... 
Y achka, bir elma agacmm arkasma 

saklanmi§ onlan gozetliyordu. Kimisinin 
yiizii sararmt§, kimisi topalhyor. Baz!la
rmm gozleri <;Ikmi§. Kimisi de kesik ha§I· 
m bir karpuz gibi koltugunun altmda 
ta§lyordu. <;ok gec;meden Y achka Allah
la onun sevgili kulu Cennet bekc;isi Pierre 
arasmda gec;en muhavereye kulak misa
firi oldu: 

- So·-le bakahm Pierre Cenette bir 
c;ok mes'~d insanlanm var aroma ... Ya
Va§ yava§ onlarla da camm sikilmaga 
ba§ladJ. Cennete c;ok ins an atd1k l 

Pierre cevab verdi: 
- Biliyorsunuz ki bunlarm hepsini 

degi§tirmege amadeyim. Fa kat nas1l yap
mali~ <;iinkii biitiin bunlan o Paul yap
ti. Bu teskilat onun eseridir. 

- Ah o Paul, o Paul! 0 zaten og
lumun lncilini de bozdu. ;limdi de be • 
nim hayat1mm tadm1 kac;myor. 

Yachka hem babyor, hem de dii§ii -
niiyordu. Konu§ulan ~eylerin hepsini an
lamamakla beraber Cennetin eglenceli bir 
yer olmad1gm1 anlaml§h. !nsamn cam nc 
yemek ve ne de ic;mek istiyordu. Y achh 
peygamberlere dik dik bakarak: 

- Ne ic;in dayak yedik, eziyet c;ektJk, 
diye gururlamyorlar acaba? Dedi, ben 
de epeyce dayak yedim, aroma sesim c;1k· 
m1yor. Diinyada insan kemikleri di:ikii -
liiciye kadar dayak yiyor da, gene kimse 

Bu gene sporcu himaye 
edilmelidir 

Diin matbaam1za 
k1ymetli gene gii -
re~c;ilerimizden An -
karah F aruk gelerek 
~u sozleri soyledi: 

«- 18 ya~m • 
day1m. Buna muka
bil 87 kiloda An -
kara, Konya ve 
Bursada §ampiyon -
]uk kazand1g1m gibi 
gazeteniz tarafmdan 
tertib edilen biiyiik Gii.re§t;i Faruk 

giire~ miisabakalannda da birinci oldum. 
Emelim bu sahada Turk giiciinii biitiin 
diinyaya tamtmakhr. Gece giindiiz bu 
gaye ic;in ~ah§Iyorum. 

F akat beni en ziyade miiteessir eden 
~ey kazanCimm c;ok az ve gayrikafi olma
sldiT. Pa~abahc;e rab fabrikasmda 1 00 
kuru~ yevmiye ile c;all§Jyorum.. Buna mu
kabi! 7 ki~ilik aileme bakmak mecburi
yetinde bulunuyorum. Bu yiizden kafi 
derecede g1da da alam1yorum. Acaba ba
na daha kazanch bir i~ bulunamaz m1 ?» 

Alakadar makamlardan bu c;ok k1y • 
metli gene sporcuyu himaye etmelerini 
rica ederiz. 

•• 
Bulgarlar bir Rumen tayya

resini musadere ettiler 
Sofya 1 I (Hususl) - Romanyanm 

Pluye§ki §ehrinden Karadeniz sahilinde 
Bak1k §ehrine gitmekte olan ve Pluyeski 
§ehrinde sivil tayyarecilik mektebi mii • 
diiriinii hamil bir spor tayyaresi yanh~ · 
!Ikla diin Varna civanna inmi~tir. Bulgar 
hiikumeti Rumen tayyaresini miisad~re 

agzml a<;lp bir§ey soylemiyor. 
Yachka, Allaha ac1yordu. Ne mii~

kiil bir hayath o? ... Herkes onun etra -
fmda aghyor ve inliyordu. 

Melaikeler giine§i gokten indirip AI • 
lahm tahh altma sakladiklan zaman ge
ce olmu~tu. Cennetin mes'ud insanlan da 
uyumaga gitmi§lerdi. hte o zaman 
Y achka saklandigl elma agacmm arka • 
smdan c;1karak tahta dogru yakla§h ve: 

- Allah1m, Allah1m, dedi. 
Allah onu ba§tan tnnaga kadar siiz-

diikten sonra: 
- N ereden geliyorsun? 
- Petersburgdan .. 
- N e ic;in bu kadar acele ettin? 
- Hakikaten o kadar ~buk mu) 

Eger benim yerimde ba§ka birisi olsayd1 
benden daha c;abuk geberirdi. 

- Demek s1kmhh bir hayat gec;irdin? 
Y achka'nm kalbi biitiin kuvvetile ~ar

piyordu. Sefil hayahm anlatmak istiyor
du. F akat peygamberlerle Cennetlikler:n 
§ikayetlerini hatnlar hatulamaz vazgec;ti. 
Cevab olarak ciddi bir sesle §Unlan soy
ledi: 

- Beni tekrar arza gonderirsen1z f~
na olmaz Allah1m. 

- Or ada ne yapacaksm ~ 
- Burada ne yapacag1m? lnsamn ca-

m s1bhyor. Demin siz de boyle demiy,>r 
muydunuz~ 

Allah tebessiim ederek: 
- <;ok tuhafsm dogrusu, dedi. Ora

da gene dayak yiyeceksin. 
- Zaran yok. Eger dayag1 hak eder

sem yerim. Hie; insan durup dururken 
kendini dogdiiriir mii? 

Allah gene giilerek: 
- Aferin sana! dedi. 
- Beni tekrar topraga iade ediniz. 

Balalaika ~almasm1 i:igreneyim .... T ekrar 
geli~imde size balalaikanm refakatile gii
zel §aTkilar soylerim. Sizi eglendiririm. 
Ben de boylece cennette kendime bir i~ 
edinmi§ olurum. 

Allah ona, kahn ka~lan altmdan bak-
h. 0 uzun beyaz sakahm ok§Iyarak ya -
va~ac1k sordu: 

- Y achka, demek sen bana ac1dm 
hal. .•• 

- Evet. Senin mes'ud kullann cidden 
c;ok can s1k1yorlar. 

Allah hafif elini Y achka'nm ba§mda 
gezdirerek: 

- Cok te§ekkiir ederim, kiic;iik dos
tum, dedi, Amlardanberi ilk defa ola ~ 
rak sen bana ac1yorsun. Senin dii~iincele
rin dogrudur. Senin ta§Idigm kalbin yeri 
cennet degildir. T opraga don. Onun 
ne§e ve aclSlna kavu~. insanlara merha
met et .. Ac1kh giinlerinde teselli ver. Ke
derlerini ne§eye c;evir. Miikafahru ora -
da bulacaksm! Cit yavrum insanlarm za
ferile ya§a I 

Allah cennet bekc;isi Pierre' e Y ach • 
ka'ya cennet kap1smt ac;masm1, ailelere 
de onu tekrar topraia indirmelerini em -
retti. 

Yachka ba~mt egerek: 
- Allaha ISmarlad1k, dedi, cammz 

sikilmasm. <;ok ge~ez gene gelirim. 

t;eviren: 
SENIHA DINO 

«Hamidiye» Korfuda 
hararetle kar~nlandt 

Atina 11 (Hususi) - Ti.irk deniz mek
teb gemisi cHamidiye• Korfuda bi.iyuk 
bir samimiyet ve hararetle kar§Ilanmi§
tlr. 

Hamidiye limana girerken ath~1 21 
aded topla ~ehri selamlami§ ve sahilde
ki bataryalardan ablan toplarla muka
bele edilmi~tir. 

Ti.irk mekteb gemisi demirleyince 
Korfu Valisi, Belediye reisi, Liman reisi 
kruvazore <;Ikarak kumandamm §ehir, 
hiikumet ve liman namma selamlami§ -
lardtr. Karaya <;Ikan Turk gemicileri a
bali tarafmdan heyecanla alla~lanmi§ -
br. Buglin Ti.irk denizcileri §erefine bir 
ziyafet verilmi§tir. ------lzmir S1hhat Miizesi 

lzmir 11 (Telefonla) - KIZllaym 
Kiilti.irparktaki S1hhat miizesinin temeli 
bugiin valimiz F azh Giilecin nutkile ahl· 

di. 
-···~ Hindistandan ithalat 
gii~le§ti 

Son gi.inlerde Hindistan ic;in verilmi§ 
olan kar§thkh anla§ma karan iizerine 
baz1 maddelerin ithalati zorla§mi~hr. 
Bu maddeler meyamnda ba§ta c;ay ol -
mak i.izere mlistemleke ve dominyon -
lardan gelen bir c;oklan vard1r. Fakat 
en ziyade c;ay ve kakaoya ehemmiyet 
verilmektedir. ...-. .•. _ 

Bir kuduz vak' as I 
Di.in, 9ehremininde Denizabdal rna -

hallesinde oturan dort ya§mda Kadri ile 
lie; ya~mda Halideyi kuduz bir kopek 
Jslrmt~tlr. Polisler kopegi yakalayami
yacaklanm anlad1klanndan tabanca ile 
hayvam oldi.irmi.i~lerdir. 

Ki.ic;i.ikler ve oldliri.ilen kopek Kuduz 

- ~- --------=------= -~----- - - --------

CUMHURIYET 

Bibliyografya · 
' . ' . 

Y eni Okulun Ders 
Vasitalartndan Gazete 

Devlet Bastmevi • lstanbut 1937 
Fiatt 25 kuru§ 

i§te gi.indelik bir gazetenin bibliyog -
rafya si.itununda memnuniyetle bahse 
deger bir kitab: Yeni okulun ders vasi
talarmdan gazete. 

Klilti.ir Bakanhg1 tarafmdan ilk okul 
ogretmenleri ic;in ktlavuz olarak ne~re
dilen bu kitabm miiellifi ilk Tednsat 
Mi.ifetti§lerinden Muvaffak Uyamkhr. 

Mi.iellif, eserini haztrlamak ic;in sar -
fetti gi gayreti kitabmm on sozlindeki 
§U satlrlarla anlatiyor: cBu kitab iki 
sene muntazaman gazete okumanm ve 
resimlerini kesip muhtelif mevzulara 
gore ay1rmamn mahsuliidiir. iki sene 
tedrisatta gazeteden istifade meselesi 
etrafmda zaman zaman dogan fikirleri 
ve yerle~en kanaatleri kaydettim. Bu 
miiddet ic;inde bunlardan degi.§enler da
ba viizuh kesbedenler oldu .• 

Kitab tam manasile bir rehber olmak 
meziyetlerini haizdir. ic;inde her madde 
ile alakadar ana fikirler iizerinde du -
rulmu§, one siiri.ilen iddialarm istinad 
ettigi terbiyevi prensipler ktsaca, fakat 
esash olarak izah edilmi~tir. ~i.inkii cher 
vas1ta gibi gazetenin de kullanmastm 
bilmek laz1mdlr. Gazete gibi her sevi
yede insana bir irfan vas1tas1 olmak 
k1ymetinde olan bir fikir mahsuli.inii 
mektebde kullamrken onun istimaline 
aid bi.itiin teferruab esash olarak kav • 
ram1~ olmak icab eder.~ 

Kitab, bir methalle alti ktsma ayrtl -
m1~tir. Methalde ders vas1talanmn ter
biye ve tedris i§inde mevkii anlattlmak
tadtr. Birinci kJStm bir terbiye ve in -
k1lab orgam olan gazeteye; ikinci klSlm 
gazete anketine; i.ic;iinci.i ktsim tedrisat
ta gazeteden istifadeye; dordi.incii kt -
s1m toplama ve tasnif i§ine; be§inci kt
sim gazete parc;alarma miistenid bir 
toplu tedris tecri.ibesine; altmc1 k1s1m 
mekteblerimizde gazetelerden nastl is
tifade olunduguna dairdir. 

Bi.iti.in bunlar o kadar gi.izel ki, ay -
nca soyliyecek bir §ey bulamiyoruz. 
Yalmz acaba gene muallimlere kolayllk 
olmak iizere burada biraz da umumi o
larak gazeteden, bizdeki ilk gazeteler • 
den ve ilk c;ocuk gazetelerinden bahse • 
den bir bahis ilave etmek ve bu suret
le de c;ocuklara kendilerini faydalandt
ran bu vas1ta hakkmda da toplu bir ma
lCunat vermek imkamm temin yerinde 
olmaz mtydi? 

Bu miilahazadan sonra sozii gene miiel 
lif Muvaffak Uyamga buaktyorum: cBu 
kitabm vii.cud bulmast i~in bana bir yl
gm malzeme veren Ti.irk matbuatma da 
burada saygt ve te§ekki.irlerimi arzet -
mek isterim., 

Biz de eserden bahsederek kendisine 
bilmukabele te§ekkiir borcumuzu odi -
yelim. 

Karabiike giden lngiliz 
miihendisleri 

Karabi.ik fabrikalarmda c;ah§mak uze
re gelecegini yazdi~Imiz dort !ngiliz 
mi.ihendisi daha gelmi§tir. Miihendisler 
ak~am trenile Ankaraya hareket etmi§
lerdir. 
Ticaret Odasi raportorliigii 

Ticaret ve Sanayi Odasmda yeni bir 
deniz ticaret raportoli.igi.i ihdas edilme
sine karar verilmi§tir. Bundan evvelki 
deniz ticaret raportori.i miltekaid kal • 
yon kaptam Ali R1za rahats1zhgi dolayt
sile Odadan aynlmt§ti. 6~rendigimize 
gore yeni raportorli.ige de yeni te~ai.id 
olmu§ deniz zabitlerinden biri taym e
dilmek ilzeredir. ...... 

Zahire Borsasmda diinkii 
vaziyet 

Diin istanbula rnemleketln rnuhtelit yer· 
Ierinden 795 ton bu~day, 30 ton c;avdar, 23 
ton arpa, 90 1/ 2 ton un, 120 ton miSir, 56 
ton razmol, 37 ton nohud, 15 ton peynlr, 
17 ton kru?ar ve 7 1/2 ton de. tlftlk gelml1!· 
tir. istanbuldan harice 34 1/ 2 ton tiftik, 
367 ton razmol, 21 1/2 ton un, 99 ton ke
pek ve 2 ton da lc; fmdik gonder!l~tlr. 

Diin istanbul Borsasmda §U fiatta sa
tJ~lar olmu§tur: 

Yumu§ak bugday kllosu 6,09 kuru~tan 
6,30 kuru§a kadar, sert bu~de.y 6 kuru~tan 
6,15 kuru§a kadar, arpa 3,32 kuru§tan 4 
kuru§a kadar, c;avdar 4,12 1/2 kuru§tan 
4,13 kuru~a kadar, sari miSir 4,27 kuru~
tan 4 30 kuru§a ke.dar, yulaf 4,07 1/2 ku -
ru~. ;usarn 15,30 kuru~. Kastamonu tiftigl 
122 kurul;;. goz yunii 70 kuru11, beyaz pey
nlr 25 kuru~tan 27,30 kuru~a ke.dar, ka§ar 
peynlri 43,20 kuru§tan 50 kuru~a. kadar. 

Diin yabanc1 borsalarda ~u fiatta alivre 
satJ§lar olmu§tur : 

Bul!;day kllosu 5,12 kuru§tan 5,88 kuru§a 
kadar, arpa 4,21 kuru§, miSir 3,68 kuru~. 
ketentohumu 8 kuru§ ve ic; fmdlk 94,41 
kuru§. 

PARiS • 
Sergisindeo 14 TPmmu-z $t'nlikleri 

NATTA'nm seyahatlerinden 
1 TEMMUZDA 

hareket edecek ilk grup, bu 
egJenceleri sabahlara kadar 

doya doya gorebilecektir. 
Acele kaydolunuz. 

30 TE MMUZDA 
hareket edecek biiyiik seyahat 

i~in yerler azalmJ~tJr. 
Miiracaat : Beyoglu NATT A 

Telefon : 44914 

TA YY ARE PiY ANGOSU 
Ke§ide diin ba§ladi, bii
yiik ikramiye ~Ikmad1 

18072 numara 10 bin lira kazand1 
Tayyare piyangosunun haziran ke§i

desi di.in Beyoglunda Asri sinemada c;e
kilmege ba§lanmi§hr. Bu ke§idenin en 
bi.iyi.ik ikramiyesi olan 40 bin lira di.in 
<;Ikmami§hr. Ke§ideye bugi.in de devam 
edilecektir. Di.in ikramiye kazanan nu
maralar s1ra tertibile a ~ag1dad1r: 

10 bin lira 

18072 
3 bin lira 

2991 12266 
1000 lira 

'36891 37429 ... 

500 lira 
432 946 1163 1881 1950 3885 

6378 6989 11946 15463 17392 18934 
18938 22097 28156 31295 31770 32999 
35932 37043 37243 

200 lira 
2900 3614 4297 4893 5850 6387 
6447 8786 11204 12112 13088 13735 

16795 18193 18071 19186 19784 23832 
25304 26996 27444 28205 28297 29949 
30129 33754 34477 35016 38673 38897 
39828 

100 lira 
1025 1635 2867 3672 3861 6617 
9611 9736 10598 11013 11497 11931 

12431 14617 15104 15686 15790 16298 
16475 16604 16980 17926 18388 19099 
19797 21040 21675 23307 23316 24116 
24480 25458 25499 27177 27773 28440 
28546 29185 30049 31231 31531 31756 
33432 35405 36784 37779 38124 

50 lira 
534 649 725 730 832 981 

1038 1053 1081 1165 1249 2051 
2099 2108 2227 2961 3038 3190 
3246 3463 3757 3759 4017 4121 
4411 4526 4763 4772 5497 5517 
5865 6166 6428 6644 6648 6691 
7442 7598 7748 7800 7933 8311 
8551 8557 8810 9063 9484 9543 
9697 9789 9859 10351 10430 10501 

10703 10716 10825 10953 11009 11196 
11331 11371 11416 11454 11730 11797 
12085 12379 12414 12483 12993 13146 
13414 13505 14139 14159 14304 14330 
14396 14553 15042 15205 15509 15680 
15682 15724 15818 15826 15892 16050 
16215 16365 16630 17710 18173 18364 
18436 18577 18735 19058 19162 19319 
19501 19967 20009 20181 20347 21071 
21162 21196 21350 21614 21719 21795 
21839 22113 22204 22279 22312 22745 
22769 22857 23001 23096 23211 23421 

23467 23700 23816 23920 23963 24855 
25164 25218 25694 25909 26397 26679 
26684 26769 26924 27058 27221 27265 
27308 27312 27376 27725 27786 27841 
27902 27973 28103 28134 28254 28283 
28447 28545 28698 28924 28984 29387 
29408 29907 30009 30082 30218 30299 
30767 31181 31668 31823 31960 32305 
32334 32452 32695 32675 33095 33213 
33291 33819 33949 34335 34559 35042 
35061 35184 35185 35340 35638 35886 
35957 36452 36497 36525 36534 37319 
37439 38100 38795 38876 38880 38955 
39014 39554 39615 39637 39659 39841 

30 lira 
49 122 654 727 843 1130 

1208 1517 1745 1776 2111 2266 
2317 2434 2437 2496 2127 2739 
2842 2915 3080 3117 3189 3264 
3700 4002 4077 4344 4403 4792 
5094 5129 5211 5339 5515 5636 
5861 6067 6100 6148 6190 6358 
6442 6755 7081 7155 7207 7536 
7629 7661 7683 7795 8305 8432 
8779 8797 8890 9234 9402 9576 
9927 9953 10129 10154 11173 11456 

11656 11815 11881 12020 12197 12233 
12396 12858 13171 13194 13495 13509 
13773 13919 13956 13961 14324 14517 
14556 14586 14690 14743 14754 14843 
14945 15213 15296 15611 15789 16107 
16673 16707 16719 16772 16796 16863 
16866 17147 17180 17224 17239 17405 
17565 17588 17732 17758 17900 18101 
18283 18561 18642 18664 18669 18706 
18801 18828 18877 18884 18965 18971 
19009 19021 19256 19383 19441 19492 
19551 19623 19675 19916 20112 20226 
20324 20420 20434 20598 20689 20787 
20879 21020 21336 21459 21681 21711 
21778 21798 21909 22074 22228 22472 
22647 22756 22802 23237 23355 23387 
23532 23533 23534 23£66 24430 24446 
24449 24488 24526 24588 24679 24809 
25149 25228 25286 25290 25346 25400 
25610 25628 25644 25867 26211 26305 
26355 26550 26601 26676 26705 26834 
26860 26871 26898 26948 27336 27367 
27541 27669 27713 27809 28160 28324 
28351 28630 28708 28938 29164 29379 
29421 29547 29829 29838 29979 30050 
30201 30602 30641 30694 30704 30783 
30948 31088 31098 31121 31370 31573 
31751 31913 32020 32095 32252 32351 
32371 32811 32828 32885 33008 33157 
33622 33743 33904 34209 34278 34358 
34365 34370 34556 34704 34763 34897 
35146 35261 35561 35813 36202 36329 
36601 36618 36641 36659 36970 37355 
37505 37540 37969 38025 38073 38293 
38309 38334 38675 38887 39053 39191 
39315 39380 39549 39621 39687 39846 
39968 39981 

Napolyon ve Kontes Walevska 

Holivudda ba§ rolleri Greta Garbo ile Charles Boyer'in oynamakta ol • 
dugu muhim bir film ~evrilmektedir. Bu filmin ismi Napolyon ve Kontes Wa

levskadir. Mevzuu Napolyonun Polonyali Kontesle gec;irdigi a~k macerasm1 
tasvir etmektedir. Yukar1ki resim Napolyonun bir barb donu~ii Kontes Wa
levska ile mi.iH1kabm gi:istermektedir. 
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Bahk tutan k1zlar miisabakasi -

( Bu ak$amki prograri) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 MY~~ 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyati - 1\0 
SON - 18,30 plakla daiiS musik.lsi - 19, n 
konferans: Dr. Selim Ahmed taraf1nda. 
(SITMA) - 20,00 Fas1l saz heyeti - 20,30 ~; 
mer Rtza tarafmdan arabca .sOylev - 20, 
Fas11 sa.z heyeti (Saat ayan> - 21,15 OR j 
KESTRA - 22,15 Ajans ve Borsa haberler 
ve ertesi giiniin programi • 22,30 plakl~ 
sololar, o pera ve operet par!falarl - 23,0 
SON. 

VIYANA: 
17,40 kar~1k yaym - 19,Q5 ev muslk!Sif~ 

ogrenelim! - 19,35 OPERA YAYINI: Dl" 
WALKURE • 24,05 haberler - 24,10 MAN· 
DOLIN KONSERi. 

BERLiN: 
17,05 MUSOO - 19,05 NEFESLi SAZ~ 

ORKESTRASI - 20,05 giiniin akisler!-20,2~ 
ODA MUS±Kisi - 21,05 haberler - 21,1 
~ARKILAR - 23,05 hava, haberler, spor • 
23,35 DANS MUSiKiSi. 
PE~TE: 

18,05 ORKESTRA KONSERI - 19,25 ko~· 
rerans • 19,55 HALK MUs:tKisi _ 21,15 ro• 
portaj, kan§Ik yaym, haberler, hava - 23,15 
CAZBAND TAKIMI - 24,20 QiNGENE oR· 
KESTRASI - 1,10 son haberler. 

BUKR.F.§; 
18,05 ASKER! BANDO - 19,05 konu~!Jl&o 

hava, gramofon, konferaiiS - 20,25 RUME~ 
~ARKILARI - 21,05 mektub kutusu • 21,2 
DANS HAVALARI - 22,35 haberler, haVllo 
ve saire - 22,50 GECE KONSERi - 23,50 
haberler. 

BELGRAD: 
18,25 PiYANO KONSERi - 18,55 gra!Jl.O '" 

!on - 19,35 ~ARKILAR - 20,35 ulusal ya • 
ym - 21 ,05 KONSER - 21,35 SAN'ATK!Jl.• 
LAR GECESi - 23,05 haberler, gramofon .. 
23,40 MUSIKI • 24,05 DANS MUSiKISI· 

LONDRA: 
18,05 c;ocuklann zamam - 19,05 kar~Il' 

yaym - 20,05 hava, haberler ve saire-20,35 
ORKESTRA KONSERi - 21,05 tarihi blka" 
ye - 22,05 ORKESTRA KONSERI - 23,05 
hava, haberler, spor ve saire - 23,30 DANS 
ORKESTRASI. 

