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Biiyiik ~ef milletine kar§I misilsiz bir feragat ve sevgi eseri olarak « Ben 
icab ettigi zaman en biiyiik hediyem olarak sana canimi verecegim » diyor! 

Biiyiik §eftn Trabzonu te§rifine dair 

Atatiirk l1ize her yerde ve 
her ~eyde Ornek oluyor 

Onun biitiin iyiliklerine kar~I biitiin milletce hepimizin 
kalbl r· ·zden co~an ~iikran duygularini ifade 

edecek kelimeyi cidden bulam1yoruz ---- ......................................................................................................................... . 
8 u y.u k R e i s i n v ekillerimizin Bagdad seyahati 

millete ihdas1 R. Aras ve Celil Bayar 
'Y almz §Unu diyebiliriz: Ata- b • d• I 
turk mumkun oldugu kadar ~ar§aDl aya g1 1yor ar 
llzun ya§Iyarak ha§Imizda bu
unsun. 0 alabildigine etra· 
fimiZI aydmlatan giine§tir 

IE5) a.~bakan ismet inoni.ini.in dedigi 
!,g) gibi kendisi Ti.irk milleti . ic;in bi-

tip ti.ikenmez en k1ymeth hazne 
~Ian Atati.irk, tafsilat1 di.inkii gazetelerde 
ckunmu~ oldugu i.izere, bi.iti.in c;iftliklerini 
ltlil!ete hediye etmi~tir. Maddi degerleri 
buyi.ik olan bu c;iftliklerin manevl kiy· 
ltletleri biz Ti.irkler nazannda paha bi· 
~ilemiyecek kadar yi.iksektir, ve onlann 
tni!let a~kile dolu bgyi.ik bir kalbin yiice 
heyecanh bir semahatile millete ihda e· 
dilmesi ise bi.iti.in bi.i bi.iyi.ikliikleri taclan
diran diger bir bi.iyi.ikli.ik olmu~tur. 

Atati.irkiin c;iftc;iligi Ankaradaki Or
tnan c;iftliginden ba~ar, ve bu c;iftc;iligin 
tnaksad1 zaten en olm1yacak samlan yer
lerde insan azim ve himmetinin neler ya
~acagmi gostermekten ibarettir. Biz An
karaya gittigimiz zaman orada feslegenle 
kadife c;ic;egini bile bulamami§tik. T abi
a.tin kabiliyetsizligi iizerinde c;ok 1srar o· 
lunarak bu brae; sahalarda bol bir ye§il
ligin yaratilmasi zor ve hatta imkans1z 
~ibi gori.ini.iyor ve gosteriliyordu. ;limdiki 
Orman c;iftliginin o zaman dere kenarm
daki bodur sogi.id agaclarmdan ba§ka ye
lilligi yoktu. K1rac; topraklarda Ankara
hlann kurada inek ve mandalan toprak 
Usti.inde ot degil, toprak ic;inde kok ara· 
~araka ya§amaga c;ah§ulardi. 

Bu manzara kar§Ismda Atatiirk §oyle 
dii.~i.indi.i: 

- Bu toprak bu kadar klSlrsa kaba· 
hat tabiatten ziyade insamn olmahd1r. 
'r abiat nisbetle burada az verimli bile ol
aa zaten insan denilen mahlukun mede
t.iyeti tabiate kar§I muvaffakiyetle mi.i
tadelesinin neticesi degil midir? Bu ku
tak ve k1rac; goriinen Ankaray1 biitiin A
lladolu yaylasi ic;in ni.imune olacak vee;· 
hi!e bir ye~illige bogmak medeni vazife
sini yapmakhg1m lazund1r. 

Ve bunu diyerek Atati.irk i§e koyuldu. 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 7 sii.tun 4 tel 

Bagdadda biiyiik bir istikbal merasimi hazir· 
Iandi. lrak Krah S. M. Gaziiilevvel Vekillerimizi 

Bagdada vard1klarJ giin kabul edecek 
Ankara 13 (Te

lefonla) - Harici
ye ve ikbsad Ve -
killerimiz Bagdada 
~ar§amba giinii To
ros ekspresile ha -
reket edeceklerdir. 
Irak sefiri Naai $ev 
ket de beraber git -
mektedir. Hariciye 
Vekilimiz, Bagdad
da ii~ giin kald1k . 
tan sonra Irak Ha. 
riciye N az1rile bir
likte Tahrana hare
ket edecektir. Kar· 
de~ Irakhlarm V e -
killerimize sami:ini -~ 

bir kar§Ilama ve Hariciye ve iktisad Vekillerimiz ba~ba&a gorii!,!iiyorlar 
kabul merasimi haz1rladiklan anla~ill· de bir miiddet istirahati miiteak1b Irak 
yor. Krah S.M. Gaziylilevvel tarafmdan ka-

Ogrendigime gore, Vekillerimiz mu- bul olunacaklardir. 
vasalatlarmda merasimle istikbal edile- Ak§am §ereflerine sarayda bir ~ay zi-
cekler, kendilerine tahsis olunan daire- [Arkasa Sa. 3 siitun 6 da] 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllfllllllllllllllllllllflll 

Milli kiime mac;lannda 
diin· al1nan neticeler 

Fenerbah~e Ankaragiiciinii 2. 0, Galatasaray da 
Dogansporu 5 • 0 maglub ettiler 

F enerbahc;e • Ankara Giicii ve Gala
tasaray • Doganspor mac;! an diin T ak • 
sim stadyomunda yaprld1. Havamn bu • 
naltici s1cakbgma ragmen dart bin kadar 
seyirci stadyomda toplanmi§tl. 
Fenerbahfe: 2 • Ankara Giicii: 0 

1Ik oyun Fenerbahc;e ile Ankara Gii
cii takimlan arasmda yap1ldi. istanbul -
spordan Nuri Bosutun idaresinde cereyan 

eden bu mac;a takimlar ~u tertiblerle i§ • 
tirak ettiler: 

F enerbahc;e: Hiisameddin - Y a§ar, 
Lebib - Esad, Angelidis, Mehmed Re • 
§ad - N aci, N am1k, Ali R1za, ;laban, 
Orhan. 

Ankara Giicii: Osman • Ali Rrza, 
Enver - Nus rat, ;liikrii, Abdul - Cevdet, 

[Arkast sa. 6 sii.tun 1 de] 

intibalar ve yeni bir portreleri 

« Y aptian bir vazifedir » 
Atatiirk Millet MecliSinin §iikran 

telgraftna bu cevab1 verdi 
~ok Biiyiik $ef yapt1g1 Karadeniz seyahatinden 

miisbet ve memnuniyetbahf inbbalarla avdet etti 
U!u Onder Atati.irk, Trabzona yap • 

hklan seyahatten diin avdet buyurmu§-
tur. 

Karadeniz ve $ark vilayetleri ic;in ~ok 
feyizli ve hay1rb neticeler verecek olan 
bu seyahatten ~<ok iyi intibalar aldigiDI 
bizzat ifade buyurmu~ olan Atatiirk, se • 
yahatin donii~ k1sm1m c;ok ne~eli, ve mem· 
nun gec;irmi~tir. Seyahatin, Karadenizin 
miistesna denecek derecede giizel ve sa • 
kin zamamna tesadiif etmesi de iyi ve 
memnuniyeti mucib §erait ic;inde gec;me
sinde ami! olmu§tur. 

[Arkasz Sa. S siltun 3 te] 

···························································· 
Hicaz ve Yemen 

V eliahdleri 
ray a 

Ankara 13 (T e- t 
!efonla) - Aldigim 
malllinata gore ya
kmda Hicaz ve onu 
miiteak1b Yemen 1 

V elihadleri mem - · 
leketimizi ve An -
karay1 ziyaret ede -
ceklerdir. Ziyaret 
tarihleri heni.iz kat'i 
olarak tesbit edil -
memi~tir. 

Anka-

Emir Faysal 

········· ······· ........................................... . 
B. M. Meclisi 

bugiin tatil yaptyor 

Basvekil ismet lnonii • 
bugiin miihim bir nutuk 

irad edecek 
Ankara 13 (T elefonla) - Elde bu

lunan miihim kanunlar son celselerde 
miistacelen konu§ularak ~Ikanlmi§ oldu
gundan B. M. Meclisinin yannki toplan
tlSlnda tatil karan vermesi kuvvetle muh
temeldir. 

Sancak meselesine dair mukavelelerin 
tasdih hakkmdaki kanun layihas1 da ya
rmki Mecliste gorii§iilerek c;Ikanlacaktu. 
Bu miizakereler masmda birc;ok hatib • 
lerin soz alacagi tahmin ediliyor. 

Ba§vekil lnonii de nutkunu yarm soy
liyecektir. 

fA"iuriillil Millet Meclisine 1 

ve Ba~vekile cevablan 
Ankara 13 (A.A.) - Reisi • 

cumhur Atati.irk, tasarruflarmda 
bulundurduklan ~iftlikleri Hazine
ye ihda buyurmalan dolayrsile B. 
M. Meclisi reisi Abdiilhalik Ren -
da tarafmdan gonderilen ve B. M. 
Meclisinin minnetle dolu sam1m1 
hislerini ve derin ~kranlarm1 bildi • 
ren telgrafa §U kar§tligl vermi~ler • 
dir: 

« Y ap1lan bir vazifedir.» 
K. Atatiirk 

Reisicumhur Atatiirk Ba,vekil 
lsmet lnonii tarafmdan gonderilen 
telgrafa kar§I da a~ag1daki cevab1 
vermi§lerdir: 

B~vekil lsmet lnoniine 
«Hahrlammz, Turk koyliisi.i 

Tiirki.in efendisi oldugunu soyledi • 
gim zamam. Ben o efendinin arzu 
ve iradesi altmda senelerdenberi ~a-

1 li~mi§ olan bir hadimim. $imdi beni 

II c;ok heyecana getiren hadise, Tiirk 
koyliisiine na~izane olsa da ufak 
bir vazife yapmi§ oldugumdur. Mil
letin yiiksek miimessiller heyeti bu
nu iyi gormii~ ve kabul etmi§lerse 
benim ic;in ne unutulmaz bir saadet 
hahrastm bana vermi§lerdir. Bun • 
dan dolayr c;ok yiiksek zevkle millet, 
memleket ve Cumhuriyet hiikume • 
tine yapmaga mecbur oldugum va· 
zifelerden en ba§ta, kar~Ismda gos
terilmi§ olan tevecci.ihten, takdirden 
nekadar miitehassis oldugumu ifa • 
deye muktedir degilim. Mevzuu 
bahsolan hediye yiiksek Turk mil • 
letine henim as1l vermegi dii§i.indii
gum hediye kar§ISlnda hic;bir kiy -
meti haiz degildir. Ben icab ettigi 
zaman en biiyiik hediyem olmak 
iizere Turk milletine camm1 vere • 

K. Atatiirk 

1 Meclisin ve Da~vekilin AtatUrke telgraflan 
~ 

Ankara 13 (A.A.) - Atatiirk verilmi§tir. 
tarafmdan tasarruflarmda bulunan Derin sa~rgilanmla arzederim. 
c;iftliklerin Hazineye ihda buyurul· B. M. Meclisi Reisi 
mas1 mi.inasebetile B. M. Meclisi Mustafa Abdiilhalik Renda 
Reisi Mustafa Abdiilhalik Renda Atatiirkiin ~iice huzuruna 
ile Ba§vekil lsmet lnonii tarafmdan 15 senedenberi sebath ve bilgili 
Biiyiik Ondere a§agidaki telgraflar ~ali§mamzm eseri olan ve herbiri 
c;ekilmi§tir: k1ymetli bir mamure olan c;iftlikleri-

Atatiirk nizi Hazineye hediye buyurdugunu· 
Reisicumhur zu Cumhuriyet hiikumeti tazim hisle-

Trabzon rile kar§Ilamt§hr. Bu suretle de hii-
Ankara Meclis 12/6/937 kumete gosterdiginiz yi.iksek mi.i • 

Memleketin zirai kalkmmasma zaherete §iikranlanmlZI sunanm. 
yard1m olmak iizere yrllardanberi K1ymetli eserleriniz sizin daima re-
bizzat ugra§arak yeti§tirdiginiz ~ift- fahm1 dii§iindiigiiniiz koyliimiize 
likleri ve i~inde bulunan fabrika, niimune ve mekteb olarak ~ok fay • 
hayvanat, alat ve sairenin kaffesini dah ve hayrrh olacaklarma imam -

I ziraatin inki~af ve tekamiilii ugrun - miZ vardlT. B. M. Meclisi alicenab 
da hiikumetc;e ahnmakta olan ted • teberruunuzu heyecanla telakki etti. 
birlerin muvaffakiyetini kolayla§ • Milletin haym ve varhgi i~inde kay· 

' t1rmak gayesile ihda buyurduklan nami§ olan yiice varhgmiZl hiiku • 
hakkmdaki haber Kamutayda det:in metin ve biitlin milletin en aziz var-

\ heyecan uyandlfmi§ ve hislerinin ve hg1 sayd1gmr en geni§ tazim hisle-
~ derin te§ekkiirlerinin yiiksek huzu • rimle arzederim. 
~~ul~akla karar · lsmet lnonii 

~~ 
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Tarihi tefrika : 149 Yazan : M. Turhan Tan 
Terc:ume v• iktibas edilemezl 

s , eyaz1d1n ilticas1 

ugu 
iltica eden bu k1ymetli 

merasimle kar,IIamt'tl 
endisine 
biiy·· 

Yalmz taht uzerinde vakitsiz bir degi· 
Fklik vukua gelmesine raz1 olmakdtklan

I tebariiz ettirmi§ olmak ic;in BeyaZJdm 
ordusunu da~tm1ya ~ah~tyorlardi. 

Y eni<;erilerle Sipahiler boyle isteyince 
Beyaz1dm muzaffer olmasma imkan yok· 
tu. Bu sebeble iki gi.in siiren kanh bir 
harbden sonra gafil ~ehzade tamamile 
yenildi, oglu Orhanla beraber Amasya -
ya dogru kac;b. 

0, maglub olmaktan ziyade Lala 
Mustafanm duzcnine kapt!chglW anla -
dtgmdan dolayt hayal inkisanna ugra • 
mi§h. Selimle degil bizzat babasile harbe 
siiriiklendigini artik kavraro1~ ve bu iha
neti de Lalanm yaph~m anlam1 bulu
nuyordu. 

Bu vaziyette yap1lacak tek bir i~ var
dt. Beyalld da o biricik i~e el vurdu, ba· 
basma ac1kh bir mektub yazch, irtikab 
ettigi buyiik suc:tan samimi surette neda
met gosterdi, k;ndisi ve dort oglu ic;in af 
diledi. 

Babasmm bu yamk mektuba lear 1 ka
yidsiz kalanuyacagm1 umuyordu, istan
buldan bir miijde gelmesini bekliyordu. 
Halbuki urada buracla bulundurdugu a· 
damlanndan aldt&I haberler, padi§alun 
kendisini kovalatmak ve yakalatmak ic;in 
tcdbirler almakta oldugunu, hatta Oskii
dara otag kurdurup icabmda bizzat ha • 
rekete hamlandtgmi gosteriyordu. 

Beyaz1d, hayret ir;:indeydi. Babasmm 
bu kadar zalim davranmasmdaki sebebi 
kavnyamtyordu. Selime kar§I silah kul
lani§IOI onun buyiik bir sm; sayd~ma §UP"" 
he yoktu. Fa kat huzuruna sun ulan o ya
mk mektubdan sonra bu telakkinin de • 
gi§mesi, gunahm bagt§lanmasJ icab et • 
mez miydi?. Hiinkir, asi dahi olsa, te
peden t1maga kadar kendine benziyen, 
halk ve ocakh yarunda gozbebegi saytlan 
bir oglun _ Selim gibi sa rho§, sefih ve 
gev§ek bir adama feda m1 edecekti? 

Olup biten i§lerden haberi olmadtgt 
ic;in ganl Beyaztd, boyle ~~\on dli§iin· 
celer gec;iriyordu. Eger babasma yolladJ
g, son mektubun da Lala Mustafa tara· 
fmdan yolda yakalattmhp yaktldtgml 
bilse, ~uphe yok ki, hayret ic;inde boca • 
lamazd1, daha emin yollara ba§vurarak 
babasma derdini yanmaga r;:ah§IrdJ. ( 1) 

0, nas1l bir tuzaga dii~uriildugunii tak
dir edemediginden ve babasmm kendisini 
affetmiyecegine kanaat getirdiginden ye
ni bir sue; daha i§ledi, on iki bin ki§ilik 
bir f1rka te§kil ederek ba§ma gec;ti, dort 
oglunu yanma aldt, han hududuna dog
ru yola c;Jkt!. Maksad1 ;;ah T ahmasa 
iltica etmek, babas! oliinciye kadar Safe
viler saraymda kalmak ve fmat zuhur 
eder etmez geri doniip karde§ile boy ol
~ii§mekti. Babas1 oldiikten sonra Selimin 
ocaklidan yardun gormiyecegini umu -
yordu. 

Halk ve hatta bir kiSlm hukumet me
rourlan ona candan yardtm ediyorlard1. 
Stvas valisi Odiin~ diye otuz bin altm ver
digi gibi o mmtaka halk1 da «§ehzade 
vergisi» adile tarholunan on sekiz bin li
rayt seve seve odemi§ler ve ona aynca o· 
tuz bir deve, altrrn~ at, yirmi katrr ver • 
mi§lerdi. Fa kat padi~ah - suc;unu bag!§ -
latmak i~,;in bir pusla dahi gondermege 
tenezziil etmiyen - asi oglunu mutlaka 
yakalatmak istiyordu, S1vasa dogru kuv
vetli ftrkalar yolluyordu. Bunlardan bir 
kisml Saatc;ukuru denilen yerde §ehza -
deye yeti§tikleri halde o, kurtulmak im -
Hmm buldu, Erzurum valisinden atlan 
ic;.in birkac; yiik nal ve mth alarak iran 
hududuna ula~h. (2) 

,Sah T ahmas ic;in bu iltica cihet cihet 
bahtiyarhk demekti. Bir kere kendi kar· 

de~i Elkas Mirzanm vaktile Sultan Sii
leymana stgmmasi hahrasmm hicabmdan 
kurtulrnu~ oluyordu, sonra bu ktymetli 
konugunu alet yaparak siyasl kazanclar 
yapacagm1 umuyordu. Ondan dolayt bir· 
he; vezirini mihmandar tayin ederek Be
yaztdt hududdan ka.r§tlath, kendisi de 
payitahttan T ebrize gelerek or ada misa· 
firini istikbale hamlandt. 

Gafil §ehzadenin T ebrize giri§i bir ha
dise oldu. Binlerce ve on binlerce insan 
T ebrize Osmanh bayragmi ilk diken 
Y avuzun torununu, ayni bayragi orada 
i.ki kere dalgalandtran Sultan Siileyma -
run oglunu gormek ic;in koylerini bo§alt· 
rnt§lar, yollara di:ikiilmii§lerdi. Tahmas, 
Y avuzla Siileymarun k1hc ucile ac;llkla~t 
T ebriz sarayt kaptsmda onlarm kamm 
ta§tyan Beyaz1ch miilteci stfatile kar§I -
larken o eski hahralarla yeni vaziyet a • 
rasmdaki actkh farki pmlhh bir yagmu
run J§Igi ic;inde eritmek ister gibi §ehza • 
denin ba§ma tabak tabak altm, inci, el -
mas ve firuze doktii, sonra kucagml a • 
~,;arak asil stgmhyt kucakladt, opiip koc;
tu, tahtmm yamna oturttu, babaca iltifat 
etti, teselli verdi, giderken de ktymetli 
eyerler vurulu dokuz at armaganladt. 

Beyaztd ladar onun yamnda bulunan 
Tiirkmen athlan da dikkat ve hayret u
yandmyordu. Hele Kuduz F erhad adh 
bir siivarinin gosterdigi binicilik hiinerle
ri, silah§orluk marifetleri ;;aha da, aha • 
liye de parmak tmtmt§ti. F erhad, bir a • 
rahk Tiirkmenlere hiicum manevralan, 
c;evirme ve dii§man dev§irme hareketleri 
yaptud1. 1ki alaya aytrWgl Turkmenler, 
harb alamnda Turk athsmm ne harika
lar .. yaratabileceklerini • seyircilerin yii • 
reklerine endi§eli bir heyecan i§liye i§li -
ye. • fili surette gosteriyorlar gibiydi. 

F erhad, halkm ve saray adamlannm 
hayretten bunaldtklanm sezince §ehzade· 
nin yamna ko§mU§tu: 

- Sultamm, demi§ti, emir verirsen §a· 
kay1 gerc;ek yapahm. Buradaki askerin 
siiahlanm eJlerinden. ~ahm da tac1m ba
§tndan alalliD, seni iran iilkesine Hunkar 
yapahm. Bu, benim il,;in su ic;mek kadar 
kolay. Vars:n baban, kendi tahtl i~in do· 
giinsunl 

Beyaz1dm cevab1 sert ve susturucu ol
du: 

- Bir dahi bunu dile ahrsan kelleni 
kucagmda bulursun. 

F akat ,Sah, i~in i~,;in tela§ etmekten ge· 
ri kalamadt, biri bin deger §U athlann di
ledikleri gun bir facia yaratabileceklerini 
dii§iindii, Beyaztdi ku~kuland1rmadan ih· 
tiyat tedbirleri almaga giri§ti. ilk yaphg1 
i§ - §ehzadeyi masraftan korumak baha
nesile - Turkmen athlanm hanlara, sul
tanlara taksim etmek ve efendilerinden 
uzakla§tlrmak oldu. 

Zeki T ahmas §imdi, kendiliginden sa
raya konan §U devlet ku§unu, onu elden 
kar;:mm§ olanlara nas1l satabilecegini dii
§iiniiyordu. Zaten Suleymanla Selim, 
§ehzadenin 1rana savu§tugunu duyar duy
maz el~iler ve mektublar yolhyarak «ka
r;:ak asinin» teslimini istemi§ler ve bir pa· 
zarhk kapJsl at;:mJ§lardt. 

(Arkast var> 

(1) cSultan Beyazidi derdlmend, bunicl
ger ezlp ve didei gam didesinden kanll 
ya~lar ak1tlp dort §ehzadesinin dahi kan lie 
kar1:;nk gozlerl ya§ ile hezar tevbe ve istig· 
far ve aczii lnkisar ile bir mektub yazdl, 
cBenden sadir olan cern! evza1 nahemvar 
Lala Mustafarun iika.sldrr, beni azdrrdi~ 
dedi ve blr lki neslml sabadan miistear 
adem flgar ettirip rikilbl hiimayuna gon
derdl. Amma bunlar dahl Lalanm rehzen
lerine d~iip haber ve eserleri zahir olma
db • Pe~evi - C: I. S: 293. 

(2) Sultan Siileyman Erzurum Val1sin1 
bu yardtmmdan dolayl oldiirtmii~tiir. 

S1vas- Malatya hattmda yapdan • merasiDl 

<;etinkayada yapdan merasimden bit inhba 

SIVas (Hususi) - S1vas • Malatya mevkiinde biriken <;ok kalabahk halk iki 
d~m.iry?l~nun Cetinkayada birle§tigini treni co§kun tezahiiratla kar~tlaml§hr. 0-
btldtrrnJ§hm. rada bulunan koylii ve amelelere yemek 

~irle§rn~ t~r~ni (:aputlu tiineli agzm· verilmi~tir. Aym onhe§ ila yirmisi arasm
da 1cra edJ!mJ~hr. Hat boyunca ki:iyliiler da Cetinkayada a<;tlma merasimi yaplla
tarafmdan kurbanlar kesilmi§, Cap.1tlu cak ve hat iilemege ac;tlacaktu, 

CUMHURiYET 

c eehir ve 
Memurlar nasrl 

tekaiid edilecek? 
Maliye Vekaleti alaka

darlara miihim bir 
tamim gonderdi 

Vekalet lnz1bat komisyonu kararile 
memuriyetle alakas1 kesildigi teblig edil
mi§ olan miistahdem veya muhtelif §e· 
killerde ac;1kta bulunan memurlann te • 
kaudliik i§lerinin uzamamasJ i~tin Maliye 
Vekaleti alakadarlara bir tamim gon • 
dermi~tir; 

Buna nazaran memuriyetle alakast ke
silen memura tahriren tebligat yaptlacak- 1 

hr. Ancak 2996 numara!. kanunun mu
vakkat ikinci maddesinde zikrolunan a • 
c;1ktaki memurlar memurin kanununun 
58 inci maddesi ahkamile 2919 nu -
marah kanunun iic;uncu maddesi ahkam1 
dairesinde ar;:1k maa§ma miistahak olan
lardan ibarettir. Bunlarm haricinde istifa 
etmi§, ihrac edilmi§, memuriyetten mah
rumiyet cezasile mahkum edilmi~ ve ya
hud memuriyette istihdamlm mani dere· 
cede bir hiikiim giymi§ velhastl memuri -
yetle bir vec;hile alakas1 kalmam1~ ve 
kendilerinin de tayiwne bir mecburiyet 
bulunmam1~ olanlara mezkur muvakkat 
ikinci maddenin ~umulii olmtyacaktll. 
T eklif evrakmda bu mal\unatm noksa • 
mndan dolayJ gonderilen kararlar bu va
ziyettc bulunan bir kimseye aidse karar 
teblig olunmtyarak iade olunacak ve es
babt mucibesi izah edilecektir. 

Bundan ba§ka zikrolunanlann, teka -
~~ muamelelerinin bir an evvel yapJlmasl 
u;m: 

1 - Herhangi bir surette haklannda 
tahkikat cereyan edip etmediginin, et • 
mekteyse mahiyeti ve safahah hakkm • 
daki malumatm, tahkikat netayici mah • 
kemeye intikal etmi§ oldugu takdirde 
hiikme iktiran edip etmediginin, 

2 - Memuriyetle alakas1 kesilmi§ 
memurlarm fazla mehuzattan zimmeti o· 
lup olmad1gmm, kezalik hiikmen tahak
kuk etmi§ borcu bulunup bulunmadtgl • 
mn, varsa miktarmm, 

3 - Muhasib s1fat ve salahiyetini ha
iz olanlarm usulu dairesinde devirlerini 
verip vermediklerinin tetkik olunarak bil
dirilmesi lazlffidlr. Bu hususta yaztlaci!.k 
tahrirata da: 

a - Memuriyetle alakas1 kesilenleT; 
muhakeme alhna almmi§ olup mahkeme
ce haklarmda bir karar verilmi§se bu ka
rann, mahkemedeki dosyalarmdan hazi
ne vekillerine, hazine vekili bulunmtyan 
kazalarda da mahalll memurlara adiyen 
aldmlacak olan (bunlar tarafmdan tas • 
dikli) bir suretinin, 

Soruyoruz! 

Bu nastl tahsil 
memuru? 

Fatihte Fevzipa§a caddesinde 83 
numarah apartlmanm ikinci katmda 
oturan Ismail Hakkt Sen imzasile 
aldtgtmiZ mektubda deniliyor ki: 

cizmlrde blr buc;uk senedenberl kl
ralanmiyan bir dukkammiZ vardJr. 
Ora Muhasebel Hususiyesi vekillmizl. 
o~enemedi~l 1~in tahakkuk ettirdigl ) 
47 lirahk blr verglnin haczen tabs!-

1 
lini Fatlh Blna memurlu!iuna blldir
ml~. Buras! da paranm 24 saat zar • ! 
fmda. vezneye yatmlmad1g1 takdirde j 
haczen tahslli clhetine gldlleceglni 
natxk bir kajpd doldurarak eve b1rak· 
m1§. Kag1d1 ahp §ubeye gittlm. i~mir
de senevi 450 lira getiren blr yalmm 
da blze aid oldugunu, blr telgraf ~e -
kerek kiraciSlndan 77 llranm nam1 -
rruza ora Muhasebei Hususiyeslne ya
tmlmasml lstiyeceglml blldlrerek blr 
haftahk miisaade 1stedim. ismlnln 
Ahmed oldugunu bllahare ogrendl -
glm bu memur, biiylik nezaket gos - i 

1 tererek miihletl verdi. Ben de altl \ 
giinde 1\;lm1 gorerek meseleyl ballet- ' 
tim. Fa.kat bu alt1 gtin lc;inde !~In le- 1 

1 ra safahatmx taklb eden memur. evi- (' 
me lki defa gelerek aileml ko~ula- l 
rmm ve mlsnflrlerlnln huzurunda a· 
na.smdan emdlgl siitii burnundan ge· 
tlrecek derecede iizmi.i.\;, blr memurun 
matevklne ve mlikelletlere ka.r~1 ta
kmmasx leab eden en kii~Uk hlirmet 
ve terblye lcabatm1 kenara birakal'ak ) 
hareket etml~tir. I 

ismlnln bilahare Davud oldugunu 1 
1i~end1gim bu memur ilk giinii bir 
pollsle gelml§ ve ref!kama kaplYl a -
~1p a~m1yacagrm sormadan blr ~tilin
glr getlrllmesini lleri siirmi.i.\;tiir. Re
fikam, kocam dairenize gelerek me -
seleyl halletmi~ demesine mukabll bu 
memur da evet bUiyorum, ben de o
radaydtm fa.kat miihleti veren me - I 
mur benlm i§ime kari§amaz diye mu· 
kabelede bulunduktan sonra refika- (1 

mm haclz yaparsamz biz de icab eden I 
makamlara miiracaat ederiz .soziine 
de k1zarak senin kocan bliyiik blr a
dam degil ki soziine itlmad edeylm 
veya ondan korkaYJm dlye bagrrma~a. 
ba~laymca yukar1 katta oturan bin -
brujmm reflka.s1 nraya. girmek mec
buriyetln1 bile hlssetmi~tir. Blrinci 

1 glinli bu kadar ileri giden memur va- ( 
zifeslnl ya.pmadan ya.ni haclz vazet
meden ~eklllp gitml§ ve bir giin son
ra tekrar gelmi\ltir ve bu defasmda. 
mlsa.firlerin oniinde mana.s1z ve se -
bebslz 1lerl gerl laklrd!lar soylcdlk -
ten sonra gene haclz yapm!IGan !;'e
kilip gltml~tlr. 

:;llmdi soruyol"Um. Bn memurun va- ~ 
zlfesl haclz ml yapmaktl.r veya gon- ~ 
derildlgi yeri blrblrlne kattp herke>.si 
rez11 etme~e ¢alJ.lltlktan .sonra ~tekiHp · 
gitmek mldir?:. 

Bu vatanda§ID yukanki sozlerine 
biz fazla bir§ey ilave etmek istemi
yor, yalmz bu nas1l tahsil memuru· 
dur diye; 

Soruyoruz? l 
~ 

Tomruk suyu 
b - Kendilerine tahsis olunacak te· 

kaud maa~I veya ikramiyenin hangi mal· 
sand1gma gonderilecegi tayin olunabil -
mek uzere ikametlerini ihtiyar edecekleri 
mahalleri bildiren ve kabilse o mahalde
ki ikametgah adreslerini muhtevi alan bir 
beyannamenin, 

iki ki~inin keyfi hareke
tinden kapah duruyor 

c - Memuriyetle alakas1 kesilmi§ o· 
!an her §ahsm niifus tezkerelerinin tas -
dikli bir suretinin, 

d - T ayini Vekalete aid olm1yan tali 
memurlann 2/l/934, 1/9/934 ve 10/ 
12/934 tarihli umuml tebligat miinderi • 
callna tamamile mutab1k bir §ekilde tan
zim ve idare heyetlerine tasdik ettirilecek 
miiddeti hizmet cetvelinin gonderilmesi 
laz1mdir. 

Hapisaneden ~1kar ~1kmaz ••• 
Bir su~tan dolay1 uzun mliddet ha • 

piste kaldtktan sonra iki gun evvel tah
li!e e~ilen .sab1kah Ali oglu Kamil ye
mden 1§led1gi su~ lizerine zab1taca ya • 
~alanarak Miiddeiumumilige verilmi§ • 
ti.r. 

fstanbulun en iyi sularmdan biri olan 
T omruk suyu bir buc;uk aydanberi ka • 
pah durmaktadtr. Bunun sebebi bu su -
ya tesahub eden iki ortak arasmdaki an
la§amamazhkhr. h mahkemeye dii§mU§ 
oldugundan iki taraf arasmdaki dava 
de':am etmektedir. Bu suyun ge~,;tigi a • 
raz1de ba§ka bir memba teminine ~tah • 
~tlmt§sa da bulunan suyun matluba mu
vaftk olmamas1 ve s1hhi tedbirlerin alm
mamJ§ bulunmast dolay1sile Belediye 
dokt~rlan tarafmdan menedilmi§tir. 

lk1 verese arasmdaki ihtilaf binlerce 
ki§inin ic;mege ah§hgl bir suyun kulla • 
mlmasma imkan b~rakmamaktadtr. 

--- -~----

Adadan donen 
gene sevgililer 

Fransada sollar 

Kopriiye gelince 

~ ran~ada sol partilerin (hal~ ce~ , r hest) nam1 altmda birle§IP g · l 
gene ~en umumi intihabda ekseriYe~ 

kazandtklanndall ve sosyalistlerin !ide~ 
Blum'un riya.seti a.ltmda bir sol hukfunet 
te§kil ettiklerindenberi tam bir sene s~: 

a~1k, sevgilisini ag1r 
'Surette yaraladt 

F azd admda bir gene, sevgilisi Hay
riye ile dun Adaya gezmege gitmi~ ve 
ak~11:ma kadar gezdikten sonra saat 21 ,30 
da Istanbula donmii§lerdir. Gene sevda
hlar Karaki:iyde birbirlerinden aynhr • 
larken F az1l: 

«- Haydi bu gece seni Kas!1Dpa
~adaki teyzemin evine gotureyim de ora • 
da kalahm» demi§tir. 

Hayriye, evinden merak edeceklerini 
ay.ni zamanda boyle bir vaziyet olurs~ 
evmden koV1.1lacagmi soylemi§ ve F azthn 
elini s1karak tramvaya binmek iizere ay· 
nlmt§hr. 

Bu hareketi kendisine kar§l bir alaka· 
stzhk zanneden F az1l, birdenbire cebin· 
den bJ~agml c;tkartnl§ ve ktzi iki yerinden 
tehlikeli surette yarahyarak ka<;rnl§'hr. 
Y ara~1 derhal hastaneye kaldmlmt§tlr. 
Hayn!e fazla lean kaybettiginden haya· 
h tehhkededir. Firari aranmaktadiT. 

ti. Bu munasebetle sollann hiikurlleU ~· 
memlekete ne gibi faydalar getirdigi '/3 ' 1[ 
h.ud nas1l zararlar ik~ eyledigi ve partile' i 
rm bundan sonra alacaklan taVJr ve hart' 
ketlerin ne olacagJ hakkmda her parti ve 
te~ekkiiliin lideri kendi telakki ve dii~UJY , ~ 

I · .. -rtn 
ce erme gore miitalea beyan ettiler. k 

Bu sozler ve fikirler F ransamn bugii~ ~ti 
n~ halde bulundugunu ve nereye gittigi~ ~0• 
b1r dereceye hdar izah ve tenvir etme~ :t!rn 
tedir. Her.§eyden evvel F ransamn hafl' a11 
ci politikasmm ne olacagm1 tetkik ede.' :<In 

li.~: ~omiinistler mustesna sol pa:t!lerl; ~g 
cum~e~1. F ra?samn lngilterenin pohbk.aS t ~rn 
mn lo!tm tak1b eylemesi ve kendi emnJYt 3 k 
ve selameti ic;in lngilterenin dostluguna ili 

1 

ve yarchmma giivenmesi hususunda ~r. 
miittefiktir. Komiinistler F ransamn as ' 
keri bir mukavele ile Sovyet Rusyast~~ 111 
!ngiltereyi gucendirmemek ic;in bu te~hfl ~ra 
Blum ve arkasmdaki diger sol partd~f ·~~~ 
lngiltereyi giivendirmemek i~,;in bu tekh 

1 <ttn 
kabulden imtina etmi§lerdir. z1 

HALKEV/NDE !spanya i§inde de Frans1z politikal1 

$ehremini Halkevinin Sovyetlerin degil !ngilterenin izinde yii 
1 

'l' 
faaliyeti riimekte devam edecektir. Son anla~rll~ l 

~ehrem~i Halkevi, cMemleket gece- dahi bunu ispat ediyor. ;;u kadar var kt 
lerl nam 1 b . · Bel~;ikamn kendisinden biisbu""tu··n a,yrtla' 

~ 1 e 1r sen anma ve tamma " 
gecesi tertib etmi§tir. Bu hususta ha • rak tam bitarafhga donrnii§ olmasma raS' 
Zlrlanan programa gore, her hafta bir men Avrupanm garbindeki emniyetin ~· 
vilayetimiz mevzu olarak ele ahnacak lakadar dev!etlerin i§tirak edecegi btf 

ve her hafta sah giinli ak§amt Ev bina • misaka baglanmasmda mar ediyor. 
smda vilayetin mahsulli, rnamulah, a- 1 ·1 d h" b 1 F j\e ngJ tere a 1 u mese ede ransa . 
detleri, halkt, cografyasl ve etnografya- ayni fikirde ise de lspanya i•lerinden ,.e 
Sl hakkmda faydah konferanslar verite- ' d n \i 
cek ve mmtakanm milli danslan yna- beynelmilel havanm bozuk olmasJn a 11' 
nacak, liarkllan okunacakttr. Bu prog- Fransamn noktai nazanm tervic etmiyof' 
rama gore, yarm ak§am bir Kasta!l'1onu du. lspanya i§lerine aid son anla~madan 
gecesi tertib edilmi~tir, sonra lngiltere F ransamn teklifini resmeO 

1stanbula aid ermenice bir ~etkik etmi§tir. Bu hususta Almanya ile ~-
eser bulundu Italya nezdinde te§ebbiisler yap1lacak 

1 

lfl 

:;;ehremini Halkevi, $ehremini ve Top
kapt semtine aid ara§hrmalarda bulu -
nurken Geremya Komiirciyan isminde 
bir Ermeni tarafmdan ermenice yaz1l • 
IDI§ bir esere rasla1mrhr. cistanbulun 
Tasvirh isrnini ta~1yan bu €serin, Ev • 
liya <;elebi seyahatnamesinden be§ sene 
e~.e). ya~}ld!Jh ve ist9-nbuldan, istan9u~ 
lun mahallatmdan, civarmdan, adetle • 
rinden, an'anelerinden bahsedildigi go
riilmii~tiir. tddia edildigine gore, bu er
menice eser, yalmz tasviri mahiyette ol
maytp ilmidir. 

Eserde istanbulun yirmi sekiz kap1 -
smdan ve bu kap1lardan her birinin ne 
i~in kullamlmakta oldugundan da bah
sedilmektedir. 

$ehrernini Halkevi, Halkevleri umuroi 
reisligi kanalile Turk Tarihi Tetkik ve 
Ara§brma cemiyetine miiracaat ederek 
bu kitabm tiirkc;eye terclime edilmesi 
ic;in ricada bulunacaktlr. 

-. ..... 
Bir kamyon dereye 

yuvarland1 
istanbul Kasablar §irketine aid ve 

Muglah Mehmed oglu Suleymamn ida
resindeki biiyiik et kamyonu, iki hamah 
da hil.mil oldugu halde Baklrkoy kasab· 
lanmn etlerini verip dondiikten sonra 
Ayamama ~iftligi civarmdaki ta§ kop
riiniin lizer·ine gelince birdenbire sag 
taraftaki tekerlekler kopriiden a§a~ya 
yuvarlanml§ ve koca otobiis ic;indeki -
lerle beraber yedi metro yiikseklikten 
derenin ic;ine yuvarlanml§hr. Kamyon 
yana yuvarlanrnl§ olrnasma ragmen Sl.I 

tabakasmm mukavemetinden dolaYJ su
kut pek zararll olmaml§hr. Yalmz ha -
mallardan birile §Ofor hafif surette ya
ralanml§tlr. Yarahlarm yaralan haflf 
oldugu i~in pans1manlan yaptmld1ktan 
sonra evlerine gonderilmi§tir. -···-Pencereden giren hirSIZ 

tlr. 

Lakin bugiinku ahval ve §eraite gore 1'\l 
ve bahusus Romada Almanya ve !tal}'~ 
umumi erkamharbiyeleri arasmda Alman 
Mare§ali Blomberg'in seyahati munase: 
betile yaptlan temaslardan sonra garb! ~~ 
Avrupamn emneyti meselesinde yaptla. ' e 
cak miizakere ve kararlarda daha ziyade U 
bu iki devletin noktai nazarlan ag1r ba' 
sacaktJr. Fransa, §arki ve orta Avrupad3' 
ki dost ve muttefiklerini herhangi suretle 
garbi Avrupanm emniyetile alakadar e' liiY. 
demiyecek ve hatta bu emniyet ugrun?~ 
bu devletlerle alaka ve miinasebetler1111 lb' 

gev~tmek zarureti kar§tsmda kalacak' Lll 
tlr. qa. 

Zaten bu devletler dahi Fransanm pO" 
litikas1 iizerinde lngilterenin nafiz bulull' 
dugunu bildiklerinden Bukre§te Roman : 
ya ve Lehistan devlet §efleri arasUldakl 
gorii§melerde goriildiigii ve~,;hile lngiJtere 
nin orta Avrupa i§lerine kar§l alacagt "3

' 

ziyete daha biiyiik ehemmiyet vennektt" 
dirler. 

F ransamn dahili politikasma gelio'e 1 

hukiimet ba§mda bulunan sosyalistlet 
~imdiye kadar yaptlan i~,;timal kanunlaf111 ., 

bais oldugu masraf ve degi~ikliklerin ar : 
kast almmc1ya kadar bir fas1la deyreSI 
yaptlmasmt istiyorlar. Radikal sosyalist• 
ler ise mevcud nizam ve intizamm ve ba' 
husus demokrasi esaslanmn muhafa:ta e' 
dilmesinde 1srar ediyorlar. Komunistlef 
ise sonuna kadar gidilmesinde ayak dire' 
yorlar. Dort milyondan fazla amele~ 
elde tutan sendikalar konfederasyonu rt' 
isi }ouhaux ise bu te§ekkuliin kendi ba:, 
§Ina hakimiyeti oldugv unu ve bugunktl ~i 

qi 
huk\unetin dii§mesine kuvvetle rnani ola' 
c~giDJ soyliyerek miitehakkimane bir ~~ 
z1yet almt§ ve Cenevredeki beynelmllt~ 
amele birligi toplanbsmda dahi tehdidk&r 

Kamil, iki giin evvel hapisten ~llonca 
dogr.u,. Bey~glunda Papaskopriide Topal 
Yarunm evme gitmi§ ve klZJ Annaya 
sarkmhhkta bulunmu§tur. Topal Ya • 
ninin mlidahalesine k1zan Kamil bu se
fer sok~ga firlatru§, eline ge~irdigi ta§ -
larla evm pencere ve camlarmt yere in
dirmi§tir. 

Biiyiik Harbde lstanbula gelen bi~ 
Alman ttb heyeti tahliller neticesinde bu 
suyun 1stanbulun en iyi suyu olduguna 
karar vermi§ hatta bundan dolay1 1stan
buldaki Alman aileleri sureti mahsusada 
bu suyu getirtmekte bulunmu~ olduklar; 
halde iki ~ahsm keyfi hareketinden umu· Beyoglunda Eczac1ba§1 sokagmda 32 
mun menfaatine aid bir sudan istifade numarali evde oturan Niko oglu Yani 
imkant selbedilmi§ oluyor ki buna hay • evvelki glin Erenkoylinde, lstasyon cad
ret etmemek elde degildir. Belediyenin desinde berber tsrnailin evine yan pen· 

b 
. k cereden girip konsolu kan§tmrken ev 

bir tavlTla soz soylemi§tir. 

Merkez partileri son ic;timai kanunlar' 
Ia F ransamn harabiye siiruklendigi kan8: 

atindedirler. Bunlardan birinin lidefl ti 
diinku beyanahnda diinyamn her tara ' ~~ 
fmda istihsal 1929 senesine nisbetle yiit' t1 
de 20 arthg1 hal de F ransada yuzde 8~ b 
sukut eyledigini haber verdi. Sagw pa.rU" 

B. b" •kl t k u vazJYet ar§ISIDda harekete germesJ· h"b" t f d 1r lSI e azas1 ,..... sa I 1 ara m an yakalanmt~, polise tes-
lazJmdtr. ~ 

Melik isminde birisi arkasmda Ali ve lim edilrni§tir. 
Emin isirnlerinde iki ki§i oldugu halde !!!'_-"""!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!::~!!!!!!!!~~~~~-----:;,:=:,;.::.:. ___ ~~~~~~~ 
Kadtkoyiinde Telefon caddesinden hlZ· Bergamada bir ilim • yapdd1 
la g~erken bisikleti iyi idare edeme - .....,..--~ 

mesinden dolayJ bir yiik arabasma ~arp
IDI§, Alinin ayagmm lanlmasma sebeb 
olrnw~tur. Ali hastaneye nakledilmi§, 
dikkatsiz Melik de yakalanarak hakkm· 
da takibata ba§lanrnt§hr. 

._ ...• 
Balkan otomobil yart§mda 

ilk merhale 
Curna giinii ak§amt Taksiro meyda -

nmdan hareket eden Balkanlararas1 
Rallye'si istanbul miisabtklarmdan Yu· 
nan Otomobil kullibli murahhas1 M. 
Moskof, Edirneye cuma gecesi saat 
11,30 da varmJ§br. !kinci olarak Tiirkiye 
Otomobil kuliibiinden Bayan Azize gel
mi§tir. M. Mosko£, istanbuldan hare -
ket;nden evvel Tiirkiye Hilaliahrneri i· 
c;in ytio: lira ve Rum F1karasever Cemi
yeti i~irl de yliz lira hediye etmi§tir. 

. Bergama (Hususi) - ~ehrimize gelen 
z1yaretc;ilerle ilim adarnlarmm en bii • 
yiik derdi istirahatlerini temin edecek 
bir yer bulabilrneleri idi. Bunu nazan 
dikkate alan Valimiz Fazh Giilec;, Trak
ya l!mumt Miifetti§i Kaz1m Dirigin him
metlle temeli ahhp iskeleti kurulan ilim 

evt 

evini tarnarnlatarak bu rnlihim gatleyi 
bertaraf etmi§tir. On be§ bin liraya mal 
olan bu binada salon, klitlibhane, mut· 
fak ve her odasmda banyo rnevcud ol
makla biitiin konforu haizdir. Gonder • 
digim resim, iliro evinin i~ ve eli§ klsun
larml gostermektedir, 

ler (hiirriyet) bayrag1 altmda bir cepht li 
yapmaga muvaffak olamadtlar. Fak211 

komiinistlik aleyhinde ittifak ettilet• ~ 
Fransamn mali vaziyetinin de pek parl3~ '' 
olmadtgi Maliye Nazmnm tekrar dort ~ 
milyar frankhk yeni vergilerin konul!J18' ~ 
s1m istemi§ olmasmdan anla§Ihyor. 

Mul1arrem Feyzi TOGA1' , 
Cumhuriyet 

NiishasJ 5 kurustur. 

A bone $eraiti { 
Senelik 
Alb ayhk 
0( ayltk 
Bu a¥hk 

Tiirkiye Harle 
i(in l~iD 

1400 Kr. 2700 ICt• 
750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

800 • 
lroktur 
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HidlseSer araSinda Tu··rk ko··mu··rcu··lu··g~ u··nu··n SON HABERLER ••• 

TELEFON TELGRAf we TELSiZLE 

Bilbao dii§mek •• uzere ... 
: lhtilalciler sehrin son miidafaa 

' 
~emberini de yard1lar ------

. Bilbao'nun ii~ kilometre yak1n1na kadar sokulan 
ihtilalci kuvvetler ilerlemekte devam ediyorlar 

Salamanca 13 (A.A.) - 1htilalci 
'1in radyo istasyonu §U tebligi ne~ret· 

n ektedir. 
' Dun saat 14 te ihtilalci k1t' alar Bil
' Jao'nun son mi.idafaa ~emberini kuarak 
·, ·lltnhuriyet~ilerin tesis ettikleri mama
, ~11 a~1p bomba atmak suretile ilerliyerek 
'n 'urnhuriyet k1t' a! anna 6 kilometre uzun
l' ~unda bir cephe iizerinde geriden hii
t 9~~ etmi§lerdir. ihtilalciler Bilbao'ya 
a , k1lometrodan daha az bir mesafe da
a ~Iinde bulunan tepeleri j~gal etmi~ler-
' r. 
s Du~manm zayiah gayet ag1rd1r. K1t' a
fi ~illlJJz ilerlemege devam etmektedirler. 
t lagon cephesinde hiikumet<;ilerin Hu
j th ve Chumilla mmtakalarmda tank -

111n himayesinde olarak yaptlklan taar-
51 Udar geri piiskiirtiilmi.i~tiir. 
, Cumhuriyet.;ilere aid iki bombard1man 
$ 

1l'Yaresile 3 avc1 tayyaresi yere dii§ii
i ullllu§tiir. 

Diger cephelerde 
Burgos 13 (A.A.) - Asi k1t'alan 

, jn Leon cephesindeki mevzilerini 1slah 
t ~ege devam etmi§lerdir. General Da

la'nm kumandasmdaki k1taat bu cep -
e -de biitiin hedeflerine vas1l olmu§lar • 

r. 

Sargosse' den bildirildigine gore hiiku
met~iler diin Aragon cephesinde birka~ 
kere taarruza gec;mi~lerse de her defa
smda geri piiskiirti.ilmii§lerdir. 
lhtilalci deniz tayyarelerinin bir 

bombardzmam 
Valencia 13 {A.A.) - fki asi de

niz tayyaresi Sagont i.izerine 30 bomba 
atmi§lardir. Kimse olmemi§tir. Hasarat 
ehemmiyetsizdir. T ayyareler bun dan 
sonra Valencia'ya dogru yollanmi§larsa 
da hava bataryalannm ate§i kar§Ismda 
kac;maga mecbur olmu§lar ve sahile tak
riben 16 mil mesafede bulunan bir harb 
gemisinin iistiine konmu§lardir. 
Hiikumett;i tayyarelerin· laaliyeti 

Salamanca 13 (A.A.) - Diin cum
huriyet hava filolan dort defa Salaman
ca istikametinde uc;muslard1r. Asi tayya
relerile hiik\imet tayyareleri arasmda vu
kua gelen §iddetli c;arpJ§malar neticesin
de 5 hi.ikumet tayyaresi dii~mii§tiir. 

Madridde at;tlan kasalar 
Madrid 13 (A.A.) - Madrid polisi 

rejime dii§man olduklan sabit olan kim
selere aid kasalan ac;maga devam et -
mektedir. Simdiye kadar elde edilen pa
ra, esham ve miicevher k1ymeti sekiz mil
yon pec;etaya balig olmu§tur. 

" '""'""""''""""""""lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfOIIIIIIIIfiiiiiii/IIIIIIIIIIIIOOouwoooooo""""""""''• 

~eurath1n Pestede Fransada bir k1snn , 
e yapbgi temaslar vergiler yiikseliyor 

Yaya yiiriimek yasak m1? 
re:::;=a renkoy taraflanna giden bir 
~ yabanc1 JB§Ilacak bir §eyle 

kar§Il&§Ir: Oralarda yaya 
yiiriimek yasakbr. 

Siz de §8-§IYOrsunuz. 
T asrih edeyim: Oralarda bu yasa

gi viicude getiren §ey kanun degildir, 
fa kat kanundan daha sert bir§eydir: 
Zaruret. Yaya yiiriiyenler i~in kal
dtnm yaptlmamt§hr. Asfalbn getir
digi medeniyetten arabalar ve oto
mobiller istifade eder. Yolun iki ta
rafmda tramvay hatlan vard1r. Ke
narlarda yayalarm ge~ebilecekleri 
dasdarac1k, igri biigrii, yabani otlar
la, ~ukurlarla, hendeklerle dolu, pis 
ve batak yollara yol denmez. Biitiin 
o havaliyi asfaltla do§eyen medeni 
zeka, yayalarm yiiriimek hakkm1 ka· 
bul etmemittir. Boyle bir telakkiye 
gore medeniyet tramvaya, daha dog
rusu olomobile binmektir. 

Ben §&§bm, kaldtm. 
B&§tanba§a modern e-vlerle, yeni 

vasttalarla ve halkm ragbetile giizel
le§en, medenile§en o havalinin ana 
yolu iistiinde yaya yiiriimek, kanun
dan daha miisamahas1z bir zaruretle 
yasak edilmi§ oluyor. ~iinkii yaya yii 
riimek bir su~sa bu neviden bir hata· 
ya kanun hafif para veya hapis ceza
SI verir. Fakat siz, hele karanhkta, 
o kaldmmsiz, batak yoldan yiiriirse
niz, cezan1z, b8.§tn1z1n gOziiniizi.in 
yanlmasi olur; ortadaki asfalttan yii
riirseniz, otomobil altmda kalmaga 
mahlriim olursunuz. 

Bu yolu yapan zihniyet, yayalar1 
adam yerine koymuyor mu? Onlarm 
hirer ikiter otomobil altmda kalarak, 
hend.eklere diitiiP par~alanarak yer· 
yiiziinden kalkmasmi mt istiyor? 
Zannetmeyiz ama yayalara yol gos
termiyen bir zihniyetin halk~I Tiir· 
kiyede uzun miiddet bannamiyaca· 
g11111 zannederiz. 