PARIS [P.T.T.]: 
17,35 KONSER - 19,35 haberler • 20,05 

KONSER • 20,28 hava, haberler - 21,05 
EOLENCELi YAYIN - 21,35 facia - 23,35 
haberler, gramofon, hava - 24,10 o.ANS 
MUSIKiSi. 

ROMA: : 
18,20 DANS MUSiKisi - 18,55 kari~ll> 

yaym - 21,45 KARI§IK MUSIKi • 22,05 
OPERA YAYINI: KOVANQINA, sonra 1,35 e 
kadar DANS MUSIKisi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtellf serntlerlnde 

nobet<;i olan eczaneler §unlardtr: 
istanbul cihetlndekller: 
Emlnoniinde (Mehmed KS.zun), Beyazid• 

da (Asador), K\i!fukpazarda (Necat1 Ah -
med), Eyiibsultanda (Mustafa ArlfJ, ~eh· 
reminlnde (HamdD, Karagiimriikte (Arif>, 
Samatyada (Ridvan), §ehzadebru?mda. 
(Hamd1), Aksarayda (~eref), Fenerde (Hti.· 
sameddin), Alemdarda (Ali RIZa), Bak1r• 
koyde <Merkez>. 

Beyoi1;lu cihetindekller: 
istikHi.l caddesinde (Della Sud a), Tepe· 

bru?mda (Kinyoli), Karakoyde (Hiiseyin 
Hiisnu), Taksimde (Limonciyan), ~l§lide 
(Asim), Kasunpa~ada (Miieyyed), HaskliY· 
de (Nesim Aseo), Be~ikta§ta. (Siileyman 
Receb), Sariyerde (Nuri). 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakller: 
Uskiida.rda <imrahor), Kadikoyiinde pa· 

zaryolunda (Rifat), Biiyiikadada. (~inasl 
R1za), Heybelide (Halk). r------· .. 
Miirebbiye arantyor 

On ve yedi ya§larmda iki c;ocuga 
ingilizce ogretecek, bakacak ve on
larla gezip dola~abilecek iyi refe· 
ransh bir mi.irebbiyeye ihtiyac var
dlr. Mektubla veya §ifahen Cum
huriyet gazetesi idaresine miira
caat olunur. 

Nikah toreni 
General Hi.iseyin Hi.isnii. torunu sa· 

b1k Bern maslahatgazan l;)ilkri.i Karsan 
klZl Ezher Karsanla inhisarlar idaresi 
tuti.in eksperlerinden Kemal Dirinin ni· 
kah torenleri di.in Beyoglu Belediye da· 
iresinde icra kllmml§tlr. Gene evlilere 
saadetler dileriz. 

Te,ekkiir 
9/6/937 ~ar§amba gi.ini.i uzun zaman • 

danberi ~ektigi hastahktan kurtulam1 • 
yarak vefat eden c;atalcamn Yass1viran 
koyi.inden Molla Rifat ogullarmdan ve 
Akpmar ~iftligi sahibi Nazmi Akpmann 
bi.iyi.ik karde§i ismet Akc;apmarm ce • 
naze merasiminde bulunarak kederimi
ze i~tirak eden saygt deger Had1mkoy 
mevkii mi.istahkem Generaline ve biltiln 
tamd1klara te~ekkiirlerimizi sunanz. 

K1z1: Ulviye Akc;apmar, merhumun 
e§i: Ya§ar ismet Akc;apmar, Akpmar 

~iftligi sahibi Nazmi Akpmar 

AFYONDA 
A. ~ere£ Ayydd1z Kitabevl 

Cumhuriyet Gazetesinin, mekteb 
kitablan, pul. Tayyare biletleri ve 
biiti.in gazete ve mecmualarm tev
zi yeridir. Hi.ikumet caddesi No. 1 

Oskiidar Hale sinemaai 
SEVi~ME~ ARZUSU 
MARLEN DiETRi~ 

T~ 
N 

Bitmeyen 1ztuab 
A ME ve ilaveten 

A hergiin 2,30 da 

Kaliforniyada · En c;ok bahk tutan kizlar krali~esh musaba~asi_yapil .. - N s, A~k ve olum 
m1~ ve yanm saatte 18 kilo bahk yakalamaga muv~ffak olan M1s P1tel mu·-·----~-~~~ 
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Benzin fiatlar1nda 
ihtikir yap1hyor 

Beledi ye tetkikat~ bu neticeyi verdi 

Be, senede 
Memleket 

kasden 45 kuru, zam yapdd1. 
hiiku-

met in 
meselesi 

miidahale 
olan bu vaziyete 

etmesi beklenilmektedir 

Benzin fiatlanndaki yiikseli§ iizerin -
de alakadar makamlar tetkiklere ba§la • 
ll'lt§lardtr. ;;oforler ve taksi sahibleri $o
forler cemiyetine miiracaatle bu yersiz 
~e sebebsiz yiikseli§in izalesini istemi§ -
lerdir. $oforler cemiyeti Ticaret Odast· 
na rnuracaat etmege karar vermi§tir. 

Diger taraftan Ticaret Odast da ben
~inin yiikseli§ sebebleri hakkmda tetkikat 
hprnaktadtr. Oda yiikseli§ sebeblerini 
~renmek ic;in tabil kumpanyalarqan ve 
A.rnerika ile Romanyadan malumat isti
Yecektir. F akat biitiin diinya petrol ve 
benzin piyasast ayni kumpanyalar elinde 
oiduguna gore verilecek cevabm ne ola · 
cagtm kestirmek §imdiden miimkiin ol -
ll'laktadtr. 

Benzinin §i§esi • yani iict buc;uk litresi -
&on be§ sene i~Yinde 45 kuru§ birden yiik· 
&ehni§tir. Bundan evvelki yiikselmeler
de de uzun uzun tetkikler yaptlmt§, ra • 
~orlar hamlanmt§, fakat fiatlar bir san • 
tirn bile ucuzlamamt§, ve Odantn diinya
btn dort tara fmdan sordugu suallere 
(dtinya piyasasmm yiikselmesi dolayt • 
aile) cevabt verilmi§tir. 

Diger taraftan Belediye !kttsad mii -
diirliigii de meseleyi ehemmiyetle ele al
mt§hr. Fa kat mevzu biitiin memleketi a
lakadar ettigi ictin hiikumetin mildaha -
lesi beklenmektedir. 

Kumpanyalann benzin fiatlan dii§iin
ciye kadar ve dii§tiigil stralarda daha ne 
gibi hareketlerde bulunacaklan merak e
dilmektedir. 
Belediye iktrsad miidiirliigiiniin 

karart 
Belediye lkosad mtidiirliigii tarafm -

dan benzin ve petrol fiatlan iizerinde 
yaptlmakta olan tetkikat bitmi§, bu hu -
susta hazulanan raper diin Belediye ri· 
yaseti makamma verilmi§tir. Raper ma
kamca gozden gec;irilmektedir. T etkikat 
neticesinde benzin ve petrol fiatlannda 
ihtikar oldugu kanaati elde edilmi§tir. Fi
atlann indirilmesi ic;n tedbirler almacak
br. 

lzmirde miicadele 
fzmir 11 (Hususi) - lzmirde ben

zin ihtikarile §iddetli bir miicadele ba§· 
ladt. Bir sahel diikkanmda ciirmii me§· 
hud yaptlarak mahkemeye verildi. 
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Yurdda biiyiik bir demir 
ha vzas1 meydana ~1kt1 

lBa~tarat~ 1 tncf sahlfedeJ 

)'ar biit~e miizakereleri strasmda Medise 
esasen mufassal beyanatta bulunmu§tu. 
1300 metroya giden biiyiik sondajdan 
Sarfmazar edilerek Hirmiste ikinci son -
daj yaptlmt§ ve 250 metro derinlikten 
~tkanlan ta§larda petrol s1zmttlan go -
tiilmii§tiir. 

Sondajda 200 metroda miihim miktar
da kabili i§tial gaze tesadiif edildiginden 
aondaj makinesi §imdi bu gazle i~letil -
lnektedir. Bu vaziyetin §imdiki halde ti
cari bir k1ymeti yoksa da ameliyatm ye
rinde oldugunu ve petrollu arazi dahi · 
Iinde bulunuldugunu gostermesi itibarile 
lkttsad Vekaleti te§kilatmm yeni bir tek· 
nik muvaffakiyeti addedilmektedir. Zira 
zniimasil ara§hrmalarda bazan 30 uncu 
sondajda raslanan bu tezahiirata ikinci 
sondajda raslanmi§ ve timid verrni§tir. 

Maden servetimizden istifade sahasm· 
da ayn bir miijde olarak gelen bir ha • 
berde muazzam Morgol baku maden • 
lerinde harab edilen tesisatm yeniden ku
:rulmasma dair c;ah§malardtr. lngiliz ba· 
ktr firmalanndan celbedilmi§ olan iki 
lniitehass1s mahallindeki tetkikleri bitir -
lni§ler ve tesisat projelerini haztrlamaga 
ba§lamt§lardu. Memleketimizde maden 
lnevzuu iizerinde Zonguldak havzasm 
dan sonra en biiyiik ve miihim tesisatm 
Morgolda yaptlacagl anla~thyor. Bu s~
hadan senede 600 ton baku istihsal edl· 
lecektir. Gene bu civardaki Kovarshan 
bakn madeni tesisatmdan da ay sonunda 
ilk defa saf baktr akJttmlacaktu. Bura -
dan senede 2500 ton saf baku istihsal e-

dil ecektir. 

Fas Sultani Fransaya geliyor 
Paris 11 (A.A.) - Fas Sultam 7 

temmuzda Rabat'tan aynlarak seyahat· 
te bulunmak iizere Fransaya gelecek • 
tir. 

Vali • Hiiseyin Cahid 
Yal~1n davas1 

[Bagtarafl 1 tnct sahtfedel 

gma dair gel en evrak okundu. V a linin 
Vekili N ecati Hiiseyin Cahidin Elaziz 
mahkemesince 6 ay hapse mahkum edil
digini ve mahkemeden, buna dair mahkfi
miyetinin kesbi kat'iyet edip etmediginin 
tahkikini istedi. Fa kat buna liizum go -
riilmedi. 

1ddianamede Ak§am gazetesinde Ak
§amdan ak§ama siitunundaki «Biriken pa
ra» ba§hkh yazmm Hiiseyin Cahid ta~a· 
fmdan Ak§amc1 remzi ile yazt!dtgmda te
reddiid hast) olmadtgt zikredilerek !stan
bul Valisinin bu yaztya verdigi cevabda ki 
hkralann hata te§kil ettigini ve her iki 
tarafm kar§thkh olarak yekdigerini hal
km husumetine maruz ktlacak, namus ve 
haysiyetlerine dokunacak suretle tahrik 
edilmi§ olduklan sebebile matbuat ka -
nununun 27 nci maddesinin I inci fikra
st nam1 miistearla yaztlan yaztlardan do
lay! Hiiseyin Cahide ceza tayinine ma · 
hal olmadtgm1, yalmz Ak§am gazetesin
de Biriken Para ba§hkh yazmm inti§a • 
rma sebebiyet veren ne§riyat miidiirii E
nis T ahsininin ceza kanununun 65 inci 
ve 482 nci maddesinin son ftkras1 muci
bince cezal andmlmasmt, !stanbul Valisi 
Muhiddin Ostiindagm Tiirk ceza kanu
nunun 482 nci maddesi ve diger SufYIU · 
lardan Refik Ahmed, Ali Ekrem, Selim 
Ragtbm Tiirk ceza kanununun 65 inci 
ve 482 nci maddelerine gore cezaland1 · 
nlmastm ancak, Muhiddin Ostiindagtn 
bu yazlSlmn yaZIImasma Hiiselin Cahiditl 
hakstz hareketi sebebiyet vermi~ oldugun
dan Turk ceza kanununun 485 inci mad
desinin son ftkrast mucibince V ali ve Be
lcdiye Reisi Ostiindagla SU!; ortaklan .. 
mn cezalannm tamamen iskatma karar 
verilmesini istedi. 

Mahkeme miidafaanm yaptlmast tc;m 
22 haziran sah giiniine talik edildi. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 99 

BiZ iNSANLAR 
"=========== Yazan: Peyami Safa ='~ 

Biitiin vilcudile ruhunda, hangisinden hrlat1p att1: 
otekine vurdugunu kestiremedigi bir al- - Hi!; ic;memege bile c;ah§acagun, 
lakbullak olu§ vardt. Biiyiik bir korku, dedi. 
bir c;arpmh ve titre me duyuyordu. Yii- Y ahya dogru yiiriidiiler. 
ziine kan doldugunu da anladt. Durdu. Orhan ktzm gec;en seferki baytlmasma 
lntizamstz nefes altyordu. ima ederek: 

Vedia da durdu ve onun elini tuttu: - Bu sefer de bana oldu, dedi. 
- N eniz var ~ V edia ilk defa olarak ona samimi hi-
- Heyecan. tab etti: 
Orhan sahile ko~tu, igildi ve yuzune - Gec;ti mi Orhan? 

deniz suyu attt. Arkasmdan gelen Vedi- Gogsiinde biiyiik bir sevincin ferahhgt 
anm endi~eli sesini duyuyordu: peyda clan Orban: 

- c;ok mu rahatstzstmz? - hte ~imdi gec;ti, dedi. 
Orhan dogruldu: Ve klZln elini tuttu. 
- Haytr! dedi. Agtr ag1r yiiriiyorlardt. 
Fa kat yere uzanmak istiyecek kadar Orhan mmldandt: 

\'i.icudiinde bir takatsizlik duyuyordu. - c;ok mes'udum. 
«N e oldu ban a? c;ok mu sigara ic;tim ~>> - Beni korkuttunuz. 
diye dii§iindii ve bu suale yiiksek sesle Y almm bahc;e kapmna geldikleri za-
cevab verdi: man Orhan aynlmak ic;in durdu. EtrafJ-

- <;ok sigara ic;tim. na bakh ve kollarmt actarak VediayJ tek-
Vedia onun kolunu tuttu: . rar kucakladt. Fa kat deminki biiyiik kor· 
- Sahi, dedi, ctok tc;1yorsunuz. Be- kunun dogmak iizere oldugu vehmi ic;in· 

nim hatmm ic;in azaltmaz mtsmtd de idi. Ktzt alnmdan optii ve aynldt. 
Or han tabakasmt c;tkardt ve denize Y olda kendi kendine bu zafm nere • 

CUMHURIYET _____________________ , ___ 
• 
lkt1sadi hare"A~etler 

iki giindenberi Bulgar kooperatifleri 
Sofyada senelik umum kongrelerinl ak
detmi§ bulunmaktad1r. Memhtketimlz.. 
de kooperatif~ilige c;ok biiyiik bir ehem
miyet atfedildigi ~u zamanlarda, Bulgar 
kooperatifc;iligi hakkmda baz1 malfunat 
vermegi faydah goriiyorum. 

Bulgaristanda bugiin tam 5064 koope
ratif vardtr. Bu kooperatiflerin 887,613 
azast, 20,020,236,000 leva aktifi (bizim 
para ile (320,000,000 lira) ve o kadar da 
pasif vardtr. Kooperatiflerin kendi ser
mayeleri 3,621,041,000 leva (bizim para 
ile 60 milyon lira) ve kendilerine tevdi 
edilmi§ bulunan meduat da 3,376,920,000 
leva (bizim para ile 54 milyon lira) dll'. 

Bu kooperatifler §U gruplara mensub
dur: 

1 - $ehir kredi kooperatifleri yani 
halk bankalart. Bunlann adedi 305 tir. 
Aza yekfinlan 204,500, kendi sermaye • 
Ieri 943,000,000 leva ve mevduatlart da 
2,442,000,000 leva (bizim para ile 40 mil
yon lira) dtr. 

2 - Koy kredi kooperatifleri: Bunla
rm adedi 61 dir. Aza yekunlan 165 
bin, kendi sermayeleri 542 milyon leva 
ve mevduatlart da 530 milyon levad1r. 

3 - Koy sat1~ kooperatifleri: Bunlann 
adedi 1600 diir. Aza yekfinlan 200 bin
dir. Bunlardan maada Bulgaristanda' bir 
c;ok istihlak, sigorta, umumi miibayaa, 
peynircilik, bagcthk, ormanlan i§letme 
ve muhtelif istihsal kooperatifleri var
dtr. 

Kooperatifler Bulgar iktlsadiyatnnn 
her sahasmda ~ok miihim roller oyna
maktadtr. Bugiin Bulgaristamn ikttsa
di hayab kat'iyyen kooperatifsiz tasav
vur olunamaz. Kooperatif §ekli bu ha -
yata o kadar fazla niifuz etmi§ ve bu 
hayatta o kadar biiyiik bir amil olmu§
tur. Mesela Bulgaristanda biitiin mev
duatm yiizde yirmi alttsl ve verilen kre
dilerin de yiizde yirmi dokuzu koope -
ratiflere isabet etmektedir. Harice iiziim 
ihracmm yiizde on iir;iinii, domates ihra
cmm yiizde on ikisini, ceviz ihracm1n 
yiizde altlSlm, kuru erik ihracmm yi.iz
de yirmi dokuzunu ve yumurta ~hrac1 • 
mn da yiizde dokuzunu kooperatifler 
yapmaktadtr. 

Bu suretle Bulgar mustahsili istihsal 
ettigi mala en yiiksek fiat almakta, Bul
gar miistehliki istihlak ettigi maim en 
ucuzunu istihlak etmekte ve hUkumet 
de bundan en biiyiik faydalan gormek
tedir. 

M. TEZEL 

Fransada i§sizler azahyor 
Paris 11 (A.A.) - hsizlik hak • 

kmdaki son istatistikler, i~sizler miktan· 
nm 340.062 oldugunu gostermektedir. 

Get;en sene ayni devrede i§sizlerin 
miktan 417.786 ya balig bulunuy.,2rdu. 

Amerika hiikumetinin 
masraflar1 

Va§ington 11 (A.A.) - Resmen te· 
yid olunduguna gore, daha §imdiden hii
kumetin senelik masrafl 7 milyar dolan 
gefYmi~ bulunuyor. 

Japon parlamentosunun fev· 
kalade toplanhs1 

Tokyo 11 (A.A.) - Japon par
lamentosunun fevkalade toplantismm 
23 temmuzda ac;tlmast teeyyi.id et· 
mi§ ve lmparator, bu husustaki e
mirnameyi imzalamt~hr. Hiikumet, par
lamentoya sabtk parlamento tarafmdan 
miizakere edilmemi§ olan birc;ok kanun 
projelerini tevdi edecektir. 

Siyasl mehafil, bu icttimal nikbinlikle 
telakki eylemektedir. Maamafih, gaze • 
teler, bii~t;e taleblerinin fazlala§mast do· 
layJsile bazt giidiiklerin meydana cttka
cagmt sanmaktadtr. 

den geldigini dii§iiniiyordu: «Viicudiim
den mi? dedi, nem var~ Kalbim mi bo· 
zuk? MiitehasSJSa mt gideyim ~ Ne mii· 
nasebetsiz buhran gec;irdim1 Ne diyor· 
dum ona? Belki ihtiYarltgtmrzda bugiinii 
sizinle beraber hatrrlryacag1z! lc;imizde 
istikbali goren, bir ko§ede sak!t, yiizii 
karanhga kan§ml§ bir kahin var da, bii· 
yii c;anagmi salhyor, biitiin ruhumuzu ve 
viicudiimiizii samyor ve bOylece bize 
fena aktbetleri mi haber veriyor ?» 

Orhan dii§iindii: «Bun a bir kalb has· 
tast olmayt tercih ederim.» Ve elini gog
siine gotiirdii. Ag1r agtr yiiriiyordu. 

Mektebde yataga girdigi zaman gog
siiniin ic;inde hala bir asayi§sizlik vardt. 
Ugursuz ve gizli bir hareketin ag1r §lip· 
hesi kalbinin etrafmt ~eviriyordu. Y or
gam karnma kadar acth ve gene rahat e
demedi. 

Dogrulup oturdu. V ediaya aid son in
ttbalanndan gel en biiyiik haz, ona' vilcu
diinii unutturuyordu. 

Avcunu yiiziinden gec;irdi. Alntnda 
soguk bir ter v~rd1. 

Dii§iindil: «lki §ey muhakkak: Ben 
hastay1m ve bu ktzt seviyorum.» 

VII 
A 

•7 mart 1922 • Yah, gece• 
«$imdi Orhandan aynldtm. Or han! 

Mouroe'da 
kanb 

barikadlar kuruldu ve 
~arpifmalar oldu 

Kadm amelelerle polis arasmda miicadele 

Monroe «Michigan» 11 (A.A.) -~ Grevciler, tugla ve saire e§ya atmak su· 
20 si kadtn olmak iizere 120 grevcinin retile mukabelede bulunmu~lardtr. 
Newton Steel Company fabrikas1 oniin- 3 • 4 dakika mukavemetten sonra 
de vilcude getirmi§ olduklan barikadlara grevciler, mevkilerini terketmi§lerdir. Se
kar§t tiifek, rovelver ve gozya§l doktiirii- kiz ki§i yaralanml§ ve 15 ki~i de gazle 
cii gaz bombalarile mi.isellah 200 polis zehirlenmi§tir. Barikadlan viicude geti -
memuru tarafmdan bir taarruz icra edil • ren 7 otomobil polis memurlan tarafm -
mittir. Polis memurlan, ip ve halatlar, dan civardaki nehre ahlmJ§hr. F abrika
masalar, malar, otomobiller ve saire ile nm methali ar;IImt§ oldugundan greve i§· 
vilcude getirilmi§ olan barikadlar iizerine tirak etmemi§ olan 800 amele tekrar i§· 
gozya§t doktiiriicii gazler stkmt§lardtr. lerine ba§laml§t:r. 
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Rusyada tevkif edilen 8 generalin muhakemesi 
[Ba~tarafl 1 tnct saht/ecleJ 

gunculuk faaliyeti yapmakta idiler. Bun
lann hedefini, Sovyetler Birliginde biiyiik 
arazi sahibleri ve kapitalistler rejiminin 
yeniden tesisine yardtm etmek, te~kil ey· 
lemekteydi. 

Biitiin suc;lular, kendilerine isnad edilen 
suc;lan tamamile itiraf etmi~lerdir. 

Dava, bugiin, 11 haziranda, Sovyet· 
ler Birligi yiiksek divanmm hususl mahke
mesi oniinde, gizli bir celsede goriilecck
tir. 

Mahkemeye, Sovyetler Birligi yiiksek 
divam askeri mahkemesi reisi Ulrik ri -
yaset etmektedir. 

Mahkeme azalan §unlardu: 
Sovyetler Birligi miidafaa halk ko • 

miser muavini ve K!Zilordu hava kuvvet· 
Jeri 1efi Alksnis, Sovyetler Birligi Mare
§ali Budienni, Sovyetler Birligi Mare§ali 
Bluher, Klzilordu biiyiik erkamharbiye 
reisi $apo§nikov, Bielorusya askeri mm
takast kuvvetleri kumanclam Belov, ~i
mali Kafkasya asker! mmtakast kuvvet· 
Jeri kumandam Ka§irin ve Stalin'in ismini 
ta§Jyan altmc1 kazak siivari kolordusu ku· 
mandant Goriac;ev. 
Rusyada biiyiik mitingler yaptltyor 

Londra 11 (Hususi) - Bugiin Mos 
kovada ne§redilen resmi bir teblig Klll· 
lordu erkamndan sekiz ki~inin yiibek 
hiyaneti vataniye suctile itham ediler~k 
mahkemeye verildiklerini bildirmekted:r. 
Hadise ordudan gizli tutulmu~tur. Resmi 
tebligin ne§rinden evvel, bu yeni tevki • 
fattan kimsenin haberi yoktu. Suc;lulan 
muhakeme etmek iizere fevkalade bir di
vam barb te§ekkiil etmi§tir. Muhakemc· 
nin nerede cereyan ettigi malum degildir. 
Ahiren kabul edilen yeni bir kanun hii · 
kiimlerine tevfikan mahkfimlar idama 
mahkum oldugu takdirde hiikiim 24 saat 

Orhandan! Orhanm, Orhana, Orham ... 
Bu isim defterime bu gece ilk defa «bey
siz» giriyor. T erfi etti. Lay1k mt? Rii~
tiiden uzun, Bahriden daha uzun boylu. 
Dimdik bir viicud iistiinde sark1k, bic;im
siz, dii~iik bir elbise. N e fen a giyiniyor. 
Bunun i~in mi onunla salonda oturmak
tansa karanhkta gezmegi tercih ediyo· 
rt'TJl? Sosyete ic;inde beceriksiz ve dur
gun bir hali var. Salona yara§mtyor. 
Fa kat gece, ark a yolda, uzun ve sakin 
golgesi ba§kala~Iyor, giizelle§iyor. Bari· 
tona kac;an agtr ve derin bir ses. Ciddi 
bir ruh. Piyanonun kahn tonlan gibi bir 
ruh. Ak~amiizeri bir mabedin ic;i gibi lo§, 
fakat insana ferahhk veriyor. Yiizii na • 
st!? Bir tiirlii tyJce hatJrhyamiyorum. 
Rahat rahat yiiziine bakmad!m hie;. Par
c;a parc;a goziimiin online geliyor: Geni§ 
ve yuvarlak aim. Yuvarlak ve muntazam 
ctene. !nee dudakh, zeki ag1z. Karakterli 
bir burun. Kiic;:iik ve az kirpikli gozler. 
Mat bir ten. S1k ve giir siyah sac;lar. 

«Demin beni sahilde kucakladt. Bu 
iictiincii. Daha az vah§iydim. Ah§lyorum. 
Ba§tmt gogsiine koydugum nman Rii~
tiiyii dii~iindiim. Ah bu mukayeseler. Ne 
c;tktyor bunlardan? Aptalhk. Her adam
da ba§ka bir adam1 aratacak eksiklikler 
yok mu? Bunu demin on a da soyledim. 
Anhyor. Hah! hte onun ruhunun en 
acttk «trait» si: Ne soyl~rsem anhyaca-

zarfmda infaz edilecektir. 
Bu sabahki resmi tebligin ne§rind~n 

sonra Moskovada ve Sovyetler Birliginin 
diger merkezlerinde muazzam mitingler 
aktedilmi§tir. Mitinglerde nutuk irad e· 
denier hainleri tel'in ederek oliimle ce • 
zalandmlmalarml istemi~lerdir. 

Berlinin verdigi maliimat 
Berlin 1 l (Hususi) - Kllllordu er

kamndan 8 ki§i tevkif edilerek fevkalade 
askeri divantharbe tevdi edilmi§lerdir. 
Mevkuflar casusluk ve hiyanetle itham 
edilmektedirler. Moskova gazeteleri res
mi tebligi ne§retmekle iktifa ederek hir;bir 
miitalea dermeyan etmemi§lerdir. Y almz 
komiinist flrkasmm resmi na§iri efkan c
lan Pravda gazetesi daha diine kadar 
KlZilordunun en giizide erkam meyanm· 
da bulunan mevkuflan «casus, hain» di
ye tesmiye ediyor. ------Mlslr hiikiimdarlar1 1ngiliz 

hiikiimdarlarm1 ziyaret 
ettiler 

Londra 11 (Hususi) - M!Sir Kra· 
h F arukla annesi Kralic;e N azh bugiin 
Buckingham saraymda lng~ltere Kral 
ve Kralic;esini ziyaret etmi§lerdir. 
General Metaksas Y anyaya 

gidiyor 
Atina 11 (A.A.) - Ba§vekil Me

taksas, pazar giinii, tayyare ile Y anya
ya hareket edecek ve orada, mahallinde, 
Epiri alakadar eden biitiin meseleleri tet
kik eyliyecektir. 

Atina 11 (A.A.) - 13 haziran pa
zar giinii fevkalade olarak, tatil yap1l • 
mtyacak ve biitiin miiesse~cler i~liyecek
tir. Biitiin Elen memur, miistahdem ve 
i§c;ileri, bugiiniin kanm, Elen havacih
gmm takviyesine tahsis etmisl-:rdir. 

gmdan eminim. Bu -~ahath~t veri;or. 
Y anmda bir bolluk duyuyorum. Hah, 
bolluk. <;ok dogru bu, c;ok giizel: Bol· 
luk. Rii§tiiniin yanmda darahyorum. Da
kikalarca konu§amadtgtmtz oluyor. Tt • 
kamyorum. i§te §imdi buldum. Rii§tiiye 
«baktJgtm>> zaman, Orham «dinledigim» 
zaman zevk abyorum. Giildiim ~imdi. 
Biri gozlerimin, biri de kulaklanmm sev· 
gilisi. 

« Y a zavalh Bahricik ~ Onu ben mi ol· 
diirdiim ~ 

«Bir muallim I (Orhandan bahsedi -
yorum.) Nihayet bir muallim l StkmtJ 
c;eken bir adam oldugu besbelli. N am
zedler listesine nas1l girebildi ~ Hem hep· 
sinden fazla ona iimid verdim. Onu da 
m1 felakete si.iriikliyecegim ~ Hie; iyi, 
«distinguee» bir familya r;ocuguna benze
miyor. !mam efendi gibi iki dizini birbi
rine yapl§hrarak ve ayaklarml ac;arak bir 
oturu~u var. Dasdaractk bir pantalon al
tmdan koca ayaklar c;tktyor. Hie; agzmt 
actmadan boyle yirmi dakika otursa on
dan nefret ederim. Konu~urken bamba§
ka. 0 zaman hic;bir erkekte gormedigim 
bir ruh aristokrasisi meydana c;tktyor. Ki
bar bir kafa. Onunla karanhkta yiiriir
ken, uzun ve emniyetli golgesi yanmda 
kendimi bir prensin yanmda zannediyo
rum. 

<Arkasl var> 

Ben de bayddJm 
~ ubique baylardan biri, tavla za
~ n gibi benekli kostiimiiniin i~in· 

de bir kirpi bic;imi aldt, kabara 
kabara yuvarlandt, Jaleler kadar zarif ve 
gene laleler kadar muattar gene k1zm 
~amna sokuldu, kelimele§rni§ dikenlerini 
o ince ~i~ege hissettirdi, bir §eyler flSilda
di. K1z, kiibik bir kirpi ile yanyana gel
mekten tiksindi, geri geri c;ekildi: 

- Ytktl be herif, dedi, §imdi dii§iip 
baytlacagim. 

Kirpinin y1h§a yth~a verdigi cevab §U 

oldu: 
- Benim de istedigim bu degil m1 

ya? 
i&renmenin, tiksinmenin, nefretin en 

yiiksek derecesini ifade eden bir soze 
kar§t verilen §U cevaba, ne yalan soyliye
yim, ben de bay1ldim. Tiikriigii rahmet 
suyu, silleyi ok§ama saymak i§te buna 
derler. 

Bununla beraber §U baytlma sozii ba
na a$k zorile bayJ]anlan hattrlath. Bun
larm ic;inde me~hur Namtk Kemal de 
var. fsterseniz vaktayl kendisinden dinli
yelim: 

«insan olur, bir nazeninle senelerce go
rii~iir, sevmegi hatmna bile getirmez. ln
san olur, senelerce giiriip de sevmegi ha· 
tmna getirmedigi bir giizeli bir giinde se
ver. Fa kat ni~Yin bazm bir gorii~te sever, 
nic;in kimisi senelerce gorii§tiikten sonra 
ya agtr agtr, yahud defaten sevmege ba§
lar. Buralan kolay kolay anla§Ilmaz. 

«Benim nefsimde tecriibe ettigim ala
kaJar garibdi. Goziime ne aksetse sevdi
gimin kii~Yiilmii§ bir tasviri samrdtm. Bir
le~tigimiz zaman en biiyiik emelim sev
digimi memnun, fakat o emelin neticesi 
kendisini mahzun etmekti. Bu mevzu iize
rine ~ok ~eyler dinledim. Sevdigini gor
diigii gibi kar§tsmda ga§yolanlar varmt§. 
Ben bir kere bay1ldtm. Fa kat halim oy
le uzun siirmedi, r;abuk ayJld~m !» 

Namtk Kemalin ~u samimi itirafmdan 
anla§Ihyor ki a~k; vekan tam, haysiyeti 
tam, irfam tam kimesneleri dahi bayJ!ta
bilirmi§. Kur' and a bile gi.izelligin bissi 
erittigini, $UUru yele verdigini hikaye eden 
sattrlar gormiiyor muyuz? N edir o Yu
suf suresindeki yiiksek a~k tasviri?.. «A
zizi M1srm» kar!Slna a§kt yakt§hramtyan 
dedikoducu kadmlara onun tathrdJgl a§l
kane hayret o tasvirde ne kadar canh 
bir sahne oluyor?.. Ben, mevzua taallu
ku itibarile, Kur' andan bu sattrlan da 
alacag1m: 

«Sehirde bir taktm kadmlar dediler ki 
Azizin kam1 kolesini kendine rametmek 
istemi§. Bunu kendisine yakt§hramaytz. 
Kadm, bu dedikoduyu i§itince onlan r;a
gtrdi, onlerine yemi§ koydu, ellerine bl
c;ak verdi ve ans1zm Yusufu kar§tlanna 
c;tkard1. Dedikoducu kadmlar onu go
riince ga§yoldular, yemi§ kesiyoruz zan· 
nederek btc;akla ellerini kestiler ve hep 
bir ag1zdan: «Ha§a. Bu in san degil, me· 
lek !» diye bagtrdtlarl». 

Demek ki giizellik insam aktls1z btra
kabiliyor, baytltabiliyor ve ne yapt1gmt 
bilmez bir hale koyuyor. F akat bu kadar 
kahir clan giizelligin ve ondan dogan 
a§km yaphramad1gt bir§ey vardu: T er
biyeyi bozmak!.. Kaydettigimiz vesi
kalardan anla§tldJgt iizere giizel bir ka
dm, bizim Namtk Kemale baygmhk ver· 
mi§tir, glizel bir erkek clan Yusuf da bir 
diizine Mmr kadmma yemi§ yerine elle
rini kestirtecek kadar hayret a§Ilarnt§hr. 
F akat ne Kemal, ne de Yusuf, hi~ tam
madtklan bir kadmm iiniinde kirpile§erek 
di! dikenile onu baytltacak kadar terbiye· 
sizlik etmemi§lerdir. 

Sevgi yiiziinden baytlmak yerine ka
dmlan igrendirerek baytltmak Kubis
me 'in a•ka kan~hg1 giindenberi mod a 
elsa gerek!.. M. TURHAN TAN 

Merinos fabrikasmda
bir kaza 

Bursa (Husus!) - Merinos fabrikaSI 
in§aahnda yeni bir kaza olmu~tur. Bo
yahan~ lasmmda r;ah~makta olan Mu
radiyenin <;iftec;mar mahallesinde otu
ran Karacaovah Hasan oglu Ali ismin· 
de bir amele, fabrika iizerine mu§amba 
d1i§emekte iken farkma varmakstzm se
kiz metro yiiksekten ve bir menfezden 
dii~erek olmii~tiir. Miiddeiumumi Re§ad 
Tiirel tahkikat yapml§ ve ustaba§I Ha • 
sanla :;liikriiniin ve ameleden Samoelin 
ihmal ve kusurlan goriildiigiinden hep
sini mahkemeye vermi§tir. 

0 Zamanlar 
Giizide edib ismail Habibin 

1920 - 23 senelerinde yaztp !$imdi 
kitab haline getirdigi eser c;tkh. 
inkiiab tarihindc miihim ve heye· 
canh safha ve sahncleri canlandt
ran bu kitab hiitiin kiitiibhanelerde 
ve talira bayilerimizde sahhr. Ka
rilerimize hararetle tavsiye ede

riz. 



Ba1kan otomobil yan~I 
Bizden miisabakaya 
olanlar diin Atinaya 

istirak edecek 
' 

hareket ettiler 

BalkanlararasJ otomobil Rally yan§I 
diin ba§lami§hr. Balkanlar arasmda ilk 
defa olarak tertib edilen bu yan§a Tiir -
kiyeden Azize Krep, !svic;re sefareti 
memurlanndan Blo~ Yunan tebaasm -
dan Moskof'la Yunan tebaasmdan Pa-

Galata sara yin 
32 nci yddoniimii 

biiyiik Sarikirmtzddar 
bir kutlulama prog

haztrbyorlar rami 
Galatasaray kuliibii 17 ve 18 temmuz 

tarihlerinde otuz ikinci yJ!doniimiinii 
tes'id edecektir. 

Kara ve deniz §Ubelerinin i§tirakile ya
pilacak olan senelik spor bayramt §lmdi
ye kadar yap1lanlarm fevkmda olabilme
si i.;in geni~ bir faaliyet program! ham
lanmi~tir. 

Galatasaray bayrammi be§ ki§iden mii
rekkeb bir organizasyon komitesi idare 
edecektir. Komite §imdiden faaliyete gect
mi~ bulunmaktadn. 

Kara sporlan, atletizm, futbol, giire§, 
boks, basketbol ve voleybol; su sporlan 
ise kiirek, yiizme, atlama, su topu olarak 
tesbit edilmi~tir. Muhtelif miisabakalar 
i<;in ecnebi sporcular da davet edilecek
tir. 

Anadolu yakasi ath spor 
kuliibii 

Ata binmegi ve ona bak1m bilgi ve 
sevgisini ogretmek ve bu hevesi uyan
dmp arhrmak gayesile merkezi Kadl -
koyunde olmak uzere .istanbul Anadolu 
yakas1 ath spor kuliibih namile yeni bir 
kuliib t esis edilmi§tir. 

Henuz faaliyete ge!ftigi halde biiyiik 
bir ragbet goren bu kuliib, binicilik kurs 
Ian ac;mak, konferanslar tertib etmek, 
ath musabaklar yapmak i!tin tertibat al-
maktadtr. · 

lstanbulspor kuliibiiniin fev· 
kalade toplanbsi 

istanbulspor kullibii ba~kanhgmdan: 
1 - !dare heyeti gordugii llizum iize

rine kongreyi fevkalade olarak ic;timaa 
davet eder. 

2 - Kongre 26 haziran 937 cumartesi 
giinu saat 13,30 da Eminonii Halkevi sa
lonunda toplanacakhr. <;ok miihim olan 
bu kongreye biitun kuliib aza ve men -
sublarmm mutlaka gelmelerini rica e
deriz. 

~- HAC I 
\. «Cumhuriyel» in milli 

- Leyla, klZim ... Seni ikinci defa go
riiyorum. F akat asil bir ruhun, merha
metli bir kalbin oldugunu anhyorum .. 0-
nun ic;in sana rica etmege bile liizum gor
miiyorum. Y almz hatJrlatmakla iktifa 
edecegim: Bildiklerini ve §iiphelerini 
kimseye izhar etme. lc;inde sakla ... Gii -
niin birinde oglum hakkmdaki temayiiliin 
ve hissiyatmda aldanmamJ§ oldugunu, 
kendine laytk bir e§ sec;mi§ oldugunu an
hyacaksm ... 

Sami Bey dJ§an <;Ikarken, ba~ID! iki 
avcunun i<;ine almi§ alan Leylamn h1c;h 
rarak agladigmi i§itmedi. 

fki gun sonra Leylayi tekrar ziyarete 
gelen Sami Bey, onu evde bulamaymca 
Beyaz1dda bir kahvede vakit ge~irdi 
ve i.ic; kere daha geldi. Aradi: Y oktu. 
Ak§amiistii son defa merhum Ahmed 
$evket Beyin kapiSim c;alarken kar~1daki 
bir kom~u kadm kap1ya c;IktJ. 

- Beyefendi; kimi anyorsunuz efen
dim? 

Ya~a i~tirak edenler tarafmdan 
Taksim abidesine konulan c;elenk 

ve miisabtklardan Azize Krep 
hareket ederken 

c;:anof i~tirak etmi~lerdir. 
Miisabakalar haziramn on iic;iincii pa

zar giinii saat be§te Atinada bitecektir. 
Tiirkiyeden i§tirak eden miisabJklar 

diin hareketlerinden evvel T aksim abide
sine bir c;elenk koymu§lardJr. 

Diger Balkan devletlerinden miisaba
kaya i§tirak edenlerin yekunu yirmi be~e 
balig olmaktadJr. 

Atletlerimizin 
~ali~ma program1 

Her hafta muntazaman 
tecriibe miisabakalart 

yapdacak 
T emmuz aymda Rumen, agustosta da 

Bulgar milli takimile yap1lacak atletizm 
miisabakalanna hamhk maksadile her 
hafta Kd1koy veya T aksim stadmda tee
rube mahiyetinde miisabakalar yap!la
cakhr. 

Be§ hafta bir seri halinde devam ede
cek olan bu miisabakalarda dereceleri 
daima kontrol altmda bulundurulacak c
lan atletlerimizin en yiiksek formu bu 
suretle elde edecekleri pek tabiidir. Bu 
maksadla hareketlerin birincisi pazar 
sabah1 sa at I 0 da KacLkoy stadmda bii
tiin atletlerin i§tirakile yap1lacaktu. 

Son yap1lan istanbul bayrammda ali
nan derecelere bak1hrsa bu mevsim ilk 
defa Kad1koy pistinde yan§acak olan 
atletlerin pazar giinii yap1lacak miisaba
kalarda hatm sayJ!rr dereceler elde et -
meleri iimid edilebilir. 

Miisabakalara Galatasaray, Fener -
bahc;e. Be§ikta§, Giine§, !stanbulspor, 
BeyoiHuspor, Kurtulu§ atletleri i§tirak e
deceklerdir. Miisabakalar 1 00, 200, 
400, 800, 1500. uzun, yiiksek, iic; adim, 
giille, disk,· cirid, 4 X 1 00 bayrak yaTI§I 
olarak tesbit edilmi§tir. 

F enerbah~e • Kurtulu§ atle
tizm miisabakas1 

Fenerbahc;e spor kuliibii ba§kanhgm
dan: 

1 - 13/6/1937 tarihine tesaduf eden 
pazar giinu sabah saat 10 da Fenerbahc;e 
atletlerile Kurtulu~ atletleri arasmda 
100, 200, 400, 800, 1500 ko§ularile yuksek 
atlama, gulle atma, uzun atlama, cirid 
ve disk atma ve 4X 100 bayrak yan~lar1 
yaprlacakhr. 

2 - Saat 14,30 da Fenerbahc;e Gene 
tak1mile Gune§ Gene tak1m1 arasmda 
futbol mac;1. 

3 - Saat 17 de Fenerbahc;e ile Anka
raglicii arasmda milli kume mac;1 yapl
lacakhr. 

Diye sordu. Sami Bey Leylay1 aradt
gmi soy]eyince kom§U hamm: 

- Leyla; dedi, evini kapadi, iki giin 
evvel bir ak~amiistii c;Ikh gitti. N ereye 
gitti, bilmiyoruz. 

- Gelmiyecek mi acaba? Bugiin, ya-
nn ... 

- HayiT... Zannetmem. <:unkii kii
c;:iik klZI bize emanet etti. lyi bakip bii
yiitmemizi siki s1k1 tenbih etti. Gozleri 
ya§hydi. «Belki bir gun gelip baz1 e§ya
mi almm !>> dedigine bakihrsa uzun bir 
yolculuga c;Ikmi§ olacak ... 

Bu defa hH;kirmamak ic;in Sami Bey 
dudaklanm ISJrarak bu mahalleden uzak
la§Iyordu. 

H af1zas1z kad1n 
T e§vikiyede Bostan sokagmda biiyii -

cek bir bahc;e ic;inde be§ odah ah§ab, te
mizce bir ev vardir. Bu evin sakinleri bir 
kankoca ile bir de kirk be§lik hizmet -
c;ilerinden ibaretti, ki erkek eski bir ha -
riciye memuru; §imdi miitekaid, fakat 

CUMHURt"YET 

Azdt bir a'tgm 
marifeti 

Kendisile bart,mak iste
miyen dostunu dokuz 

yerinden yaraladt _ 

Kumkapida oturan 24 ya§larmda 
Mehlika, evvelki gece saat 22,30 da Ak
sarayda Atatiirk bulvanndan gec;erken 
kar§JS!na dargm bulundugu dostu Edir -
neli kundurac1 Cerna! c;Ikmi§ ve ban§mak 
teklifinde bulunmu§tur. 

Mehlika Cemalin sozlerine aldm~ et· 
miyerek yoluna devam edince kundu•aci 
belinden biiyiik bir kama ctikanru~ ve ka
dmi dokuz yerinden agtr surette yarala
mi§Ill. 

Cerna! kadmm ac1 feryadlan kar§i -
smda kamasmin kanlanm silmi§ ve kac;
mi§l!r. 

Y arah kadm hastaneye kalchnlmi~llr. 
Cemal ter tarafta aranmaktad1r. 

ADLIYEDE 

Doland1rici Ahmed Rifatm 
sorgusu yap1ld1 

!zmirde ve !stanbulun bir!fok yer • 
lerinde dolandinc1hk yapmaktan ve 
Kamer admda bir kadmm apartlman • 
lanm kendi uzerine gecrirtmekten maz
nun olan ve Avrupadan gelirken vapur
dan iner inmez yakalanan Ahmed Ri -
fat, dun Adliyeye getirilmi§ ve birinci 
sorgu hakimligince sorguya c;ekilmi~tir. 
Yapllan bir ihbara gore, 1340 tarihinde 
izmirde !tlkan Saday1 Hak gazetesinde 
Ahmed Rifatm buyiik bir dolandmc1hk 
yaptlg1 yaz1lm1§tl. Sorgu hakimligi key
fiyeti izmir Adliyesinden sormaga ve 
Ahmed Rifatm mevkufiyet halinin de -
vamma karar vermi§tir. 

Bir namus hirsizi tevkif edildi 
Evvelki giin Bak1rkoyde kuc;iik bir 

k1za kar§l i§lenmi§ feci bir tecavlizun 
faili dun Adliyeye getirilmi§tir. 

Anlahldigma gore, Bak1rkoyde ko -
miircu Ahmed Ba§kaya admda bir ko
murcu diikkanma komur almak iizere 
gelen 12 ya§larmda Fatma admdaki kl
za aniyen tecavliz ederek namusunu 
berbad etmi§ ve yapllan §ikayet iizerine 
jandarmalar tarafmdan yakalanm1~t1r. 
Canavar adam diin dordiincii sorgu M -
kimi Celal tarafmdan ~rguya c;ekilerek 
tevkif olunmu~tur. 

Ceza hukuku kongreaine 
gidecekler 

Temmuz i!tinde Pariste toplanacak c
lan beynelmilel dorduncu ceza huk,uku 
kongresine hiikumetimiz de resman da
vet edilmi§tir. Bu kongrede hukumeti -
mizi Mahkemei Temyiz Ba§miiddeiu -
mumi muavini Cevad, Hukuk Fakulte -
si profesorlerinden Tahir, istanbul Mud
deiumumi muavinlerinden Feridun 
Bagana ile Orhan temsil edeceklerdir. 
Murahhaslar yakmda hareket edecek -
lerdir. 

-···~ Bugiinkii tenia miisabakalar1 
B ugiin haziran sa at 14 te Turk Dag

cihk kuliibiiniin ten is kortlarmda (T ak
sim bah~esi dahilinde) saat 14 te mev
simin ilk tenis turnuvasi ba§hyor. 

Tiirkiye Ten is F ederasyonu tara fm
dan tertib edilmi§ olan bu mi.isabakalar
da hazulanan program mucibince §U spor
cul ar kar§Ila§acakl ardtr: 

Ahmed, Baldini, Ne§et Karadogan, 
Melih Naci. Vedad Cerna!, Suad, Be
rekemeyer, Riza Dervi§, Vedad Abud, 
Faruk $., Muammer, .Koris, lcacyan, 
Kurteli, J aile, M uhiddin ve Vasil. 

T enis sahasmdaki faaliyetini bir kat 
daha artJran Tiirk Dagcihk Kuli.ibii her 
ay bir turnuva tertib edecektir ki bunla
rm en miihimi BalkanlararasJ turnuvasi
dJT. 

elyevm bir mali miiessesede muhasebeci. 
lsmi Ahmed Nahid. Kans1 Feride Ha -
mm, crok zengin bir ailenin kiZI. Fa kat 
evladigi olmadigi ic;in biitiin §efkat ve 
muhabbetini kocasmdan ziyade iki ke -
disine hasretmi§, yiiregi pek yufka, na -
zik, terbiyeli bir kadmdi. 