PEYAMI SAFA 

'~acaristan, Merkezi Av- Hiikumet bu suretle dort Ulu Onder diin ,ehri-
erupada takib ettigi siya- milyar frank kadar fazla mize avdet etti 
~ sette devam edecek varidat elde edecek 

e' B • udape§te 13 (A.A.) - Von N eu· 
1 •th, ziyaretinin ikinci giiniinde Darany 
' ~ sair Macar devlet adamlarile gorii~ • e .. .. 

ll§tur. 

Gece Hariciye Nazm de Kanya res
' i bir ziyafet vermi§tir. 
e De Kanya, bu miinasebetle bir nutuk 

liiyJiyerek ezciimle demi§tir ki: 
~ «- Ziyaretiniz, iki millet arasmdaki 
I 1b' A d I ~ d ~' ld ~ , anev1 ost ugun egi§mez o ugunu 

~~at etmi§tir. Mii§terek dostlanmlz olan 
alya ve Avusturyaya istinad ederek 
~~rkezi A vrupamn ve memleketlerimi -

• 'in muslihane teka~iili.i lehinde c;ab~ma
't devam edecegiz.» 
Yon Neurath, cevab vererek §oyle de
l§tir: 
«- Almanya, bilhassa Macaristanla 
~\'cud an' anevi mi.inasebetleri derinle§· 
~ek arzusundad1r. Merkezi Avrupada 

e \t'i bir uzla§mayJ elde etmek ic;in biitiin 
~kanlann inki§afa mazhar olmasmm en 
~Yiik zamam iki milletin te§riki mesaisi-

• 'ir.>> 

N eurath Kral N aibile gorii1tii 
Budape~te 13 (A.A.) -Von Ne • 

' ~~ath bugi.in Naib Hortiyi sayfiyesinde 
~Yaret etmi§tir. N aib, Alman Hariciye 
'y ilzmm ogle yemegine alakoymu~tur. 
~mekte D1§ i§Ieri Bakam Kanya ile 

~llllanyamn Budape§te ve Macaristamn 
er]in orta el~ileri ham bulunmu§tur. 

' . Ak§am Daranyi bir ziyafet vermi§ ve 
a ~1.Yafete hiikumet azas1 i§tirak etmi§ler -
' ~~r. 

Metaksas1n seyahati 
Atina 13 (Hususi) - Ba§vekil Me

~~ksas yanmda Maarif V ekili ve Ba~ve
~~let Miiste§an bulunduklan halde bu -

, ~iin tayyare ile Y anyaya gitmi§tir. Ba§· 
~~kil bugiin ve yann orada kalacak ve o 
tt-varda yap1lmakta bulunan naf1a i§lerini 

• 1~tkik edecektir. Sah gi.inii Prevezeye, 
' ~~r§amba giinii de Arta giderek per§em

~:Ye burada bulunacaktu. 
e 

1
. Her gidecegi yerde Ba~vekile harart· 
1 istikbal hamlanmaktadu. 

t Atina 13 (A.A.) - Gazeteler 22 bin 
~·· ' llfusu olan Yanyaya Ba§vekil Metak • I i"'5I kar~1lamak i~in, civardan 300 sendi
("e 500 koyii temsil eden daha 60 bin 
1§Inin geldigini yaZJyorlar. Ba§vekil ya-

~~~. yanmda Miinakalat Nazm Okono -

' 

lit~ oldugu halde, kurutma i§lerini tefti§ 
\>e sulama tesisahm a~acaktlr. 

Amerikadaki grev 

3 Lansing - Michigan 13 (A.A.) -
Oo asker bugiin grevciler tarafmdan ya

ll~llllasJ mukarrer niimayi§ esnasmda in
~tbah muhafaza i<;in Monroo'ye hareket 
~11lli~l erdir. 
l' Va!i Murphy polis kuvvetlerini takvi
) e etmek iizere 200 ki§i tutmasJ i.;in Be
ediye reisine mezuniyet vermi§tir. 

Paris 13 (A.A.) - Pazartesi gii
nii ogleden sonraki kabine i.;timamda sa
h sabah1 parlamentoya tevdi edilecek o
lan mali proje son §eklini alacaktu. Mec
lis koridorlarmda dola§an bir §ayiaya 
gore yeni proje ile yeni bir vergi ihdas 
edilmemekte ve esasa aid bir degi§iklik 
yapi!mamaktadJr. Fa kat proje bir tak1m 
resim ve vergilerin §imdiki §eraite gore 
intibahm ve demiryollan tarifelerinde 
zammiyat icras1m derpi§ etmektedir. 

Soylendigine gore bu proje ile has! • 
lat tahminen dart milyar frank kadar ar
tacaktJr. 

Hiikumetin karftla,tzgr giifliikler 
Liyon 13 (A.A.) - Diin aksam ma

halli sosyalist partisinin verdigi ~iyafette 
bir nutuk ~oyliyen Paul Faure hi.ikume
tin halk cephesi programmm tatbikmda 
tesadiif ettigi giicliikleri izah ederek de
mi§tir ki: 

. «- Zirai felaketler ve ihtiyar i§~ile
~m tekaiidiyesi kanunlan gibi yaprlmasJ 
1cab eden 1slahat milli ikhsadiyatm §im
diki vaziyeti dolayJsile yap1lmamakta • 
d1r. Y eni varidat membalan bulmak la
Zin:'dJr. Demokrasi ve cumhuriyet turist
lerm ve bankalarm tehdidi altmdad1r. 
Bu vaziyet kar§ISlnda ya kapitalist te -
§ekkiiller veya halk cephesi kredi miies
ses~lerile bi.iyi.ik konsosyomlan dogrudan 
dogruya murakabe etmek mecburiyetin -
de kalacaktJr.» 

Leninin k1zkarde§i oldii 
.~oskova 13 (A.A.) - Tass ajans1, Le

nmm krz karde§i Maria !llichma Oulai
nova'nm 59 ya§mda oldugu halde vefat 
etmi§ oldugunu bildirmektedir. 

Maria lllinichna'nrn terciimei hali 
Lenin'in k1z karde§i Maria Illinichna 

Ulianova 1878 de Simbrsk'de dogmu§ -
tur. Daha gocukken Lenin'in tesiri al -
~mda_ kalan Ulianova gene k1z gagmda 
mkllab hareketine iltihak etmi§ 1899 da 
ilk defa olarak Moskovada tevkif edil -
mi§ ~~ ~ zamandan sonra c;:arhk polisi 
kendisi~I rahat birakmami§, birkag de
fa tevklf olunmu§tur. Olianova, 1917 
martmdan 1929 a kadar Sovyetler Bir -
ligi homiinist partisinin orgam olan 
Pravda gazetesinde biiyiik bir gayretle 
gah§IDI§, 1925 ten 1934 e kadar Merkez 
Kontrol komisyonun azahgmda bulun -
mu§, 1933 te i§gi ve koyliiyii okutmak 
sahasmdaki feragatli ~ah§masmdan do
layr Lenin ni§anile taltif edilmi§tir. 1931 
denberi Sovyetler Birligi Halk Komi • 
serleri meclisi nezdindeki Sovyet Mer -
kez komisyonunun divan azasrydr. 

Amerika haydudlar1 bir gene 
k1z1 ka~1r,ddar 

Londra 13 (Hususi) - Sikago'd:m 
alman malumala gore ge.;enlerde vefat 
eden petrol krah Rokfeller'in gene has
tabakJciSJ haydudlar tarafmdan ka~ml-
IDI§bf. 

[Ba§tarat' 1 fnct saht/ede] 

Biiyi.ik Sefi T rabzona gotiiren ve ge • 
tiren izmir vapuru di.in ak§am saat yedi 
bu~ukta Bogazdan i<;eri girmi§tir. Ulu 
onder Kavaklarda at:Ilan toplarla selam
lanmJ§tir. Bu SJTada tayyareci Atatiirk 
klZI Sabiha Gok<;en, tayyaresile Y e§il -
koyden u.;arak Bogaza gelmi§ ve hmit 
vapurunu Kavaklarda kar§IIami§hr. Kah
raman tayyareci, Biiyiik $efi hamil bu
lunan izmir vapurunun iizerind_e u~u§lar 
yapml§hr. Sabiha Gok.;en zaman zaman 
<;ok alka~lara inerek Atatiirkii bizzat se
lamlamaya §itab ettigi gibi bazan da 
bin metroya kadar <;1karak akrobasi nu -
maralar yapm11 ve ~ok takdir uyand1r -
m1~hr. 

izmir vapuru agu ag1r Bogazdan iler
lerken Zafer torpidosu da k1sa bir me -
safeden vapuru takib ediyordu. 

1zmir vapurunu goren ve Atati.irkiin 
avdet buyurdugunu anhyan Bogazi~i 
halki. sahillerden, yahlann pencerelerin
den, sandal ve motorlerden mendiller 
salhyarak «Ho§ geldin, ya§a, var oh> ses
lerile Ulu Sefi selamlamJ~ ve kalbden 
gelen samimi tezahi.iratta bulunmu§tur. 

lzmir vapuru tam saat sekizde Dolma
bahc;e a<;Iklarma gelerek demirlemi§tir. 
Zafer torpidosu da biraz ileride yer al
mi~hr. 

Bu mada Dolmabah.;e sarayma ge • 
len Atatiirki.in hem§ireleri Bayan Mak -
bule, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Osti.indag, Ordu miifetti§lerinden Orge
neral Ali Said. Korgeneral Salih, Mer • 
kez kumandam General As1m, General 
Cemil Cahid, General izzeddin Sakar
ya motorile izmir vapuruna gid~rek Bii
yiik Sefe am tazimat etmi§lerdir. Ata -
tiirk kendilerini kar§Ihyanlara ayn ayn 
iltifat ederek seyahatinden dolayJ mem • 
nuniyetlerini beyan etmi§tir. 

Biiyi.ik $ef tam sekizi ~eyrek ge.;e va· 
purdan aynlm1§ ve Sakarya motoriine 
binrni§lerdir. 

Atatiirk saraya geldikten bir mi.iddet 
s?nra 1st~nbulda bulunan ve Biiyiik $e
fm avdetmden haberdar olan diger ge -
neraller saraya gelerek kendilerine am 
tazimat etmi§lerdir. ····-Frans1z i§~ileri bir ltalyan 

mahkumunu ka~Ird1lar 
Marsilya 13 (A.A.) -Panama cum -

huriyeti memurlan tarafmdan hudud 
haricine ~1karllarak bi~ Italyan vapuru
na bindirilmi§ olan ve Italyan memurla
rma teslim edilmesi laz1m gelen !tal -
yan tebaasmdan Leonarde Morelli adm
da bir §ahis, Frans1z dok amelesi tara -
fmdan kurtanlarak otomobille ka~ml
mi§ ve gemi kaptam polisi gagmp ken -
disini tevkif ettirmege vakit bulama -
mi§tlr. 

F-irarinin izi kaybolmu~tur. Vapur, t
talyaya mliteveccihen yola ~lkml§hr. 

mes'ud inki§af1 
Ereglide ~ilek~ilik de giinden gune inki~af 

ediyor • Deniz servetlerimizden ne vakit 
istifade etmege ba~IIyacagiZ? 

Karadentzin zncisi: zonguldak 

Zonguldak (Hususi) - Diinyada 
hi~bir i§ yoktur ki vatamn bahtile alaka
dar olmasm. Ancak komiir i§i hicrbir i§le 
k1yas kabul etmiyecek kadar vatanm bah
tma kan§mJ§, diinyanm dort bucagmda 
komiir davas1 bir vatan davas1 olarak ka
bul edilmi§tir. 

Vatan davasile boyle s1k1 f1k1 alaka
dar ve rab1tasi olan bir i§e yabanc1lan 
kan§f:Irmamn doguracag1 fecaati anlatma
ga liizum gormiiyoruz. «Cumhuriyeb> bu 
vadide ma, ma yazd1g1 yaztlarla bu da· 
vanm kordiigiimlerini ~ozmege ugra§ml§
tir. Ti.irk ink1labmm dogurdugu milli hii · 
kumet daha ink1lab giinlerini ya§arkei. 
bu mevzua da yabanc1 kalmamJ§ bi.itiin 
hamlelerini havzayi millile§tirmege tevcih 
ve teksif etmi§ti. Osmanhhgm; ( §artna -
me), {itilafname), (imtiyazname), (ruh
satname) diye ortaya YJgdJgl siirii, si.irii 
mii~kiilleri ve engelleri y1kmak 1~m 
yapdan miicadele muvaffakiyete miin -
cer olmu§, Celal Bayann ilk iktisad Ve
kaleti zamanmda komiir havzasmda ba§· 
ladigJ millile§tirme hareketi bugiin gene 
kendisinin V ekaleti zamamnda tam ta
hakkuk etmi§tir. 

Bugiin havzada Osmanhhgm mirasla
rmdan (Eregli §irketi osmaniyesi) yerin
de (Eti Bank Eregli komiir i§letmesi) te· 
essiis etmi§ ve ~ah~maga ba~lami§, tecrii· 
belerinde muvaffak olan 1§ Bankasmm 
yurda en biiyiik armagam bu olmu§tur. 
Osmanhhgm milli kabiliyeti inkar edi§i 
vard1. 

Zaten Osmanhhgm yihh§mm sebeb -
lerinin ba§mda bu inkan goriiriiz. lnkila
bm, Cumhuriyetin milli kudret ve kabili• 
yete bir inam§l ve bir giiveni§i var. Onun 
i~in Tiirk miihendisi. Tiirk teknisyeni 
pergelini oynahrken, Ti.irk i§~isi kazma
smi sallarken bu itimada liyakatini isba
ta ~ah§IYOT. 

Bugiin havzada vecidli bir say dev -
resi ba§lad1. Sermayesile, miihendis ve 
teknisyenlerile, idaresile, i§crisile Tiirkle
§en ve millile§en komiir havzamJZdan 
bundan sonra dogacak refah Turk mil -
letine aid olacakhr. 

Dune kadar Osmanh Bankasmm, Per
ye Bankasmm, Bank Kommerc;iyalenin, 
Atina Bankasmm kasalanm dolduran 
Ti.irk komiir havzasJ bundan sonra yii • 
ziinii h Bankasma, Eti Banka ve doviz 
geliri babmmdan da Devlet Bankasma 
c;evirmi§tir. 

Bu, muazzam inkllabt da Atatiirk 
Ti.irkiyesine, Cumhuriyet idaresine borg
luyuz. 

Eregli filekfiliii 
Bir zamanlar Bogazi<;inin Arnavud -

koyiine, daha sonra T arabyaya mahsus 
olan ~ilek<;ilik son senelerde lstinyede 
temerkiiz etmi§, istanbul ~ilegi denince 
(istinye) c;ilegi gozoniine gelmekte bu -
lunmu§tu. 

istinyede <;ilek yeti§tirmekle ugra§an -
lar umumiyetle Karadenizli, bilhassa 
Trabzonludurlar. Yalmz toplama i§inde 
mahalll anam c;ah§IT. Bir gi.in c;ilek tar· 
las1 sahiblerinden birine merakla sordum: 

- ~ilek yeti§tirmek i~in ne lazundu? 
Cevab verdi: 
- Kumlu toprak, giine§e kar§l sath1 

mail, daglarda kmlan hafif ve temiz 
poyraz riizgan ve deniz rutubeti. 

hte Karadeniz (Eregli) si biitiin bu 
evsafa malik oldugu i~in istanbul aya -
rmda, baz1 cihetlerde 1stanbula da faik 
<;ilek yeti§tiriyor. istanbula tam tefevvuk 
edebilmesi i~in, 1stanbulun tarlaya yap • 
hg1 hizmeti buramn da tam yapmas1 icab 
eder. Y ani tarlay1 miiteaddid defalar <;a· 
pahyarak otlanm temizlemek, ve tarlay1 
daima gencle§tirmek. Ancak bu, gene -
le§tirmek i~inde (fide) yi istanbuldan ge· 
tirmek. 

(Eregli) <;ilegi istanbul gibi (mostra) 
yapmaz. Eregli (~ilek) inin kondugu se
petin iistii nasilsa alh da oyledir. 

Y almz her iyi mahsuliimiizden oldugu 
gibi crilek mahsuliimiizden de azami isti
fc:de yollanm bilmiyoruz. 

Eregli ( ~ilek) inin istihlak sahas1 ev· 

velce sade Zonguldak iken, Ankara §i
mendifer hattmm Zonguldaga gelmesi 
sayesinde istihlak mmtakasma Ankara 
ilave edilmi§, motorler ve vapurlarla ~ok 
klsa mesafede olan lstanbula da ihracat 
yapmak mi.imkiin olmu§tur. 

KI§tan <;Ikar ~1kmaz, ilkbaharda ilk 
idrak edilen bir mahsul olmas1 ve olduk
.;a da para etmesi bak1mmdan biiti.in koy· 
Iii <;ilek ziraatine k1ymet ve kuvvet ver
mi§ oldugundan seneden seneye istihsal 
~ok artmaktad1r. 

Likor, marmelad, re<;el, komposto gibi 
smal bir ameliye gec;irilmek suretile crok 
giizel bir ihrac mah olacagmda §iiphemiz 
bulunm1yan ~ilek mahsuliimiizii bu ba -
k1mdan etiid etmek ~ok faydah olur ka· 
naatindeyim. 

Karadeniz balzkt;tlrgt 
Karadeniz bahkc;Ihgi Tiirkiyenin en 

kuvvetli ihrac mah oldugu halde maal -
esef iizerinde hi<; i~lenmemi§tir. 

Karadenizde tabiat biitiin comerdli -
gini Anadolu sahillerine verdigi halde bu 
k1ymetli hazine hakkmdaki bilgilerimiz 
birkac; cahil adamm tecriibelerinden ileri 
degildir. 

Halbuki dikkat edilirse ihrac mah o • 
Ian bahklanmlZln (sardalya) mi.istesna 
olmak i.izere hepsinin memba1 Karade -
nizdir. 

(An<;;iiez) den (ton) a kadar (fab -
rikasyon) a miisaid bahklar Karadeniz
de yeti§ir ve tam kemali buldugu zaman 
Anadolu kiyilanndan Bogazicrine ve o • 
radan Marmaraya aki§ yaparlar. 

Goriiliiyor ki en zengin bahk hazine
lerinden ba§hcasJ bizim kara sulanm1zda 
bulundugu halde bu mevzu ciddi ve e -
sash tetkik edilmemi§, bilgisizlik yiiziin -
den de bu hazineden istifade edileme • 
mi~tir. 

Bu mukaddemeyi yapmaktan maksa
dJm (barbunya) bahgmm bu sene bura
da goriilmemi§ derecede iptizale ugra • 
masmdan duydugum teessiirdiir. 

Barbunya bahg1 bu yd bir ( voli) de 
dort, be§ yiiz kilo <;Ik1yor, hep taze is • 
tihlak edildigi cihetle mii§teri bulam1yor. 
Pek nazik oldugundan uzak yerlere sev
kedilemiyor. Binaenaleyh kilosu iic; kuru
§a kadar dii§tii. 

Bu mevsimde barbunyaya burada ki
raz bahgi derler. 0 kadar yagh ve o de
rece lezzetlidir ki bi.itiin diinyada emsa
line rasgelinmez. Yalmz ki.i!riiktiir. (Te
kir) le (barbunya) arasmdad1r. Fakat 
(salamura} ya fevkalade gelir. Barbun· 
ya salamura veya sardalyas1 diinyada e
§i olm1yan bir g1dadu. Fa kat bunu kim
se bilmez. Piyasada tamnmadJgl cihetle 
de salamura yapmazlar. 

Hi~bir y1l boyle comerd bir barbunya 
akm1 goriilmemi§tir. Bunun sebebini to
rik bahgmm bu y1l Marmarada yerle§ • 
mesinde buluyoruz. 

Goriiliiyor ki aki§ baliklanmizda itti
rad yoktur. Bir sene hamsi fazla olur, bir 
sene uskumru fazla olur. Bir sene bir de 
bakars1mz torik, barbunya, kefal fazla 
olur. 

Memlekette hahk sanayiini kurarken 
biitiin bunlarm vaziyetlerini gozoni.ine a
larak hernevi deniz mahsuliinden azami 
istifade yollanm bulmahy1z. 

Deniz mahsullerimizden istifade yo] -
lanm kararla§hnrken (taklid) degil (ib
da) lazimdir. 

Bunun i~;in de her§eyden evvel mem· 
lekete aid bilgiye ihtiyac1m1Z vard1r. 

B. C. -------
Y eni Lokarno hakkmda 
Almanlarm dii§iincesi 

Berlin 13 (A.A.) - Yan resmi mah
filler yeni bir Lokarnoya clair olan Fran
SIZ notas1 hakkmda tefsirlerde bulunmak
ta ve bu notanm miizakereleri ilerletecek 
mahiyette yeni bir unsur ihtiva etmedigini 
ve Almanyanm da Frans1z- ~ek yard1m 
paktma mii§abih paktlara kar§J kafi mu
kabil tminat istemesinin tabii oldug11nu 
ilave eylemektedirler. 

Mare sal Vorosi-
' , 

lof'un tebligi 
----

«Hainler ve casuslar 
Sovyet adaletinin ce· 

ugramu~lardJr» zas1na 
Moskova 13 (A.A.) - Tas ajans1 

zildiriyor: 
Miidafaa komiseri Voro§ilof a§agida

ki tebligi ne§retmi~tir: 
«Miidafaa komiserligi nezdindeki as• 

kerl konsey I hazirandan 4 hazirana ka
dar hi.ikumet azas1 huzurile toplanmi§ ve 
i~ · 1§leri Komiserligi tarafmdan ke§fedi
len askeri fa§ist hain mukabil ihtilal te§ -
kilatJ hakkmdaki raporunu tetkik etmi§· 
tir. T amamen fesat~J olarak uzun miid • 
det devam etmi§ olan bu te§kilat KIZII • 
ordu ic;inde menfur baltalama, casusluk 
ve bozgunculuk yap1yordu. Bi.itiin K1Z11-
ordu, hainlerin lay1k oldugu mahkeme 
kararmm ve adi] hi.ikmiin infazml ogre
nerek miisterih olacakt1r. Sovyet mahke • 
mesi daha evve] de bir <;ok defalar, T ro~
ki - Zinovyef ~eteleri i<;inde yabanci ca• 
susluk hizmeti hesabma hainane hareket• 
Jerde bulunan tethi§~ileri, iftiradan, ca -
suslan ve katilleri tecziye etmi§tir. Son 
zamana kadar yiizlerinden maskeler ~lk -
mamJ§ olan hainlerin adedine K1Z1lordu
da yuva kuran mukabil ihtilalci casus ve 
fesat~1lar da iltihak etmektedir. 

Bu ~etenin takibettigi yeni kat'i gaye 
gene ne bahasma ve hangi vas1ta ile olur
sa olsun memleketimizde Sovyet rejimine 
nihayet vermek, Sovyet iktidanm ortadan 
kaldirmak, i~i ve koyli.i hi.ikumetini de • 
virmek ve miilk ve fabrika sahiblerinin 
boyundurugunu iade etmekti. Bunlar, 
parti ve hiikumet zimamdarlannm katlini 
haz1rhyorlar, milli ekonomide ve mem • 
leket mi.idafaas1 eserinde her tiirlii sabo • 
taj1 yap1yorlar, KIZllordunun kuvvetine 
zarar vermege ve bu ordunun miistakbel 
bir harbde bozg,mlugunu ihzara tevessi.il 
ediyorlard1. Sovyetler Birliginin di.i§man
lanna devletimizin askerl esranm sah • 
yorlar, KlZllordunun ~erefli kuvvetini bal
tahyorlar ve umumiyet itibarile harici 
dii§mamn Sovyetler Birligine kar~1 taar
ruzunu tacil i~in her §eyi yapiyorlardJ. 

Bunlar, hainane hareketlerile, coep • 
henin ia~esi ve askeri harekatm idaresi 
sahasmda dogrudan dogruya m • 
hayet ve sabotaj hareketlerile bir 
harb halinde KlZllordunun cepheler • 
de bozgunlugunu ve Sovyet hiikumetinin 
devrilmesini temin edeceklerine giiveni • 
yorlard1. Efendilerinin ve yabanc1 bir 
devletin fa§ist askeri mahfillerinin yard1• 
m1m bekliyorlar ve bu yard1m mukabi • 
Iinde Sovyet Ukranyasmi vermege ve 
memleketi pan;alamaga amade bulunu -
yorlard1. Bu hainler, i§.;i, koyli.i ve K1· 
zilordunun askeri arasmda kendilerine 
miizahir bulamiyacaklanm pekala bil • 
dikleri i~in hakiki ~ehrelerinin meydana 
<;1km1yacagmdan korkarak milletten ve 
KlZllordu askerlerinden ka.;Jyorlardi. 

Casuslann, fa§ist burjuva memleketler 
erkamharbiyelerine dogrudan dogruya 
merbut bulunan eleba§Jlan Sovyet ada • 
letinin lay1k olduklan cezasma ugrami§· 
lardu. 

Sovyet iktidannm sad1k ve emin mes• 
nedi olan i§<;i ve koyliiniin KlZllordusu 
saglam viicudiinde hu yaraYJ a<;Jyor ve 
siiratle izale ediyor. Dii§manlar yanh§ 
hesab etmi§lerdir. KlZllordunun bozgun• 
lugunu gormiyeceklerdir. KIZllordu ye • 
nilmez bir kuvvettir ve yenilmiyecektir. 
KIZllordu yeni sosyalist hayahm kuran 
galib bir milletin eti ve kamd1r. Bi.iti.in 
KizJlordu, neferinden yiiksek zabitine 
kadar, birle§mi§ ve kudretliydi, bugi.in de 
oyledir ve daima oyle olacaktJr. Ordu • 
muz saflarmda yeminlerine ve vatana 
ihanet eden hainlere asia yer bulunmiya
c<:khr. Bol§evist teyakkuzunu on misli 
art1rahm, biitiin sahalarda mesaimizi cez· 
ri hir surette yi.ikseltelim ve 1slah edelim, 
kendi kendimizin tenkidini arbrahm ve 
bu suretle millet du§manlanmn hareket • 
lerinden ~1kacak neticeleri tamamen ber
taraf edelim.» 

Vekillerimizin 
Bagdad seyahati 

. . lBa~tara/t 1 fnct sahf/edeJ 
yafeh venlecektir. Vekillerimiz ayni 
gece Irak Hariciye Naz1rhgi tarafmdan 
tertib olunan siivarede haz1r buluna -
caklard1r. 

Ertesi giin ogle iizeri Irak ikbsad Na
zm, ikbsad Vekilimiz ~erefine bir ziya
fet verecek, gece de Irak sefirimiz Ta -
hir Lutfi tarafmdan Vekillerimizin Bag~ 
dad1 ziyareti vesilesile bir siivare veri
lecektir. 

U~iincii giin ogle vakti Bagdad Bele • 
diyesi bir ziyafet verecektir. Irak Ba~ • 
vekili ayni gece Frrat iizerinde bir meh
tab eglencesi tertib etmi§tir. Ertesi giinii 
Hariciye Vekilimiz hareket edecek, tk
tlsad Vekilimiz miizakereler ic;in Bag
dadda bir miiddet daha kalacaktJr. 

ViY ANA DONOSO , 
M. Turban T anm bu me§hur eseri 
pek yakmda kitab halinde c;Ikiyor 
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[b[:=~=~====T=u=l=u=m=b=a===] 
Hiisnii Bey, tekaiid edildikten sonra,l guldiiler. Buyiik incir agacmm dibindeki 

~olugunu ~ocugunu toplay1p <;amhcada~ tulumbamn yanma gelmi§lerdi. Ali kap· 
ki ko§ke ~ekilmi§ti. Aldigi tekaiid ikrami- tan, basbayagi bir demir par~asmdan, 
yesinin bir lmmm1, uzun senelerdenberi koskoca bir fabrilca tesisatma intikal ede~ 
bo§ ve bakimsiz kalan kohne binanm s1~ cek kadar geni§ ilhammdan, fikri sabit 
valan dokiik duvarlanna, bel vermi§ ta~ halinde kafasmda ta§Idiih makine bahsine 
vanlanna, kmk camlanna, sarsak ~er~e- dair bir mevzu <;Ikarmak ic;in, tulumba -
velerine sarfetti; i~inde dogup biiylidiigli nm sapm1 tuttu, kimildatti. F akat tulum· 
baba bucagmt, kabil oldugu kadar i§e ba bozuktu; sap, a§agt yukan i§liyor, la
yanyacak bir hale getirdi ve yerle§tl. kin, agzmdan, su yerine, goglis darhgt 

Y a§I altmi§t ge~mi§ti. Diinya gailele • ~eken bir basta gibi, kuru bir ht§tlh ~tkt
rile, istese de, ugra§acak bali yoktu. K1rk yordu. Ali kaplan, makine bahsindeki 
5enesini kagtd ve defter yapraklan ic;inde bilgisinin derya kadar geni,ligini, lafla 
gec;irdigi hayahmn son ytllannda olsun degil, i§le ispat edebilecek fmah ele ge
c;ic;ek yapraklan arasmda ya§amaga ka ~ c;irmekten memnun: 
rar vermi§ti. $ehre, lie; aydan lie; aya, te- - Hlisniiciigum, bu tulumba hapt 
kai..id maa§Inl almak ic;in inecek; pek mec~ yutmu~ 1 dedi. 
bur kalmadikc;a, boynunu kolah yakanm Hiisnii Bey, ba,mi c;evirmeden cevab 
siislii cenderesine sokmtyaeak; memuri • verdi: 
yet hayatmdaki tekelliifiin tamamen z1d- - Evet, eskidenberi bozuktur. Kac; 
dma, alabildigine babayani bir omiir si..i.~ defa tamir ettirdik, nafile. Bu sefer ta~ 
recek; tabiatin ortasmda sereserpe dol a • §tndiktan sonra usta birini bulup yapttra· 
§acakh. y1m dedim amma, bir tlirlii elim degmedi. 

Bahc;eye, agaca, c;ic;ege baythrdt. Me- - Sakm ha! Bu C:iyle sobacl, tulum ~ 
muriyet hayatmm icablan, vesaitsizlik, bact i§i degil. Markaya bak! J akson tu~ 
hayat pahahhgt gibi sebebler, onu sene- lumbas1 bu. Dliyamn en me§hur tulumba~ 
lerce <;amhca havasmdan mahrum etmi§; fabrikastdir. Bunu ben sana tamir edive~ 
baba yadigan ko§kten §ehre indikten son~ reyim. Dua edersin. 
ra, belki on be§ sene, agae yerine yazt Hiisnli Bey, «Ne zahmet eamm! De~ 
masasmm tahtastm seyretmi§, c;ic;ek ko • ger bit§ey degil, elbet birini bulur, yaph· 
kusuna hasret kalan burnunu kalem oda· nnz, sen yorulma» diyecek oldu. F akat, 
smm toz ve klif kokusile doldurmu§tu. biran ic;inde dii§iindii ki, babasmm sagh ~ 
<;amhcaya ta~md1g1 giindenberi vlicu - gmdanberi, en a§agl on be§ defa tamir 
diinde ba~ka bir zlndelik, ruhunda ba~ka edildigi halde bir tiirlii yola gelmiyen bu 
bir ferahhk hissediyordu. tulumbaya, Ali kaptan bir merak sardt~ 

Ko§k, biiyiicek bah~e ic;indeydi. Hus- nrsa, kendisi o sayede biraz rahat edecek, 
nii Bey bir rencber tuttu, y11lardanberi kafas1m dinliyecektir. Derhal: 
baktmsiz kalan bu bahc;enin otlanm ay1k~ - Allah raz1 olsun. Kuyudan su c;ek· 
lath, ropragml belletti, agaclan budattl. mekle zaten bahc;eyi sulamaga yetl§emi~ 
Kendi elile c;ic;ekler dikti; gene kendi yo rum. Am an §U i§i beeeriver Alicigim, 
elile bahc;enin bir ko§.esini telle bOldii, ta· dedi. 
vuklara aytrch. ~imdi, serin <;amhea Ve Ali kaplan pac;alan stvadt. T u~ 
riizgannm tath ok§aYI§larile, uykudan, lumba sokiildii; aletleri dort tara fa ser -
gene bir adam gibi dipdiri uyamp, c;ic;ek- pildi; ufak, biiyiik butiin parc;alar petrol~ 
Jeri, agaclan, tavuklarile kar~Ikar§tya sa- lara yatmld1; bahc;enin o ko§esi bir htr~ 
bah kahvesini ic;erken hayata yeniden davatc;1 diikkamna dondii ve Hiisnii 
dogdugunu hissediyor, ic;i ac;IIIyor, ya§a~ Bey, c;ic;eklerile, tavuklarile ba§ba§a bii~ 
manm manasm1 anhyordu. tiin bir hafta ideal bir hayat ya§arken, A~ 

<;amheaya tam§trken kendi kendine li kaptan, makinistliginin biitiin mehareti~ 
verdigi kararlardan birisi de, yeni ahbab ni gostermek azmile, yiizii gozi.i demir 
edinmemek, kom§ularla temastan kabil pas1 ve yag i~inde bir hafta didindi. La~ 
oldugu ka..iar ka~mmak, kendi kendine kin, haftamn sonunda da, tulumba, pml 
kahp kafastm dinlemekti. pml boyah bir halde yerine taktlmt§, ko-

Zaten, eski kom§ulardan hemen he • luna bir dokunmakla bilek kalmhgmda su 
men hie; kimse kalmaml tl. Koskoca ko§k- vermege ba§lamJ§tl. 
lere sigamiyan aileler, ufala ufala, u~ak Tulumbanm tamiri, Hiisnii Bey ic;in 
odasmt ancak dolduracak hale gelmi§, ikinci bir felaket oldu. Ali kaptan, tamir 
sahp savmt§, oraya buraya dagtlmt§h. ettigi tulumbadan, bahc;eye su degil de 
Y eni kom§ular da, onun, etrafa fazla il~ sanki servet akttmt§ gibi, koltuklanm 
tifat etmek istemedigini anlaymca elbet kabarta kabarta, her dakika tulumba la~ 
tsrar gostermezler, rahatstzhk vermezler- f1 etmege ba~lami§h. 
di. Sabahleyin, Hiisnii Bey bahc;eye ~~ • 

Hlisni.i Beyin bu hesab1 pek dogru idi; karken, ad eta hesabla hareket eder gibi, 
ancak. ne ~re ki, Ali kaptam bu hesaba o da, bahc;e kaptsmdan ic;eri giriyor; 
katmamt~tl. Hiisnli Beyi gori!r gormez uzaktan: 

Biitiin omri..ini..i. <;amhcada gec;iren Ali - N astl? T ulumba i§liyor mu? 
kaptan, Husnii Beyin genclik arkada • Diye soruyordu. T ulumba ile ba§h 
§tydi. Hayatmm en ne§eli, en parlak ytl~ yan Ia£, ak§ama kadar bu mevzudan 
lanm bir arada ya§ad1g1 ve senelerden • bir parmak harice c;tkmiyor, kaptan, her 
beri yiizi.inii gormedigi bu eski dostun do· ftrSatta bir mi.inasebet dU~liri..ip: 
ni..ip dola§lP <;amhcaya geldigini haber - Tulumba, boyle tamir edilir itte. 
almca ziyaretine ko§IDU§tu. Bak nas1l kaymak gibi i§liyor. Aman 

Hiisnli Bey, kendisine eski bahtiyar dikkat, ufac1k bir bozukluk olursa hemen 
gUnleri hahrlatan ihtiyar arkada§lDI kar- haber ver, gene icabma bakahm. 
~1smda ilk gordiigii glin, e§ten dosttan Y ahud: 
uzak ya§amak hususundaki karanm unu~ - Epey ugra§hrd1 amma, nihayet 
tacak kadar sevindi. Kucakla§hlar, opi.i§· di.izeldi. Arttk yerden yere vursan bir§ey 
tiiler; ba§ba§a verip eski giinleri yadet - olmaz. 
tiler; delikanhhk (iaglarmda, gerc;ekten V e yahud da: 
birer delifi§ek gibi, dag bay1r demeyip, - Biz bu sakah degirmende agartma· 
bisiklet iistiinde yapttklart gezintileri; dtk oglum I Makine tamiri de din mi kar§t~ 
daha sonraki senelerde, <;amhca mtlan~ rna kimse c;tkamaz evvelallah I 
m sabahlara kadar inim inim inleten saz Gibi, hep kendi methine gelip daya • 
alemlerini; bi..i.ti.in bunlarm arasmda, ma- nan tulumba laftm ak§ama kadar yiiz ~ 
vi bir goziin, kumral bir kakiiliin, §effaf lerce defa tekrarhyordu. Hiisni.i Bey, 
bir tenin hattralannt; bir genclik, biitlin yakasmt Ali kapta.ndan kurtarmak iirni
bir omiir dolusu act, tath tahassiisleri an~ dile sanldtgi ~arenin aleyhine c;tkhgmt 
dt!ar. Ali kaptan, o glin Hiisnii Beye gormii§tii. 
veda edip evine giderken, glin kavu§u • Aradan bir ay gec;mi§, Ali kaptan, 
yordu. Hiisnii Bey, arkac;la§Inl, bahc;e giindelik ziyaretlerinden bir tanesini bile 
kap!Slna kadar selametledi ve aynhrlar~ §a§trmami~ ve her sabah, bahc;e kapt -
ken: smdan ic;eri girer girmez, Hlisnii Beye: 

- Stk s1k beklerim ha I - T ulumba iyi i§liyor ya? 
Diye tenbih etmegj unutmadt. F akat, Diye sormag1 unutmamt~h. 

§imdi, Ali kaptana bu kadar fazla miil- Bir sabah, Ali kaptan, ilk defa olarak 
tefit davrand1gma nadim oluyordu. <;lin~ gelmedi. 0 gUn Hi..isnii Bey adeta bay -
kii, Ali kaptan, o giinden itibaren, Alia~ ram etti. N e rna kine, ne tulumba, ne ta
hm gi.ini.i, sabah karanhgt damltyor, mir la£1 ile yorulm1yan kafas1, o gece, 
Hiisni.i Beyi, bahc;esinden, c;ic;elderinden, yasttkta daha rahat dinlendi. Ali kaptan 
tavuklarmdan ay1rmaga ahdetmi§ gibi, ertesi glinii de gori..inmedi. Herhalde 
bir dakika yalmz biTakmtyordu. hastalanmt§ olacaktt. Hiisnli Bey, bu ih~ 

Hiisnli Bey, senelerce sUren aynhk ~ timali dii§iiniince, adeta memnun oldu. 
tan sonra, hicx beklemedigi bir siTada bir~ Bir par~a istirahate oyle muhtacdt ki. 
denbire kar§tla§tlgt eski arkada§lmn bu Oc;iincii gi..ini..in sabah1, Hlisnii Bey, 
strna~Ikhgmdan fena halde mii§teki idi. uykudan yeni kalkmi§, entarisi akasm~ 
Ali kaptanm, sabahtan ak§ama kadar da, pencerenin oniinde sabah kahvesini 
durup dinlenmeden, makine gibi i§liyen ic;iyordu. Sokak kapiSI c;almdt. Vakit pek 
~enesi, adamcag!Zln kafasmi kazana c;e- erken oldugu ic;in evde herkes uykuda 
viriyordu. 0 dinlese de dinlemese de, be- idi. Kap1y1 kendisi ac;tl. Kat§IS!nda, bas· 
riki, denizden, havadan, gemiden, maki~ rna entarili, ayag1 takunyeli, yih§Ik surath 
neden ve mutlaka manastz, lUzumsuz bir sekiz ya§larmda bir k1z (:Ocugu duruyor~ 
§eyler bulup, ipsiz sapstz ciimlelerle an- du. Hiisnii Beyi gori..ince, agzmt kulak~ 
latiyor, anlahyordu. lanna kadar yay an bir tebessiimle: 

Bir giin, bahc;ede, Hiisnli Bey c;ic;ek- - Amca, dedi, ben Ali kaptamn kt-
lerin hrttllanm aytklamakla, Ali kaptan, Zlyim. Baham hast a; seliim soyledi. T u~ 
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On Sekiz Siir Kitabt 
' 

Son 0~ Ay 
Ge~enlerde burada senenin ilk iki a

yma aid clan §iir kitablarmdan bahset~ 
mi§ ve bunlardan elimize ge~en yedi ta
nesini karilerimize tamtmi§bk. 

Bu son u~ ay zarfmda on sekiz ~iir ki
tabl daha ne§rolundu. Bu ne~riyat ale -
mimiz i~in oldukc;a buyi.ik bir yekundur. 

Derhal kaydedelim ki bu son giinler
de, hatta mi.ikerreren, ne~rolunan ~a ir 
antolojileri bu hesaba dahil degildir . 
Onlan s1raya koyarak burada aynca ta
mtacagrz. 
Ge~en sene elimize gec;en §iir kitab • 

lan k1rk be§i bulmu~tu. Bu senenin ilk 
be§ aymm yirmi be§ kitab hediye etmi§ 
olmas1 gosteriyQr ki bu sene §iir kitab· 
lar1 daha mebzulen basllacak. Yalmz u
mumiyetle eser tenkidine az yer veren 
mecmualanmtz ekseriyetle §iir kitabla
nm ihmal ederler. timid edelim ki mi.i
nekkidlerimiz kendilerine haz1rladtg1 -
m1z bu f1rsattan istifade ile ·ismi g~mi§ 
olan ve gec;en bu kitablarm degerlerini, 
ve degerli olanlanm, lay1k olduklan gi
bi tebari.iz ettirirler. 

Son ii~ ay zarfmda ~1kan kitablar §Un
lardtr: 

A. Polat Ate~ - Bir Ulus Do~arken 
(Ankara). 

Gokler ve Gokmenler ic;in. 
Hayri Alper- Sevda Yapraklan (Ga

zianteb). 
!brahim ~eyda Sevin - Dalgalar (!z-

mir). 
ibrahim Tartk <;akmak- Yalmzh~m 
M. H. Gi.ilerman - Damlalar. 
Mehmed Serpin - Bahit Ulvi Akgiin-

Kamal <;atJkka~ - fie; Goniil (!zmir). 
Murad Oner - Bahara Giriyorum 

(Afyon). 
Mi.ibin Manyasi~ - Gec;erken (An • 

kara). 
N ecdet Ri.i§tii - Yiirekler AClSI. 

Necmeddin Pi.indilk - t~li (izmir}". 