Feride Hamm bir dul olarak Nahid 
Beyle evlenmi§ti. ilk kocasile ancak bir 
sene ya~Jyabilmi§ti. Babasmdan iki han, 
dort diikkan ve bir hayh miicevhere te -
variis eden F eride Hamm, goriicii ola -
rak gelen iki kadmm kendisine hanedan
dan olarak tamthklan ya§hca bu zatla 
nas1lsa evlenmi§, evine pek az ugnyan, 
geldigi zaman kah pek miiltefit, kiih son 
derece abus ve hain duran bu adama bir 
sene zor tahammiil etmi§ti. Zaten vanm 
yogunu da yiyerek arhk hie; ugramamaga 
ba~ladJgl ic;in kendisinden ziyade, asil 
Siileyman Rahim ismindeki bu muba -
rek, aynlmak istemi§ti. 

Bir sene sonra bu pek nazik ve miil -
tefit zat F eride Hammm yamna gelerek: 

- Hammciglffi kismet bu kadarml§. 
Biz anla§amadik. Siz daha gencsiniz, el
bet bahtiyar olursunuz. T ekrar yuva ku
rar ve evlenirsiniz. 

Pe~i§ti. Bo~may1 QjJny..@l~ ~ ~~-

Limanimiza gele • 
cek Japon harb 

gemileri 

Tokyo Biiyiik El~o;imiz Hiisrev Gerede 
sefaretimizin bahc;esinde ihtiyar 

Japon amiralile 

Tokyo (Hususi) - Filipin, Singa -
pur, Cibuti ve Si.iveni gec;erek Tiirkiye
ye gidecegini bundan evvelki mektubum
la haber verdigim !vate, Y agumo mek -
teb gemileri komutan ve kurmaylanna 
biiyiik elc;iligimizde sefir Hiisrev Cere -
de tarafmdan veri! en ziyafet ] apon me· 
hafilinde c;ok iyi inllbalar birakmi§br. 

Bu ziyafette bulunan 90 ya§mda ih -
tiyar bir ] apon amirah da herkesin na -
zan dikkatini celbetmekteydi. Bu amiral 
vaktile J apon sahillerinde batmi§ olan 
Ertugrul gemimizde bogulan kahraman 
bahriyeNlerimizin cesedlerini memleke -
timize getirmi§ti. 

Tiirkiyeye gelecek J apon bahriyelile
rinden bir heyet Ankaraya giderek hii -
kumet merkezimizi gorecek ve hiiku -
metimiz erkamm ziyaret edecektir. 

Stalin evleniyor 
Daily Express gazetesmm Var§ova 

muhabiri, Stalin'in, kuvvetli bir ihtimale 
gore bahar nihayetine dogru tekrar ev • 
lenmek tasavvurunda bulundugunu ha -
her veriyor. 

Stalin'in, iic;iincii zevcesi olmak iizere 
intihab ettigi kadm ag1r sanayi komiser -
ligi kalem §eflerinden Madam lrena Se· 
bi<lva liDI§. 

••• 
Leh Cumhurreisile Romanya 

Krahnm miitekabil 
ziyaretleri 

Var§ova II (A.A.) - Moscicki, 
Biikre~ten donerek buraya gelmi§ ve 
Mare§al Smigly-Rydz'le nazular ve §evk 
ic;inde bulunan halk kiitleleri tarafmdan 
istikbal edilmi§tir. 

Romanya Kralrnrn seyahati 
Var§oVa 11 (A.A.) - Kral Ka

rol'un Polonya'y1 ziyareti tarihi, 25 hazi
ran olarak tesbit edilmi§tir. Bu miinase
betle Kral Karol, Posen' deki iic;iincii pi
yade alaymm fahri §efligine tayin oluna
caktir. 

Bir Leh gazetesinin miitaleasr 
Var§ova II (A.A.) - Czas gazete

si, Moscicki' nin Biikre§ seyahati netice
lerini tahlil eden bir yaziSinda diyor ki: 

Bu seyahat, Polonya - Romanya 
dostlugunun biiyiik bir siyasi kiymeti ha
iz yeni bir tezahiiri.ini.i te§kil etmi§tir. Si
yasetlerinin istiklaline ragmen, Romanya 
ve Polonya, her iki memleket de F ransa 
ile olan dostluklannm k1ymetini takdir 
etmektedir. Y almz her iki memleket de 
kendilerini Paris - Moskova mihverine 
baglamak istiyen her tiirlii te§ebbiislere 
muhalif bulunmaktad1r. 
T ekirdag borsasmda ilk arpa 

mahsulii 
T ekirdag 11 -Irma- Diin T ekirdagi

nm F erhadanh ve Yam koylerinden za
hire borsasma iki bin kilo taze arpa gel
mi~tir. Bu miinasebetle zahire borsasm
da bir toren

1 
yapilmi§ ve yeni mahsuliin 

kilosu 2 buc;uk kuru§tan satJ!mi~llr. 

yiik facialarmdan ve lekelerinden biri sa
nan F eride Hamm, o giin ne oldugunu 
bilemedi. Kocasi evde kime aid oldugunu 
tayin etmeksizin yiikte hafif. pahada a -
gir ne varsa yiikletip gotiiriirken yalmz 
bir§eyi kurtardigma sevinmekteydi: Ay
§e ismindeki hizmet~i kadm. 

F eride Hamm ailesinden aynlarak 
Siileyman Rahim Beyle evlenip yabanci 
bir eve yerle~ince kendisine her hususta 
yar olacak, yalmzhgmi aratmiyacak bi
risinin yamnda bulunacag1ndan emindi. 
N erede? .. Kocasi ilk hafatadan itibaren 
ya gelmiyor, yahud geceyariSI geliyor; 
kendisile hie; alakadar olmuyordu. 

hte bir miiddet sabretti ve bir giin ko
casl ya§h bir kadm1 hizmetc;i olarak ge
tirince evvela halinde fevkalade bir 
garabet gorerek tiksindigi bu kadma o 
kadar ab~h ki hanlanm, diikkanlanm, 
varmi, yogunu ahp gotiiren adam Ay~e 
kadm1 b1rakmca geni§ bir nefes ald1. 

Ay§e kadm kimdi? Nereden geliyor
du? N ereliydi? hte aradan yedi sekiz 
sene ge~;tigi ve aralannda her§ey konu -
~uldugu hal de F eride Hamm bu kadmm 
mazisine aid hic;bir §ey ogrenememi§ti. 
Bunun sebebi kadmm gizli mlan, esrar
engiz hayatl olmas1 degil, anlattlgl bir 
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Kastamonuda biiyiik bir 
kiiltiir faaliyeti var l 

60 bin lira sarfile bir Halkevi binas1 ve 80 bin 
lira sarfile de lise binas1na ilaveler yaptbyor 

Kastamonudan umumi bir manzara 

Kastamonu (Hususi) - Vilayetimiz dii§iinmeden maa§lannm yiizde be§ini bu J 
makamma getirilen Avni Dogan. memle- biiyiik hay1r i§ine vermege ham bulun " ,f 
kete verdigi yeni hamleler sayesinde, duklanm bildirmi§lerdir. Belediye . de ~ 0 

giin gec;miyor ki yeni bir te§ebbiisle, yeni paviyonlann yapilacaklan arsalan isti111" 
bir muvaffakiyetle kar§Ila§miyalliD. Bu lak ederek in§aat komisyonunun emrine . 

bb . )[ 
te§e iis ve muvaffakiyetlerin §imdilik verecekt1r. . d 
sonunculan da yeni Halkevi binasile li- Bir taraftan §ehrin giizel ve istifadelt ~· 
seye ilave edilecek olan paviyonlardir. binalarla siislenmesine c;ah§Ihrken diger d! 

Kastamonu ,pek yakm bir mazide alt- taraftan da muhitin ikhsadi kalkmmastna ~ 
mi§ bin lira sarfile viicude getirilecek yanyacak tedbirlere ba§Vurulmaktadi:· 

1 

muhte§em bir halkevi binasile siislene - Bu ci.imleden olarak ve kendirin bol b1r 
cektir. Kirk metroluk bir cepheye malik surette istihsal edildigi dii§iiniilerek hava• 
olacak olan bu bina iki kath, sekiz yiize liye iic; soyma fabrikasile iki Islatma ha" 
yakm bir dinleyici kiitlesini alabilecek vuzunun yap1lmasi karar altm.a aluunif 
konferans salonlu, yirmiden fazla odah, ve bu i§lerin ba§anlmasi Siimer Banka 
kiitiibhaneli ve kazinolu olacakhr. Bin a- tevdi edilmi§tir. F abrikalar Ta§kopriide 
ya kalorifer tesisal! da ilave edilecektir. Solu Kisede, Golverende ve Go! minta' 
Binanm bu sene ic;inde bitirilmesine c;ah- kasmda yapilacaklardir. Ziraat Veka " 1 

~Ilacak, Ha!k Partisi, Hava, K1Z1lay, leti Gi.imii§haci koyiinde bir kendir to " 
Cocuk Esirgeme Kurumlan da buraya hum atolyesi tesis edecek, burasi ziirra~ r 
yerle§tirileceklerdir. bitim kabiliyeti fazla kendir tohumu da• 

1htiyaclara tekabiil etmiyen lise bina- gitacaktir. 
sma birc;ok paviyonlar ilavesi ic;in de Ziya .?emsi oglunun c;iftliginde tesis 
esasb tedbirlere ba§vurulmu§tur. Y ap1lan edilen fidanhk geni§letilecek, burada bir 
hesablara gore ilave edilmesi dii§iiniilen kurs ac;IIarak arzu eden koyliiye 
aksam ic;in 75-80 bin lira kadar bir pa- dikme, ~apalama, a§Ilama, budama ve 
raya ihtiyac vard1r. Maarif Vekaleti bu hastahktan korunma usulleri fenni bir sU' 
paviyonlar ic;:in 20 bin lirahk bir tahsisat rette gosterilecektir. Fidanhkta ac;tlacak 
kabul etmi§tir. Muhitin okuma i§tiyakm1 bir §ubede de yerli tavuklanmiZln Islahi• 
ve lisenin burada kalmasi liizumunu tak- na yanyacak tedbirler almarak tatbika" 
dir eden zevat bir toplantl yaparak geri ta gec;ilecektir. 
kalan meblagm temini ~arelerini ara§tlr- Muhitin okuma ihtiyacim istanbul ga· 
mi§ ve bunun i<;in halkm hamiyetine mii- zetelerinden ba§ka Dogru Soz gazetesi 
racaatten ba§ka c;1kar yol bulamami§liT. temin etmektedir. !stiklal Sava§mda 1s • 
Bu karar iimid edilmedik derecede bli- mail Habibin ba§muharrirlik ettigi Ac;1k 
yiik bir alaka ile kar§IlanmJ§ ve ilk te - Soz gazetesi giindelik idi. Vazife, Ismail 
berriilerde bulunan heyet azalarma bii- Habibi buralardan uzakla§hrmca talebe• 
tiin memleket halk1 i§tirake kalki§IDI§hr. lerinden Hiisnii -gazetesinin ismini soY 
Bir hamlede toplanan 1500 liraya yem adi alarak- bir miiddet Ac;Iksozii c;1kar· 
yeni meblaglar katJlmaktadJr. Okuma di. Bilahare de Dogru Soze tahvil ile 
ihtiyacrm herkesten fazla takdir eden haftada iki giin ne§retmekte devam eyle
memur s1mfi ise bin tiirlii ihtiyaclanm di. 
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Musevi Iisesi talebesinin tetkik gezintisi 

Beyoglu Musevi lisesi son s1mflar ta -
lebesi evvelki gi.in muallimlerinin neza -
reti altmda Biiyiikdereye giderek Or -
man F akiiltesini ziyaret etmi§lerdir. Bu· 
radaki fakiilte dekam Mazhar muallim
ler ve talebeyi nezaketle kar§Ihyarak 
mektebi gezdirmi§tir. Tale be ogle yeme
gini mektebde yedikten sonra Belgrad 
ormanlannda be§ saat siiren bir yiiriiyii§ 

hastahk yiiziinden hafizasmi tamamen 
kaybetmesiydi. 

Siileyman Rahim Bey, onu getirdigi 
ilk bir iki giin Ay§e kadm o derece ken
dinde degildi, ki F eride Hamm bu sakat 
m1, deli mi, aksak mi, meczub mu oldugu 
belli olmiyan kadmi ne diye getirdigini 
kocasma beyhude yere sordu. Cevab a -
lamad1. 0 sirada hizmetc;ileri de yoktu. 
F eride Hamm, bu sessiz sadasiz, bir ko
yun gibi evin ic;inde dola§an kadmi: 

- Ne yapay1m, hie; olmazsa canyol
da§I olur; birisini bulunciya kadar sab -
redeyim ... 

Diye ahkoydu. F akat birkac; giin ic;in
de kadm biraz ac;Ildi; ken dine geldi. 0 
zaman Feride Hamm, son derece Iyi, 
terbiyeli, gormii§ gec;irmi§, her suretle 
kendisine emniyet edilebilir bir kadmla 
kar§Ila§tlgmi anladt. 

Feride Hamm ogle yemeklerini. hat
ta ak~am yemeklerini bile onunla birlikte 
yedigi ic;in ona bir hizmetc;i muamelesi 
edemiyor, bir arkada~. bir karde§ gibi ba
kiyordu. Hatta evin i§lerini ikiye ayir -
mi§lar, kah mutfaga kendisi iniyor, ona 
ortah!b birakiyor, kah mutfagi ona ter -
kediyordu. Her i§i tam bir ev kadm1 ti -
tizligi, temizligi, inceligile yapan Ane 

yapml§ ve nebatat tetkikatmda bulun • 
mu§lardir. Bu tetkikatta Orman F akiiltesi 
talebesinin bir kismJ da talebe arkada§' 
Ianna refakat etmi§ler ve izahat ver " 
mi~lerdir. 

Bu miinasebetle Beyoglu Musevi li • 
sesi talebesinin kendi muallimleri ve fa· 
kiilte dekanile talebesinin bir arada «;I " 
kardiklan bir resmi dercediyoruz. 

kadm kim oldugundan, evli olup olmadl· 
gmdan bahsedilince bazan: 

- Evliyim, c;ocuklanm da var am " 
rna nerede? Bilmiyorum; hahrlamiyo " 
rum!.. 

Diye cevab veriyor. Bazan: 

- Bilmem... Amma evlenmedim. 
Evlensem habrlardim ... 

Diyordu. Oyle gi.inler oluyordu ki 
kendi kendine dii~iiniiyor, ta§Imyor, bir· 
~eye karar veremiyerek ~a§km. §a~km: 

- Y arabbi, sen bilirsin Allah1m ..• 
Ben kimim? Annem babam, c;olugum c;o

cugum kimdir, nerededirler?... Hic;bir 
§CY hatJrhyamiyorum. Akhm fikrim git
ti .. 

Diye dogiiniiyordu. 

Siileyman Rahim Bey de onu bir ar· 
kada§Inln evinde buldugunu soylemekle 
iktifa etmi~ti. Fa kat hangi arkada~J ve 
bu kadm otedenberi hizmetc;ilik mi et " 
mektedir? Buralan malum degildi. Hal
buki konu~mas1, muamelesi, hatta bah§! 

bile Ane Kadmm gormii~ gecrirmi~ ve 

dii§mii~ bir kadm oldugu kanaatini uyan• 

dmyordu. 

(Arka~ var> 



Uzun Hi kaye I FAYDAl.1 BiLGiLER.I 
J apon kuma§larJ 

To non 

iR FiLiN MACERALARI J aponlara bazan «Uzak§arkm Al
manlan» derler. Ciinkii }aponlar da Al
manlar gibi ticaret ve san' at i~lerinde c;ok 
mahirdirler. Mesela denizlerde bilhassa 
inci yapacak istridyeler yeti§tirmek ve bu 
suretle gayet zarif inciler viicude getir
mek te§ebbiisiine giri§mi§ler, bu yiizden 
c;ok para kazanm!§lardlr. Fa kat bir klSlm 
i§leri de bazan tersine gidiyor. Japonlar, 
§imdi bir cins agacm odununa yapt!klan 

V - Kuni hayvanat bah~esinde ... 
"" ~e~en defalar 
I§ olan ktstm· 

1 hulasas1: N el· 
e ]im isminde 

1.1 iocuk Hindis • 
• 1a kimsesiz ka· 
e rlar. M edard is 
• ie bir hizmet 
e Qll, bir ~ittlikle· 

:ir de Kuni na • 
da filleri var. 

~r ligi saflp Me • 
a d ve Kuni ile 

ktc Parise gcli
r Qr, Orada file 
• Jete artistligi, ti· 
• -t i§lcrinde yiik 
~ 1tczltk ve saire 

ltnyorlar. Ku • 
itmlarm hit;birin· 

• lutunamtyor, onL 

.. tyet hayvanat 
• ~esine koymago 

11 r a r veriyorlar. 
Ytlar1 A m e d e 
~rnel de bu hu • 
I t a kendilerine 
dtm edecegini va 
liyor.] 
A.mede, i::iyle bi1 

• atndi ki, bir i§e karar verdi mi, tlp
iyj atilmi§ bir top mermisi gibi hedefi-

• Yas1l olmak ic;in biitiin gayret ve faa
.. etini sarfeder, hie; durmadan c;ah§lf, 

~lnirdi. Y egenlerinin evinden dondiik
• sonra c;ok zeki ve faa! buldugu bu cro

klarm istikbalile me§gul olmay1 zihni
yerle§tirmi§ti. Y a]mz, once §U filin 
~aresine bakmak, Nelli ile Jim'i bu 

kten kurtarmak ieab ediyordu. 
Amede, ertesi sabah erkenden Yin • 
~nes hayvanat bahcresinin yi.iksek me • 
rlanndan birini ziyaret ederek: 
- Size, dedi, iyi bir teklif yapmaga 
liyorum.. T esad~f ban a oyle bir fil 
~lth ki .• 
Memur hemen si::izi.ini.i kesti: 
- Affedersiniz, laktrdmtzi bogaztnl • 
hkar gibi hareket ediyorum amma, 

!sura bakmaym .• Nekadar miikemmel 
~rsa olsun fil kat'iyyen i§imize yara • 
a~ .. Biz, §imdi bahc;:emizin ki.ic;:i.ik hay
to.lar ve ku§lar serisini tamamlamaga 
h§tyoruz. <;unki.i onlara yer bulmak 
kadar gi.icr degildir, yiyecekleri, icreeek
~ ic;:in de o kadar fazla masrafa ihtiyac 
•ktur. Halbuki bir fil ne yer ve nerede 
ltar, siz pekala tahmin edersiniz .. 
- Fa kat efendim, bu fil bir Hind fi

.. Hem i::iyle zeki ve §eytan ~ey ki .. Vak
le tiyatro artistligi, ticaret i§lerinde ha
alltk filan da yapmi§ .. 
- Oyleyse ne duruyorsunuz bir eam

·a~haneye veriniz I 
- Cambazhaneye verecek olsayd1m, 

i~e mi.iracaate liizum yoktu. Bakm din
~Yin, senelerdenberi filler hakkmda tet
likatta bulundum. Onlara clair ne ya • 
~tldtysa hemen hepsini okudum. Bu va
~iyetin verdigi salahiyet iizerine size te
~in ederim ki teklif ettigim fil diinyanm 
!tt enteresan hayvamchr. Eger bahc;eni -
~~ alacak olursamz ziyaretc;:ilerin onu. 
bUti.in hayvanlamuzdan ziyade hayret 
~e memnuniyetle tema§a edeeeklerinden 
liiphe etmeyiniz! 

- Hakbmz var amma, bizim de bir 
iclare meclisimiz var .. Onlar §imdi kii -
tUk maymunlar ve renkli ku§lara merak 
!armi§lar .. Gelecek hafta isterseniz idare 
to.eclisinin ic;:timama gelin .. Azalan kan
dlrabilirseniz, filinizi bahc;:eye almz. <;un
ku mi.iessesenin as1l Illes' ul ve salahiyet -
~r ~ahsiyetlerini temsil eden onlardtr. 
tger tesirli bir nutuk irad edebilirseniz 
tek!ifinizi muhakkak kabul ettirebilirsiniz. 

Amede, sureta sa£ goriiniirdii amma, 
hi~ de apta] bir adam degildi. Memurun 
kendi eski pi.iskii k1yafetine istihzah na
~arlarla bakhgmtn farkma varmi§tl. Y e
Renlerine vermi§ oldugu si::izii yerine ge -
tirebilmek ic;:in bir kenara attp biriktirmi§ 
Cl]dugu be§ on frang1 gi::izden <;Ikarmaga 
karar verdi.. Pazar giinii icrin giizel bir 
siyah elbise ile yenj bir §apka kiralad1. 
C> giin sabahleyin miikemmel bir de ttra§ 
Clldu. ldare meclisinin ic;tima salonuna 
§Ik ve zarif olarak girdi. Heyet k~ndisine 
S(iz soy]eme SJrasmm geJdigini bilidirince: 

- Baylar, dedi, size fil denilen hay
Yamn §U bulundugumuz §eliirde oynama· 

sma ramak kaldigi miihim tarihi rolden 
bahsedecegim. 1758 tarihinde Ribast is
minde bir miihendis bugiinkii zafer 
takmm bulundugu yere bir abide yap -
maga davet edilmi~i. Ribast §oyle bir 
proie yaph, meydana biiyi.ik bir fil hey
keli koyacak, onun iistiine de o zamanm 
krahm oturtacaktJ. F akat abideyi yap -
maga memur heyet mi.ihendisin bu pro • 
jesini kabul etmediler. Ciinkii, in~ast bi.i
yiik bir masrafa ihtiyac gosteriyordu. Bu 
suretle o fmat eldel} kac;h. Parisliler ve 
§ehrimizi ziyaret eden turistler miikem • 
mel bir fil seyrinden mahrum kaldtlar. 
;limdi elde diger bir fiTSat var .. Hayva
nat bahc;esine diinyada bir misli daha na
dir bulunan bir fil teklif ediyorum. Onu 
bahc;eye kabul edin de oteki gibi bu 
fiTSat ta kac;:masm.. Parisliler ve §ehri • 
mizi ziyaret eden turistler hem de kanh 
canh bu nadir mahluku tema§adan geri 
kalmasmlar!. 

Amede'nin bu k1sa nutku idare mecli
sini te§kil eden alimler iizerinde bi.iyiik 
bir tesir gosterdi. Ribast'm mahud pro -
jesinden hic;:birinin haberi yoktu. Onun 
ic;in Amede'nin bu geni§ tarihi vukufu -
na §a§Ip kaldilar. Kuni' nin Vincennes 
hayvanat bahc;:esine kabul edilerek haya
hntn son zamanlanm siikunet ve istirahat 
ic;:erisinde gec;:irmesin! miinasib ve muva
f,k gi::irdiiler. 

Amede hemen mi.ijdeyi yegenlerine 
yeti§tirdi ve Kuni'nin hayvanat bahc;:esi
ne girecegi giin yap1lacak merasime Nel
li ile }im'i de davet etti. 1\hgrurane bir 
tebessumJe §U so;Jeri de bayanatma i]ave 

kimyevi muameleler neticesi ortaya 1;1-
kardtklan sun'i ipekli kuma§m siiriimii
niin azhgmdan §ikayet ediyorlar. Hal
buki vaktile bu kuma§lar hemen hemen 
masrafstz imal edilebildigi ic;:in pek ucu
za sat1hyor ve hakiki ipeklilerle pekala 
rekabet edebiliyorlardt. 

Maamafih J aponlar bu vaziyetten do
lay! kat'iyyen ye 'se dii§memi§ler, yeni
den biiyiik sun'i ipek fabrikalan bina e
derek !ngiliz, Alman ve Amerikanm ha
kiki ipeklilerine rekabet edebileeek ~e
kilde belirsiz sun'i ipekliler viicude getir
mi§lerdir. Son zamanlarda bi.itiin mem
leketlerin koyduklan giimriik sikihgi ol
masaydJ, sun 'i J apon ipeklileri biitii.n 
diinyay1 kaphyaeaklardi! 

Top h•rstzJ 
Oyuncular bir bahc;:ede, aralannda kl

sa hirer a~tkhk kalmak iizere halka olur
lar. ic;:lerinden biri -top hirSIZI· ortada 
bir sepetin ic;:ine konmu§ bir topun ba§m
da durur. Oyun ba§ladigl zaman top hn
~IZI topu sepetten altr ve oyuneulardan 
birine atarak halkadan di§an ~1bp ko§
maga ba§lar. Kendisine top attlan oyun
cu topu yakalamaga ve onu ahp sepete 
koyduktan sonra hirSIZI tutmaga te§ebbiis 
eder. HITSIZ ise yakalanmadan dairedom 
ic;eri girmege ve tekrar topu ele ge~irme· 
ge ~ah§Ir. Eger buna muvaffak olursa 
topu athg1 oyuncu ebe olur, h1rsJz da 
onun yerine gec;er. Y ok muvaffak ola
maz da yakalamrsa ebe olmakta devam 
eder ve topu bu sefer ba§ka bir oyuncuya 
atar, bu suretle oyun devam eder. ····-lstifade meselesi .. 