Nureddin Rii§tii Bi.ingiil- Ti.irk Er -

lerine Armagan. 
0. Ferda Gi.iley- Yolculuk. 
Orban Mete - Egede fi~ Y1l (lzmir). 
~akir Attila Kuran- Koyiimiin Yol-

lan (Adana). 
~iikrii Kaya Gokozano~lu - ~airin 

Sesi. 
Talat Miimtaz Yaman- Maniler (Kas 

tamonu). 
Vecihi Nedim Karatlnt; -Tunc; ~ar~ 

klst (!zmir). 

Cin Maliye Naz1r1 
Hitlerin yanmda 

Dr. Kung'a karfi AI· 
manyada biiyiik bir 
hiisnii kabul gosterildi 
Munich 13 (A.A.) -Doktor Kung 

refakatinde (:in sefirile birc;ok Cin ricali 
oldugu halde bu sabah buraya gelmi§tir. 
Resmi merasim yaptlmami~tlr. Kung 
Miinich istasyonunda resmi misafirlere 
tahsis edilen hususi salonda ogle yemegi~ 
ni yemi~tir. 

<;in heyeti bundan sonra Hitler'in 
gonderdigi dart otomobile binerek Berch
tesggaden' de bir gezinti yapm!~tlr. 

Kung, gollerin sahilinde gezindikten 
sonra maiyetile birlikte saat 1 S te Fi.ih • 
rer tarafmdan kabul edilecektir. 

E,ya piyangosu 
Ka.dJkoy Tiirk Hava. Kurumu li!ubesln· 

den: 27 hazlran 937 pazar glin11 saa.t 10 da 
Kad1koy Hale sinemast tisttindekl salonda 
Noter huzurunda t;ekilecektir. Bu zengm 
piyangonun her bllet bedell (50) .ku~ o
lup hit; bo~ yoktur. 

Zayi - Eski Dariilmuallimine bagh 
tatbikat klsmmda okuduguma dair 159 
Asaf adma aldtgim tasdiknamemi kay· 
bettim. Yenisini alacagtmdan eskisinin 
hiikmi.i yoktur. 

KlZ!ltoprak Karakol sokak 12 No. da 
Asaf Aka 

Rami T iirkku~u kamp1nda 
Tiirk havalar1nt koruyacak olan yartntn kahra· r B k k. 8;) 

I I I 1 
\. u a sam 1 progr _. 

man tayyareci eri nasd haz1r antyor ar. isTANBuL: "a· 
- - - -- -·--~-- 12,30 plakla Tiirk muslkisl - 12,50 b~4 oO 

Tiirkku~u kampmda bir pHinor u~u~a hazll'lamyor 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyat1 •30 f.!· SON - 18,30 plakla dans muslklsl • 19, no~· 
rika av hatualan: s. Salahaddln elba kl .. 
tarafmdan Tlirk :musikisi ve halk ~ar Jarl 
lu tarafmdan - 20,00 Rifat ve arkada.libC' 
!art - 20,30 Orner R1za tarafmdan a.ra a • 
soy lev - 20,45 Safiye ve arkada§Iarl tar 1311 
fmdan Tlirk muslkisi ve halk ~ark! }.• 
(Saat ayan) - 21 ,15 ORKESTRA • 22.~~ iiJ1 
j ans ve Borsa ha.berleri ve ertesl gii!l ve 
program! - 22,30 plakla sololar, opera. 
ope~et part;alart - 23,00 SON. 

VIYANA: .. 1st:• 
18,25 ~AN KONSERi, PiYANO K0l• • 

Ri - 19,30 karlfilk yaym • 20,35 KONS~ • 
21 ,30 KABARE NUMARALARI • 22,30 ~ 
LENCELi KONSER - 23,15 muhtel1! b9o 
berler - 23 ,25 KONSER. 

Rami koyiinii biraz gec;tikten sonra o- darpa~a lisesi 1 0.» 
tomobil §OSenin kenarmdaki hendegi zor· T alebelerin hepsi yiiksek 
lukla a§tl ve tarlada si.iratle gitmege ba~- ic;lerinde iic; tane de ktz var. 

BERLiN: . ti$ 
18,05 §lirler ve melodller - 18,35 Ktl'~ • 

KONSER - 19,05 E<:'zLENCELi KONS Jet' 
20 ,05 glinlin ak!sleri, gramofon, haberbB' 
gramofon - 22,05 muslk!sl - 23,05 hava.,:rJt1• 
berler spor - 23,35 (en klBa dalga ilel 

stmflardan. SiKi VE DANS HAVALARI, 

ladt. iki dakika sonra ~adtrdan bir han- Genclerin iilkiisii §U: 
gann oniinde durdu. «- Turk yurdunun semalanna dii~ -

Ramideki Tiirk Ku~u kampmdaytz. man sokmamak.» 
Hangarda talimlerde hasara ugnyan Ve ~ah~Iyorlar. Havanm yalntz sakin 

bir planorii Turk Ku§unun gene azalan hstmlarmda degil, tehlikeli goriilen sa -
tamir etmekle me~gul. Bunlan ytllarca halannda da kahramanca dola§magi 
tamircilik etmi§ ustalar samrsm1z. F akat mlimkiin k!lmak i~in c;ah§tyorlar. 
daha bir senelik bir mesainin neticesi.. Planorler uc;tukc;a Hava Kurumu ba§
ileride kampm ar;tkhava lokantast var. kan muavini F eridun talebeleri sorguya 
Lokantanm bilhassa meyva ktsmt c;ok c;ekiyor, uc;u§lar hakkmda suailer soruyor. 
zengin.. Memleketimizde ilk defa Ra • Her sualin eevabmt almea yiizii gi.iliiyor 
mide yeti§tirilen yumurta biiyiikliigiinde- ve yamnda bulunan Hava Kurumu is~ 
ki c;ilekleri Turk Ku§U talebeleri oyle be- tanbul vilayet merkezi ba§karu 1smail 
nimsemi§ler ki.. Hakk1ya: 

T alebeler ders ba~mda olduklanndan 
ilerliyoruz. On dakikahk bir yoldan son~ 
ra vast! oldugumuz tepeden gender ve 
planorler goriiliiyor. 

T alebelerin hepsi ye§il tulum ve tay
yareci ba§hgl giymi§ler, bir posta pla • 
nori..i uc;u§a hamlarken diger posta ba • 
ymn a§aglSlnda bulunan planore beygir 
ko~mu§, yukanya getiriyorlar. 

Kampta bo§ duran yolda, planorler 
uc;arken talebeler dikkatle arkada§lannm 
uc;u§lanm takib ediyor ve hatalanm tes~ 
bit ediyorlar, hocalarmdan soruyorlar, 
birbirlerine anlatiyorlar, not ahyorlar .. 

Sutm iistiinde amirlerini gorlince bize 
en yakm clan talebeler derhal biiyiik bir 
intizamla ma oldular. 

Tiirk Hava kurumu ba§kan muavini 
F eridun genclere hat!r sorunca hep bir 
ag1zdan bagular: 

«- Sag ol.» 

Ba§kan muavini genclerin hangi mek • 
teb ve stmflardan olduklannt eorunca 
ald1g1 cevablar §U oldu: 

«- Galatasaray 11, Muallim mektebi 
11, Darii§§afaka 10, Hayriye 1 0, Hay• 

«- Genclerimiz ~ok iyi yeti~iyor, 
memnun oldum.» diyerek c;ah§malarmt 
takdir ediyor. 

Bir, iki, on, on be~. yirmi... Uc;u§lar 
devam ediyor ve daha bir haftadanberi 
uc;u§a ba§lam!§ talebeler oyle giizel uc;u~ 
yorlar, oyle muvaffak oluyorlar ki ... 

Kava kararmak iizere... Bu giizel 
manzaray1 btrakarak geri doniiyoruz. 
Sutt c;1karken planor ho_calanmn emirleri 
ve talebelerin cevablan kulagimtza ho§ 
nagmeler halinde geliyor: 

-Pilot!. 
- Hazu ... 
- Kanad 
- Hazu ... 
- Amortisor 
- Hazu ... 
Ve ha§tmt geri ~evmnce kuyrugunda 

§anh ay ytld!Zl havaya dogru u~uran 
planorii gori..iyorum. 

Tiirk ~ocugu ~ah§tyor, yakmda bu 
c;alt§ma ile Tiirk hav~lan da tamamen 
emniyete girecektir. 

Nejad Ferhad 

Windsor Diiki.i ve Dii~esinin , Fransada evlendikten sonra Avusturyaya 
®ndi.iklerini yazm1~ttk. Bugi.in yeni evlilerin izdivacl mi.iteak1b almmt§ re • 
simlerini ne~rediyoruz. 

PE$TE: W 
18,35 PiYANO KONSERI • 19,05 )ton • 

rans - 19,35 §AN KONSERi: • 20,20 seYB • 
hat • 20 ,50 ASKER! BANDO - 21,45 bB • 
berler - 22,05 ODA MUsiKisi - 23,05 ha05 
va, gramofon - 23,35 §AN KONSERI • 2~ .. 
almanca haberler - 24,10 QiNGENE 0 
KESTRASI - 1,10 son haberler. 

BUKREI;l: p• 
19,15 E<:'zLENCEU KONSER - 20,15 It~}. 

ferans, . g~amofon , konferan.s - 21,30 ~ l6 
MUSIKISI - 22,05 kltabla.ra dair • 2 ·~e 
§AN KONSERi - 22,35 ha.va, haberier • 
saire • 22,50 GECE KONSERI - 23,50 al r• 
manca, frarunzca haberler - 24 son babe 
ler. 

BELGRAD: _..,+ • 
18,25 KONSER, ORKESTRA KONSJ!;!W' • 

19,35 konferans, gramofon, ulusal ya~er, 
21 ,05 Zagreb'den nakil - 22,45 habtJI 
gramofon ve saire • 23,55 senfonller. 

LONDRA: tet 
19,05 ASKER! BANDO - 20,05 hab~. 

ve saire - 20,35 §AN KONSERi: • 21,05 It .. 
SOOLi PiYES - 21,20 BUYti'K KONSJ!l .0 
23 ,15 haberler, hava, spor, konu§ma • za,ve 
DANS ORKESTRASI - 24,35 haberlet 
saire - 24,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 05 
18,05 edebi . yaym, lton~~~9:1ar ·_!!; • 

$ARKILAR, PIYANO MUSIKISI, ~A~ ~ 
LAR - 19,50 kar1~1k yaym • 21,35 p!yes 
23,35 haberler • 23,50 gramofon, hava. 

ROMA: ~ 
18,20 KARI§IK MUSlld - 18,55 kAf~~& 

yaym • 21,45 KARI~IK MUSiKI ~ 22 •• 
hatlralar - 23,20 konser, sonra DANS ~ 
siKisi, istirahat esnasmda haberler, hll~ 
va. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrin muhtelit semtlennd' 

no.be~i olan eczaneler §Unlardll': 
Istanbul c!het!ndekller · 
Emlnonlinde (Bensason'l, Beyaz!{!da (Bef: 

kisl, Ktit;likpazarda (H. Hulftsil, EyllbSU. 
tanda (Mustafa Arlf), ~hremininde (HS.~B 
dl), Karagiimrlikte (Fuad), sama.tya 
(Teof!los), ~ehzadeba§mda (Asaf), .AJ(St,' 
rayda (Etem Pertevl, Fenerde (Emllyad ' 
Alemdarda (Abdlilkadirl, Ba.lmkoyde (1Jer• 
kezl. 

Beyoglundakiler: ~ 
j.stiklal caddesinde <Matkovl~>, yuJ(Sek .. 

kaldmmda (Vingopulo), Gala tad a CM6~5• 
kez), Taksimde <Kemal Rebilll, ~ii~llde dll 
manbeyde (~ark Merkez), Kas1mpa~"' • 
(Miieyyed), Haskoyde (Neslm Aseo), S8 
§ikt~ta (Ali Rlza), Sanyerde (Osman>· 

Usklidar, K~d1koy ve Adalarda.kiler: 6 ~ Usklidarda Iskelede (Merkez), Kadi~ ,.. 
yiinde Alttyol agzmda (Merkez), BiiY'l~' 
dada (li!inasl RIZal, Heybelide CHalk). 

Bah~e Mimart 
Mevliid Baysal 

D5rdiincil Vak1f Han dordilncil 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 •• 

~ ••••••••••••••••••••••••••••• 1111111111111111111111··· 

Biiyiik ~ehir ve kasaba parklarti 
And, meydan, ~ocuk parklan "e 
viJla bah~eleri i~in modem proie 
ve pHinlar haztrlar; ke~ifnameter 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taabbUd 
eder. 

Biiket, ni~an sepetl ve ~e)enkter 
i<;in yapllan sipari~ler silr'atle ba• 
zulamr. 

<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve a~a~· 
ctklan: bahce alfit ve edevat1 ve 
ehliyetlf Bahc;fvanlar gonderir. 

Katalogu (50) lruru§tur. 
1 Alakadarlara paras1z gonderilif· 
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Narbkap1 ~afak sinemasl Majestenin tetkikleri 

tngiliz Kralmm tac giyme merasimine gelen ~rikah hiikiimdarlardan 
Ingiltere Nigeria'smda 
Abclokonta Krall ~imdi 
Avrupada gezintiler ve 
tetkikler yapmaktaC.1r. 
Resimde bir lokomotifi 
gozden gec;irirken gorii -
li.iyor. Majeste muhte~em 
~emsiyesini de ihmal et • 
memi~tir. 

Bu ak~am 21,15 te 
Halk Tiyatrosu 

KURT ACZ!NDA KUZU 
Yarm ak~am 

ESK!MO 

PARiS 
Sergisinde 

14 temmuz ~enllklerlnl 
Sabahlara kadar doya doya gore 

bilecek grup, tam 

lTEMMUZDA 
istanbuldan hareket ediyor 
Acele kaydolunuz. 

30 TEMMUZDA 
hareket edecek biiyiik seyahat 
i~in yerler azalmJ~tJr. Hemeil 
kamaranrz1 kapabmz. Miiracaat 

NATTA 
bermutad, golge gibi onun pe§istra dola§a lumba iyi i§liyor mu diye sordu ... 
.]_L.. -&"& L!. __ ·-- - ' _, ___ ___ LL -·· --"--~--~~"'"-•--•~~-1-<L----::..__,;;,. ____ .....__...:...,..-....__,......,...__ 

Beyoglu • Telefon: 44914 



~Haziran 1937 CUMHURI:YET I 

lliiyiik alim Marconi ile bir miilakat \-I-.k-·t-zs-ad_i_1-ta_r_e-ke-t-le-;:-

0Iiim §Uai §imdilik ancak -M-eyv_a_H_a_lin-de-ab-na-n 
fahi~ kumusyonlar 

b ir fare 0 I d iiriiyo r! !stanbula Tiirkiyenin her ne tarafm-
dan olursa olsun sebze ve meyva giin -
deren rniistahsiller, istanbul Halinde 

Mullstakbel harbler nas11 olacak? Sablan rnallarma k1ymet iizerinden de-
l gil, kiife iizerinden kabz1mala kumus • 

yon verirler. Oyle ki, bir maim kiifesi 
500 kuru§ da etse, 100 kuru~ da etse bu · Marconi, «istikbaldeki harbler zannedildigi gibi 

e ~eriyet i~in bir felaket olmlyacakbr, ~iinkii 
miidalaa silahlart da inki,af ediyor» diyor 

: ~oma (Hususi) - Tanmml~ ltalyan I 
lltucidi Marconi'nin uzun tecriibelerden 
lc.nra oJiim §Uaini buJdugu, bu ~ua i!e 

It 01dulan bir anda mahvedebilecegi gibi 
~Rer bir ~ua ile de ur;makta olan tay • 

r, ~treleri, harekette bulunan otomobil ve 
lanklan birdenbire durdurmaga muvaf • 
1ak oldugu havadisinin gazetelere kadar 
kt~tigini elbette hanlarsm1z. 

Bu §ayialarda bir hakikat var m1du~ 
Ve varsa nedir~ 

Bu sorguyu Roma radyosu spiken 
05 liser Serc;io bizzat Marconi'ye sormu§ ve 

~ag1daki cevab1 almi§hr: 
. «- Bu mesele hakkmda biitiin duy • 
~~klanmz ve okuduklanmz yaland1r. Ne 
It «oliim ~ua1» ne de motorleri durdu -

tacak bir ke~ifte bulunmag1 dii§iindi.im. 
\' 1 k "d Biiyiik mucid Marconi k a mz «oliim ~uama» dair ~a yam ay1. 
lt tecriibem vardu. 0 da r;ok kan§lk bn milletin maneviyahm kuvvetlendirebilir. 

illakine vas1tasile laboratuanmda bir met- F akat dii~mamn da radyo irsalah vard1r. 
to mesafeden bir fareyi oldiirdiigi.imdiir. Esas itibarile dii~anm gonderecegi rad
~ecriibemin teferruahm ~imdilik izah e • yo mevclerinin memleketin ahizelerine 
dtlllem. T abii siz de anhyorsunuz ki kadar gelmesini menedecek parenthese 
~i~bir pratik k1ymeti haiz degildir.» vas1talar yoktur. Memteketler hududlan 
. Marconi oliim ~ua1 ve motorleri dur • arasmda temevviicleri menedemiyeeek 
duran ~ua hakkmda c;1kanlan §ayialan manialar bulunmadigl gibi bitaraf gev -
hu suretle tekzib ettikten sonra yeni bir letler de onceden bir tedbir alam1yaeak -
rllharebenin gostereeegi vaziyetler ha~- lanndan Avrupada paranthese'ler kat -
lrida da baz1 miitalealarda bulunmu§ • iyyen Hfi gelemiyeeektir. 

5 lttr. Buyiik ka§ife gore eger t;lkmlyacagJ Muharebe havada mutlaka bir bo§luk 

bf.akkmda besledigi iimidler bo§a gider de meydana getirecektir. Keza televizyon, 
It muharebe patlarsa bu zannedildigi ib yani uzaktan gormenin de askerlikte bii -
~ i diinya ic;in biiyiik bir harabi ve fela- yiik roller oynam~s1 ihtimalleri vardtr. 

k (et §eklini alamiyaeakhr. 
s Bugiin hiikiim siiren korkulan ftalyan (:ok kisa dalgalar uzerinde yaphglm tee-

kumusyon aynidir, degi§mez; kii.fe ba -
§Ina 70 kuru§tur. Bir kiife ise 25 kilo
dur. Bu vaziyet kar§Ismda bizde kabzt
mallar umurniyetle yiizde 20 - 30 ku -
musyon alm1~ olurlar. Bu kadar yiiksek 
kumusyon dii.nyanm hi<;bir yerinde yok
tur. Bu, bile bile miistahsili zarara sok
mak ve miistehlike de pahah mal yedir
mektir. 

Trakya Umum Miifetti§ligi, Halde a
lman kumusyol'llarm ~ok yiiksek oldu
gundan bahsederek bunlarm Trakya -
daki meyva ve sebzecili~in inki~afma 
bir mani te~kil ettigini Dahiliye ve 1k
ttsad Vekaletlerine bildirmi§. Miifetti§
ligin bu ~ok yerinde te§ebbiisiinii Ko -
caeli mmtakas1 meyva miistahsillerile 
istanbul bahgivanlan da takib etmi§, 
onlar da bu makamlara miiracaatte bu
lunmu§lardir. 

iktlsad Vekaleti bu miiracaatleri tet
kik edilmek iizere istanbul Tii.rkofis 
rniidii.rlii.giine havale etmi§. Ofis, §ika -
yetleri hakh bularak neticeyi bir ra
porla !khsad Vekaletine bildirmi§. Ne
t-iceyi ogrenen Dahiliye Vekaleti derhal 
hal resmile kabz1mal kumu~onlar1mn 
sebze ve meyva miistahsillerinin lehine 
olarak azarni surette indirilmesini 1s -
tanbul Belediyesine bildirmi§. ~imdi 
Eelediyemiz tetkikler yapmaktadtr. Ne
tice ~ok yakmda Vekalete bildirilecek
tir. Belediye de bundan sonra kabz1mal 
hakkmm sebze ve meyvanm laymeti ii
zerinden almmasm1 muvaf1k giirmek -
tedir. Bu kumusyonun ne nisbette ola
cagt §imdi taayyiin edecektir. 

Diinyanm her tarafmda sebze ve mey
va hallerinde alman kumusyonlar yiiz
de iki veya ii~tiir. Miistahsilin eline 
miimkiin oldugu kadar daha fazla para 
g~esini, diger taraftan da bayatm u
cuzlamasml ve miistehlikin ucuz mal is
tihlak edebilmesini gaye edinmi§ olan 
hiikumetimiz her halde bu ka bnrnal ku
musyonlan i§ini diinya hallerine uygun 
bir tarzda halledecektir. 

lllucidi yap1lacak milli miidafaalarda riibeler uzaktan gormege §iiphesiz yeni 
~til!etlerin tekmil kuvvetlerini birle§tir - bir~eyler ilave etl!li§ bulunuyor. Erge\r en 
lttek i~in yapilan propagandalara atfel _ sonunda televizyon da §imdiki radyo ka- M. TEZEL 
lbektedir: dar umumile§eeektir.» ...,...,.""""!'""""!'""""!'.........,--~~·-!""-~- _!!!!_!!!!~--!""..!""..""""!'. 

«-Fen,. diyor- hertiirlii silaha kar- Sereio'nun aeaba fen, san·ah alt ml Fra_n_al_Z_·_lran miinaaebatl 
lkl ayn1' nisbette miidafaa vas1talanm da ediyor? sualine kar§l da Marconi §U ce-- d 1. iize 1yor 
e§fetmektedir. Muharebe fecayu"nin a • vab1 vermi§tir: tr 

Paris 13 (A.A.) - Franstz - an Ti -~alt!lmast rareleri bulundu. Yalmz teca- «- Maddenin kudreti mutlakasma 
'" caret Odas1, iran meb'usan meclisf reisi 

\"Uz·t deg~ ,·1 tedafu···, s1'la'hlar da dii•i.iniil • inananlann en sonnuneu~u ben olabilirim. af ' Esfendiyarinin §erefine bir ziy et ver-
dU.» . Ya§adigimiz diinya be§eri olmaktan r;1k· mi§tir. !ran rnaslahatgiizarile FranSiz 

Marconi sozlerine devam ederek: maml§hr. Giizele olan h1rs devam etmek- ayan ve meb'usan meclislerinin reis ve-
>. «- Ha-va muharebelerinde telsizin tedir. Hak:ikate olan hm gelinee bu da killeri ziyafette haZlr bulunmu~lardtr. 
• llliistesna bir mevki alaeagma dair ayni hem san'atln hem de fennin eseridir. Esfendiyari ile Frans1z - iran Ticaret 

tekilde propagandala; yap1ldi. Radyo ~iinkii fen ve san' at edebi insanhk ru- Odas1 reisi Protut nutuklar soylemi§ler 
lttuharebe vaziyetinde bulunan biitiin bir hunun iki muhtelif ve~hesidir.» ve iki memleket arasmdaki dostluk ba~-

,~ •·································································•••••••"••············································· lar1ntn kuvvetlenmesi arzusunu izhar 

• 

• 

inegolde muvaffakiyetli bir bisiklet yar1'1 

1neg51 (Hususi) - Kazam1z dahilin
~e bisiklet sporunun inki§afml nazari 
~ikkate alan ve bunun h1z ahp yayll -
lllas1m arzu eden Halkevimiz bir yan§ 
tertib etmi§tir. • 

M:iisabakaya be§ sporcu i§tlrak etmi~ 

ve bunlardan Kiic;iik Kemal ya~c;a ken
dinden hayli biiyiik olan rakiblerine iki 
tur bindirmek suretile birinci gelmi§
tir. 

Gonderdigim reslm, bu yan§a i§tirak 
edenleri bir arada gostermektedir. 

etmi§lerdir. 
Amerikada muaikitinaslarin . grev1 

Nevyork 13 (A.A.) - Amerikan mu
siki federasyonuna mensub 500 ~algicl, 
orkestras1 olm1yan sinemalan protesto 
etrnek i~in grev nan etmi~lerdir. 

Federasyon, Nevyorkta iki, Brook -
lyn'de iki ve Bron'da iki tiyatronun i~
siz ~algtcilara i§ vermek maksadile birer 
orkestra angaje etmelerini istemektedir. -···-Bir biiyiicii kadm yakalandt 

Yap1lan ihbar iizerine zab1ta, biiyii -
ciiliikle i.§tigal eden, Eyiibsultanda Kl
zilmesgid mahallesinde Balc1 yoku§un• 
da 44 numarada oturan Feride hakkm -
da takibatta bulunmu§ ve ahnan terti· 
batla Feride safdil bir kadma biiyii yap
mak suretile paralanm ahrken ciirmii 
me§hud halinde yakalanarak mahkeme
ye verilmi§tir. 

Maarif mes'eleleri . 

Bilgi ve ya~ 
ilim ve hikmet, ilerlemis bir yafiD 

' 
imtiyazlar1 gibi miilahaza edilemez 

Bir~ok tecriibeler bunun 
Binaenaleyh orta tahsili 

aksini 
daha 

is bat 
da 

etmi,tir. 
uzatmak 

isabetli bir tedbir olamaz 

Yazan : Arif Osmanc1k 
Son zamanlarda, bizde, dii§tiigii iddia 

edilen kiiltiir seviyesini yiikseltmek kas -
dile tahsil miiddetini artlrmak ic;in bir te
mayiil vard1r. flkmekteblerin aneak alfa
beyi sokmegi ogretebildigi, liselerin ise, 
Oniversiteye lay1k taleber yeti§tirmek • 
ten pek uzak oldugu iddia ediliyor. Ve 
§iiphesiz, bu kiil tiir seviyesinin dii~iikliigii
ne, insan iradesine tabi olm1yan zaman 
veya gordiigii tahsilde kendi iradesinin 
dahli bulunmtyan ve kendisine gosterileni 
yapmaktan ba§ka bir kabahati rneveud 
olm1yan talehe sebeb olarak gosteriliyor. 
V e Peygamberin dedigi gibi giinahtan 
en kolay kurtulmamn <;aresi mes'uliyeti 
ba§kalanna yiikletmekte aramyor. Ve de
niyor ki: 

I) T aleheler, agu, ilim ve felsefe 
meselelerini anhyaeak bir zihni inki§afa 
malik olmadan yiiksek Simflara gelmek
tedir. Talebe ya§ile derslerin mevzuu a
rasmda bir intibaks1zhk vardu. 

2) Bugiinku tahsil miiddetile eldeki 
programlan ikmal etmek imkans1Zd1r. 
Hergiin ilmin sahas1 geni§lemektedir. Ha
yahn zaruretlerinden dogan yeni bir ta
kun bilgilerin de ogrenilmesi, bilhassa 
memleket bak1mmdan ehemmiyetlidir. Ve 
bu suretle. giin ge~tik~e. programlara ye
ni mad~ler ilave edilmektedir. V e edile
cektir de. 

Su halde, deniliyor, tahsil miiddetini 
artirmahd1r, ve nitekim, Oniversite, pek 
hakh olarak, bu noktai nazann dogrulu
gunu herkesten evvel tammt§tlt. 

Aeaba, pek basit bir mii§ahedeye isti· 
nad. eden bu faraziyelerde isticalle veril
mi§ bir hiikiirn yok mudur~ Hakik1 se -
heblerden ziyade tali illetler iizerinde 
durulmamt~ mtdn?.. Zannediyoruz ki 
evet. 

T alebe ya§mm kiir;iikliigu, memleke • 
timizde de normal bir okurna c;agmm te
~ekkiil ettigine delildir. Alfabe gibi, basit 
bir i,aret sistemini daha mektebe gelme -
den, anasmdan ogrenen birc;ok ~;ocuklan
m!Z, ilk okulda be, sene beklemeden orta 
tahsile gec;mekte, ve yirmisinden evvel li
seyi ikmal etmek imkamm bulmaktadu. 
Ve bOylece, yirmi be~ini a§ml~ Oniversi
te mezunlan giin gec;tik<;e azalmaktad1r. 
Bunda memleket kiiltiirii ic;in bir felaket 
degil, belki bir selamet gormek lbmdir. 
!nsan omriiniin, hususile bizde, vasatisini 
altm1~ kabul edecek olursak, otuz be§ y1l 
ic;in, yirmi he~ sene hamhk herhalde 
pek az bill§ey degil, belki fazla bir kiil ~ 
fettir. Biraz (paradoxal) gorunmesine 
ragmen, bugiin §Unu diyebiliriz ki, mil -
letlerin kiiltiir seviyesile tahsil miiddeti 
makusen miitenasibdir, veya, tahsil miid
detinin azaldigJ nisbette, milletlerin kiil
tiir seviyesi yiikselmektedir. 

Yiiksek kiiltiirlii birc;ok memleketler -
de, bugiin, orta tahsil 16 ile 19, yi.iksek 
tahsil 20 ile 23 ya§ arasmda ikmal edil
mektedir. V e daha garib olan §Udur ki, 
Ekseriyetle bu gene talebeler, liselerde 
iki s1mn bir senede yaptJklan gibi, olgun-

lukta da, ayni zamanda hem fen ve hem 
edebiyat §ubelerinin imtihamm vererek 
mezun ol~aktad!rlar. Ve gene baz1lan -
nm akd erdiremiyecegi diger bir garabet 
te §udur: Yiiksek! Oniversite I tahsiline 
lay1k gormedigimiz bizim talebelerimiz -
den r;ok gene olan bu taleheler, birkat,; 
ilmi birden tetkik etmekte, ve yirmi be§ 
ya§ma girmeden iki veya iic; fakiilteden 
mezun olmaktadJrlar. Nitekim, ge~en se
ne F ransada, lise mezunlan arasmda ya
p!lan mnumi miisabaka ( T) da, riyaziye 
miikafatlm alan on alb ya§mdaydJ. 
F elsefenin galibi de, P. Valery'nin 

bir fikrini miinaka§a eden 17 ya§mda bir 
filozoftu. Ve kezalik birr;ok ilmi eserle
rin kaplan iizerinde gordiigiimiiz unvan
lar da miiellifleri tarafmdan k1rkma ka -
dar okuyarak degil, fakat ayni zamanda 
muhtelif ilim §ubelerinde yaptlan miita • 
lealarla elde edilmi§tir. 

Yirminci asnn ba§langicmda · Ever • 
getisme meslekini vazederek, biiyiik bir 
~ohret sahibi alan, Alman alim filozofu 
Oswald, ilim tarihini tetkik ettigi zaman, 
hemen biitiin biiyiik ke§iflerin ve yeni 
hamlelerin pek gene alimler tarafmdan 
yapiidigmi hayretle gormii§tiir. Bugiinkii 
fizigin miihim bir esas1n1 te§kil eden Car
not prensipi vesilesile bu noktaya temas 
ederek diyor ki: 

«Evergetique'in ikinci prensipi gibi bir 
ke§fin bu kadar gene bir adam tarafmdan 
yapilmasi insam hayrete dii§iiriiyor. Sadi 
Camot muht1rasm1 ne§rettigi zaman yirmi 
sekiz ya§mdayd1. Mayer, Joule ve Hel
moltz'a gelince, mesaileri inti§ar ettigi za
man 25, 26 ve 25 ya§lndaydJiar. Bu bii
yiik mueidlerden hir;birisi otuz ya§mda 
degildi. Halbuki mesainin inti§ar ettigi 
devre ihtiva ettikleri ana fikrin dogdugu 
zamana tekabiil etmez. Fikrin hamlinden 
inti§anna kadar bir zaman gec;mi§tir. 

Bu ilim iistadlanmn biiyiik ke§iflerini 
yaphklan zaman nekadar gene oldukla
nm dii§iindiigiimiizde hakiki bir iirper ~ 
me hissediyoruz. Biz ilim ve hikmeti da
ha ilerilemi§ bir ya§ln imtiyazlan gibi mii
lahaza etmege o kadar ah§IDI§IZ ki, ilme 
yeni yollar ac;maga ciir' et eden bu gene 
delikanhlar, bize, biiyiiklerine kar§I hiir
metsizlik gostermi§ gibi geliyorlar. Bu bi
ze, en ehemmiyetli ilmi terakkilerin pek 
gene kimseler tarafmdan yapiidigml pek 
iyi ispat ediyor ... !Iimlere yeni istikamet· 
ler veren mesainin ekserisi yirmi ya~101 
yenice a§rru§ gender tarafmdan yap1l -
m1~hr. 

(R\ eli lbrahimin sarayini samurla 
l!::::U do~emege kalki~masl hikayesini 

herkes bilir: Sac;! anna giil ta· 
kan, gogsiine elmas diigmeler suahyan. 
sakalma inei dizdiren bu deliler §ahin§a· 
,lu bir gece yatagma uzanmi§h, kadmlar~ 
dan birine masal soyletiyordu. Kad.m, 
orijinal bir hikaye dinletmek istediginden 
zekasm1 yordu ve Hiinkan heyecanlan
diraeak bir mevzu tasarhyarak soze ba§• 
lad1: 

- Bir vannl§, bir yokmu§. Evvel za~ 
man ic;inde, kalbur saman ic;inde, hen on 
be§indeyken, babam be§indeyken, ben 
babamm he§igini tlngu mmgir sallarken 
bir padi~ah varml§, saraym1 samurla dO.. 
~etmi§ imi~. 

Deli Ibrahim, birden f~rlad1, nedime
sinin soziinii kesti: 

- N as1l. nas1l, dedi, sarayini samur• 
!a m1 do§etmi§ ~ 

- Evet--aultamm, oyle yapmtf. 

- Ben de yapanm, hem yanndan te• 
zi yok, yapanm. Padi~ah degil rniyim 
ben? 

i§te bu masal ve bu karar, Osmanh ta· 
rihinde pek me§hur olan isyanlardan bi· 
rine vesile te§kil etti. Deli Ibrahim. so· 
ziinde d.urarak biitiin devlet memurlan• 
na, zengin tacirlere ve derece derece hal
ka samur vergisi tarhettiginden homur• 
danmalar ba§lach, ho,nudsuzluk arttl, ni· 
hayet ocakh da samur yiiziinden galeya~ 
na geldi, yaman bir ayaklanma yiiz gos
terdi, ibrahim tahbndan ablarak ilkin 
mahpusa kondu, sonra baguta bagnta 
oldiiriildii. 

Masah soyliyen Voyvada lozt acbni 
ta§Jyan Eyiiblii bir fale1 kadmd1, Deli 
ibrahimin toplattJgJ samurlardan i§e ya
ramlyanlar ona veriliyordu ve sonra o
nun elile tekrar pazara t;1kanl1p saraya 
satihyordu. Koca bir saraym samurla do· 
§enmesi imkans1z olmakla beraber isyan 
<;Ikmetya kadar bu i§ iizerinde 1srar edil· 
di, yiiz kuru§a sahlan samurlar bin ku· 
ru§a (bugiinkii hesaba gore bin lira) a· 
hnd1. Al1~veri§ o dereee kiZI§ml§h ki §air· 
ler bile heyeeanlandiiar, §U bi~imde man• 
zumeler yazd1lar: 

Olkadar ragbett var semmurun 
Oldu tahsflt anm emrt asfr 
Boyle kalursa olur ztklumef 
N atet kelbii. kafayt htnzir 

Fakat sonunda Deli !brahim posiu 
kapt1rd1, bilindigi vec;hile bogulup gitti. 

*** 
Bir fngiliz lordunun bagadan yaphr• 

d1g1 ko~kiinii orijinal reklamlardan son· 
ra giicliikle elden c;Ikardig!DJ gazetelerde 
okuyunca bu samur hikaye!ini hahrlad1m. 
Baga, malum oldugu iizere, kurbaga ve 
kamliimbaga gibi hayvanlann umumi is
midir. 0 cinsten bir tak~m deniz hayvan~ 
Ianmn kabugu siyah sedef say1lmakta. 
tarak ve saire yap1lmak il;in kullamlmak· 
tad1r. 

Lord cenablan, bir masal dinliyerek 
mi. yoksa aklmda ciinun yelleri estigin· 
den mi. her nedense, bagadan bir ko~k 
yapt1rm1~. F akat, sebebi gene mec;hul, 
ho§lanm~yip sahhga c;IkarmJ~. fyi amma 
herkes o ak1lda degil ki bu garib ko§ke 
para veren bulunsun?. Lord da reklama 
ba§ vuruyor ve nihayet l 4000 dolara 
-kendi §yannda- bir mii~teri bulup ko§kii 
elden c;1kanyor. 

Bu gibi vak' alar goriildiikc;e zenginle· 
rin de hiikiimdarlara henzedigine insamn 
inanaeag1 geliyor I 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 101 
«Rii§tii ba~m1 sallar ve susar. 
«.Safiye dedi ki: 
«- ,Siiphesi sa~ma degil mi) 
«- Degil, dedim. 

I o degil mi? diye sordu. 
«- T urhan degil, Orhan! dedim. 
«Aksammda biraz sertlik mi vard1? 
«- Pardon! dedi, adm1 iyice ogre • 

Bu garib vakta, umumiyetle tamnm1§ 
degildir. Bununla beraber, gencligi okut
mak ve idare etmekle miikellef olan kim
selerin bunu bilmesi pek ehemmiyetlidir. 
Zira, bu tiirlii genclerin mesaisi medeni
yetin seviyesini yiikseltecek mahiyette ol
dugundan, maarif te§kilan tam bu mesa
inin husuliine mani olacak §ekilde olma· 
mahd1r. Halbuki Almanyada 25 ya§ma 
varmadan tahsilini ikmal etmek umumi
yetle imkanstzd1r. Goriiyoruz ki, memle
ketimizdeki §erait orijinal ilmi istidadlann 
tezahiiriine miisaid olmaktan uzaktn. 
Orta tahsile hasredilen zamaru bir kac; 
sene eksiltmek pek hayuh olurdu ... $imdi 
yap1ldJgi gibi, birc;ok ilmi istidadlan bo
gaeak yerde, bu, maarif sahasmda alm -
mas1 laz1m gelen tedbirlerin en ehemmi
yetlisidir.» (3). 

M. TURHAN TAN 

Cin i§~ilerinin vaziyeti 
Cenevre 13 (A.A.) - <;in amele mu

rahhasl i§ ihtilaf1 hakkmdaki miizakere
lere miidahale ederek <;in i§<;ilerinin 
gayrimiisaid olan i§ §artlan hakkmda 
izahat verrni§tir. 

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

«Konu§amiyacagmi anladi ve gitti. 
_.. «20 mart • yalt, gece 

«<rhandan bir mektub daha ald1m. 
~lazize kadar c;ektigi yo! me~kkatlerini 
&nlahyor. Kendimi onun yanmda san • 
dan. Birkar; kere daha kriz gec;irmi~ ga· 
hba. Y azm1yor ama hissediliyor. Mek • 
tubu onumde. Biraz evvel cevabm1 yaz· 
<lim. 

«On giindenberi kendimde degilim. 
Sinirlerim bir ho~. Evin i<;inde kimsenin 
Yi.iziinii gormek istemiyorum. Y engemle 
~nde sekiz kelimeden fazla konu~mu • 
)'arum. Y emege inmedigim giinler pek 
tok. Besime ilcidir geliyor, yanma 1;1k • 
~ad1m. Rii§tii de birka~ defa geldi, iki
~~~de beni go rem eden gitti. Y almz diin 
\..lzun Safiye ile konu§tum. Ciei lcadm. 
'l' an!diklanm arasmda ban a yak10 bir o 
~ar. 