- T urgud, bana on be§ kuru§ 
versene sinemaya gideeegim .. 

- Ben sana bore vereeegim, 
dip orada sa fa siireceksin! 

- Zarar yok, istersen otuz 
bore ver, beraber gidelim! 

bore 

sen gt-

kuru§ 

eyledi: memura §U cevabt verdi: 
- Ayni zamanda Medard'm da Ku- - Fillerden bir kism1 oldukc;a muz • 

ni ile birlikte diger biitiin fillere bakmak tarib.. Ciinkii sinekler ve sivrisineklerden 
ve mi.irebbilik etmek iizere bahc;e memur- korunmalan i~in kat'iyyen tertibat aim
Ian kadrosuna almmast i~in ikinci bir te- mamt§!. Hindistanda 51rtlannda baz1 ot
§ebbiise giri§ecegim, muvaffak olacag1 - lar yablarak sineklerin ve sivrisineklerin 
rna da emin gibiyim. uzakla§hnlmasl temin edilir. Sonra de -

Nelli ile Jim bu suretle Medard'm is- rilerine de bir tak1m yaglar siiriilerek on
tikbalinin de temin edilmi§ olmasma se- Jar daha dayamkh bir hale getirilirler. 
vindiler. Burada ise ba§ka usul takib etmemiz la-

Kuni'nin hayvanat bahc;:esine kabuli.i zimdir. Geni§ bir yere JslatJlmi§ inee ta
ic;:in yapilmasJ laztm gelen muayenede Ia§ tabakas1 sermeli .. Goreeeksiniz. Hay
sade bahc;:enin yiiksek memurlan degil, vanlar onun iizerinde ne zevkle yuvarla
Amede'nib nutkile galeyana gelmi§ ve nacaklar ve derhal $ineklerin ve sivrisi • 
meraka di.i§mii§ olan idare meclisi azala- neklerin hiieumlanndan kurtulaeaklardtr. 
n a! imler de bulundular. Kuni heyetin Memur, Medard'm omzuna vurarak: 
oniine hi.irmetkar bir §ekilde girdi. Hor • - Bravo, dedi, siz bu i§in tam ehlisi-
tumile haZJT bulunanlan selamladiktan niz .. Burada bedava yiyip ic;ecek, yata
sonra arka ayaklari iizerine dikilerek fil- cak kalkaeak ve aynca 2500 de maa§ a-
Jere mahsus olan bsma kadar o §ekilde 1 k I aca sm1z ... 
yi.iriiyerek gitti. Amede ile Nelli ve Jim kolkola mes-

Medard yamndaki Jim'in kulagma ud ve bahtiyar bah<;eqen <;IktJlar. Yolda 
egilerek: day1lan: 

- Bu i§i Kuni'ye i::igretinciye kadar - ;limdi, dedi, s1ra sizin istikbalinizle 
c;ok zahmet c;:ektim amma, neyse nihayet me§gu] olmaga geldi.. Jim seni bir erkek 
muvaffak oldum! dedi. lisesine, Nelli seni de bir k1z kolejine yer

Hayvanat bahc;:esi memurlarmdan biri le§tireeegim .. Ondan sonra i::ilsem de gam 
o mada yanlanna gelerek Medard' a: yemem!. 

- Sizin sade Kuni hakkmda degil, ikisi birden merakla sordular: 
diger fillerimiz ic;in de ihtJsasimzdan is • - Arama Kuni ile Medard'1 ziyaret 
tifade etmek istiyoruz. Lutfen on! an bir edebileeegiz. degil mi?.. 
tefti§ eder misiniz i diye sordu. - Elbette .. Hem de iic;iimi.iz birlik • 

Medard da Kuni'nin arkasmdan fil - tel 
lerin ikametgahma girdi. t:;Ikhktan sonra -BiTT!-

Sevim ve Sevinc Cavid ve Cahid Uslu 

Bilmeceyi c;Ozenler 

Bilmeceyi dogru r;:ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini basmt
ya devam ediyoruz. Fakat burada res • 
mi c;1kmak mutlaka hediye kazanmi§ ol
makhga delalet etmez. Mlikafat kaza -
nanlarm isimleri her aym ilk haftasm
da ne~rolunan bliylik listeye yazrhr. 
Soldan saga stra ile: 

1 - Diyarbekir Kilis eczanesinde 
Nihad. 

2 - Yozgad lisesinde 110 Nazmi. 
3 - Hekimoglu Alipa§a caddesi Hat

tat !brahim sokag1 29 numarada Mu -
ammer Oz<;andarh. 

4 - Balat Klirk~li~e~mesi Mekteb so
kak 10 numarada Nihad. 

5 - Bursa san'at okulu 40 Abdullah. 
6 - Ankara l§rklar caddesi Necati ilk 

okulu 663 Dlindar. 

7 - Kti~lik Yozgad postane kar§ISm
da Turgud Akmc1. 

8 - Ki.itahya lisesi 291 1hsan. 
9 - Manisa Mimar Sinan soka[:t 23 

numarada Umid. 

10 - U§ak orta okul 43 ismail. 

11 - Eyiib Bostan iskelesi 4 numarada 
Kemal. 

12 - Dlizce orta okul 53 Cengiz. 
13 - Bursa Ulucami mahallesi kada

ylf~t Osman oglu Slileyman. 
14 - Trabzon ~ana koyii ilk okulu 72 

Mehmed Demir. 
15 - Adana orta okul 210 Sabit. 
16- Sakarya ilk okulu 3 Nairne. 
17 - Aksaray Ahmediye caddesi 57 

numarada Ahmed Ytlmaz. 
18 - Beyoglu 29 uncu ilk okul Gi.il • 

deren. .... .-.. 
Kalbleri zaYJf m1? 

Muallim stmfta Cevada danhyordu: 
- Seni bu kadar §Imank yeti§tirdikle

rine gore annenin babamn sana kar§l 
kalbleri c;ok zay1f olacak!. 

- Hay!T efendim, kalbleri zay1f de
gildir. Y almz romatizmalan vard1r. Y a
ramazhk yaparak onlan kizdndJgJm za
man hemen kalktp beni dovmek isterler 
amma, birden yerlerinden davranamaz
lar, ben de kac;anm!. 
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YAZISIZ HiKAYE 
(i) 

Baba ve ogw 

i 

Bafen arazisi • 
Bafen arazisi §imal kutbunu c;:eviren 

dairenin altmda Kanada, Groenland. §i· 
mali Siberya ve isvec; Laponyasmm §i· 
malindedir. Buras! c;:ok geni§, kayahk bir 
sahad1r. Birc;:ok yerlerinde 2000 metro
dan yi.iksek daglar vard1r. Hemen her 
zaman sis ve duman ic;:indedir. Ahalisi 
pek azd1r. Afrikadaki biiyiik sahrada 
has1l olan «serah» denilen aldat!c! ha
yaller burada pek stk s1k vukua gelmek
tedir. Mesela giizel bir manzaramn tis
tiinde birka~ giine§in birden parladigl go· 
riilmektedir. Bafen arazisinin bir k1smm· 
da Eskimolular oturmaktadtrlar. Eski· 
molular bilirsiniz ki fok ve morina bahk
lanm avltyarak gec;:inirler. F ok derisin
den yapilmi§ c;:adJrlarda otururlar. Bu 
fok derisi A vrupa ve Amerikada seya· 
hat ~antalan ve saire yapmak ic;in kulla· 
mhr k1ymetli saraeiye e§yasmdandir. 0-
ramn Eskimolulan sularda gezdikleri va• 

'I sttalara tiirk~ede kullandigtmiz «kay11C1> 
ismini verirler. Elbiseleri kutub ay1lanmn 

j ve geyiklerini~ derilerinden yap!lmi§hT. 
Ayaklanndaki ayakkab1lar da gene fok 
derisinden dayamkh c;izmelerdir. Bafen 
arazisinin sahillerinde c;ok mi.ithi~ buz 
daglarma tesadiif olunur. Bunlar bazan 
hast! olduklan yerlerden koparak deniz-
lerde htzla yiiziip giderler. Eger vapur
lar, gemiler i::inlerinden kac;:acak zaman 
bulamazlarsa onlara olanca si.iratlerile 
~arp1p batmrlar. 

Saatin ileriligi 
Eve kendisinden pek de ho§lamlmiyan 

bir misafir gelmi§ti. Oturdugu yerden 
miitemadiyen duvarda asii1 saate bakJ
yordu. Kiic;:iik F erid dayanamad1: 

- Bay amea, dedi, o sa at yanh§tlr; 
babam siz geleceksiniz, diye tam bir saat 
ilerletti. 

~u yukanda gordiigiiniiz lie; tane alb 
d1hh §ekli o suretle bir araya getiriniz 
ki meydana muntazam bir dlinya hari
tasl - musattah klire - c;tksm! 

Bu bulmacay1 dogru c;ozenlerden bi -
rinciye be§ lira, ikinciye iki U:ra, lic;lin -
cliye miinasib bir hediye takdim oluna
cak ve diger yiiz ki§iye muhtelif e§ya 
verilecektir. Cevablar haziran sonuna 
kadar cCumhuriyet Gazetesi c;ocuk Sa
hifesh adresine gonderilmelidir. Ge~ 

kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi 
dogru c;ozenlerden bize resim gonderen
lerin fotograflan da s1ralan geldigi za
man gazeteye basthr. 



8 CUMHURlYET 

Sark iii Atatiirke kavu§· Antakya Tiirkleri imha Diinkii Mecliste 
gorii,iilen kanunlar 
Hava Genel Kumandan· manto heyecant i~inde edilntek isteniyor 

Erzurumda muazzam haz1rhk yap1llyor 
[Ba~tarafl 1 lnci sahtteael I hdu. Senin yolunda senin emrinle oliime 

si) - Atatiirk bugiin park1, Belediyeyi, hamd1rlar. Y a§asm Tiirk milleti, . ya§a
saat 17 de §ereflendirdiler. Belediye Re- sm Atatiirk I» 
isi Dr. Cerna! T urfandan su ve elektrik Erzurumda haztrltk 
hakkmda laz1m gelen izahatt a!dJktan Erzurum 11 (Hususi muhabirimiz-
onra nihayet bir bu~uk seneye kadar den) - Biiyiik Onder Atatiirkiin Erzu

T rabzona Ma<,;ka civarmdaki Galyan rumu §ereflendirecegi haberi biitiin mm
suyunun hiild!metin azaml yard1m1 ve Be- takada e§siz bir sevinc uyand1rd1. Biiyiik 
lediyenin de i~tirakile getirilecegini teb- misafiri kar~1lamak ve gormek §erefine 
~ir buyurdu. Bundan ba§ka,. sen~de . 5.0 kavutabi]Jnek ic;in ,imdiden hamhklar 
bin lira varidall alan Elektnk $1rketmm yapllmaktadJr. Sehir ba§tanba§a donan
de Belediyeye mal edilebilecegini de ila- mlf, muazzam taklar yapJ!mJ§tlr. Vali 
ve etti. Hatim f.camn ba§kanl!gmda bir heyet 

Atatiirk bilahare halkm co§kun teza- Atatiirke Erzurum namma am tazimat 
hiirab «Ya§a I» sadalan i<,;inde Kale par- ic;in Trabzona gitmi,tir. 
ktm §ereflendirdi. T rabzon ic;in iki hay a- Biiyiik ~efi karttlama meramru c;ok 
ti mesele olan Elektrik ve Su ~irketinin azametli olacaktu. Ulu Onder Jehirden 
Btiytik Y arat!cJ ve Kurtanctst sayesinde 4 kilometro uzaktan kar§llanacakhr. $e
zaten bu havaliyi bahtiyar ettigi bir suada hir §imdiden hararetle siislenmektedir. 
hallolunmasi memlekette tasvir olunaml- Gece de biiyiik tenvirat yapllacaktu. 
yacak bir umumi sevinc uyandtrdi. Kurtulu~ Savatmtn ilk giinlerinde 

Umumi Miifetti~ Tahsin Uzer ve Be- Biiyiik Onderi agu~unda bulundurmak 
lediye Reisi Dr. Cerna! bundan <,;ok mii- §erefini kazanan Erzurumlular 14 y1lhk 
bahidirler. Bu sure tie Atatiirk T rabzona hasretlerini sondiirmek i§tiyakile hakh o
hayat ve nur verdi. larak biiyiik sabtrstzhk gostermel.tedirler. 
Ko$kte muhte,em bir gardenparli Atatiirkiin pazartesi giinii Erzurumu te· 

Trabzon 11 (Park saat: 22.30 Hu- reflendirmeleri kuvvetle muhtemeldir. 
susi) - Bu ak§am ko§kte muhte§em bir Cemal Tantfman 
gardenparti verilecektir. lf.¥¥-

lamail Mii1tak MAY AKON 

V alinin tahasaiisleri 
Trabzon 11 (Hususi) - Atati.irkiin 

Trabzonu ~ereflendirmesi miinasebetile 
halkm co§kun tezahiirleri hakkmda ihti
saslanm sordugum Trabzon Valisi lhya 
Sezai ounlan soyledi: 

«- Bu sevinc biiyiikler Btiytigtiniin 
Trabzona ayak bast!klan dakikadanberi 
en yiiksek derecesine <,;Jkml§ ve giindiiz
leri ak§amlara, geceleri sabahlara kadar 
bu mertebede devam etmtkte bulunmu§" 
tur. Atatiirkiin bugiin Hiikillnet Kona
gml, Vilayet Halk Partisi duragmt, 
Halkevini, Belediye dairesini. Kale par
lt~m zryaretleri suasmda meydanlara, so
kaklara bu dairelerin onlerine toplanan 
halkm candan tezahiirah ve goklere c;I
kan a)k,~lan en Biiyiigiimiize olan yii
rekten baghhklanm c;ok gi.izel isbat et
mi§tir. Kale parkm1 te~riflerinde ve bu 
ak~amki gardenpartide y1llardanberi mii
tehassir oldu~lan KurtaortcJ!armt yakm
dan gordiikleri zaman halkm sevincden 
ga§yolma derecesine gelmeleri "Ve etrafl
m sararak en derin, en samimi tazim ve 
~i.ikranlanm sunmalan tarihte misline te
sadi.if edilemez bir sevgi levhasJdlr. 

Trabzon belediye reisinin nutku 
Trabzon 11 (Hususi) - Trabzon 

belediye reisi Dr. Cemal T urfamn Ulu 
Onder Atatiirkiin buraya ayak bastlgm
da huzurunda soyledigi nutuk §Udur: 

«Atatiirk I 
« Y aratttgm gene Tiirkiyenin Karade

niz bolgesi r;ocuklan adma hic;bir famye 
nasib olmaz bir saadet ve bahtiyarhk ~~in
de «ho~ geldiniz I» diyorum. T rabzon, 
tarihinin en mutlu ve kutlu giini.inti ya~t
yor. <;iinkii diinya iistiinde biiyi.ikler bii
yiigii Tiirk Atas1 Trabzon topraklanna 
ayak basm1~hr. Ho~ geldiniz Atatihk. 
Bize deieri olc;ii kabul etmiyen bir §eref 
ve ugur getird.iniz. 

T rabzon bugiine §eref giinii adm1 ve
riyor. Ve bu paha bic;ilmez iltifah en 
mukaddes bir emanet olarak mevcudive
tinin son zerrelerine kadar damarlarmd:1 
ta§JyacagJm bu mutlu saatte Atastna tck· 
rarlamakla emsalsiz bir heyecan ve oviinc; 
duyuyor. 

Atatiirkl Cumhuriyetin onuncu yJido
niimti ~enliklerinde «ne mutlu Tiirkiim 
diyene» buyurmu~tunuz. Yiiksek huzur· 
lanmzdan bag1olanmamt dileyerek dolu 
goniille, ellerinizden operken oehir adma 
haykmyorum: 

N e mutlu Atatiirkiim var diyene I» 
RIDVAN 

Numan Sabitin nutku 
Trabzon 11 (Hususi) - Trabzon 

Halkevinde T arih Dil edebiyat kolu ii· 
ye1inden Numan Sabit Co~kun tarahn
dan ~u nutuk soylenmi~tir: 

«- Biiyiik Atam1z ho, geldiniz. Kur· 
tard1gmJZ ve lmrdugunuz Tiirk yurdunun 
bu iline iic;iincii defa bir giine§ gibi dog
dunuz. Sevinc ic;indeyiz. Daglarda, koy
lerde kasaba ve ~ehirlerde sevincle c;arp
mJYan bir Tiirk kalbi yoktur. Sizi saran 
havay1 teneffiis edenlerin gogiisleri go
riilmernit bir gurur ve siirurla kabany;>r. 
Biiyiik Atam1z, Tiirk yurdu senindir. Se
ni ic;ine aldigi ic;in tiyelerile beraber bobiir
l~nen bu Halkevi, yurdun biitiin Halkev
leri senindir, her~ey senindir. Biz seniniz 
Ey diinya bi.iyiiklerinin en biiyiigii! Turk 
milletine senin biiyiikliigiinii anlat -
maga giiciim yetmiyor. Senin yaphgm 
biiyiik i~leri sana kar§l, biz kar~1 nic;in 
ay1p dokeyim ~ Onlan eli kalem tutan· 

lar yazd1, diinya okudu ve ezberledi. Se· 
nin biiyiikliigiinii anlatmaga benden bir 
:;7 var. Atatiirk; ~ocuklarm sana bag· 

Atatiirkiin diinkii ziyaretleri· 
nin tafsilah 

Trabzon 11 (A.A.) - Atatiirk bu
giin saat 16 da refakatlerinde Dahiliye 
Vekili ~iikrii Kaya, Oc;iincii Umumi 
Miifetti~ T ahsin Uzer, Ordu Miifetti§i 
Orgeneral Kaz1m Orbay ve Korgeneral 
Muzaffer Ergtiden oldugu halde rna • 
iyetlerile beraber vilayet makamm1 tet -
rif buyurmutlardlr. 

Btiytik bir halk kiitlesi yollarda ve 
vilayet konagt oniinde Ulu Onderi he -
yecanla alk1§hyor ve Karadeniz iilkesini 
I§Iklanduan Tiirk gtinetini doymaz bir 
i§tiyakla seyrediyordu. 

Atatiirk, vilayet konagmda bir miid
det kaldtktan sonr.a Curnhuriyet Halk 
partisine gitmitlerdir. Biiyiik Onder ge· 
rek vilayet makamtnda ve gerek Parti 
merkezinde Trabzon vilayetinin i~leri ve 
inkitah, halktn refah1 hakkmda verilen 
izahati dinlemi,ler, hi.ikOmet ve Parti be
raberliginin iyi neticeleri, Parti faaliyeti
nin inkitafJ, aza adedinin yiikselmesi 
bakkmdaki izahattan memnun olmu§lar -
d1r. 

Bundan sonra Oc;iindi Umumi Mii -
fetti§lik merkezini te§rif buyurdular. Bu
rada Erzurum, Gtimii§ane, Erzincan, 
Kars, Rize, ~oruh, Agn vilayetleri be -
lediye reisleri, umumi meclis iiyeleri, 
Parti vc Halkevi reisleri, milli kurumlar 
ba§kanlan, halk te§ekkiilleri miimessilleri 
kendilerini istikbal etmi§lerdir. Atatiirk, 
kendilerine takdim edilen bu zevata ilti
fat ettikten sonra O~iincii Umumi Mii • 
fettio Tahsin Uzerin izahatmt dinlemi~ • 
lerdir. Deniz yolile Trabzon • han tran
sit yolunun yap1lmast, Erzurumdaki bii
yi.ik in~aat, kasabalarda su ve elektrik 
tesisah, kooperatif te~kilatt, Erzincan ve 
lgd1r ovalanmn sulanmas1 ve buna mii • 
masil i§lerin alakadar vilayetlerde do -
gurdugu inki~af ve refah ve bundan do
lay! halk gelirinde ve umumi vaziyette 
goriilen miitemadi tezayiid hakkmda ve
rilen bu izahatla Ulu Onder yakmdan 
ilgilenmitlerdir. 

Atatiirk bundan sonra Halkevine git
mi§lerdir. Halkevinin oniinde biiyiik bir 
halk kiitlesi heyecanla Ulu 6nderi a! -
kt§hyordu. Atatiirk, Halkevinin temsil, 
halk dershaneleri, spor, dil, tarih, edebi
yat, koyci.iliik, ic;timai yard1m gibi faali
yetlerile halkm Halkevlerine artan i§ti -
yak ve ragbetinden dolayt salonlarm kii
c;iik geldigini birc;ok kimselerin yersizlik
ten dolay1 tatmin edilmedigine dair ba§• 
kamn verdigi malumah dinlemi§ler ve 
memlekete biiyiik faydalar vadeden 
Halkevi faaliyetinin arhnlmas1m tav -
siye buyurarak Halkevi salonunun tev -
s1ine dair halkm dilegini tasvib etmi§ler -
dir. Ulu Onder Halkevlerindeki eli§i ser
gisini gezmi§ler ve takdirlerini izhar bu
yurmu§lard!r. 

Halkevinden sonra Ulu Onder, so • 
kaklan tamamile kaplamt§ alan halkm 
siirekli alki§lan ve ya§a sesleri arasmda 
Belediyeyi te~ri f etmi~lerdir. Kendilerine 
takdim edilen Belediye Meclisi iiyelerine 
ve ecnebi devletlerin T rabzondaki kon -
soloslarma iltifat etmi~lerdir. Belediye 
Reisi, Trabzon su ve elektrik i§leri hak -
kmda izahat vererek uzun senelerdenberi 
hal §eklini bekliyen Trabzon suyunun 30 
kilometre mesafedeki Kalyon deresinden 
getirilmesi ic;in miitehassislar tarafmdan 
bir proje hamland1gmJ ve elektrik tesisa
tmm Belediyeye devri hakkmda halkm 
dileklerini arzetmi~tir. Ulu Onder, T rab
zon su ve elektrik i~lerinin biran evvel 
halledilmesini tasvib ve bunu halk mii -

Miithi' bir suikasd te,ebbiisii meydana ~IkariidJ, hgt layihast miizakere-
civardaki Tiirkler ~ehre iltica ettiler, Antakyantn leri mucib oldu 

kundaklanmastndan korkuluyor, vaziyet karitfik 
[Ba~tarat~ 1 fnci sahtfede) 

Tiirklerin imhasile ba§hyacakti. Bunu 
haber alan Tiirkler, tam zamanmda im
dadlarma yeti§en Antakya ~oforleri ta
rafmdan derhal §ehre nakledilmi§lerdir. 

Turk miimeasiline hiicum 
Halk miimessili Abdiilgani Tiirkmen 

diin lstihbarat dairesine girerken havra -
DID oniinde Arablann tecaviiziine ugra -
m1~, kendisine silah c;ekilirken hadise 
mahalline ko§up gelen Tiirkler kendisini 
oliimden kurtarmi§lardlr. 

Tiirk ve Arab mahallerini aynan 
hath fas1l muhafaza altma almmt§hr. 

Tiirklere aid biiyiik benzin deposu 
yagma edilmi§tir. 

Bah~eler yagma edildi 
Tiirklerin §ehir haricinde terkettikleri 

bah~eleri ve binalan kamilen yagma e -
dilmi§tir. Elli miisellah c;apulcu bah~e
lerde dola§maktadtrlar. 

Kon&oloslClJ' tetkikat yapttlar 
Mahalli hiikumet tamamen lakayd 

vaziyette bulundugundan !ngiliz ve 1 • 
talyan konsoloslan gelerek tetkikatta bu
lundular. 

Halkrn fapkalara ytrttltyor 
Suriye milisleri c;ar§Jlarda halkm §ap

kalanm alenen ytrtmaktadular. Hadise
ler biribirini takib ediyor. 

Bir Tiirk koyiine tecaviiz 
DUn de bir siirii az1h Arab Y ukan 

Kusayrda «Karbeyaz» ismindeki 600 
evli Tiirk koyiinii basarak caniyane te • 
caviizlerde bulundular ve koyi.i yagma 
ettiler. Silahs1z Tiirk halk1 ta§larla mu
kabelede bulundu. Dort Tiirk yara -
Iandt ve Antakya hastanesine naklolun
du. Miitearnz Arablardan da iki ki~i ya
ralanml§hr. 

$ehre yangm mr verecekler? 
Arablar diikkanlannda ve Turk ma

halleleri aralarmdaki evlerinde bulunan 
e~yalanm siiratle harice ta~Jyorlar. Bu 
vaziyet halka, §ehrin kundaklanmast kor
kusunu vermektedir. 

Turk memurlar ~alt,amryorlar 

Arab milisler Tiirk niifus · ka.tibini 
siingiilemi§lerdir. Tiirk memurlar sokak 
ortasmda dogiildiigiinden dairelerine gi· 
dememektedirler. Hukumet mofluc; va
ziyettedir. 

Delege lakayd! 
Uluorta soygun ve cinayetler yaplldi

gl halde delege Durieut miiracaatlere la
kayd kalmaktadu. Himayesiz kalan 
Ttirkler endi~e ic;indedir. 

Bel«tika aff1 umumi ilan 
ediyor 

Briiksel 11 (A.A.) - Ayan meclisi, 
bu gece sabah dorde kadar ic;tima ha
linde bulunmu§ ve saat dortte siyasi u
mumi af hakkmdaki projeyi 64 reye kar
§1 90 reyle tasvib eylemi~tir. Be~ ki~i 
miistenkif kalm1~hr. 

Blumberg, Floransa'da 
Roma 11 (A.A.) - Alman Harbiye 

Nazm Mare§al von Blumberg, Katane 
limanmda Aurora yatmdan aynlarak 
tayyare ile Floransa'ya gitmi§tir. Flo
ransa'ya muvasalatmda mahalli asked 
ve sivil erkan tarafmdan kar~1lanmt§hr. 
Mare~al, pazara kadar Floransa'da ka

lacak ve ak~am tayyare ile Berline do
necektir. 

messillerine beyan buyurmu§lardJJ. 
Ataturk, Bundan sonra mevki kuman

danhgma gitmi§ler, orada toplanan ko -
mutanlarla bir miiddet gorii~tiikten son • 
ra Trabzonun denize naz1r kalesinin 
burclan iizerinde kurulmu§ otan Giizel 
Hisar Parkm1 te~rif etmi~lerdir. Karade
nizin engin ufuklarma nam bu giizel bah
c;ede bir miiddet istirahat buyurmu§lardn. 
Halk, Ulu Onderi hararetle alk1~hyordu. 

Atatiirk, bundan sonra ki~lay1 te§rif 
buyurarak oradaki askere bazt tatbikat 
yaphrmi~lardlT. Ulu Onder onlerinde res
mi gec;id yapan askeri selamlad1ktan son-

Fransa ile yapt1Q1m1z I 

muahedeler 
iki hiikumet Suriye 
ve Sancaga dair kar· 
•1hkh miihim taah· 
hiidlerde bulundular l 

Ankara 11 (T elefonla) - San-
1 cagm miilki tamamiyetini tekeffiile, 

Tiirkiye • Suriye hududunun temi
nine clair muahede ve anla§malann 
tasdiki hakkmdaki kanun layihas1· 
mn Meclis ruznamesine ahndigmi ve 
pazartesi giinii gorii~iilecegini yaz· 
ffillhk. Bu kanun layihasma Sanca
gm tamamiyeti miilkiyesini tekeff'ul 
eden muahede ile Tiirkiye • Suriye 
hududunun teminine dair anla~ma, 
mii~terek beyanname, mektublar ve 
bu beyannameye merbut protokol 
baghdu. 

Bu arada Tiirkiye • Fransa me
nafiinin takviyesine mtitedair olan 
Tevfik Rii~tii Aras, Numan Mene· 
mencioglu, Hasan R1Za Soyak, Ivan 
Delbos, Pierre Vienot ve Henri 
Ponsot'nun imzalan bulunan §U pro
taka! da vardu: 

«Cenevrede takarriir eden anlat
ma ile Tiirkiye ve Fransaftm dosta
ne te§riki mesaisinin teyid edilmi§ 
buJundugU §U mada ytiksek akid 
devletler kar§thkh menfaatlerinin 
saiHamla§masint ve inki§afml gormek 

~ hususundak1 mii~terek arzulanm 
~ .kaydetmek azminde bulunmakta ve 
~ bu maksadla bir ikamet mukavelesi 
~ akdini istihdaf, tebealanm alakadar 
'I eden ve heniiz muallakta bulunan i~-

lerin tasfiyesini tacil ve bu niyetle 
yeni te~riki mesai anasm taharri ey
lemek hususlannda mutabtk kalmi§· 
Iardtr.» 

Tiirk - F rans1z mii§terek beyan
namesi de §u tekildedir: 

« Tiirkiye ve F ransa: Sancagm 
, tamamiyeti miilkiyesini tekeffiil eden 

muahede ile Tiirkiye - Suriye hudu· 
dunun teminine miitedair anla§ma-

1 ya, 
Sancak meselesinin hal ve tesvi • 

yesi, Lozan muahedesile tesbit edil
mi, bulunan miilki statiiko haltkm
da hic;bir ihtilaf buakm1~ olmama -
sma, 

Umumi sulhun takviyesine, ay· 
ni derecede bagh bulunmalanna ve 
bu maksadla aralanndaki mesai bir
ligini Milletler Cemiyeti c;er~evesi 
dahilinde teyid arzusunda olmala-
nna, 

Sarki Akdenizde emniyete miies
sir bir surette i$tirak etmege azmet· 
mi~ bulunmalarma binaen, 

Suriye arazisile Liibnan arazisi
nin tamamiyetine riayeti miitekabi -
len taahhtid eder. Ve Suriye ile 

, Liibnanm tam istiklal ve hakimiye
te kavu§ll1alarml teshil hususunda 

• mutabakatlanm kaydederler. Her i
ki devletin tam istiklal ve hakimi -

I yete kavu~malarma haz1rlamak ve 
bu devletlerle kendi arasmda mev • 
cud miinasebatJ mahsusay1 tayin et-

1 mek maksadlarile bunlarla akdet -
' mi~ oldugu anla~malan Fransa hii

kumeti Milletler Cemiyeti Konse -
yinin tasvibine arzeyledigi zaman 
Tiirkiye bu anla$malarm Konsey ta-

, rafmdan tasvib edilmesi ic;in yardJm
da bulunacakhr. Konsey bu anla~
malan tasdik eyledik~e Tiirkiye 
bunlan tamyacak ve Suriye ile Liib
narun Milletler Cemiyetine namzed
ligini miidafaa edecektir. Bu yeni 
vaziyeti derpi~ ederek Tiirkiye ile 
yukanda ad1 ge<,;en devl!!tler ara -

l 

ra komutan, siibay ve erlere iltifatlanm ' 
beyan buyurmu§lardJT. 

smdaki mi.inasebetlerin saglam esas
lar iizerine tesisini teshil etmegi Tiir
kiye ve Fransa ayni derecede arzu 

1 

eylemekte olduklanndan Tiirkiye
nin merlmt protokol ahkam1na tev -
fikan giri~mel!:e amade bulundugu 
miizakerata F ransa kendi hesabJ-

Saat 18,30 da Atatiirkiin ikametleri -
ne tahsis edilen ko~kte bir gardenparti 
verilmi§tir. Ko§kii ve bahc;esini yiizlerce 
davetli doldurmu§tur. <;oruh, Bayburd, 
Vakfikebir ve Erzurumdan gelen halk 
oyun heyetleri, muhtelif milli danslanm1· 
z1 oynamJ§lar ve Atatiirkiin takdirine 
mazhar olmu§lard1r. Bayburd heyetinde 
iki tane de gene bz bulunuyordu. Vakar 
ve meharetlerile nazan dikkati celbeden 
bu yavrular Tiirk kadmmm yurdun uzak 
yerlerindeki i<;timai mevkiini de pek guzel 
canlandmyordu. Ti.irkiin ulu giine§ine 
kavu§rnU§ alan Trabzon §ehri §evk ve he· 
yecan i~indedir. 

1 na her tiirli.i muaveneti ipzal edecek-
tir. » 

40 saatlik mesai meselesi 
Cenevre 11 (A.A.) - Mensucat ko· 

misyonn bu endiistride kuk saatlik hafta 
mesaisini tesis eden beynelmilel mesai 
biirosunun projesini baz1 ufak tadilatla 
dokuz muhalife ve bir mi.istenkife kar~I 
16 reyle kabul etmi~tir. 

[Ba~tarcm 1 fnci sahlfede] 
lunda •mali, -idari, diplomatik ilimle -
rin klirsiilerini resen i§gal eden ogret -
menler, profesorlere tatbik edilen ma-
8§ ve hiikimlere aid hliklimler tatbik o
lunur» §eklindeki tefsir karan mlizake
relere sebebiyet verdi. Refik ince, me
sela bir hukuku medeniye profesi:irliniin 
bu tasnif haricinde kaldigmi soyledi. 
Neticede Biit~e Enclimeni de tefsir ka
rarmda sadece cresen kiirsli eden og -
retmenler» ibaresinin bulunmastm mu
vaflk gordii. Tefsir karan bu suretle da
ha §limullli bir §ekilde kabul edildi. 

Ruznamede bulunan diger maddell!r 
ayn ayr1 kabul edildikten sonra hava 
genel komutanhg1 te§kili hakkmdaki 
layiha da ayni hararetli miizakerelere 
sebebiyet verdi. Layihamn 3 iincii mad
desiDdeki hava mlidafaa komutanh~
mn cyurd dahilindeki halk1 ve hiikumet 
te§ekklillerinin muhtelif klSlmlanm a
Uikadar eden tekmil hava miidafaasma 
aid te~kilat i§lerinin ve bunlara aid te
sisleri yaptmr» ibaresine ili§en Refik 
1nce, bu hiikmiin kat'iyet ifade ettigini 
soyledi. Bu miilahaza uzun miizakere -
lere yol a~tl. Neticed.e boyle bir miita· 
leaya zemin te§kil edecek alan kat'iyet 
hilkmli kaldmld1. 

cHava miidafaa genel komutanh~nm 
Vekaletlere ve yiiksek hava komisyonu 
ile ~ah§ma tarz1, Vekaletlerin miitalea
lan almarak Gene! Kurmayca tesbit o
lunun §eklindeki 6 nc1 maddede de Re
fik ince soz ald1. Bunda bir nizamname 
kokusu oldugunu uzun uzadtya izah 
ederiz, te§kilat1 esasiye ile tezad te§kil 
edecegini soyledi. Milli Miidafaa Vekili 
boyle bir dii§iinceye yer olmad1gm1, bu
nun tamamen bir talimatname mahiye
tinde bulunacagm1 izah etti. Refik !nee 
kendisinin te§rii vazifesini ifa ettigini, 
bilhassa General Kfmm 6zalp gibi u
zun miiddet barb cephelerinde sinirleri 
yab§ml~ bir §absiyetin boyle bir miina
ka§a esnasmda asabiyete kap1lmamas1 
icab ettigini soyledi. Bundan sonra da 
miinaka§alar devam etti. Neticede bu 
madde kanundan kaldmld1. 

Adliye V ekilinin beyanatr 
Kan giitme sebebile i§lenmi§ fiiller 

hakkmdaki kanun l!yihas1 miizakeresi 
dolay1sile de Adliye Vekili beyanatta 
bulundu. 

Miiteakiben diin esaslarm1 tafsilen 
ne~retmi~ oldugumuz layiha miistacelen 
gorli§iilerek kabul olundu. Ge~ vakte 
kadar devam eden Meclis ruznamesin • 
deki 20 kadar kanun layihasm1 c;1kar • 
d1ktan sonra yarm toplanmak iizere cel
seye nihayet verdi. 

Ziraat Vekilinin istilaat ve 
diger rivayetler 

Ankara 11 (Telefonla) - Cumhur 
Reisimizin, Muhlis Erkmenden a~llan 
Ziraat Vekaletine BaFekilin inhas1 ii
zerine Tekirdag meb'usu ~akir Kese -
birin tayininin tasvib edildigini bildiren 
tezkeresi bugiinkii Mecliste okundu. Zi· 
raat i§leri biiyiik bir ehemmiyet ve 
viis'at kesbettiginden bu i§lerin gos -
terdigi llizum iizerine ikinci bir siyasl 
miiste§arh~n daha ihdasma da karar 
verilmi§tir. Ziraat Vekaletinin yeni si
yasi mliste§arh~na da Kastamonu meb
usu Hasan Co§kunun tayininin Yiiksek 
Tasdika iktiran ettigine da-ir Ba§vekiUet 
tezkeresi de bugiinkii Mecliste okundu. 

Muhlis Erkmenden ba§ka diger iki 
vekilin de istifalarmm soylendigi §ek -
linde iki sabah gazetesinde g1kan babe -
re gelince, tamamen miinasebetsiz te -
lakki edildi. Alakadarlar bu haberin uy
durma oldu~unu soylediler. 

Bir af layihaa1 
Ankara 11 (Telefonla) - 61iime se

bebiyet vermek su~undan c;ar~ampa 
Adliye ceza mahkemesince 8 ay mah • 
kfuniyetine karar verilen ve hakkmda· 
ki hiikiim Temyiz mahkemesince tas • 
dik olunan Samsun S1tma Miicadele me
murlarmdan Abdussamed cezasmm aff1 
hakkmda B. M. Meclisine muracaat etti. 
Hadiseyi tetkik eden Adliye Arzuha1 
ve S1hhiye Enciimenleri mahkeme ka -
rarmda bir hatay1 adli mevcud alma -
dtgmt tesbit etmi§lerdir. Ancak Arzu -
hal Enciimenince miinhasuan Biiyi.ik 
Meclisin hukuku hiikiimraniyesine isti
naden miisted'inin afh yoluna gidilmesi 
mazbata ile temenni edilmi§ oldugun -
dan enciimen bir af layihas1 hazulaml~
hr. Layiha yarmki mecliste gorii§iile -
cektir. 

( __ YE_N_i _ES_E_RL_ER __ ) 
Yeni Tiirk 

Emlnon\1 Halkevl tara!mdan ltlkarl!ma.k
ta. ola.n (Yen! TUrk) iin (54) iincii <Hamid) 
say1s1 ~lkffi.l~tlr. 

Biiyiik Tiirk §airl Abdiilhak Hamlde tah· 
sis edllen ve saym Dahlllye Veklll ve Part! 
Gene! Sekreteri ~i.ikri.i Kayanm bir on ya
ZLS!le c;1kan bu say1da Dr. Sad! Irmak, Dr. 
Zlyaeddin Fahrl, All Kaml Akyiiz, !Jiiku!e 
Nlhal, Iffet Halim, Nahid 81rn, Hakk1 Sil
ha Gezgln, M. Halld Bayr1, Agah S1rn Le
vend ve Nusrat Sa!a Co11kun g!bi tanmml§ 
lmzalarm yazilarl vard1r. 

Genclerle miinevverlerl aJA.kaAar eden 
yaz1Ian toplaml§ bulunan bu mecmuay1 
okuyuculartmlZS. tavslye ederlz. 

12 Haziran 1937 ~ 
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Soldan saga: 
1 - Faydall muesseselerlmlzden blri. 2 • 

Elln 1~1, bo~ l~klrdl. 3 - FransiZCa cnadl!'• 
almanca csen», isim. 4 _ Blr renk. istanbU' 
lun kazalarmdan blr1. 5 - Bir kumar oY'l' 
nu, alfabede blr harfin okunu§U. 6 • is • 
kambllde blr kag1d, umum!. 7 - Biiyiik It; 
pan, Avrupada blr nehlr. 8 - Erkek ~c 
dadJSJ. 9 - Qehre, y1rt1k yere konan patv .. 
10 • Yi.iz seneler, ate~in zedeled!gi yer. 

Yukamlan a~ag1ya: 
1 - Zlya Pa.,amn bir eseri, bir ed$tlll 

kLsalt1lml~ ve kalmla~tmlmi§l. 2 - yugoS• 
lavyamn resmt ajans1, millet. 3 - Blr eJI!It• 
lstemlyerek ve bllmlyerekten. 4 - Tok 0 • oe· nun hallnl bllmez, para dolablarl. 5 • 
~llmesl gi.i~ yer, binamn kJSmllarmdan bl" 
rl. 6 - Memleketlmlzin kayak spor!arl ye ; 
rl. 7 - Eskl blr mabud, viicudtln yumU~1\_ 
yerl, blr edat. 8 • Kii~tii.k, bir kadm LS!U 

9 • Blr kab1 devirlp l~lndeklnl bo~lt~• 
blr eda.t. 10 - Ak1!, blr §eye dlllni siirJilei(. 

EvvelkJ bulmacanm hallt!dilmi~ ,ekll 
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ist. Borsas1 11/6/937 
PARALAR 

Alu, Sa~ 

SterUn 627.- 627.-
Dolar 123.50 126.-
Frank 111.- 114.-
Liret 120.- 125.-
Beleika Fr. 80.- 84.-

1 Orahmt 19.- 23.-
tsvicre Fr. 570.- 575.-
Leva 20.- 23.-

I Florin 63.- 66.-
Kron Cek 70.- 75.-
Silin Avusturya 20.- 23..-
Mark 25.- 28.-
Zloti 20.- 23.-
Pen~ro 21.- 24.-
Ley 12.- u.-
Dinar 50.- 52.-
Kron lsvec 30.- 32.-
Altm 1049.- 1050.-

j Banlmot 254.- 255.-1 
f;EKLER 

I A~Ill$ Kanan's! I 
Lot1rda 625.50 626.-

, New-York 0.7887 0.7870 
' Paris 17.7325 17.715 
Milano 14.9864 14.975 
Briiksel 4.6746 4.67 
A tina 87.37 87.30 

I Cenevre 3.4496 3.4454 
Sofya 63.9475 63.8975 
Am!lferd. 1.4342 1.4332 
Prae 22.6410 22.6230 
Vivana 4.215 4.2125 
Madrid 13.9088 13.8975 

1 Berlin 1.97 1.9684 
Varsova 4.1662 4.1625 
Rudaneste 3.9888 3.9850 
Biikres 107.275 107.1885 
Bel~ad 34.5325 34.505 

, Yokohama 2.7465 2.745 
Mo~kova 23.975 23.995 
Stokholm 3.10 3.0982 

ESBA M 
A~dus Kal)anlf 

Anado1u Sm. 
% 60 Vadeli 24.30 24.30 

Asian Cimento 13.15 13.30 

tsTIKRAZLAR 
1 A<:1hs Kapants 

Turk borcu I Pesin 

I • • I Vadr.1f 18.575 18.625 
• • m Vadeli 17.975 17.975 

ErJtani 95.- 95.-
TAHVtLAT 

A<:lll!J Kapants 
Anadolu 

• I Vadrlf 40.20 40.25 
• UVadeli 40.20 40.25,) 

c ASKFRLIIt iSlERi ) 
K1sa hizmetlileri davet 

U.skudar Asker Ilk §ubeslnden: 
1 - 332 doAumlu ve bunlarla muamele 

goren a.skeri orta ehllyetnamesi buluna.n 
kJSa hlzmet ~eraltlnl kazanml~ erler 931 
y11I temmuzun birlncl giinii Yedek Suba1 
okulunda. bulunmak tizere sevkedilecektlr. 
Ehliyetna.melerlle birlikte hazlranm yir ~ 
ml seklzlncl gi.inii ~ubeye gelerek sevk muh• 
bralarml alma!ar1. 

2 - KJSa. hlzmet §eraltlnl kazanm1~ o .. 
lub da tam ytiksek a.skerl ehllyetnamelert~ 
nl heniiz ~ubeye kaydettlrmeml$ olanlartn 
da agustos sonuna kadar §ubeye gelerelt 
kayldlerln! yapt1rmalar1 ll!l.n olunur. 

Uskiidar As. ~. B~k. V, 
Bnb 

K~z1m Yeyman 



Haydar Rifahn 
eserlerinden 

I<aragamlekliler ihtilali 
Etri.isk Vazosu 
!li<;in Oliimii 
Efendi tie U~ak 
Vikontun Oliimu 
lklim!er 
lik A~k 
I\i.i~iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
F'elsefe 
Tarih Felsefesi 
A.narsizm 

100 Kr 
20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 Ill 

75 • 
35 • 

125 • 
60 , 

48 SAAT 
havaland1rllmu; I 
ve terkibinde 

a Ibn kremi bulunan 

VENOS PUDRASI Alman ve 
lngiliz kimyagerleri tarafmdan en 
son ke§fedilen yeni bir ~aheserdir. 
Bu yeni Venus pudrasile pudrala
nan bir cild diinyanm en taravetli 
giizelligini ifade eder. Hi!;bir pud
ra VENOS pudrasJ kadar cildi mat 
tutup cazibeli gosteremez. San§m, 
kumral, esmer her tene uygun renk· 
leri vardtr. ismine dikkat ve taklid
lerinden sakmm1z. 

Sariyer Y oksullari 
Koruma Yurdu Ba~kani1Q1ndan : 

!'azar motarii naldiyesi 25/6/937 cu
ltta giinii a<;1k arttuma ile ihale edile -
Cektir. isteklilerin yiizde yedi bu<;uk 
~ey ak<;esile Yenimahallede Yurd mer-
ezine gelmeleri ilan olunur. 

Laborant aran1yor 
Anac!oluda bir maden ~irketinde 
~·h~mak uzere kimyadan anlar 
bir Tiirk geoci aranmaktadar. iste· 
yeolerin Galatada c;ioili R1hbm 
ham kar~.smda ,arab iskelesi so
kagmda Muradiye hanmm 5 inci 
kahna miiracaat etmeleri 

Dr. Haftz Cemal 
Lohmart Hekim 

Dahiliye miltehasstst 
Pazardan baska ~nlerde ogleder 

f.onra saat (2lh tan 6 ya) kadar fstan 
bu!da Divanyolunda (104) numaral 
hususf kabinesinde hastalanru kabul e 
6er. Salt, cumartesl ~Jeri sabaJ 
t9 ¥.! - 12· saatleri hakiki flkarava mah 
SUstur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. K1~hk 21044. 

TAHSiLOAR ARANIYOR 
fahsil ve tecriibe ~ormii' tahsil
dare ihtiya~ vardtr. iki viiz lirahk 
teminat•a talib olanlar birer fotog 
taf ve teklifle i1e 1112 pasta ku-

tusuna muracaatlan 

istanbul 6 nc1 icra memurlu~undan: l 
Tamamma yeminli iig ehli vukuf ta

rafmdan 19,264 lira k1ymet takdir edi -
len ~eyhmehmed Geylani mahallesinin 
Veziriskelesi caddesinde eski 4, 6, 12, 
14 ,14 miikerrer 16 yeni 19, 21, 23, 25 3 

kap1 ve 420 ada, 6 parse! No. h Defter 
dan sab1k Mehmed Avni ve Geylanzade 
Siileyman ve Hocapa~a vaktflartndan 
150,5 m, m. No. da altmda dort diikkam 
olan kargir otelin 32 hisse itibarile bir 
hissesi 2289 No. h kanuna tevfikan ac;tk 
arthrmtya konulmu~tur. 

Mezkfu gayrimenkuliin umumt ev -
saf1: 

Bina kargir olup altmdaki ug diikkan
dan ikisi iyice bir halde, diger diikkan
la otel tamire muhtacdrr. Zemin katln
da evvelce mevcud iki diikkan bolme 
duvan ytktlmakla birle~tirilmi§tir. So • 
kaktan vitre bolme ile aynlm1~ olup iki 
camh kaplSl mevcuddur. Zemin renkli 
faro do§elidir. Duvarlar kargir olup ah
§ab kaplama ile ortiilrnii§tiir. Tavan da 
ah!,lab olup gerek duvarlar ve gerek ta
van yagh boyahdrr. Diikkamn birisi lo
kanta olup sag klSmmdan ufak bir kap1 
ile otel katma c;rkan merdiven altma gi
rilir. Burasr bula§Jkhane olarak istimal 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sfstem makinelerle milcehhezdir. En mutena ii$1er l~in 
her zaman sipari!; kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

Beyoglu Tapu Sicil 
AGlk arthrma ile Evkaf idaresi tarafmdan bin yedi yiiz yetmi~ be~ lira

ya Ehya Hidayete satJlan Beyoglunda Feriizaga Sakaba§l mahallesinde Giil
§eni Tekkesinin yanmt§ arsasmm tapuda kaydi olmadtgmdan tasarrufun 
tetkiki 7Jmmmd.a mahallinde tahkikat yapllacagmdan bu arsaya haricden 
tas&rruf iddiasmda kimse bulundugu takdirde tarihi nandan itibaren niha
yet on be§ gi.in zarfmda ellerinde bulunan vesaikle Sultanahmedde Beyoglu 
Tapu Sicil Muhaftzhgma veyahud tahl;ikat giinii olan 28/6/937 pazartesi 
giinh saat onda ellerindeki belgelerle mahallinde bulunacak Tapu memu • 
runa muracaat etmeleri. (3354) 

Biinyan ~arbaybg1ndan: 
1 - Bunyan kasabasmm bali haztr vaziyetini gosterir haritast Nafta 

Vekaletinc.en ganderilen fenni ~artname dairesinde yaptmlmak iizere bir ay 
miiddetle miinakasaya konulmu§tur. 