1 • «- Rii~tiiniin ipile koyuya inilir mi 
:Ut~ diyor. Hem ben onun sen~ resmen 
lstedigine inanm1yorum. Ailece lak1rdm 
~ec;mi§tir. Rii~tiiyii bilirsin: F antezilerini 
~e hakikat gib} konu§ur. lnanma. 

«Bu inanma diyi~inde benim eski §iip
helerimi ayaklandnan bir tecriibe kuvveti 
var. Safiye ile Rii§tii arasmda bir§eyler 
ge~tiginden eminim. lkisi de meharetle 
gizliyorlar. Bu sefer Safiye onu daha 
yakmdan tamyormu§ gibi bir eda ile ko
nu~tu. Halinde bir itiraf vard1. Belki 
sorsam gizlemiyecekti. Sormad1m. Sor -
mam da. Agzm1 bile aramad1m. Benim 
i~in Ru§tii, magaza vitrinlerinde sabah
tan ak§ama kadar dimdik durmaga yarar 
bir manken. 

«F akat ni~in ona klZlyorum. Safiye 
gibi dii§iindiiklerini saklarmyan bir insan 
olsayd1m bunu Rii§tiini.in yiiziine karo1 
soylemek isterdim. Buraya gelip de ben 
yanma r;1kmaymca Beyogunda Safiyeyi 
gormii§, demi§ ki: 

«- Bu V ediaya da ne odu '? Birine 
mi sevdah '? 0 ahm sahm tellah gibi gi· 
yinen bir muallim var. Ona m1 tutkun ~ 

«Safiye benim Orhana nekadar ya • 
kmla§tlgirni bilmiyor. 

«- Y ok camm, demi§, nereden t;lka· 
nyorsun~ 

«Hayret edecek zannediyordum, et • 
medi. T abii kar~1ladJ. Biraz dii~iindii: 

«- F akat ben onu burada ~ok gor • 
miiyorum, dedi. 

«- Seyahatte, dedim. 
«Safiye o zaman henim dii§iineelerim 

arasma un certain Orhan girdigini anlad1. 
Gene dii~iindii, dii§iindii: 

«- Ben o adam! hegendim, dedi. 
«Gene ,uphe ettim. Begendise ni~in 

«o adami>> diyor~ Rii§tiiden aynlayim 
da kiminle olursa olsun baglanayim m1~ 

«- V edia I dedi, giizelim, ben Sa • 
miye ablama da soyledim. Bu Rii§tii hi
kayesinin sonu yok. 

«- Ne dedi sana o) 

«- Ablam sana biraz dargin gibi. 
«- Ni<;in~ 
«- Bu Rii~tii meselesinden olacak. 

Beni de fazla soyletmedi. 
«Ben dii~iinceye dald~m. Safiye de • 

di ki: 
«- Onu Besime ile Sofi dolduruyor

lar. Besimenin z~runu biliyorsun. Mak -
sad1 benden intikam almak. Samiye ab • 
lama kalsa ... 

«Birden hire: 
«- J' urhan Beyi buraya davet eden 

nemedim. 
«- Evet, declim, Orham begeniyor. 

Fakat yengemi bilirsin. Onda biraz 
esprit de contradiction vard1r. Ben Or • 
hana dogru biraz gidince ortaya bir Rii§· 
tii meselesi c;1kanyor. 

<<Safiye yiiziime bakh: 
«- Kuzum V edia, bu Orhani sahi

den begeniyor musun ~ dedi. 
«0niime baktlm: 
«- Cieim, dedim, konu§mad1k~;a ka

liteleri belli olm1yan bir insan o. Belki 
sen de onu ahm sahm tellahna benzeti • 
yorsun. 

«- Hayu I 0 kadar degil am a duru
§U fazla bir§ey vadetmiyor. Konu§masma 
dikkat etmedim pek. Evlenmek ~in Rii§· 
tiiden bin kat iyi. 

«- Evlenmek ic;in ne demeH 
«- Ba§ka nir;in olur~ 
«- !yi ya i§te ... Ba§ka nir;in olur~ 

Neden «evlenmek ic;in» diye ayinyor • 
sun'? 

«Safiye giildii. F ena giilii§. Birden hire 
biitiin boyle dii§iinen kadmlardan igren
dim. 

«Hissetti galiba. 

(Arkass var> 

N asyonal sosyalist Almanyanin, bii
yiik alimin fikirlerini anladignu ve tahsil 
miiddetini azaltbgm1 goriiyoruz. F akat, 
eski Almanyay1 temsil eden iiniversiteli
lerin telki~ altmda kalan bizim Maarif 
ve Oniversite erkamm1z, geriye giden is
tikameti almakla ne dere<:eye kadar Turk 
kiiltiiriine hizmet ediyorlar, bilinemez. 
Muhakkak olarak bilinen bir§ey varsa, o 
da, bugiinkii kiiltiir seviyemiziri dii§iiklii
giinde ami!, talebe ya§mlD kii~iikliigii de
gildir, §airin dedigi gibi, istidad (valeur
kiymet) senelerin gec;mesini beklemez. 

Programa atfedilen kusura gelince, 
ondan diger bir makalemizde bahsedece
giz. 

Aril Osmancrk 

<;in i§<;ileri haric1 ezmemleket imti • 
yazmm kaldmlmasmt ve yeni do~an 
mahalli endii.strileri hogan kagak~h~a 
nihayet verilmesini istemektedirler. 

<;in murahhas1 demi§tir ki: 
c- Bu hadiseler <;in ikt1sadiyatm1 

mahvetmektedir. Emperyalizm ve gizli 
bir §ekilde yapllan taarruzlar Cin i§cri· 
lerinin maruz kald1klan sefaletin mii • 
sebbibleridir .• 

Hatib, Butler'in Cine seyahat etti~i 
zaman bu hakikatleri anlamasmt temen
ni ederek sozlerini bitirmi§tir. 

0 Zamanlar 
Giizide edib Ismail Habibin 

1920 - 23 senelerinde yaztp $imdi 
(1) concours General her sene Frans1z kitab haline getirdigi eser ~tL 

Ilse!erlnln en lyl mezunlan arasmda her · 
ders iizerine yap!lan bir rr.1isabakadir. Su- Inkllab tarihinde miihim ve heye-
aller ve enak tetkiki Vekaletin tayln ett!~l canh safha ve sahneleri canlandi-
bir jiiri tarafmdan yapllll'. Kazananlara, ran bu kitab biitiin kiitiibhanelerde 
Sorbonda, Curnhurreislnin huzurile yap!lan ve ta~ra bayilerimizde sahhr. Ka-
meraslmde miilkAfatlar verlllr. ·rilerimize hararetle tavsiye ede-

(2) w. oswald d'EVergerie. a. 89 Alcan, ii.r.iz •. ------------· Paris, 1924, 



8 CUMHURiYET 

Diin yap1lan Milli kiime ma~
lar•nda ahnan neticeler 

Fenerhah~e Ankaragiiciinii 2.., 0, Galatasaray 
da Dogansporu 5 - 0 magliih ettiler 

[Ba~taratt 1 tnct sahftede] 

N am1k, Y a§ar, F ahri, Hamdi. 
Oyun durgun bir §ekilde ba§ladt ve bu 

durgunluk nadiren ihlal ed1lerek sonuna 
kadar o §ekilde devam edip gitti. S1cagm 
tesiri oyunculann fazla enerji sarfebne -
lerine mani olacak derecede fazlaydJ. 
Maamafih F enerbahc;elilerin has1mlan -
na nisbetle daha canh hareket ettikleri 
goriiliiyordu. Cezah oldugu ic;in oymya· 
m1yan Fikretin yerine konan Orban, gii
zel oyunile F enerbahcre hiicumlannm in
ki§afmda fevkalade ami! olurken sag a· 
c;1kta N aci Niyaziyi arathracak bir oyun 
tutturmu§ bulunuyordu. 

Ekseriyetle Ankara Ciicii nmf saba • 
smda cereyan eden oyun nadiren muka
bil tarafa intikal etti. Bununla beraber 
Hiisameddin iki defa yerinde miidahale
lerle kalesini biiyiik tehlikelerden kur -
tarmak mecburiyetinde kald1. 

F enerbah~enin birinci golii 
Ankara Ciicii miidafaasJ rakib ii~ orta 

muhacimin bozuk oyunlanndan istifade 
ederek rahat rahat oynarlarken Enver 
kalecisine bir geri pas1 vermek istedi, fa· 
kat vuru§unu hafif yaph. Gene Orban 
buna yeti§erek giizel oyununun semeresini 
tak1mma bir go! kazand1rmakla gordii. 

25 inci dakikada yap1lan bu gol her 
iki tarafa bir tesir yapamadan oyuna de
vam edildi ve devre 1-0 F enerin lehine 
neticelendi. 

lkinci devre 
ikinci devre de heyecans1z ve canstz 

bir §ekilde ba§laylp devam ederek oylece 
bitti. F enerbahc;eliler her oyunda yaphk
lan gibi ikinci devrede sol ac;1klanm hay
li ihmal ettiler. Orban da uzun miiddet 
pas alamamaktan muattal bir §ekilde kal
dJ. 

15 inci dakikada hakem, kendisini ikaz 
yollu sozler sarfeden Ankara Ciicii sol 
muavinini oyundan <;JkardJ. On ki§i ka
lan Ankara Ciiclinlin beraberligi temin 
etmesi biisbiitiin giic;le§mi§ goriiniirken 
merkez muhacim Y a§ar miistesna bir fu· 
sat yarath; Lebibi de gec;ip kalecile 
kar§I kar§lya kalan bu oyuncu, Hiisamed
dinin c;ok yerinde ve biraz da fedakarane 
miidahalesile bu f1rsah gole c;eviremedi. 

Oyunun bitmt:sine on dakika kala ~iik· 
rli de sakatlamp c;1kmca Ankara Ciicii 
tak1m1 dokuz ki§i kald1. 

F enerbah~enin ikinci golii 

Fenerbahc;e forvetleri Ankaragiicii kalesinde 

mar;a tak1mlar §U tertiblerle i~tirak etti • Devre 3 • 0 Galatasaraym lehine bitti. 
ler: lkinci devre 

Calatasaray: Avni - Lutfi, Re§ad ~ lkinci devreye ba§lanah iki dakika oi-
Suavi, Hiiseyin, Ekrem • Biilend, Salim, mami§tJ ki, Salim §ahsi bir gayretle topu 
E§fak, Siileyman, Necdet. sake soke Doganspor kalesinin online ka~ 

Doganspor: Ibrahim - Ismail, Ad ~ dar getirdi ve tak1mma dordiincli golii 
nan • Kaya, Nurullah, Re§ad - Yusuf, kazand1rd1. Say1lar arttJkc;a artan zevk • 
Mehmed, Halid, Hiiseyin, Sabri. sizlik, heyecanSIZhk bu golden sonra had 

Bu oyun s1k s1k mlisavi kuvvette ve bir §ekle vard1. 
k1ymette iki takJmlll kar§Ila§masJ halinde Bu devrede yap1lan iki golden ba§ka 
cereyan etti. Calatasarayhlann kar§Jla - hyde §ayan olarak hakemin Doganspm 
rmdaki tak1m ayar veya k.JTatma dii§me- aleyhine verdigi endirekt favul ah~tm 
leri veya c;Jkmalan yeni bir§ey olmadigl " 
ic;in san kJrmlZlhlann diinkii oyunlanm 
seyredenler hir; §a§madJ!ar. 

Ilk golli Salim, siirati sayesinde bir ge
ri pasma kaleciden evvel yeti§mesile yap· 
tJ. lkinci dakikada yap1lan bu golden 
sonra lzmirliler de bir miiddet Calatasa
ray nJSlf sahasmda bocaladiiar. F akat 
takunm hem esas oyunculanndan r;ok ek
sik olmas1 hem de bir giin evvelki Cline§ 
mar;1 yorgunlugunun tesiri altmda bulun· 
masmdan bu ~ah§malar bir netice ver • 
medi. Oyun iki kale arasmdaki her hat
ta bir miicadele halinde zevksiz ve heye· 
cans1z bir §ekilde cereyan ediyor, yalmz 
arama E§fak, Slileyman ve Necdet a • 
ralarmda baz1 giizel pasla§malar oluyor· 
du. Miidafaa hatlan geli§igiizel ve bir 
sisteine istinaden oynamad1g1 ir;in Do • 
ganspor hiicum hath elinden geldigi ka
dar c;ali§arak bir§eyler yapmak isterken 
E§fak uzaktan r;ektigi bir §iitle ikinci go· 
Iii kazand1rd1. Galatasaray • Doganspor mac;mdan 

heyecanh bir sahne 

Mac;m bittigini ilan eden son diidiik
te Doganspor 14 tincli, yani sonuncu mil
li kiime ma<;mi da 5..0 kaybetmi~ bulunu· 
yordu. 

Eksik ve yorgun Doganspor diinkii o
yunundan fazla bir §ey yapamazd1. 
Bununla beraber Adnanla Nurullah hay· 
li ~ah§hlar ve muvaffak da oldular. Ca· 
latasarayhlara gelince klas farki gosterir 
bir oyun tutturmadJ!ar. Muavin hath r;ok 
bozuktu. Hic;bir i§ goremedi. Bundan 
ba§ka Re§adla Ekrem anla~mamJ§ va • 
ziyetteydiler. Ekrem solic;in lizerine 
<;Iktikc;a sol a~1k miilemadiyen demarke 
kald!. 

Hiicum hattmda kombine bir oyun 
gosteren sag tarah1. Or; go! atmasma 
ragmen Salim iyidi denemez. Bilhassa 
pas veri§ ve ah§lan r;ok zayiftJ. Blilend de 
avut c;izgisine inmeden ortalamak hastah
gma tutulmu§tu. Galatasaray tak1mmda 
yalmz Liitfi her zamanki oyununu <;I· 
kard1. 

Rapid Ankarada ii~iincii 
ma~IDI da kazandt 

Ankara 13 (T elefonla) - Avustur
yamn profesyonel Rapid tak1m1 bugiin 
burada Demirsporla kar§IIa§tJ ve 5 - 2 
galib geldi. 

Devlet Demiryollan memur ve i§c;ile
rinden mlirekkeb olan Demirspor tak1m1 
ic;inde Ankarahlarm bile tammad1klan ve 
gormedikleri gender vard1. T ak1m heye· 
ti umumiye itibarile ikinci derecede bii 
tak1m oyunu <;1kard1. Buna mukabil Ra· 
pid de c;ok gev§ek ve kendini sikmadan 
oynad1. 

Halbuki bugiinkii mal(m takviye edi!
mi§ Cenclerbirligile oynanmas1 mukarrer
di. F akat Cenclerbirligi oniimiizdeki haf· 
ta yapacag1 mill1 kiime mac;m1 dii§iinerek 
oynamamJ§hr. 

Mac;ta Ba§vekille Hariciye, lkhsad, 
Milli Miidafaa ve Maliye Vekillerimiz 
haz1r bulunmu§lardtr. 

Dun yapdan atletizm 
miisabakalar1 

Be§ hafta bir turnuva §eklinde yap!· 
lacak olan atletizm miisabakalanmn bi
rincisi dlin Kad1koy stadmda yap1lmJ§ -
hr. F enerbahc;e, Kurtulu§ mlisabakalarile 
birlikte yap1lan yan§lar iki§er seri halin· 
de icra edilmi§, miisabakalara Calatasa· 
ray, Ciine§, lstanbulspor, Beyoglu spor 
tak1mlan i§tirak etmi§lerdir. 

H Haziran 1937 ~ 

Kayseride yapdan hiiyiik 
atii mania miisahakalarl 

Kayseri Atbspor kuliibiiniin tertib 
miisabakalara zabitlerimiz de i~tirak 

.... . 
ett1g1 

,..._... ... __ _ 

Kayseri (Hususi) - (:oktanberi bii
yiik bir faaliyetle c;ah§an Kayseri ath 
spor kuliibli, ilkbahar at ko§USU mlinase
betile dordiincli defa olarak subaylarla 
birlikte ath mania mlisabakalan yapml§
tJr. 1,20 yiiksekliginde ve iic; buc;uk met
ro geni~liginde 14 maniden ibaret olan 
bu miisabakalarda milletlerarasJ federas
yon kaideleri tatbik edilmi§ ve bu hareket 
on binlerce balk tarafmdan co§kun ve 
siirekli alki§larla takdir gormii§tiir. 

Halk, miisabakalarla o kadar alaka • 
dar olmu§ ki, miisabakamn devam ettigi 
geni§ saba halkm a!kJ§Iarile r;mlamJ§hr. 
Neticede Burhan (Volga) ile birinci, A-
li R1za (YJ!dJz) Ia ikinci, Numan 
(Sans) Ia lir;iincli, F aik ( Demirag) Ia 
dordlincii olmu§lardir. Miisabakalarm so
nunda korkomutan Miimtaz Aktay tara
fmdan bunlann madalyalan verilmi§ ve 
Vali Adli Bayman tarafmdan da ekip· 
ler takdir edilmi§tir. 

Ath spor ocag1 te§ekkii! ettigi tarih • 
ten bugiine kadar ancak §ah1slann yardi
mile ve binbir ti.irli.i zahmetle ya~atumJ§· 

24.4, Cihad (F enerbahc;e). 
400 metro - Firuzan (Fenerbahr;e) 

54, Maburi (Kurtulu§). 
800 metro - Kostantinidis (Kurtu • 

lu§) 2.12, Piriyolas {Kurtulu§). 
Yliksek atlama - Necdet (Fener -

bahc;e) 1.69, Ancus (Kurtulu§) 1.62 
Uzun atlama- Enver {Fenerbahc;e) 

6.14, Sadi (Fenerbah~e) 6.09 
Cirid atma - N ecdet (F enerbahc;e) 

47. 

tl. F akat boyle miihim masraflan istil' 
zam eden bir ocagm bu §ekilde devafll1 

miimkiin olamJyacagmdan herkes bun~Jl 
atisinden emin degild1. Bereket vers~ 
Vali Adli Bayman i§e el koydu ve OcaS1 D 
Hususi Muhasebe blitc;esine mal ederek 
masraflanm iizerine almak suretile oca' 
gm istikbalini temin ve ya§ayJ§ Umidle' 
rini arhrd1. Bu hazirandan itibaren artik 
Vilayete baglanan Ath spor Ocagl re•: 
mi bir mahiyet almJ§ demektir. Bu §ekh 
idare Ocagm §imdiden sonra daha ~ok 
geni~]iyecegini gosteren ilk i§arettir. 0• 
nun i<;indir ki gerek ocakla bizzat alaka' 
dar olanlar, gerekse Ocagm istikbalindetl ~at 
emin olm1yan efkan umumiye bu hare' 

k ~ar 
ketten dolayJ Vali Baymana miite;e ' 

Ia 
kirdirler. l ero 

Ocagm faaliyetinde muallim yiizba~l tal) 
Kemalin ~ayam takdir tesiri vard1r. 0 • 
nun i<;indir ki kendisine armagan olmak 
iizere Karacabey Harasmdan bin lira da 
k1ymetinde ve (Tuna) admda Anglo d1 

Arab bir klSTak gonderilmi§ ve Ocakh • Y.)l 
I k ~~I ann faaliyeti bu suretle her tarafc;a ta • 
dir gormii~tiir. 

~I 

~eref stad1nda yapdan 
giire§ler an 

39 uncu dakikada Nacinin avut c;iz • 
gisi iizerinden fakat kaleye yakm bir yer· 
den c;ektigi §lit Ankara Ciicii kalesine gi· 
rerek ikinci gol oldu. Bir dakika sonra 
Nam1k aldJgJ aralama bir pasla CUe ka· 
lesinin lie; metro yakmma kadar sokuldu 
fakat plase vuru§unu iyi hesabhyamad1g1 
ic;in topu avuta <;Ikard!. Biraz sonra da 
mac; 2 - 0 F enerbahc;enin lehine netice • 
lendi. 

Bu golden sonra lzmirliler neticenin 
lehlerine olabilmesi iimidini de bir tarafa 
b1rakarak daha fena bir oyun tutturdu · 
lar. Calatasarayhlar da rakiblerinin o • 
yunlanna uymakta gecikmediler ve ip · 
tidai bir tarzda oynanmakta olan oyun 
biisbiitiin bozuldu. 

zikredebiliriz. Calatasarayhlar bu ceza• 
dan istifade edemediler ve iistelik karga· 
§ahk arasmda E§fak sakatlanarak oyun· 
dan r;Ikh. T edavi edilip tekrar oyuna gir· 
mek isteyince de hakem tarafmdan, izin 
ahp <;JkmadJgmdan, kabul edilmedi. Ma
amafih Calatasarayhlar biraz daha faz· 
Ia c;ah§arak oyun lizerindeki nisbi ve te• 
sirSJZ hakimiyeti elden tJITakmadJ!ar, 
hatta Salim 29 uncu dakikada bir go) da
ha yapmaga muvaffak oldu. 

A~1k miisabaka neticeleri: 
100 metro - Kamran (Cline§) 12 2 Disk atma - Necdet (Fenerbahr;e) 

.• 35. 

Be§ikta§ cimnastik kuliibiiniin yeni 
yaptJTdigJ giire§ yerinde, diin de, guret d 
miisabakalanna devam edilmi§ ve bu gii• Ia 
re§lere kalabahk bir balk kiitlesile otuza su1 

yakm pehlivan i§tirak etmi§tir. Bu pehli • 
vanlar · arasmda, bilhassa, biiyiik ortad~ hi 
Babaeskili Ali Ahmed nazan dikkatl 
celbetmi§tir. Ba§a giire§en pehlivanlar li' b 
rasmda da Tiirkiye ii~iinciisii Adapazar' 
h Arifle Babaeskili ibrahim yanm saa.t 
s1k1 bir giire§ten sonra ibrahimin pes et ~ 
mesile giire~Ier bitmi~tir. 

d 

F enerbahc;e tak1mi daha canh oyna • 
dig!, muavin hath da bermutad iyi bir 
rand1man verdigi ic;in mac; Ankara Cii
cliniin aleyhine neticelendi. Maglub ta -
k1mda kaleci ile iki bek muvaffak oldu
lar. Fenerbahc;eden de Hiisameddin ve 
Orban c;ok iyidiler. Esad, Mehmed Re
§ad, Angelidis de muvaffak oldular. 
Galatasaray 5 - Doganspor 0 

ikinci oyun Calatasarayla lzmirin Do
ganspor tak1mlan arasmda yap1ld1. Ke -
mal Halimin idaresinde cereyan eden 

HA C I 

40 mc1 dakikada Siileyrnan sahamn 
ortalarmdan aldigJ topu kimseyi c;ahmla 
gec;mek liizumunu bile hissetmeden rakib 
kaJenin online kadar getirdi Ve SJkt bir 
vuru§la tak1mma iic;uncli golii kazandiTdJ. 

Milli kiime mal_;lartnda taktmlarln vaziyeti 
Mar; saJISt Galib 

Fenerbahr;e 11 7 
Galatasaray 10 6 
Be§ikta§ 11 5 
Doganspor 14 4 
Ankaragiicii 13 4 
Gencler Birligi 11 5 
Giine§ 10 5 
"0' r;ok 14 2 

RA$ i D 

Berabere Maglub Attl~ gol Yedigi gal Puvan 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
3 

l 

2 28 14 27 
1 32 20 25 
2 20 14 25 
8 28 48 24 

I 7 25 34 23 
5 22 19 22 

'"' 4 27 19 21 
9 26 41 21 

le tutulm1yan sebeblerini izah ederken 
bunlan manevi tesirlere atfedenlerin ba • 
§mda doktorlar yok mu? .• 

«Cumhuriyel» in milli sergiize,t romanr : 24 ====~) 
Derken yanmdaki ya§hca birisi de a· 

tJ!dJ: 

Derken bir ara erkekler ciddi bahislere 
daldiiar. 1c;lerinde erkamharb zabiti, 
dok:or, avukat, kalemi mahsus miidlirii 
gibi kiiltiir sahibleri oldugu ic;in her~y • 
den bahsediyorlar, arada bir ilme istinad 
eder goriinen havai meselelere de temas 
ediyorlardJ. Avukat Nezihi Bey dedi ki: 

- Maddi ilimler yamnda ruhlara, 
hayallere, golgelere, rliyalara dayanan 
iddialara ne dersiniz? .. Caibdekilerle, 
oliilerle konu§anlar, ger;mi§ten ve gele • 
cekten haber verenler, yJ!dJzlara bakarak 
omriimiizii tayin edenler de ilim iddiasm
dad!rlar ve pekala dediklerini yap1yor, 
ispat ediyorlar ..• 

Doktor Cerna! Bey giildii: 
- Onlar ispat etsinler. Fa kat Sll 

manmaym1z ..• 
Avukat 1srar etti: 
- Ben ne gordiim, ne gorenlerle ko· 

nu§tum. Fakat $arl Ri§e'nin hemen bii
tiin kitablanm okudum. Bu adam alim -
dir. iddialanm - Frans1z Akademisinde 

ispat ebni§tir. Masal degil, doktor bey ... 
- Eger bu ruhiyat~Ilann dedikleri 

dogru ise geri kalan ilim adamlanmn id
dialan yalan ve uydurmadu. Bir tarafta 
Pastor, Mer;nikof, goktor Karel, obiir 
tarafta Ri§e ve rahib bilmem kim... hte 
ya bunJara, ya otekiJere inanacakSIDIZ. 
lntihab ediniz ..• 

N ezihi Bey k1zdJ: 
- Neden boyle soyliiyorsunuz? .. Bir 

tarafa inanmak, oteki tarafJ reddet -
mek mi demektir? Siz doktorlar neden 
manevi kuvveti hemen inkar etmege bu 
derece can atarsm1z bilmem .•• 

fki kadeh arasmda kafas1 heniiz don· 
mege ba§lamJyan ve 0 ana kadar soze 
kan§mJy~rak arada bir yamndaki zata 
bir§eyler soylemekle iktifa eden uzun
boylu, sivri biy1kh, ya§hca bir zat: 

- Bununla beraber ruhiyat~Ilann ~o
gu gene doktorlar arasmdan ~1km1~hr. 