2 - Haritas1 yap1lacak saba tahminen 50 hektar meskU.n, 75 hektar 
gayrimeskO.n olmak iizere 125 hektardan ibarettir. 

3 - Meskun ktsmm hektan 25, gayrimesklin ktsmmki 12 lira muham • 
men bedel kabul edilmistir. · 

4 -- !hale 7 temmuz 937 c;ar~amba giinii saat 10 da Belediye Enciimeni 
huzurunda yapilacakhr. (3348) 

edilmektedir. Buramn zemin ve duvar -
Ian faro do§eli olup tavam yagh boya- ·-· KOMORCO ve BAKKAL ESNAFINA 
hd1r. Lokanta ktsmmda tecdidi hava i- IIIII!' Yak1mhk Zingal tahta par~alar1 $reldi. Azapkap1 Kalafat caddeai No. 4 
<;in u<; menfez mevcuddur. Bu kts1mda Tel. 49188 
terkos, elektrik ve havagazi tertibatl 
mevcuddur. Diger di.ikkanm Ankara 
caddesine bakan cephesile Emirlerhan1 
sokagma bakan cephesinin bir k1srn1 
camekand1r. On ktsmmda stor ve yan 
krsmmda da demir kepenkler mevcud -
dur. Zemin malta da§eli olup duvarlar 
kargirdir. Tavan ah§ab olup diikkanda 
elektrik tesisatl var:d1r. Otelin zemin ka
tmda kap1dan girildikte zemini faro da
§eli bir antre vard1r. Tavam ah~ab olup 
duvarlar kargirdir. Ah§ab yagh boyah 
bir merdivenle birinci katma ~rkilrr. 

Merdiven nihayetinde sag tarafmda iki 
alaturka hala mevcuddur. Antre ktsml
nm zemini faro do§eli olup tavam ah -
§abd1r ve ortasmda tecdidi hava ·i<;in bir 
menfez verdir. Birinci kat: Altmda lo
kanta ve diikkamn iistiine isabet eden 
bu kahn uzun bir koridoru etrafmda on 
oda ve bir yiikliik mevcuddur. Koridor 
zemin ve tavam ah§ab olup zemin mu
~amba kathdtr. Odalar zemin ve tavan
lan ah~ab olup tavanlar yagh boyahdtr. 
Pencere ve kap1 doS'ramalan adi olup 
yagh boyahdrr. Duvarlara mermer ba
dana siiruludiir. Burast elyvem metrO.k 

olup bo~ oldugu i<;in bu k1smm lokanta 
tarafmdan istimal edilmektedir. Terkos, 
elektrik tesisah vardrr. <;ah adi kiremid
le ortiiliidiir. Mesaha: Gayrimenkuliin 
bulundugu zemin sahas1 150,50 m.2. dtr. 

Satt~ pe§indir. Mii§teriler ktymE:>ti 
muhammenenin %7,5 nisbet.inde pey 
ak<;esi ve yahut milli bir bankamn te -
minath. mektubunu vermesi icab eder. 
Riisumu belediye ile 20 senelik icarei 

---------• 
isteniyor: Daktilo 

Gazetemizin 11 haziran 937 tarihli niishasmda resmi bir miiesseseden is
tenilen daktilo hakkmdaki ilan sehven Uyu§turucu Maddeler !nhisart an
teti altmda ne§rolunmu~tur. Bu ilamn ad1 ge~en daire ile hic;;bir alakast ol· 
mac:l.Igt tashihen ilan olunur. 

AKBA miiessesesi 
Ankarada her dilden kitab, mec

mua, gazete ve k1rtasiyenizi ucuz 
olarak Akbadan tedarik edebilirsi· 
niz. Cumhuriyet ve diger gazete ve 
mecmualarm Ankarada sahctstdJr. 
Gazete ve mecmualar i<;in ilan kabul 
eder. Abone kaydeder. Her dilden 
kitab, gazete ve mecmua sipari~i ka
bul eder. Y az1 ve hesab makineleri
nin Ankara acentastdtr. Parker ka
lemlerinin Ankarada sab~ yeridir. 

Telefon: 3377. 

Fatih sulh 3 iincii hukuk hakimli~in
den: 

Mahkememlzce terekesine vazlyed ~
dilen ve tasfiye edilmekte bulunan alii 
Eminenin dortte bir hissesine irsen mu· 
tasarrtf oldugu Mahmudpa§ada Kiirk<;ii 

i~ hanmda 21, 22, 23 No. h magazamn 

dortte bir hissesile beraber muvafaka· 

tine binaen diger tic;; hissesine keza ir -

sen mutasarnf bulunan N efiseye aid 

dartte iic; hissesi ki ceman mezkur ma
gazanm tamam1 mahkememizce a~1k 

arthrma suretile sahlacakhr. Ktymeti 

muhammenesi 1496 liradtr. A~1k arthr· 

Dr. IHSAN SAMI --. 

BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilatl, frengi nok
tai nazanndan Vasserman ve Kahn 
teamiilleri kan kiireyvatl sayllmasL 
Tifo ve tsttma hastahklan te$hisi, 
!drar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilab, ultra mikroskopi, hu
susi a~tlar istihzan. Kanda iire, 
§eker, Kloriir, Kollesterin miktar
lannm tayini. Divanyolu No. 311. 

Tel: 20981 

Boziiyiik sulh hukuk mahkemesinden: 
Boziiyuk eski telgraf tevzi memuru 

iken vazifesini terk ederek halen ika
metgahl me~hul kalan Hikmetin aldtgt 
32 lira maa§tn istirad1 davasmm icra ki
lmmakta olan muhakemesinde muma -
ileyhin ikametgah1 me<;hul olmasma 
mebni bu babdaki istida suretl ve da -
vetiye teblig edilemediginden ilanen 
tebligat icras1 mukarrer bulunmu~ ve 
muhakeme 23/6/937 tarihine musad:f 
<;ar~amba giinii saat 13 bu<;uga talik kt· 
hnml§ olmakla muayyen giinde ya biz
zat veya bir vekil gondermesi liizumu 
ilan olunur. (33364) 

HARBiYEDE 

BELVU 
Bah~esinde 

Bayan MUALLA 
vakfiye mii§teriye ve miiterakim vergi- rna ve ihalesi 22/6/937 saat 14 te rna • 

ler borcluya aid olup satl~ bedelinden hallinde yapllacakttr. Yevm ve vakti 

tesviye edilecektir. A<;tk arttlrma ~art - mezkfuda biitiin miras<;tlarm ve kanuni 

namesi 29/6/937 tarihinde divanhaneye miimessillerinin ve sair alakadarlann 

ve 

<;AGLA Y AN SAZ HEYETi 
Ayru:a : S. A T T I L L A 

RPviisiiniin venilikiPri devam edivor 
talik edilecektir. Birinci arttuma 15/7 I 
937 tarihine musadif per§ernbe giinii sa
at 14 ten 16 ya kadar istanbul altmc1 

haz1r bulunmalar1 igin i~bu ilan teb· 

lig makamma kaim olacakhr. Ta • 

icra dairesinde yaptlacaktlr. Bu arttlr- lib olanlann yiizde yedi bu<;uk pey ak-

mada muhammen ktymetin %75 ini <;esini depo edecektir. ihale bedeli pe -

bulmadtgl takdirde mii§terinin taahhii- §indir. Satl~ giiniine kadar i§lemi~ ver
dii baki kalmak §artile arttlrma 15 gun 
miiddetle tern did edilerek 30/7/937 ta
rihine musadif cuma giinu ayni saattE:' 
icra edilecektir. Artbrma muhammen 

gi ve sair tekalif eski sahiblerine aiddir. 

Tellaliye ve ihale pulu ve taviz bedeli 

Edremid icra memurlugundan: 
Edremidin Gazi Celal mahallesinde o

turmakta Iken gaybubetle mahalli ika • 
meti me<;hul kalan Kondoktaro~lu Sa· 
miye: 

9 

SEFALi 
BAS ve DiS 

agrdar1 

GRiP- NEZLE 
ve 

Biitiin 

agrdara 

kar§I 

SEFALiN 
kullaniniz 

Biitiin bu ne§' emi S E FA L i N' e medyunum. 
Y az giinlerini rahat ge~irmek isterseniz evinizde muhakkak 

bir kutu S E F A L I N bulundurunuz • 
Eczanelerden 1 Ilk ve 12 lik ambalajlar1n1 aray1n1z. 

TURK 
TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

ANONiM EREYLi ~iRKETi 
iiC'ONC'O ILAN 

. rr:urk Anonim Ereyli $irketi hissedarlar umumi heyetinin 27 ~bat 1937 
tarthmde vuku bulan fevkalade i~timamda ittihaz edilmi§ olan karara tev
fikan ve mezkur ~irketin i:=;tira mukavelesini tasdik eden 3146 numarah ka
n~nun 30 nisan 1~37 tarihli 3543 sayrh Resmi Gazetede ne~redilmi§ olmasma 
bmaen, mephus $lrket feshedilerek 1 mayts 1937 tarihinden itibaren tasfiye 
haEne girmi~tir. 

Bay G. Boissil~re. Bay R. Sasportes ve Bay M. Audouin §irketin tasfiye 
rn£murluguna tayin edilmi$tir. $irketi ilzam i~in iki tasfiye memurunun 
imzas1 laztmdir. 

Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince :;lirketin dainleri alacak
larmt isbat i~in Sirketin Galatada, Voyvoda caddesinde kain Osmanh Ban
kast binasma nakledilmi§ olan merkezine nihayet bir sene zarfmda miira • 
caat etmege davet olunur. 

t~bu ilan azami hirer hafta fas1la ile iic defa ne§redilecek ve yukanda 
yaz1h bir senelik muddet ilanm ii~iincii defa olarak ne~redildigi tarihten iti
baren i§lemej!e ba§hyacakttr. 

Tasfiye Memurlart 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk Hakimliginden: 
934/41. 

1 - ()len ve terekesine hakimligimizce el konulup adiyen tasfiyesine 
karar verilen Kadtkoyiinde Sagudli.i~e:sme cad.desinde Ekrem Muh -
tar odun deposu namile maruf mahalde ticaret eden Doktor Ekrem 
Muhtarm terekesi mevcuduna yeti~?mediginden kanunu medeninin 
576 net maddesi mucibince iflas kaidelerine tevfikan Mkimligimizce 
tasfiyesine karar verilmi~ ve 11/6/937 tarihinde iflas a~tlmt~hr. Bu 
karar hakkmda iddias1 olanlarm kanun yollarma miiracaatleri. 

2 - :?imd;ye kad~r deftere geGirilen ve geGirilmiyen alacakhlar ve istih -
kak iddiasmda bulunanlarm alacaklanm ve bu istihkaklanm tarihi 
ilandan itibaren bir ay iGinde ha',{imligimize gelerek yeniden kaydet
tirmeleri ve delillerini tevdi eylemeleri. 

3 - Hilafma hareket cezayi mes'uliyeti miistelzim olmak iizere oliiniin 
borclularmm ayni miiddet iGinde kendilerini ve borclanm bildirmeleri. 

4 - Oliiniin mallarmt her ne suretle ve ne Sifatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranlarm o mallar iizerindeki haklan mahfuz kalmak ~artile 
bunlart ayni miideet iGinde hakimligimiz emrine tevdi eylemeleri ve 
eylemezlerse makbul mazeretleri bulunmad1k<;a cezayi mes'uliyete ug· 
nyacakl.an. 

5 -- Alacakhlarm ilk alacakhlar toplantt giinu alan 1.5 temmuz 937 per -
~embe giinil. saat 14 te Hakimligimizde bulunmalan ilan olunur. (3346) 

Heybeliada Deniz Lisesi 
Miidiirliigiinden: 

1 -- Bu yll Deniz Lisesinin (9) ve (10) smtflarma a§agidaki §artlan 
ta§tyan okurlar ahnacaktir. 

A) Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak, B) Orta okuldan c;tkmtli 
bulunmak, C) Lise 9 iGin ya~1 15 - 17, lise 10 ic;in 16 - 19 bulunmak. 

Namzetler Deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve okulda miisaba • 
ka smavmdan geGirilecektir. 

2 - Kayid muamelesi: 1 - 26 temmuzda Heybeliadadaki okuldadtr. Bu 
arada sthhi muayene de yaptlacaktlr. Miisabaka smav1 2 agustostadrr. 

'------------------------~--· 3 HAFT AUK --·~· ktymetin %75 ini bulmad1g1 takdirde 
2280 numarah kanuna tevfikan muame-

mii~teriye aid olup peyinden riicu eden· 
ler hakkmda tekrar miizayedeye konu· 
larak noksan bedelle ihalesi laz1m gel· 
dikte farkt fiat dahi mu§teriye aid ola
cakhr. Talib olanlart yevm v.e vakti 
mezkfuda mahallinde hctztr bulunmalan 

Edremid noterliginin 9/11/927 tarih 
ve 29925 sayllt senedile Edremidden 
Soganyemez mahallesinden !skan katibi 
alii Hi.iseyin Hiisniiye olan (360) lira 
borcunuzun tahsili alacakh veresesi ta· 
rafmdan istenmi§ ve mahalli ikametini· 
zin belli olmamasmdan teblig kllmamt
yan icra emrinin ilanen gazete ile teb
ligine karar verilmi~ oldugundan ilan 
tarihinden itibaren 15 giin ic;inde bu 
borcu odemeniz ve bir itiraztmz varsa 
dairemize bildirmeniz ve mal beyanm
da bulunmamz ve aksi halde cebri icra 
i.le borcun tahsil edilecegi icra emri ye
rine kaim olmak iizere teblig olunur. 

3 -- Kayid iGin gelecekler beraberlerinde: Nufus hiiviyet ciizdam, orta 
okuln bitirdigine dair §ehadetname veya tasdikname, askerlik ogretn.eni -
nin gizli raporu, a~~ kag1dl, 9 aded vesikahk fotograf (ba§l a~tk), kendisinin 
ve ailesinin hiisniihaline dair vesika, okulun hangi sm1fma istekli olduguna 
dair arzuhal (bunda makine veya giiverteye aynlmak isted.i~i de yazlla • 
caktlr). 0 R T A A V R U P A le ifa edilecektir. 2004 numarah icra ve 

iflas kanununun 126 net maddesinm 
4 iincii ftkrasma tevfikan bu gayrimenE~lence ve tetkik seyabati 

110 liradan ba,lar. 
Haraket 20 temmuzdad1r. Kaytt 
lara ba~lanml$hr. Tafsilat i~io 

Perapalas • y A Seyahat evi 
kar$JSJDda I ne miiracaat 

Posta kutusu · 1429- Tel 43542 

. Or. Suphi ~enses 
ldrar yollan hastallklan mutehaSSISi 

Beyoglu Ytld1z sinemas1 kars1s1 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

trz Cumartesi fakirlere arastz 
Tel: 43924 

liizumu teblig olunur. (33350} 
kul iizerinde ipotekli alacakhlarla di -
ger alakadarlarm ve irtifak hakk1 sa -
hiblerinin bu haklanm, faiz ve masari- Buyiikadada ---. 
fe dair olan iddialanm ilan tarihinden SPLANDiD PALAS (33343) 

itibaren 20 giin i<;inde evrakt miisbite • Otell, MUdlrl A. LALA Ankarada hususi bir miies· 
lerile beraber bildirmeleri, aksi takdirde Me,hur ve netis mutbah - itinal sue i~in Tiirk~e ve Almanca bilir 
haklan tapu sicillerile sabit olmadtkc;a ve kusursuz servia • Elveri'li fiat- ve makine ile yazar 

t b d 1. . . larla komple pansiyoo • Sayfiyede a·.r Memur aran•yor sa I§ e e mm payla§masmdan baric 
evinizi tutmadao evvel fiatlanm111 kalacaklanndan alakadarlarmm mez • Alakadar olanlar Galata'da Tilr-

isti•are rdiniz. Te'efon : 56· 22 k' M' I" H d b · · '- • kfu mddei kanuniye hiikmiine gore ha- 1ye 11 1 anm a e~;mc1 .. a.a 
••••••••••••••••• li•••miiracaat edebilirler ---· reket e~m:leri ve daha fazla mahimat DOKTOR 

a!mak lShyen!erin 936/2402 numarah r , • 
Blrlncl ••n•f I~ hastahklar~ Uzman• istanbul 

4 - Okul yatlhdtr. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitab okul tarafm .. 
dan paras1z verilir. 

5 - Dilekc;e ve diger vesikalarm numunesi okuldan paras1z olarak all· 
nabilir. (2394) 

Yiiksek Miihendis 
ve 

Mektebi 
Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan: 

937 mali senesi zarfmda mekteb talebe ve pansiyonuna aid clOOOOO~ par~a 
c;ama~mn ytkanmast aGtk eksiltmiye konulmw~tur. Eksiltmesi 24/6/937 tari· 
hine tesadiif ed.en per§embe gi.inii saat cl6» da mekteb binas1 iGindeki Ko -
misyonda yapllacaktlr. Beber parGamn muhammen bedeli c4» dort kuru~ ve 
ilk temina'tt c300~ liradtr. tsteklilerin ~artnamesini gormek iizere Mekteb 
idaresine miiracaatleri. (3222} 

dosyaya miiracaat etmeleri ilan olunur.l H A SA N f E R I 0 C AN S EVE R 

Nly Pazardao ba'"a her gun sabahtan ECZACI ARA OR o{lleve k•d•r h••t•lannt mtecanen 
muayt'ne eder. 

Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
K1ymeti yiiz liraya kadar olan emlakin miizayedeleri badema gazetelerle ilan edilmiyerek bu mii

zayedeleri gosteren varakalar Komisyon Divanhanesile !stanbul Defterdarhg1 ve Tapu ve Kadastro koridorlanna 
talik edilecektir. I Reva:ud NahivP Miidiirliil}'il va"tnda 

_ Teleloe ; :USM 
isbilir bir katfan•n Salih Necatl eczane~lne mUracaat1 

Diinyan1n en giizel y eri 
ogrenmek, 

ve her ta,I bir tarih abidesi olan istanbulu bilmek, bu ~ehrin nasd kuruldugunu 

Mehmed ihtifalei 
Ziya merhumun 

sokaklar1n1n, caddelerinin as1rlarca evvelki halini tan1mak istermisiniz? 

iSTANBUL BOGAZiCi • 
ve 

eserini okuyunuz. 
6 nea formes• ~1kt1. 
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Yurdumuzda en yiiksek bir mal alan 

BOZKURT TRAS LEV AZIMATINI , 
sakallan yumu1;atlr, cildi parlak tutar ve yiizii kat'iyyen 

tahrifi etmeden fevkalade kolayl!kla tra~ eder. 

OZ TURK COCUGUNUN MALI OLAN 

BOZKURT TRA~ LEVAZIMATI 

Havalar 
1s1nmaga ba!fl&dl 

TE~ 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho§ kokuyu gideren yegane 

s1hhi pudrad1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU -iSTANBUL 

zo 
K 

12 Haziran 

T YALOVA 
LICALARI 

Bu sene Kc piicalarin Otel ve Lokantala· 
rtnda biiyiik tekemmiiller yapilmi~tir. 1 ha· 
zirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhas· 
sa calibi dikkattir . . 
(:1nar Oteli: Bir giinliik pansiyon komple 

( Otel ve Y emek) bir ki~i i~in ( 325 ) ku
iki ki~i i~in otel ve yemek ( 550 ) 

RIZApeUNvER ' / k~~u~!ur. 
Dofium ,::.:~:!:.:.·····•klart I Buy uk Ote : Bir giinliik pansiyon kom· 

Caga!ogJu, Nuruosmaniye caddes 

/el~t~~ Ma2k~~ pie ( Otel ve Y emek) bir ki~i i~in (350) 
••••••••• Her Tiirk tercihen kullanmaltdtr. ••••••••• Ci~eklerin mer· 

kezinden gelen 
yeni sehhar 

giizellik 

kuru~tan ba~l1yarak kat ve odalar1na gore 
yedi liraya kadard1r. iki ki,i i~in alt1 lira· 
dan dokuz liraya kadard1r. 

ilbaybgmdan: 
Gi:ir:men evleri in~aatmda kullamlmak iizere Karaisal! ka:zasmdaki mak

talardan kesilecek (6110) metre mikab1 gayrimamul kereste pazarhk sure
tile haziramn on d1:irdiincii pazartesi giinii saat 14 te ihale olunacagmdan ta
libleril'l Mersin Sihhat Miidiirliigunde miite~ekkil Komisyona miiracaatleri 
ilan olunur. (3301) 

•1-•K•a•d••Ik•o··y_v_a.k.If.Ia•r-D•i•re•k•t•or.I.u.gu.· _il•a•n•la•r•I _I Erimemi' bir ~i~ek 
balmumunun cazib 

bir tarih~esi 

Uskiidarda Pa:zarba~I mahallesinde Miroglu sokagmda eski 96 yeni 114 
sayrl! ah~ab ev (200) lira da talibi iizerinde olup paz.arhkla verileceginden 
fazlasile talib olanlarm 16/6/937 c;ar~amba giinii saat 15 te Kadrki:iy Vaklflar 
Miidiirliigiine miiracaat etmeleri. (3339) 

SUMER BANK 
Ere§ II 

Umumi Miidiirliigiinden : 
Bez fabrikas1 ivriz ldroelektrik santrah 

in!faat miinakasas1 
1 - Bankamaztn Konya Ereglisinde lvriz mevkiinde yaphra

cagt muhammen ke,if bedeli 205.498,21 (iki yiiz be, bin 
dort yiiz doksan sekiz lira ve yirmi bir kuruf) olan tdro -
elektrik santrali in,aah vahldi fiatla ve kapah zarf usulile 
eksiltmege konmuftur. 

2- Miinakua evrak1 20 lira mukabilinde Ankarada Somer 
Bank in,aat servisinden ahnabilir. 

3- Eksiltme 1 temmuz 1937 perfembe giinii saat 14,30 da 
Ankarada Siimer Bank umumi mudiirliigiinde yap1la -
cakbr. . 

4- Muvakkat teminat 11.525 on bir bin he, yiiz yirmi be~ 
lirad1r. 

5- tsteklilerin ihale giiniinden en az bir hafta evvel Siimer 
Bank in,aat servisine gelerek bu kabil bir in,aah yapabi
lecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab eden vesikalara ibraz 
ile eksiltmege gireceklerine dair hirer vesika almalar1 
,arttir. 

6- Teklif mektublariDI havi kapah zarflar, ihale giinii saat 
12 ye kadar makpuz mukabilinde Ankarada Siimer Bank 
muhaberat servisi miidiirliigiine teslim edilmi, olmahd1r. 

7- Bu in,aati banka diledigi muteahhide vermek hakkm1 mu
hafaza eder. 

106 muhtelif c;i~ek ve nebat iize
rinde yapilan fenni tetkikat netice
sinde, pek ender bulunan bir ~i~ek 
merkezinin derinliklerinde tesadiif 
edilen erimemi~ • balmumunda cildi 
yenlle~tirme hassa ve kuvvetinin 
mevcudiyeti ke~fedilmi!ltir. Cire A
septine tabir edilen ve pratik bir or
miiJ halinde olan bu ktymetli ve 
yagh cevheri sahn ahp ~eceleri yat
mazdan evvel kullandigtmzda, siz 
uyurken cildinizin sertle~mi~ ~irkin 

harici tabakasmt eritir, buru ukluk
Ianm ve siyah benlerini giderir ve 
yeni beyaz taze cildinizi pek ~abtk 
meydana ~1kanr. Yeni teniniz gibi 
giizel goriinmesi i~in kollanmzda 
ve omuzlanmzda da kullammz. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendil,e 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri ic;in ~iikrii Canal 
tarafmdan yaztlmi§hr. 