Birc;ok hadiselerin gozle goriinmiyen, el• 

- Camm ne uzaga gidiyorsunuz? $u 
doktor Samoilof ismindeki neidiigii belir
siz herifi gozoniine getirsenize, Aylarla ls
tanbulda ismi r;alkanan bu milliyeti mec;· 
hul herif, eger ke§fettigi kuvvetlerden o
na buna fenahk etmek, ortahg1 kas1p ka
vurmak, adam oldlirmek ve servet sahibi 
olmak suretile istifade etmeseydi muhak
kak bliylik bir alim olarak ismi tarihe ge
c;erdi ..• 

Herkes birbirine bakarak ba§Jni sal • 
lad1. Kadmlarm masasmdan bile kulak 
kabartanlar oldu. ihtiyar sozine devam 
ederek: 

- Herif neler yap1yordu? !stedigi 
§ekle giriyor, istedigini ba§ka bir kahba 
sokuyor, yliziinli bamba§ka bir adam yii
zii yaparak §ahsiyetini degi§tiriyordu. 
Bu da bir doktordur ..• 

Doktor Cemal Bey giilerek: 
- Bunlann manevi ilimle alakasJ yok 

beyefendi... Bununla beraber o herifin 
yaptJklan hakikaten esrarengizdi. Bii • 

Cizis (Pera). 
200 metro - Calib 

24.6, Cizis (Pera). 

4X 100 bayrak yan§I - (F enerbah
(Calatasaray r;e takimJ) 47, Kurtulu§. 

400 metro - Papadopulos (Pera) 
54.8, Faruk (Calatasaray). 

800 metro - Mehmed {Ciine§) 
2.11 ,2. Cevdet (istanbulspor). 

1500 metro Ibrahim ( Calatasaray) 
4.38.6, Hakk1 (Galatasaray). 

Yiiksek atlama - Pulat (Calatasa
ray) 1.76. 

Uzun atlama Pulat (Galatasaray 
6.21, Vasfi ( Calatasaray) 6.13. 

Clille atma - Etem (Galatasary) 
12.05 

F enerbahr;e - Kurtulu§ neticeleri: 
1 00 metro - Curciyadis (Kurtulu§) 

12.2, Cihad (F enerbahr;e). 
200 metro - Orner (Fenerbahc;e) 

yiicii, iifiiriikc;ii kabilinden bir§eydi. N e 
oldu bu Samoilof §imdi? .• 

Birisi omuzlanm silkti: 
- T evkif olundu diye i§ittik. 
- Sebebi? •• 
- Bir tiitlin miiessesesinin kasasm1 el-

de etmek ic;in mlidirini oldiirmege te -
§ebbiis etmi~. Onun yerine zavalh bir 
genei ona benzeterek kasanm ba§ma ge
c;irmi§. Derken bir gene kiZI kah k1z, kah 
erkek hyafetine sokarak ve efzunhya • 
rak iblisane maksadlanna alet etmi~ ... 
Daha binbir §enialar .•• 

Bir zabit hayret ic;inde: 
--, Camm efendim, herifin yiizlinii 

degi§tirdigi yakmdan da belli olmaz 
m1ym1§. 

- Hayu. Asia ..• Hatta rivayete go
re bu herifin ba§ka bir yiiz viicude ge -
tirmek ic;in kullandJgi vasitayJ, eski yii -
zline avdet ic;in aynen kullanmaga mec
bur oldugu da muhakkakmi~. Bundan da 
§U anla§Ihyor: (:ehresi degi§en adamm 
eski c;ehresile hi~ alakas1 kalmJYor. Bu 
derece emin bir §ekilde ve istenilen c;eh
reyi alabilen bir mel'unun - hele bir de 
ilim adam1 oldugu dii~iiniiliirse - neler 
yaphg1 ve neler yapmaga kadir oldugu 

M iisabakalar sonunda F enerbahc;e 
85, Kurtulu§ 69 puvan kazanmJ§lardJT. 

Bursada atletizm 
miisabakalart 

Bursa 13 (Telefonla) - Bugiin ya· 
p1lan atletizm mlisabakalarmda §U neti· 
celer almmJ§hr: 

1 00 metro: A car idmandan N azmi 
11 ,4, 200 metro: Acar ldmandan Ala
eddin 24,6, 400 metro: Acardan ibra· 
him 55,8, 800 metro: Osman 2,12, 1500 
metro: Adnan 5,0,5, 5000 metro: Etem 
17,42, 4X 100 bayrak yan§J: Acar ta· 
k1m1 48,4, Oc; ad1m: irfan 12,40, Uzun 
atlama: irfan 6,28 «yeni Bursa reko
ru», Ciille atma: Vedid 10,94 metro. 

kolayca anla§Ilabilir! .. 
Avukat N ezihi Bey yiiziinii buru§tU· 

rarak: 
- Evet, galiba herifin ak1beti hak -

kmda meclisimizde kimsenin maliimah 
yok. (:iinkii nelere kadir olabildigi onun 
idammdan sonra anla§Jldi. 

Herkes hayret ir;inde: 
- ldam m1? ... Samoilof as1ld1 m1? .. 
Diye sordular. Nezihi Bey: 
- Hem evet, hem hay1r! diye cevab 

verdi. 
Herkes merak ve heyecanla avukata 

bakiyorlardi. ldama mahkum bir ada • 
mm hem asilmJ§, hem asilmami§ olmas1 
ne demekti? Bu herif iki canh m1yd1? .. 
hte merak1 davet eden buydu. 

Nezihi Bey umumi alakay1 daha zi -
yade tahrik etmek istemiyerek bir kadeh 
ir;tik ten sonra: 

- Anlatay1m efendim ••• dedi. Samo
ilof'un vekili ben degildim, fakat c;ok ya
km bir arkada~Im oldugu ic;in, gazetele
rin nas1lsa ehemmiyet vermedikleri bu 
muhakeme tafsilatmJ biliyordum. Netice
yi de ogrendim. Bunu bilen li~ be~ ki§i
den biri de benim. 

(Arkast var> 

Bursada profesyonel giire§ 
miisabakalart 

Bursa 13 (T elefOitla) Bugiill 
Atatiirk stadyomunda 15000 den fa-r.l' 
seyirci oniinde biiyiik profesyonel gure' 
miisabakalan yapllmJ§hr. Hiiseyinle 1.5" 
mail arasmda cereyan eden ve Hiiseyin111 

galebesile neticelenen amator giire§indell 
sonra yanm diinya Siileyman Bu]gar 
Y ovanof'Ia giire§mi§, 15 inci dakikada 
galib gelmi§tir. 

Bundan sonra Miilayimle Amerikan 
bogasJ kar~Ila§tl. Miilayim mac;tan evYel 
rahatsJZhgmJ ileri slirerek giire§mek isle' 
miyordu. F akat umumi mar iizerine rin• 
ge t;Ikh. 1ki giire§«;i 15 dakika kadar gii' 
re§tikten sonra Miilayim rakibini ani bit 
hareketle ringden a§agJ yuvarlamaga mtl' 
vaffak oldu. Hakem heyeti bunun iize ~ 
rine kendisini galib ilan etti. Amerikah 
bu hiikme itiraz etti. Uzun miinaka§alar• 
dan sonra giire§ bu §ekilde neticesiz kal• 
dJ. 

Daha sonra T ekirdagh Hiiseyin Bul• 
gar Kiro ile giire§erek 1 0 dakikada gil' 
lib geldi. Ciire§lere gelecek hafta devattl 
edilecektir. 

Besiktas kuliibiiniin • • 
yeni idare heyeti 

30 may1sta ic;tima eden Be§ikta§ clln' 
nastik kuliibli kongresi, idari, sportif ve 
fenni raporlan tasvib ederek ic;timam1 13 
hazirana talik etmi§ti. , 

Diinkii toplanhda 93 7 senesi bUtr;esJ 
ve mall rapor okunarak kabul edilmi§ " 
tir. Bundan sonra idare heyeti sec;imine 
gec;ilmi§ ve kongre heyeti umumiyesi bii' 
ylik bir merbutiyetle kuliiblin fahri ba§' 
kam Receb Pekeri ayni zamanda kuliib 
ba§kanhgma alkl§lar arasmda se~mi§ler • 
dir. Be§ikta§m idare heyeti azalan Fu.,d 
Balkan, Abdlilkadir Karamiirsel, lhsaD• 
Emin ,Siikrii, Hikmet, Salahaddinden te
§ekkiil etmi§tir. Y eni idare heyetine mu • 
vaffakiyetler dileriz. 
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• 
lstihkD.m kzt'alarznzn rolii 
On · dakika sonra nehrin bir kOprii 

ile bOliindiigiinii •• goruyoruz •• 

Subay; hazen ~ok mii,kiil vazifeleri miz vard1r; diyor, kendi yurdumuzda 
kendi eserlerimizi tahrib etmek · Fakat bugiin o giinlerden uzagJZ .•• 

Muvakkat kopriiden efrad mar~maqla ge-.iyor, sagda yeni koprii yapd~rken 

Derenin en za}'lf noktasmday1z. 
- Dii~man tayyareleri tepemize ge • 

l~bilirler, fakat onlara kar§J §U mtlarda 
lllakinelitiifeklerimiz bekliyor. T ayyare
·trden ba§ka dii§man top1;usu da buray1 
l§Irtma bir ate§e tutabilir. Ancak istih • 
tam kit' amiz, ne pahasma olursa olsun 
~urada siiratle bir tombaz koprii kurmak 
~azifesile miikelleftir. 

Aga~lann altmdan sessiz sadasiz, fa
tat ~evik ve atik erler hrhyorlar, bir ke
~ardaki tombazlara athyorlar, kazmala
ia kiireklere sanhyorlar, omuzlarda, el • 
lerde, ipler, halatlar, smklar, iskeleler, 
!ahtalar.. Bir kayna§madir gidiyor. 

Ne oluyorL Demege kalmadan on 
dakika evvel sogudlerin golgesinde I§Il -
d1ya I~Ildiya akan ye§il suyun, kar§l kl
~lya ula~an bir koprii ile ikiye bo!Undii
&iinii goruyoruz. 

V e tam i§ biterken kornutamn giir sesi 
~Inlayor: ,. 

- T ayyare geliyor l 
Bir ko§U§ma . .. hte o kaoar. \7e bir 

anda ortahkta kimse kalmiyor. 

Sade, son tombazm i~indeki iki er, orta
da hir;bir tehlike yokmu§ gibi, tombaz • 
lunm kopriiden uzakla§hra uzaklathra 
suyun iistiinde akiyorlar. 

- Akmh oldugu ir;in onlar tombaz1 
b1Tak1p ka~amazlar. 

- Fa kat pml pml suyun iistiindeki 
bu miikemmel hedef... 

- l~indeki erlerin §U anda top ba§ID· 
daki erden fark1 yoktur. Onlar tombaz1 
tnuhafaza etmekle miikelleftirler. Bu yol
da feda olabilirler. 

tri r;marm dallan dibinde bunu soyli· 
Yen Mehmedcige bakarken tekrar komu· 
tanm sesini duyuyoruz: 

- T ayyare uzakla§tmldi ... 

Kovuklardan, ~ukurlardan, agac dib
lerinden ~1kan erler kopriiye, i§lerinin ha· 
§IDa ko§uyorlar ve gozleri yoran k1sa bir 
faaliyet faslmdan sonra koprii tamam o
luyor. 

Bak11orum da bu kadarc1k bir zaman
da kurulan bu kopryii bir oyuncaga ben· 
zetiyorum. 

Bunun uzerinden k•t' alar, ag1rhklarile, 
arabalarile nasil ge~ebilirler, bir tiirlii 
akhm ermiyor. 

F akat i§te kollanm salhya salhya ev
vela erler, arkasmdan arabalar ge~iyor 
ve koprii beton bir yap! gibi duruyor. 

- Dokuz ton aguhga miitehammil • 
dir, dedikleri zaman da artlk 1a~maga 
lllahal kalm1yor. 

Derenin obiir tarafmdaki k1Ylda tah • 
talar ve halatlarla ugra§an erler siiriiye 
siiriiye suya bir ba§ka koprii indiriyorlar. 

- Piyade kopriisii.. Bu, alelacele, 
ele ge~en malzeme ile sade piyadenin 
ger;mesi ic;in kurulmu§tur. 

Ve Mehmedcikler teker teker birbir
lerinin arkasmdan ko§U§arak, sanki suyun 
iizerinden gidiyorlarml§ gibi, kar§Iya ge· 
c;iyorlar. 

Biraz geride bo§ bidonlara kalas, tah
ta, odun par~alartni baghyarak yeni bir 
koprii kuruyorlar: 

- Bu da bidon kopriisiidiir. 
- Ya §U? 
Bir bidona baglanmi§ tahtalann iize

rinde, lastik c;izmelere biiriinmiit ayak • 
Ian suya degerek kiirek c;eke c;eke ilerli
Yen eri gosteriyorum. 

- Bu istihkam eri ke§if ic;in 'kar§Iya 
&ec;mek vazifesi alll1I§hr. Fa kat elinde 
lllalzeme yoktur. Koye gitmit •. bir bo~ 
bidon bulmu§ onunla bir ke1if sah yap
llli§hr. 

Yammdaki ere soruyorlar: 

Dubalar iizerine kurulan kopriiden lotaat ge~iyor, a~ag.da bir 
nefer yaln1z olarak nehri ge-.erken 

- Sen boyle bir vazife alsan, amma 
bidon bulamasan ne yapardm 

- Gaz tenekesi filan gibi bir §eyler 
arardun. Onlan da bulamazsam r;ad1r 
parr;asmm ic;ine, yahud arka r;antama sa
man doldururdum, yahud ... 

bteki ere soruyorlar: 

- Bulundugun tombazl bir mermi 
isabet etse de delse ? •• 

- Tikanm. 
-Nasi!? 
- Kaputumu, yahud ceketimi, gom-

legimi t;Ikam da tJkardim. 
Dayanamiyorum: 
- KI§ ise, hava karh, c;ok soguksa ? .. 
Gayet tabii cevab veriyor: 

- O§urdiim, Islamrd•m, belki donar· 
dim aroma, tombazimJ batJrtmazdim. 

- Y a bu esnada sen de yaralansan .. 
Hem c;Iplak, hem yarah vaziyette kar -
§Iya ge~ip de bir vazife gormek icab etse? 

- Kar§Jya gec;er vazifemi yapard1m. 

- Yaran? 

- V erilen vazifeyi yaphktan sonra 

gelir yaram1 haber verirdim. 

Oradan ag1r ag1r uzakla§Irken, bir su
bay anlahyor: 

- !stihkam k1t' alarmm bazan r;ok 
mu§kiil vazifeleri vardu. Mesela kendi 
yurdunda, kendi §ehirlerinde kendi eser
lerini tahrib etrnek. Gelen dii§manm iler
lemesine rnani olmak ir;in ben Edirnede 
kopriilerimizi tahrib etmek vazifesini al
digim zaman duydugum teessiirii hala 
unutamam. Fa kat o and a gozoniine ge
l en gayenin biiyukliigu ve ehemmiyeti bu 
teessiire c;ok faiktir. 

V e bir lahza dalgm dalgm dii§iindiik
ten sonra: 

- Ancak bugiin, o kara devirlerden 
r;ok uzak oldugumuzu unutmayoruz. Ar· 
tik, kendi yurdumuzda, kendi eserlerimi
zi tahrib etmek bahtsizhgmi hie; gormi • 
yecegimize inanmi§ bul unuyoruz. V e bu 
inancm verdigi saadet Turk erinin, o, diin
yaca tanmmi§ kudretini tahmin edemi • 
yeceginiz derecede arhrmi§ bulunuyor. 

KANDEMIR 

Bisikletle Almanya turu yap1hyor 

Almanyamn maruf bisikletc;ileri ara
smda Almanya Turu ismile bilyiik bir 
bisiklet miisabakast tertib edilmi~t:.r . 

Gi.ine~in yakicl harareti altmda devam 
eden bu mi.isabaka c;o)t zahmetli olmak-

ta, miisabiklar bilhassa su s1kmttsJ c;ek
mektedirler. 

Yukanki resim, miisabiklardan birin~ 
bir ki:iyden gec;erken kova ile su venidi
gini gostermektedir. 

Atatiirk bize her 
yerde ve her feyde 

ornek oluyor-
LBagmakaleden devam] 

Ovamn kenanna kurulan biiyuk bir ~a
d!r ona karargah olmu~tu. Etraftaki kii
~iik c;ad.trlarda ilk yardimcilar oturuyor 
ve i~e ba§lanmi§ bulunuyordu. Bir taraf
tan su aramyor, diger taraftan mevcud Cl· 
hz sudan istifade ~areleri tetkik ediliyor
du. Bizzat Atatiirkiin direktifile ve ter
tibleri, tashihlerile ilk binalann temelle
ri atlhyor, duvarlan yiikseliyordu. Ilk 
agaclar dikildi, ilk tarlalar siiriildii, ilk 
seneyi daima daba geni§ ziraat ve mah
sullerile diger yillar takib etti. 0 tarih
tenberi heniiz on be~ YJI ger;memi§tir. 
.$imdi Ankaranm eski agacs1z ve k1rar; 
Orman r;iftligi yerinde ye§illikler i~inde 
yiizen bir medeniyet mamuresi vardir. 
V e ilk ~iftlik bu muddet zarfmda saha 
itibarile on kere biiyiimu§, ziraatin verim
li her ~ubesi itibarile ise binlerce kere 
yiikselmi§tir. Bu dinamik Atatiirk hare
ketinin tesiri altmda ise Ankaramn bu
giin !stanbuldan daha ye1il bir hale gec;
mi§ oldugunu herkes goriip biliyor. Ilk 
gittigimz giinlerde feslegen ve kadife r;i
~egi bulamadigimJz Ankarada bugiin ye
tj§en gi.iller 1stanbulda bulunmaz demek
te hata yoktur. 

Orman niimune r;iftliginde yapilmami§ 
tecriibe yoktur denilebilir, ve hepsi biiyiik 
muvaffakiyetlerle. KlV!wk koyunlanmn 
Anadolu yaylasmda iklimle§tirilmesi 
miimkiin oldugunu bu ~iftligin tecriibele
rine borcluyuz. Koyun cinsinden mahsul
leri altm k1ymetli kara giilii Anadoluya 
bu r;iftlik hediye etti, ve birka<; c;ift kara 
gulden siiriiler ~1kt1. Anadolu yaylasmda 
en iyi §arab uziimii yeti§ebilecegini c;ift
likte ogrendik. Y aylamn me§hur bira ar
pasmdan c;iftligin i~inde diinyamn en iyi 
biras1 yapJld1. Peynir envamdan ka§ann 
Balkanlara faik bir cinsini bize c;iftlik 
verdi. Hulasa sayilmakla bitmiyecek bir 
siirii muvaffakiyetli ziraat tecriibesi, ki 
bu memleketin biitun tarihinde hir;bir zi
raat nezaret veya vekaleti bu neticelerin 
yiizde ve hatta binde birini ne alm!§, ne 
gormii§ ve bittabi ne de gostermi§tir. 

Atatiirk ziraat tecriibelerinde yalmz 
bir sahada tecriibe tatbikabm kafi gor • 
miyerek memleketin muhtelif iklimlerine 
nazaran ba§ka yerlerde de tetkik ve tat• 
biklerini ikmal ettirmek istedi. Adanada 
ve Y alovada ald1g1 c;iftliklerde de ba§ka 
tatbikler ve tecriibeler yapttrdl. Ve bii • 
tiin l:iu ziraat tecriibe ve tatbiklerile biz
zat kendisinin yakmdan alakadar olu§u 
§iiphesiz ona has biiyiik ve kolay c;ah§ • 
manm harikulade 1ekillerini arzediyordu. 

Ba§bakamn Meclise ve o yolla biitiin 
memlekete soyledigi gibi Ataturk biitiin 
bu c;ah§malannda Turk milletine lmpa
ratorlugun bize pek harab olarak b1rak· 
t1g1 zahirde yoksul memleketten biiyiik 
biiyiik zenginlikler ~1kanlabilecegini ve 
iyi ~ah§ma sayesinde Turk vatammn az 
zamanda cennete r;evrilebilecegini goster• 
mek istiyordu. Bugiin bu hakikat ispat 
olunmu§ olduktan sonra Atati.irk bu c;ift. 
likleri, onlann iizerinde istihsal edilmi§ 
parlak neticelerile beraber millete ihda 
ediyor. Biz Atatiirkiin biitiin bu i~lerinde 
zaten hep millet i<;in <;ah§tlgml biliyor • 
duk. 0 bu c;iftlikleri hic;bir zaman be • 
nimsememi§ti. Evvelce onlann Partiye 
aid oldugunu ifade buyurup duruyordu. 
~imdi Partile hiikumet ve devletin ayni 
§CY olmak derecesine yiikselmi§ olmas1na 
binaen r;iftlikleri dogrudan dogruya 
memlekete ihda edip hiikumetin tasarruf 
ve idaresine tevdi eylemi§tir. 

Hiikumet ve millet bu c;iftliklerle Ata· 
tiirkten ag1r ve ehemmiyetli vazifeler de 
alm!J bulunuyorlar: <;iftlikleri timdiki 
mamur hallerile idame etmek ve biitiin 
memleketi o niimunelere uygun mamu • 
relere c;evirmek vazifeleri. 

Atatiirkiin hiikumete hediyesi yalmz 
c;iftliklere inhisar etrnedigini de kaydede· 
lim: YIIlard1r bu r;iftliklerin idarelerile 
ugra§an T ahsin Co§kun arkada§IIDIZ Zi
raat V ekaletine Siyasi Miiste§ar olarak 
ser;ilmi§tir. Atatiirk, kendi ~iftlikleri mii
diirii •. iin tahsmda hiikumete bir de ken· 
di yeti§tirmesi bir ziraat miitehassJSI ihda 
etrni1 oluyor. 

Biitun bu iyiliklere kar§l biitiin millet
~e hepimizin kalblerimizden co§an §iikran 
duygularm1 ifade edecek kelimeyi cidden 
bulam1yoruz. Y almz §Unu diyebiliriz: 
Atatiirk miimkiin oldugu kadar uzun ya· 
§Iyarak ha§Jrnizda bulunsun. 0 alabildi· 
gine etrafimiZI aydmlatan giine§tir. 

YUNUS NADI 

Yunan it~ilerinin tayyareye 
teberrular1 

Atina 13 (Hususi) - Evvelce bi.iti.in 
i§c;iler birliginin verdigi karar dairesin
de bugi.in Yunanistanm her tarafmda 
i~c;iler ~ah§ml§lar ve yevmiyelerini tay
yareye teberru etmi§lerdir. Biiti.in diik· 
kanlar, magazalar, fabrikalar ve banka· 
lar bugiin ac;1k bulundurulmu§ ve ahali 
adeta bayram yapm1§tlr. Hava k1t'alan 
mlZlkalan Atina ve Pirenin muhtelif 
yerlerinden sabahtan ak§ama kadar a
haliye havalar c;almakta idi. 

I~Cumhuriyet:all GONON BULMACASI 
1 2 s 4 5 tl 7 PI 9 10 

HaDk SlYl~IYIIi1liYI 
Bir malul yardtm iatiyor 

Kocamustafap~ada Qmar polis karako
lunun altmda kalayc1 ve komurcuniin kar
:;nsmda Kemeraltl 2 numaral1 hanede Per· 
lepell izzet matbaamlZa gelerek bize ~un
lan soyledi: 

cistiklal Sav~mda Bo~tazm RumeU sa
hllindeki projektorlerini mavnalara ytikie· 
tip Anadoluya ka.;mrken ingillz haHye -
lerinden birinln 1hbar1 iizerine Bekira~a 
bolii~unii boyladim. Ben! dove dove elim 
ayag1m tutmaz blr hale koydular. Qall§&· 
mad1m ve o vakittenberi eldekini satip 
savmakla ge<;inebildim. §imdi muhtac bir 
vaziyetteyim. Milletiml bu yiikosek hale 
getirenlere yardim etmek yiiziinden bu pe
ri§an hale d~tiim. Yard1m istiyorum.:. 

Cihangir halkmm ,ikayeti 
Cihangirde oturan blr kariimizden aldl

~unlz mektubda denillyor kl: c Semtimlzde 
olduk~ta biiytik bir arsa vardir. Burasmm 
park hallne i!ra~I !~tin mahalleli blr ara
ya gelerek Belediyeye miiracaat ettlk, fa
kat dedlltimizl. yapmadilar. Halbuki bura
da ya hall silkmek veya futbol oynamak 
yiiziinden toz dumana karl.§tiCti !<;In civar
daki apart1manlardan hl.;biri buraya. na -
z1r penceresini a<;amamaktadlr. 

Belediyenln ~ehrln bir<;ok yerlerlnde 
parklar, <;ocuk bah.;elerl ve salr meydan
lar a<;acagml duyduk, saym Muhiddin Us
tiinda~tm nazan dlkkatlni celbeder ve bu
rasmm bah<;e yapllmas1 hususundaki d1le
gimlzl tekrarlarlZ. 

Kaytb aran1yor 
Edlrnede Karaagac gOI(men konak evln

de bulunan Mehmed oglu Adem imzasUe 
aldigimlZ mektubda deniliyor ki: cBulga
ristandan gelell bir hafta oldu. Oglumu 
anyorum. Kendisi bundan bir ay evvel 
Razgraddan gelmll}tlr ve bir miiddet Zon
guldakta memurluk yapm~t1r. Adl Musta
fa, ya§I 32 dir. Kendislnln halen nerede 
oldurtunu bUen varsa lnsanlyet namma yu
kankl adresime bildirsin.~ 

It artyor 
Ortakliyde tramvay durak yerlnde 7 nu

marada kahvecl Hasan Pi§kin vas1tasile 
Mahmud Oktay imza.slle aldiituruz mek -
tubda deniliyor ki: «Ben yedi sene S!ivarl 
gedikll kii<;iik zabitl olarak orduda hizmet 
ettikten sonra terhis edlldim. §imdi blr 1§ 
anyorum. Ellmden bllhassa. ata bakmak 
~tok iyi gelir. Hayvanlaxma merakh ve bir 
vatanda~m mai~et medanm temin etmek 
lstlyenlerin yukarlkl adreslmden ben! ~ta
grrmalarml dilerim.,. 