Kad.In elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, iki.nci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta~ Diki§ Yurdunda satthr. 
Her evde bulunmasi laZimdrr. Ta§· 
raya pasta paraSI ahnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii~iin
cii cildi de bastlmaktadrr. 

Adres - Be§ikta~ Diki§ Yurdu -
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

:istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahallesi Sokag! Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 
877 Beyoglu Hiiseyinaga Macar E: ve Y: 37 26,50 metro arsanm 300 A~1k 

3!4 his. arthrma 
1770 Oskiidar Selamiali Bahacan E: ve Y: 2 90,64 metro arsa 200 » 
2270 Y e§ilk<:iy Umraniye E: Karakol I 0 mii. 633 metro arsamn Vz his. 330 » 

Y: Keklik Orban-
gazi ve Dogruyol 

4035 Galata Kemanke§ Yiiksekkaldmm E: 112-114 Eskipostane binasmm 7000 Kapah 
Karamustafapa§a Karakoypalas y: 102-104 3778/ 17280 his. zarf 

kaf§ISI 
4644 Yenikoy Molla~elebi E : Kiremit~i E: 23-25 iki ah§ab hanenin 170 A~1k 

Y: Bah~ y: 16-18 5/15 his. arthrma 
5022 Silivrikapi F atihsul- E: Velief. E: I i<;inde kuyusu alan 500 » 

tanmehmed Y: Seyidnizam cad. Y: 9-9/1 bostan ve ahmn I /6 his. 
5088 Oski.idar Bulgurlu Kire~hane E: 7-64 36740 metro tarla ile ahu 500 )) 

Y: 1-2-3-4 ve samanhgm 7 numarah 
mahallinin Vz ve 64 nu-
marah mahallinin 1 / 6 his. 

5473 Ayvansaray Atikmusta- Bostan E: 43 Y: 39 Kargir fmmn I ;4 his. 400 » 
fapa§a 

8059 Beyoglu Y,eni§ehir $i~hane ve E: 117 Altmda iki diikkam olan 450 » 
Y eni~ehir cad. Y: 101-103 hanenin 20/ 120 his. 

ve 26 
No.taj :21-23 

8447 Kuzguncuk Hac1kayrnak 64 Mukaddema arsa 180 » 
elyevrn hane 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkul ler on gi.in mi.iddetle sah§a ~Ikanlmi~hr. fhaleleri 21 / 6/ 93 7 tarihine dii§en pa-
zartesi giinii saat 14 tedir. 

Sat!~ miinhaman gayrimiibadil bono siledir. 

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

lerin tabldotu: Biiyiik Lokantada 100 ve Park Lo • 
kantas1nda 70 kurut,ur. Alakart yemek fiatlar1nda 

tenzilat va Ilmistir. dahi .. ... , 
Ban yo fiatlari seneye nazaran ucuzlamtsbr. 

' 
(3233) 

ADE • 
I 

ve BEL GEV,EKLiGiNE KAR'I 

MOBi 
fabletleri. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutus~ 1255 Hormobin)Galata, i 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADlR 

.... - ;-~ 

I 
c# .. ,..,.,., 

-!;: .. ··~~ ,. 

~ ~ .. ,. 
• 
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KUV~ET•SU~UBU 
f;ocuklann bilhassa kemiklerinin te • 
§ekkiilabm kolayla§hnp kuvvetlenme· 

sini temin eder. 

0 NU: 
PERlEY $URUBU 

ile bi.iyi.imi.if yiiz binlerce ~ocu· 
gun ebeveyninden sorunuz. 

Belediyesinden: 
Basmahanede Dokuzeyhil meydammn parke ve kesme ta~larile ve Bas

ahane !&tasyonu kar~lSlndaki yolun da yalmz parke ta~larile yeniden tef
ir;~i 15/6/937 sah giinii saat 16 d.a kapab zarfla eksiltme ile ihale edile • 

. Heyeti umumiyesinin ke11if bedeli yirmi iki bin iki yiiz liradtr. Ke • 
ve ~artname ve projesi yilz on bir kuru~ bedel mukabilinde Ba(imilhen

s&bhr. Ta~?radan milracaat vukuunda ~artname, ker;~if ve proje be
ile birlikte posta ilcreti pe~inen gonderilmelidir. t~tirak icin bin alb yiiz 

tm1~ bP~ lirahk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektu -
birlikte 2490 sayth kanunun tarifi dairesinde haztrlanmt~ teklifler ihale 

olan 15/6/937 sah giinii saat 15 e kadar Enciimen Reisligine verilir. 
c1688» (3115) 

Reisliginden: 
Su i~leri ic;l.~resi ic;in (300) lira ay hk iicretle bir yiiksek miihendis ah -

. Lisan bilenler ve evvelce §ehir sulan i§lerinde ~ah§ml§ olanlar 
edilir. 

Taliblerin askerlik hizmetini ifa etmi~ bulunmast ve fotografll istida • 
a~ag1da yaz1h vesikalarm suretlerini raptederek (Ankara Belediyesi 

gondermeleri lazrmdu. 
1 - Diploma ve ruhsatname 
2 - Evvelce cah~mt~ oldugu yerlerden almts oldugu sertefikalar. 
3 - Niifus ciizdam. c1530• (3331) 

inhisarlar Umum Miidiirlugiinden: 

I - c;amalb tuzlast ici111 c15,000· kilo kiilc;e kur~un pazarhkla satm ah
llacaktrr. 

II - Pazarhk 15/VI/937 tarihine rashyan s:~h giinii saat 16 da Kaba· 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap1Iacakbr. 

Ill - Sartnameler paraSlZ olarak herglin sozli gec;en ~ubeden ahnabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

huc;uk gtivenme paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
Olunur. (3204) -I - 6000 kilo gi:iztast pazarhkla satm ahnacakttr. 

II - Pazarhk 14/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te 
:kabata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

III - 1;iartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii gec;en ~beden ahnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yec;lj 

hucuk giivenme paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 3202) -
20,000 kilo eski evrakt matbua 
6,960 aded Bomonti bira sisesi 

34,956 • muhtelif cins teneke 
30.000 kilo tahta parcalan 

3.000 " tskarta kmnap 
3,000 " » ip 
4,025 » eski ISkarta kanavic;e 
5,156 » " " ip 
2,259 • " " cul 

584 " " » kmnap 

, 
kutu 

Kabatas Ktrtasiye ambarmda 
Likor faqrikasmda 
Cibali fabrikasmda 
Kutu fabrikasmda 

Ahrrkapt Bakrmevinde 

Deposunda 

356 • " " etiket bezi " Baktmevinde 
1,625 » • yamahk kanavice » Deposunda .. 

Yukanda cins ve miktarlan yazllt tskarta mal:r.eme 22/VI/937 tarihine 
.L'ashyau sah giinii saat 15 te pazarhkla sahlacakhr. Isteklilerin mallan gi:ir -
lnek tizere hergiin hizalarmc:l.a gosterilen mahallere, pazarhk ic;in de ta • 
:Yin olunan giin ve saatte % 15 giivenme paralarile birlikte Kabatar;~ta in • 
hisarlar Levaztm ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliiglindeki Sah§ Komisyo -

lluna miiracaatleri ilan olunur. (3276) -San kalem ucu · 2000 Kutu 
iyi cins kalem sap1 1500 Aded 
AJ;(ac kalem saPJ 6500 " 
1vi nevi renkli kalem 6000 " 
Kopya kursun kalemi 62000 " 
Renkli kalem 10000 " 
Siyah kursun kalem 56000 " 
Yaz1 makine yag1 500 Sise 
Yaz1 makine ftrc;ast 700 Ac!ed 
YaZJ makine ~eridi 13 m/m 6000 » 
Toplu H!ne 6000 Kutu 

• Tampon 1000 Aded 
·t I - Niimuneleri mevcud yukartda cins ve miktan yazth 12 kalem ktr -
LQSiye pazarhkla satm almacakbr. 

II - Pazarhk 28/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinli saat 14 te Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

III - Sartnameler parastz olarak sozii gec;en ~ubeden hergiin ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarllk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gtiven-

lne paralarile birlikte adt gec;;en Komisyona gelmeleri ilfm olunur. (3319) 

• 

CUMHURiYET 

iNKIBAZ 
vc ondan miitevellid ba§ agrtlarm1 de· 
feder. Mi:DE ve barsaklan kolayhkla 
bo§albr. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup Mth\1.AStL MUSTAHZAR . 
LARDAN DADA (:ABUK, DADA KO
LAY, ve DADA KAT'I tesir eder. Ye
meklerden sonra ahmrsa DAZIMSIZ
LI{H, MiDE EK~tLtK ve YAm•A -
LARINI giderir. MiDE VE BARSAK· 
LARI ALI$TIRMAZ. 

Ag1zdaki kokuyu ve tats1zh~ defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

_HEYVA TUZO 
Kii~iik sisesi ~:Ikml§hr, fakat biiyiik 

~io;esi ekonomiktir. 

izmir Belediyesinden: 
Baymd1rhk sahasmda $iikriikaya bulvarmm Montro meydanile bu 

~.eydanla Gazi b~~v~n arasmdaki k1smmm parke ve kesme ta~la do~enmesi 
1~1 15/6/937 sah gunu saat 16 da kapah zarfla eksiltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli kesfi yirmi iki bin alb yiiz iki lirad1r. 
. i~in bedelinin yedi bin alb yiiz iki liras1 nakten ve miitebaki on be~ bin 

hrast Baymdtrhk sahasmda arthrmtya c;tkanlacak arsalarla odenecektir. 
Ke~if, sartname ve pU\m yiiz on lie; kuru!i mukabilinde Ba!imiihendislikten 
sahhr. Tar;~radan istiyenler, ke!iif, ~artname ve plan iicretile birlikte posta 
iicreti pe~inen gondermelidirler. i~tirak ic;in bin alb Y,iiZ doksan be§ lira on 
bes kuru~luk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile 
birlikte 2490 sayllt kanunun tarifi dairesinc!e haztrlanmt~ teklifler ihale gti· 
nii olan 15/6/937 giinli saat on be~e kadar Enciimen Reisligine verilir. 

·1687· (3114) • 
Sirketi Hayriyeden: 

DiKKAT: 
Bogazi~inin Karadenizden gelen en temiz, en s1hhi havasile 

me§hur ccAitlnkum Plijl» pazar giiniinden itibaren a~IIma§br. 
IIUI1tt1111111 

Kopriiden hareket saatlar1: 7,30 • 9,30 • 11,20 • 13,30 • 14,30 
16,30 • 18,30 dur. 

Altinkumdao dooii§ saatlan: 16,40 - 17,5S - 18,35 • 19,05 
20,25 dir. 

Altmkum plaj1 Rumeli Kav;~~·~·d~ sahil tenezziih mahalli ile 
civan mesire yerJeri ve Siidliice plaja Tiirkiye Cumbariyeti 
vatanda§larana miinhastr olmak iizere bila1stisna serbest bu -

lundugu ilan olunur. 

150 - 200 lira ayhkla kontrolor 
ahnacakt1r 

ikbsad V ekaletinden: 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miistenid nizamname ve kararname 

hiikiimleri dahilinc.e ihracah murakabe te~kilah ic;in memur almacakhr. 
Taliblerin haiz olmalan lazrm gelen vaslflar §Unlardrr: 
1 - En az lise veya bu derecedeki (icaret mektebi mezunu olmak, 
2 - Askerligini yapm1~ bulunrnak, 
3 - 35 ya~mdan yukar1 olinamak, 
4 - Memleketin her mmta.kasmda vazife gormesine Slhhatc;e manil bu

lunmamak. Yiiksek ikbsad ve Ticaret, Yliksek Ziraat veya Miilkiye mek • 
tebi veya Hukuk Fakiiltesi me'ZUnu olmak, yabanc1 dillerden bir veya bir
kac;mt bi1mek tercih sebeblerindendir. 

Yukandaki vastf ve !iartla!'t haiz olan talibler miiracaat istidalarma: 
1 - Dogum tarihlerile bulunduklart i~Ieri ve son vazifelerini ve hak • 

larmda kimlerden malumat ahnabilecegini de gi:istermek iizere k1sa bir t~r
ciimP.i ha 1 varakas1, 

2 - Tahsil derecelerile askerliklerine aid vesikalann suretlerini, 
3 - Nihayet 1937 de c;ekilmi~ iki aded kartpostal biiyiikliigiinde boy 

foto,2raflanm eklemelidirler. 
Talibler arasmdan istenen vas1f ve ~artlan en c;ok haiz olanlar Veka • 

letc;e ihtisa~ kursuna devam etmek iizere sec;ilecek ve bunlara kurs miidde· 
tince 100 lira ayhk iicret verilecektir. 

Kurs 1 temmuz 1937 de ba~hyacak ve iki ay kadar slirecektir. Taliblerin 
ihttsas kursuna i!itirak icin hicbir manilerinin ve serdedilecek her hangi bir 
mazeretlerinin bulunmamas1 ~arttlr. Kursa girmesi kabul olunanlardan, 
VekiUetc;e tayin edilecekleri mahallere itirazs1z gitmegi onceden kabul ey -
lediklerine dair taahhi.itname istenecektir. ihbsas kursunc.an ehliyetname 
alanlar kadrodaki licreti 200 lira olan kontrol memurluklarma ba~langic;ta 
150 lira iicretle almacaklar ve memleketin muhtelif ihrac merkez ve liman -
larmda istihdam edileceklerdir. 

15 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan miiracaatlerin iktt • 
sad Vekaleti ic; Ti.-:aret Umum Miidiirliigline yaptlmast liizumu ilan olunur. 

·1442· (3193) 

·------------------·-------~ 

Deposu : A. E M i R Z E 
Istanbul, Sultanhamam, D•kranyan Han. 

Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
IDRAR YOLLARI 

HastahklarJ miitehass1s1 Kopriiba~1 
- Eminonii han Tel.: 21915 _ .. 

8ah.fb oe BMmultamrt: Yanua Nad1 

Umum! ne~rttfltt tctare eden Yazt IILen 

MQdtlrtl: Hilfmet Munil 

TU 
EN SON 

,. 
MAMULATIMI2 

Haley SAsuN· 

11 

•• 
-- TECRUBE . 
EDERSENil, . 

OAIMA 

KULLANA= 

CAKSINIZ I 

Baytar Aran1yor 
Aydtn Belediye Reisliginden: 

Aydm Belediyesi ic;in 80 lira ayhk iicretle faklilte mezunu bir baytar 
atamlmaktadtr. Bu memuriyell! talib olanlarm: 

6 X 9 eb'admda bir fotograflarile beraber ktsa hal terclimelerini kendi 
el yazliarile yazacaklan bir istidaya ili~tirerek Aydm Belediyesine gtinder -
meleri ve istidaya diploma ve sicil numeralanm da kaydetmeleri ilan olunur, 

(3336) 

Kocaeli inhisarlar Ba,miidiilriigiinden: 
!daremizin Hendek Miicllirliigi.i ile Diizce Miidiirliigii, Giindogdu ve 

tiskiibii memurlugu ambarlarmda mevcud kabili tezayiid ve tenakus 
cl,700,000• kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan tarikile izmitte tnhisarlar Ba~
mlidiriyeti Transit amban iskelesinde bulundurulacak idare motorlerine 
teslirr. ~artile yap!lacak nakliyab 2490 sayth kanunun 46 nc1 maddesinin (L) 
f1kras1 ve olbabdaki !iartname mucibince pazarhkla eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - $artname suretleri Kabata~ta istanbul inhisarlar Ba~miidiirliigii 
Yaprak Tiitiin ve Ziraat ~ubelerinden, Kocaeli Baf?miidlirliigiinden, Adapa
zan, Hencl.ek ve Dlizce Mlidlirli.iklerinden bilabedel ahnabilir. 

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

Devlet Demiryollan i$1etme Umum MUdiirliigiinden _I 
A~ag1da isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazli1 

muhtelif malzeme 23/7/1937 cuma giinii sa at 15,30 da ayn ayn stra ile ve 
kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm almacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigi 
vesikalan, Resmi Gazetenin 7,5 1936 giin ve 3297 numarah niishasmda in
ti!iar etmi~ alan talimatname dairesinde ahnmt~ vesika ve tekliflerini ayni 
giin saat 14.30 a kadar Komisyon Reisligine vermelcri laz1mdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinc1en, H. Pa!iada 
Teselliim ve Sevk $efliginden dagttlimaktad1r, (3247) 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 - 4 aded elektrikli bagaj araba 
ve teferriiatt 

2- 14 aded elektrikli el matkap 
makine ve teferriiah 

3 - Bir aded boru ucu daraltma 
tezgaht -

Lira Lira 

9000 

12000 

4000 

675 

900 

300 

Muhammen bedellerile miktar ve vas1flan a~ag1da yaz1h c4• grup mal· 
zeme ve er;~ya her grup ayn ayn ihale edilmek iizere 24/6/1937 per~embe gii
nii saat 10 da Haydarpasada gar binast dahilindeki Satmalma Komisyonu ta
rafmdan actk eksiltme ile satm ahnacakbr. 

Bu i~e girmek istivenlerin her grup hizasmda yazth muvakkat teminat 
ve kanunnn tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Ko • 
misyona miiracaatleri Iaztmdtr. Bu i~e aid. ~artnameler Komisyondan para
SlZ olara..~ dagtblmaktadrr. 

1 - 225 aded hasta sedyesi, muhammen bedeli 3712 "h lira ve muvakkat 
teminab 278 lira 44 kuru!itur. 

2 - 5000 kg. gozta!p, 10000 kg. tuzruhu ve 300 kg. adi hamlZI kibrit, mu· 
hammen bedeli 2245 lira ve muvakkat teminab 168 lira 38 kuru~tur. 

3 - 15 aded ray delme aleti, muhammen bedeli 1200 lira ve muvak • 
kat teminab 90 Iiradtr. 

4- Yeralh kablosu, kofra, perc;inli raptiye, duy buvat gibi 6 kalemden 
ibaret elektrik malzemesi. muhammen bedeli 1072 "h lira ve muvakkat te• 
minah 8044 kuruiitur. (3221) 

. - . 



Yags1z kar menek,e 
Yags1z kar act badem 

Act badem yagh 
Yartm yagh gece 
Yasemin ve giil yagh 

• 
I 

<;iller1 ve sivilceleri ve lekeleri kafiyyen izale eder. 
Ihtiyarlan gen~le~tirir, gen~leri giizelle~tirir. 

Hasan ismine ve markas•na dikkat. 
Hasan deposu : IstanbuL Ankara, Eski§eh r, Beyoglu, Be§ikta§. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari 
i,Ietme Umum Miidiirliigiinden: 

13/6/337 tarihinden itibaren Tuzla !c;rneleri i~letrniye actlrnt~hr. 
Hangi trenlerin icrnelere gidecegine dair olan ilan istasyonlarda mev • 

cud oldugundan fazla tafsilat icin istasyonlara miiracaat edilmesi muhte • 
rem halka ilan olunur. (3220) 

ifa kaynaQ1d1r 
Asabi agnlar belki gec;ici $ey
lerdir, lakin, insana diinyay1 
zindan ettigi gibi i~inden, gil· 
ciinden de ahkoyar ve hayah
DI zehir eder. Halbuki bir ka$e 

• 
I 

Biitiin agrdan en k1sa zaman
da giderir ve istirahatinizi, ha· 
yahmzm intizannm temin eder. 

• I 
Sizin i~in en liizumlu hayat yolda§JdJr. 

icab1nda gUnde 3 kate ahnabilir. 

Samson Belediyesinden: 
Elektrik santralmda 65 lira iicretli bir tablo memurlugu actktlr. Talib -

lerin vesikalan ve bonservislerile Belediyemize rniiracaatleri ilan olunur. 
(3241) 

T u z LA i~MELERi 
13 HAZiRANDA Af;ILIYOR 

Samsun Belediyesinden: 
Elektrik ~ubemizde ~ah~hnlmak iizere 100 lira iicretle bir ~ef montor ah

nacakhr. San'at mektebi rnezunu olmak ~arthr. Taliblerin vesikalarile Be. 
lediyemize rniiracaatleri ilan olunur. (3240) 

Bu ak§amdan itibaren 

PANORAMA Bah~esinde 
Memleketimizio hakikaten eo viiksek ve en k1vmetli san'atkan 

ve arkada,lart KEMANi SADi, T ANBURi REFiK 

Sesi pek ~ok H A M • y E T 
sevilen Bayan I 

Saz heyetl : Keman : Cevdet, Kemeo~e: Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi, 
l\.t11rb Ibrahim, Kanun : Ahmed, Klarnet: Ramazao, Ney : Emin 

Artistler : Radite, Siikrao, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye Muazzez, 
Okuyucular : Hamid, Artaki, Solist Mustafa 

Pek yakmda ba§ka hak1ki siirprizler, bu fedakarhga ragmen 
fiatlarda br~bir degi~1klik yoktur. Tel. 41065 ___ .. 

• • 
MOESSESEMIZ SIR 

TAMiRHANE 

DEG1 LDiR 

Bunun iQin. soguk hava dolab.r11Zda 

bir ama <;1kacak olursa tamirini 
teklif etmiyoruz. 

BOZULAN CIHAZININ YEPYENI SIR OIGERILE TAMA~ 

MEN TEBDILINI TAAHHOT EDIYORUZ. 

Hakiki FRIGIOAIRE'i araym1z .. ~ 
ve buna ait BE~ SENELIK . 
RESMi TEMiNA T ~EHAOETNA"! 

E=~~~~~~~IG~*~:-~~gD~A~I~R~E~~~MPE~s~INI a1may1 da unutmay1n1z, 

ffi(IDl][)ffi[18~7r.s'• ~:..:n.JBO 
'BiR~'D'E'RL'ER1!D - •~~ ·iziDR 

ve S A T i E nin biitiin §Ubelerinde 

Adana- Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmed ~evki Zaman ve ~s1 
Babkesir - Hi.iseyin ,Sahlan 

Diyarbekir - Misbah Mi.inib Uras karde§ler 
Eski~ehir - Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 
lzmit - Zihni Kaman ve §eriki 

Konya - Ali Ulvi Eranda<; 
Mersin - <;ankaya §irketi 
Samsun - B. Albala ve oglu 
T okad - 8. Alba! a ve oglu - Cerna! Kovall 
Trabzon- Harunlar miiessesesi 

Bursa - Marko Herman 

Yaln1z " i Y i , 

POKER 
b1~aklar1 vard1r. 

Oayamkh&'J ve keskinligi birer birer kon
trol edildiginden hepsi de miitesa· 
viyen keskin ve dayamkhd1rlar. 

~ayet onlardan biri, sizi tamamen 
memnun edemedi ise "Poker, bi· 

lamiinaka§a degi~tirecektir. 

Kayseri - Zeki Saatman 

BU YOZDE YOZ BiR GARANTiDiR.I 

Mudanya Belediyesinden: 
Belediye elektrik santrahmn bir yilhk ihtiyact i~in iki yiiz ton tuvenan 

mad~n komiirii a~tk artbrma ile almacakttr. Muhammen bedeli heber tonu 
on iki lira yirrni be~ kuru~tur. Verrnek istiyenlerin arthrrna, eksiltme ka -
nununun tarifi ve,hile teminatla beraber ihale giinii olan 18 haziran 937 
curna giinii saat on be§te Belediye Enciimeninde bulunmalan ilan olunur. 

(3337) 

Asipin Kenan 
Sizi soguk a1g1nhgtndan, nezleden, ripten, bat 
ve dh~ aiirllartndan koruyacak en i ila budur 

lsmine dikkat b&.yurulmasr 

Zonguldak -Ali RIZa !nee Alcmdar oglu ~ 

Ankara V aliliginden: 
Ankara Merkez kazast 937 malf ytli ta~. kum, kire<;, tugla vesaire rii -

sumu kapah zarf usulile miizayedeye konulmu~ ise de talibi ~tkmadtgJ.ll ,. 
dan 20/5/937 giiniinden itibaren bir ay miiddetle pazarhga konulmu~tur. . 

Talibleri eski becl.eli olan 17400 lira % 7,5 nisbetinden teminatlartle 
mezkur miiddet zarfmda pazartesi ve per~embe giin.leri Vilayet Dairni En • 
ciimeninde, ~artnamesini gormek istiyenlerin Hususi idare Tahakkuk v)e 
Tahsil Miidurliigiine miiracaatleri Han olunur. (3291 