Nafta Vekaletinden bir rica 
Burdur - Ye~ilova. Ka.yadiblnden A. 
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I 1•1 I I I I I I 
I I I I 1•1 I I I 

Soldan sa~a: 
1- Kopriib~mda blr semt, bir emir. 2 -

Zaman, latife. 3 • Bir par~taclk, biitiin. 4 -
Qok ihtiyar, bir edat. 5 - Yaradan lflkan 
~ey, kavunun olmaml§l. 6 • Siiel bir lise. 
7 - Bir§eyi agzmm i<;inde <;evirip durmak. 
8 - Blr ll(ki. 9 - Kolun ucu, Kenya civann• 
da bir kasaba. 10 - Et satan, biiyiik anne. 

Yukandan a~;>agiya: 
1 - Biiytikler, ~iiphe. 2 - Zararl1, mi.ikel-

lef siivare. 3 - Kom§u bir devletln tebea -
Jan. 4 - Bir kadm ism!, hA.dise. 5 - Ileri ta-
raf, k1zarm1§ et. 6 • Ktile. 7 - Blr emir, un-
sur. 8 - Benim i~<;lm, bir edat. 9 • Blr renk, 
atm sa<;lan, k1Sa zaman. 10 - Bir agac, bir 
<;e~id sandal, bir eda t. 
Evvelki bulmacamn hall~dilmi!J ~Sekll 
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Gazete ve mecmua 
sahiblerine 

Basm Kurumu Ba§kanli~mdan: 
1937 biitl(e kanunu muclblnce gazete ve 

mecmualarm 1937 yilmdaki kagid lhtiyac-
la.rmdan 1800 ton m!ktarmda, hamurun-
da 70/100 odun olan fllgranh, kACt1dm ten-
zllAtl1 olarak lthaU kabul edilmi~ ve bu-
nun Tiirkiyedeki gazete ve mecmualara 

Tuncer lmzaslle aldiitlmlZ mektubda deni- rakll.m1~tir. 
Uyor kl: cYeni te~kil olunan kazamiZda 6 Dahiliye Vekaletinin tebligl iizerine bu 
ay evvel blr po.sta telgraf merkezi a<;lld!. tevzl ~ekllnln bir hal suretine baA-lanmasl 
Fakat nevak1Sl 1kmal edilmediglnden h§.l~ iizerlnde konu§ulmak i~in, ~ehr1mlzde <;1· 
faallyete ge(femedl. Bu yilZden askerdeki kan gazete ve mecmua mti.messlllerl ara
ev!Ad veya karde~lerine para gondermek smda blr toplantl yapilacaktrr. Bu top
istlyenler 12 saat mesafedekl Burdura ve- lant1 i~in 17 haziran 1937 per§embe gUnU 
ya 14 saat mesafedeki Ac1bademe gitmek saat 13,30 tarlhl tesbit edUml~tir. istanbul
mecburiyetinode kahyorlar. Bu halin online da ~lkan gazete ve mecmua. sah1blerinin o 
ge9m&k iizere po.stanemizln bir an evvel tarlhte Kurumun Beyoglundaki merkezine 
faaliyete ge<;irUmesini al§.kadar makam - ya bl:t:zat gelmelerini veya salahiyettar bir 

tevzl suretlnin tesbiti Heyetl Vekileye b1-

lardan temennl ederim.~ miimessil gondermelerini rica ederiz. 

[ inhi::_•Ia•r_U_m•um--M·u·· d•ilr•. •lu•.g•ii•n•d•e•n•: --. 

Tampon siin~er kajtJdt 
Teskerelik kag1d 
Ki.ic;ii~ karbon kl~tdt 
Biiyi.ik karbon kag1d1 
Karerenaj kag1d1 
Takrirlik kftlttd 
Ince makine kagidt 
Kahn makine ka~Idt 
Mi.isveddelik kag1d No. 5 
<;iz~ili kag1d No. 6 
<;iz~ili kagtd No. 2 
Tel raptiye ki.i~;i.ik 
Battal <;iz~ili kagid 
Tel raptiye bi.iyiik 
San ki:i~e raptiyesi 

45000 
1500 
4000 
2000 

750 
2000 
8000 
6000 
4000 

15000 
4000 
aooo 
1500 
4000 
1000 

Tabaka 
Top 
Kutu 

Top 

.. 

.. 

.. 
Kutu 
Top 
Kutu 

.. 
I - Niimuneleri mevcud yukanda clns ve miktart yaztb c15,. kalem 

k1rtasiye pazarhkla satm almacaktir. 
II - Pazarhk 30/VI/1937 tarihine _rashyan c;ar§amba gi.inil saat 14 te 

Kabata§ta Levaztm ve Mubayaa.t §Ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1 • 
lacakbr. 

III - :;lartnameler parasJZ olarak hergiin sozi.i gec;en ~ubeden ahnabilir. 
IV -::- !steklilerin p_azar~Ik_ ir;in tayin edilen gi.in ve saatte yiizde yedi 

buc;uk guvenme paralanle bLrlikte ac:h ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (3317) 

Tahlisiye Genel Direktorliigiinden: 
Evvelce talibine ihalesi yapildigt halde taahhi.idi.in yerine getirilmeme • 

sinden dolay1 mukavelesi fesh ve teminatt irad kaydedilen bir aded rnotorli.i 
can sandal! eski ~artlar dairesinde ve 14 haziran 936 tarihinden itibaren 45 
gi.in miiddetle milteahhid nam ve hesabma ac;1k eksiltmiye konulmw~tur. 

30 temmuz 937 tarihine rashyan cuma gi.inii saat on be§te Galatada Mer • 
kez RlhtJ.m hanmd.a Tahlisiye Umum Miidi.irliigi.i Satmalma Komisyonunda 
ihalesi yap1lacak olan mezkur can sandalmm muhammen bedeli 19 250 lira 
ve muvakkat te.~!.nah 1444 lir~drr. Can sandalma aid resim ve ~art~ameler 
paras1z olarak sozu gec;en Kom1syondan almacagt ilan olunur. (3293) 

istanbul Defterdarbgmdan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Galatada eskf Sultanbeyaztd yeni Hac1mimi mahallesinin eski 
Top~ular yeni Necatibey caddesinde Kapti<;i mevkiinde 281 
numarah Kap1ic;i karakolu binasmm tamamt. 
Binbirdirek mahallesinin Mehmedpa~a yoku~ile Suterazisi so
kaklarmm birle~ti~i ki:i~ede her iki sokakta kap!Sl bulunan 10, 
12, 30 numaralt iki evin hazineye aid dokuzda bir pay1. 
Beyaz1d.da Tav~antai$1 mahallesinin eski Simit~i :yeni Hazinedar 
sokagmda i.isti.inde odast bulunan 15 numaralt bilahava di.ik -
kanm iiGte iki payt. 
Hiisrevpa$ada Kasabivas mahallesinin <;ei$me sokagmda 432,20 
metre murabbat sahast bulunan 10 numarah natamam bahr;eli 
evin tarnam1. 
Ayni yerde AynahGe~me sokagmda 243,52 metre murabba1 6, 8 
numarah arsamn tamam1. 
Kumkapida <;adtrci AhmedGelebi mahallesinin Aray1c1 soka
gmda 189 ada 5 parsel eski 12 yeni 16 kap1 numarah 47,5 metre 
murabba1 arsa, beher metre murabba1. 
Aksarayda eski Katibkas1m· yeni Yah mahallesinin eski Yah
bostam deruni.i yeni Kumsal soka,ltmda eski 98 yeni 215 No.h 

Lira 

2350 

550 

366,67 

470 

180 

1,30 

31 metre murabbat arsa, beher metre murabba1. 2 
Yukanda cins ve mevkileri yazih ev ve. arsalar hizalarmdan bedeller 

i.izerinc.en ac;1k arthrma usulile satllacakbr. Isteklilerin ve tediye ~eraitini 

i:igrenmek istiyenlerin 17/6/937 per~embe giini.i sa at on dortte yi.izde yedi bu
.;uk pey ak~elerile Milli Emlak Mi.idi.irliigi.inde toplanan Komisy_.ona gelmeleri. 

.-NL• (3134) 
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Nafta Vekaletinden: 
1 - Muhammen bedeli 24000 liradan ibaret olan Filyos - Ere~li hattmm 

kilometre 17 + 000 - 26 + 750 arast ve Kilimli makas hattt ray fer§i
yatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 16/6/ 937 tarihinde saat on be~te Demiryollar fn!iaat Dairesin
C,eki Eksiltme KomisyoPlu Odasmda yapliacaktlr. 

3 - Bu i$in muvakkat teminatl 1800 Iiradtr. 
4 - Mukavele projesi eksiltme ~artnamesi, Baymdtrhk genel §artnamesi, 

fenni ~artnam~, f~r$iyat talimatnamesi, v_~hidi ktyasii fiat cetveli, pro
fil ve resimlerden miirekkeb bir taktm munakasa evrakt 120 kuru§ mu
kabilinde Demiryollar in~aat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu eksiltrniye gfrmek istiyenler 2490 numarah kanun mucibince ibra
zma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 nu -
rnarah Resmi Gazetede ilan edilen talimatnameye gore Vekaletten ve
rilrni~ muteahhidlik vesikasmt havi teklif zarflart mezktir kanunun ta
rifatt dairesinde haztrhyarak 16/6/937 tarihinde saat 14 e kadar De
miryollan in$aat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde vermi§ 
olmalan lazrmd.Ir. cl356• (3023) 

Dr. Suphi f?enses 
idrar yollan hastahklan mutehass1s1 

BeyoiUu Ytldtz sinemast kar~SJ 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi faldrlere parassz 
Tel: 43924 

J 3" HAFTAUK 

ORTA AVRUPA 
Eglenee ve tetkik sevahati 

110 liradan ba,lar. 
Haraket 20 temmuzdadtr. Kay1t 
lara ba,Ianmt,hr. Tafsilat i~in 

Perapalaa • T A Seyabat evi
kar¥l1Jnda I ne miiraeaat 

Posta kutusu: 1429 ·Tel 43542 

inhisarlar Erzurum 

Fennf sUnnet~l 

Emin Fidan 
Be,ikta§ 

Erip aparbman 
Tel. kabine 44395 

ev 40f21 

Sthhat noktai nazanndan 

COK GOZEL 

bir tarzda yapil~ ~lk ~ocuk araba
lan, her yerden ucuz fiatlarla yalnsz 

BAKER 

matazalannda aablmaktad1r. 

Ba,miidiirliigiinden: 
1 - Erzurum Balimiidiirliigune bagh Malazgirt kazast dahilinde Ak 

tuzlasmda in§a edilecek bir miidiir evi, iki memur evi, bir idare binast, bir 
amele hangan ve iki tuz ambarmm toptan in§aSI a~tk eksiltmiye konul -
mu!,jtur. 

2 - Ke# bed..eli 36889,61 liradtr. tstekliler §artname. keliif ve planlan 
tstanbulda inhisarlar U. Miidurliig live Erzurum tnhisarlar Ba~miidurliigu 
Tuz Fen l}ubesinde gorebilirler. 

3 - Ihale 2 temmuz 937 tarihine musadif cuma giinii saat 14 te Erzu. 
rum inhisarlar Ba~mudurlugu odasm<!a yapllacakttr. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 2766,72 lira muvakkat te -

minat parast vermesi lazrmdtr. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin miiteahhidlik vesikasmt ib

raz ve bir taahhudde en az 15,000 liraltk buna benzer in§aatl iyi bir surette 
yapttklarmt ispat edecek vesaik ibraz etmeleri me§ruttur. 

7 - Teklif mektublar1 ktrmizi mumla miihiirlii oldugu halde yukartda 
ii~uncu maddede yaztlt saatten bir saat evvel Erzurum inhisarlar Ba§mu • 
durlugii Eksiltme Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verecekler • 
dir. Posta ile gonderilecek mektublarm da bu saatte Komisyonda bulunmast 
laztrnC.Ir. Postada olacak gecikrneler kabul edilmez. (3366) 

SEFALiN 
Ba3 ve di3 aQnlan 

GRIP, YAZ NEZLESi, ROMATIZMA 

ve kad1nlann sancdann1 
derhal ge~irir. 

Siz de tecriibe 
ediniz. 

1 Ilk ve 12 Ilk ambaiiJia· 
r1n1 her eczaneden 

aray1n1z. 

Edermid Kaymakambgtndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i!,l: Edremid civanndaki Bostanci Ihca binasmm 

yeniden in$aSt. 
2 - Ke§if bedeli 9973 lira 50 kuru§tur. 
3 - Bu i$e aid ~artnameler ve evrak: 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ~artname 
D - Hususi $artname 
E - Metraj ve hulasai ke§if cetveli, projeler 
Istiyenler bu §artname ve diger evrakl Edremid Kaymakamll~nda 
gorebilirler. 

4 - Eksiltme 28/6/937 pazartesi giinii saat 15 te Edremid Kaymakamhk 
dairesinde yap1lacakhr. 

5 - E~siltme kapalt zarf usuliledir. 
6 - Ek~iltmiye girebilmek i~in isteklilerin 748 lira muvakkat teminat ver• 

mesi ve bundan ba§ka a§agtdaki vesikalar1 hamil olup gostermesi 
laztmdtr: 
A - Ticaret Odasma kayidli bulun~..uguna dair vesika. 
B - Bu gibi in~aatt yapabilecek fenni iktidan bulunduguna veya bu 

evsaf1 haiz gosterecekleri in~aat ustaba~mm Naftadan veya sair 
fen heyetlerinden ald1g1 ehliyet vesikalan. 

7 - Tekli.f rnektublan yukanda 3 uncii maddede yaztlt saatten bir saat ev
' eline kadar Edremid Kaymakamltgt dairesine getirilerek Eksiltme 
Kom:syonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazth 
saate kadar gelmi~ olrnast ve dt~ zarflarm miihiir mumile iyice kapa • 
ttlmt:;; olmas1 laz1rndtr. Postada olacak gecikrneler kabul edilmez. (3198) 

MAHRUKAT VE SADE VAG iLANI 
Daru~~afaka Direktorlugunden: 

Luzumu olan 5000 kilo sade yagt ile odun, komur ve kriplenin pazarltkla 

ihalesi Komisyonca uygun goriildugiinden taliblerin 18 haziran 937 cuma gii· 

nii saat 15 te sade yag i~in 300, odun icrin 60, komiir i~in 10, kriple i~in 105 

lira teminat ak~esile Nuruosmaniyede Turk Okutma Kurumuna gelmeleri. 

Tiirk Hava Kurumu Sabnalma Komisyonundan; 
_100,000 aded yer iiriini.i cetveli bastmlacakbr. Eksiltmesi a<;tk olarak 14 

haz1ran 9~7 pazartesi giinu saat 14 te yaptlacakhr. 
. t_stekhler §artnamesini Piyango Direktorli.igu Muhasebesinde hergiin go-

rebibrler. (3265) 

CUMHURIYET 14 Haziran 1937 

C i l L E R v e LE K E L E R 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumufabr, mat ve cazib 

bir ten temin eder. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - iSTANBUL 

uln. 

ASiPiN 
~lA 

Parisli bir kimyagerw• ke§fi sayesinde 

~ 

BAYANLAR c;oK uzucu 
F E M t L nedir? 

FEM!L kadmm ayhk ihtiyacrlarmda kullanacagi yeni ve sthht 
bir tuvalet cserviyeth dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
s1k1 elbiseler altmda goriinmez. Ctkmtt ve bi~imsizlik vermez. 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

F E M t L sthhidir. 
FEMiL serviyetleri s1hhi ve fenni bir ~ekilde hususi bir pamukla 

haztrlanmi§hr. Emici kuvveti fazlaC.tr. Kam derhal emer. Asia ku· 
rumadtgt ~ibi, 1slakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumu~akttr. Cilde 
yapt~maz ve deriyi tahri$ etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M t L pratiktir. 
<;unkii giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta~rmas1 

ve kullanmast ~ok kolay~Jr. Bilhassa i~e giden Bayanlara ~ayani tav
siyedir. El «;antalarmda ihtiyat bulunduraf,ilinir. Cama~Ir zahmet -
lerini tamamile ortadan kaldmr. 

FEMiL ve baglanm bir defa ayb:1~1 ihtiyacmda denemek, biitiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de te.criibe ediniz. 

SERViETTE 
HYGiENiQUE 

Her Eczanede, Parfiimori ve biiyuk Tuhafiye magazalannda bulunur. 

Yiiksek Miihendis Mektebi ArttJ.rma 
ve Eksiltme Komisvonundan: ., 

Munakasaya konulan 
mevaddm cinsi Miktart 

Silivri yogurdu 4500 K. 
Beyaz peynir 
Ka11ar peynir 

Un 
Makarna 
irmik 
Pirin~ unu 
Sehriye 

1- Mektebin 
ye konulmu$tur. 

2500 ,. 
2000 ,. 

5000 ,. 
1500 ,. 
500 ,. 
250 ,. 
300 ,. 

937 mali 

Tahmin 
fiatt 
16.50 

37.50 
53.00 

16.50 
25.50 
16.50 
16.50 
25.00 

Pey 
akcesi 
55.70 

149.85 

105.50 

Eksiltm.e T. 
30/6/937 

,. 

Eksiltrnenin 
Saati sekli 
10 A~tk 

14 

15 

senesi zarfmdaki yiyecek ihtiyac;lan eKsiltmi-

2 - Bu ihtiya~larm cins ve miktarlarile fiatlan ve ilk teminatlan ve 
eksiltrnenin tarih ve ~ekilleri hizalarmda gosterilmi~tir. 

3 - istekliler 937 mali senesine aid Ticaret Odast vesikalanm goste • 
receklerdir. 

4 - Sartnarn~leri gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye girecek • 
lerin muayyen gun ve saatte Gumu§suyunda mekteb binast dahilindeki Ko
misyona muracaatleri ilan olunur. (3347) 

I Emlak ve Eytam Bankas1 ilanlari I 
Esas No. Y e r i 

254/1 Galata Kemanke~ mahallesi 
Halilpa$a sokagmC'.a Manok-

No.st Nev'i Depizitosu 
T. L. 

yan han. 21 Zemin kat 195,-
157/11 Beyo,itlu Me:srutiyet mahal· 

lesi Kuciikbah~e sokagm-
da Me~;;rutiyet aparbmam. 5, 7, 55 11 No.It daire 28,-

202 Galatada Bereketzade rna· 
hallesinde Kuledibinde 1-13, 15 Hane ve arsa 75,-

Tafsilatt yukanda yazilt ernlak 1 - 3 sene muddetle ve ac;1k artttrma 
ile kiraya verilecektir. ihale 18/6/937 cuma giinii saat 10 dadtr. isteklilerin 
bildirilen gun ve saatte ~ubemize gelmeleri. c488• (3277) 

fyonkarahisar 
1 - Yap1lacak in§aat Afyonkarah:sar BeleC.iyesine aid 19789 lira 68 

kuru~ bedeli ke~ifli hayvan pazar yeri in~astdtr. 
2 - Bu in~aata aid ~.artname, plan, harita ve diger evraklan bir lira 

bedel mukabilinde Afyon Belediyesinden ahnacakttr. 
3 - Bu in11aat 5/6/937 tarihinden itibaren 29/6/937 tarihine kadar 24 

giin miiddetle ve kapalt zarf usulile yer> iden eksiltmiye konmu~tur. 

4 - ihalei kat'iyesi 29/6/937 sah giinu saat 14 te Afyonkarahisar En -
ci.imeni Belediyesince icra k1lmacakttr. 

5 - isteklilerin arthrma, eksiltme ve ihale kanununun kapalt zarf hak
kmdaki hiikiimlerine tamamen riayet ederek ihale saatinden bir saat once 

FE MiL 

Kad1n, ka~ ya,•nda 
daha giizeldir? 

Bu sualin cevabtm, kimse· 
ler veremiyordu. Fakat yap1la11 
tecriibeler ~u neticeyi verdi: 

- Kadm her yafla giizeldir! 
Y almz, VENUS KREMt, VE· 

NOS PUDRASI, VENUS RV· 
JU, VENOS BRiY ANTiNI, 
VENUS RIMELt, VENUS E· 

SANSI kullanmak ~arlile ... 

Hafiflik- Rahatl1k 
J. R o u a • •I Kora•le,.fnde 

k (Bolne). alzl lneltobllocok no , 
-; ~ bollno •• do hl~bl• uzylk yok-, 

• tur. Bu korseler, wQcudunuzu! 
11km1kstztn tenatGbUnUzO '"·• ~ ~eeltlr •• ~~~aiinOzO kuvvetlendlrlr, 

Fly1t1 : 25 llradan itlba~•n

SatolJ ,.,, )'_at"'"' o 

)STANB!JL, Berqijlu 
TGnol moydon> 12 No.lo. 

M~111mr21 zl~aret edl"lz vey• 
12lllo.ht to"fomlzl lotoytnlr. 

h;oilo;.,mozdo bOyOk toozlllt. 

- Doktor ·Operator 

MUKADDER 
zarflanm vermi~ bulunacakhr. Dogum ve kadm hastahklan 

6 - Teminah muvakkate c1500,. li!"adtr. Birinei sJnJf miitehassJSI 
GtiZEL BiR CiLDE MALiK OLMAK 7- Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya ~ifahen hergun Af- I KADIKOY, RJhbm cad. Nemli· 

i<;iN MUKEMMEL BiR TEDBiR yonkarahisar Belediyesine muracaatle istecl.ikleri malumah alabilirler. (3335) • zade sokak No. 52 Tel. 60788 

Me§hur Parisli miitehasSJs JEAN DE --;;;;;:::===========:::;;~~~:::~~~~;;:;;;;;:;;;:;:::;:::====::::=======~;t P ARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatt 
neticesinde, biitiin diinyada buyiik bit 
muvaffakiyet kazanmt~ olan yeni bir 
GUZELL!K KREMiNiN imaline mu • 
vaffak olmu§tur. Be§ milyondan fazla 
kadm tarafmdan kullantlmakta olan bu 
kremin ba§ltca hassast chavalandtrtl
mt§• olmastdtr ki bu sayede cild hu
ceyratmm teneffiisiine musaid ktlar. 
Giindiiz StAMOiSE CREME'i tene mat 
ve tabii giizelligi verir, pudrayi bii-
tiin giin sabit kalmasma medar olur ve 
ya§ltl1gm ~izgilerini giderir. Cildi toz • 
lardan ve siyah kabarctklardan temiz
lemek i~in yiizii §ayani hayret bir Cold 
Cream olan GECE SiAMOiSE KREMi 
ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet 
teminathdtr. Aksi takdirde pararuz iade 
olunur. 

CREME SIAMOiSE 
Her yerde sattltr. 

Santo ve lla~munarnn: Yunua Nodr 
umumt ne$rtyatr tdare eden Yatt l§ten 

Mtldtlril! H;hm,., Miinil 

Cumll.unzte& matbaa.n 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

fARLADIR 

,. .. _... 
I 

., ··-

H 
Sok 
Itt is 
lll.r~ 
ti i~ 
kat, 

''h• 
bir 
lt.kl 
~lkt 
~lr. 
larr 
~en 
te · 

' 
leri 
fib 

:::: ---

.... 
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lNKIBAZI. HAZIMSIZLIGI. MiDE 
EKSiLiK VE Y ANMALARINI 

~DETA 
• BiR MUCIZE 

~u cazib keflfin, SiZiN 
'~iN neler yapabildi· 
\t 

9ini gosteren hakiki 
fotagraflar. 

Hemen bir hafta zarfmda bir 
~ok kadmlar, birkac;. ya, genc;le4~ 
llli, ve biitiin c;.izgi ve buru,ukluk· 
l~r1 zail olmu,tur. Bu hal, kendile
~ ic;.in adeta bir mucize oldu. Fa~ 
kat, asri fen ic;.in, ancak; uzun ve 
1<lbuh tetebbii senelerinin yeni 
~ir zaferi oldu. Alimler; buru,uk
lllklarm ihtiyarlaymca meydana 
~lkbgmm Slrrma vaktf olmu,Iar
dtr. Cild, baz1 canlandtrtct unsur
l<lrmt kaybeder. Onu besleyiniz 
~eniden tazelenir ve gencle,ir. t,. 
le, Viyana Oniversitesi profesor ~ 
lerinden Dr. Stejskal'in cazip ket~ 
fi bunu temin eder. «Biocel» tabir 

Fakat, hunun da 
fennf hir izahz 

vardzr. 

edilen ve gene hayvanlarm derin 
cild hocerelerinden istihsal edilen 
bu cevher, timdi pembe renginde~ 
ki T okalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her gece yatmazdan evvel 
kullanmtz. Siz uyurken, cildinizi 
besliyecek ve gencle,tirecektir. 
Burufukluklarimz bir hafta zar • 
fmda zail olacak ve on yaf daha 
gene goriineceksiniz. Giindiiz ic;.in 
ciJd unsuru olan beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. Si • 
yah benleri eritir, ac;.1k mesamele
ri kapabr ve birkac;. giin zarhnda 
en sert ve en c;.irkin bir cildi yu· 
mutabp beyazlabr. 

Baytar- Arantyor 
Aydm Belediye . Reisliginden: 

Aydm Belediyesi ic;in 80 lira ayhk iicretle fakiilte mezunu bir baytar 
aramlmaktadir. Bu memuriye~ talib olanlarm: 

6 X 9 eb'admda bir fotograflarile beraber ktsa hal terciimelerini kendi 
el yaz1larile yazacaklan bir istidaya ili~tirerek Aydm Belediyesine gander -
llleleri ve istidaya diploma ve sicil numeralarmt da kaydetmeleri ilan olunur. 

(3336) 

Y eni Tiir kiyede oturmak bahtiyarhgtna eren • 

BAYANLAR 
Evlerinizi yUksek zevkinize gore sUslemelisiniz. 

Buouo iJ;in ~ 
E. i. Du Pont de Nemours et Cle. 

de Newburgh, N.Y. mamuUit1 
.;ok zarif •co U .... T o•o 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara - Anafartalar ccddesi KID&CI Ha01 albnda Bekir Ha 

mamc1 magaasmda sablan perdeliklerle beraber Du Pont ma 
mulab sotra bezlerini de gormelisiniz. 

Du Pont F abrikasJnJn vaptl~l mallar ~ok 'ayamkh ve tamamile y1kanabilir 

Benzerlerinden sakmm1z ve markasm1 JSrarla isteyiniz. 
Du Pont mamu ata Istanbul' a a,a!llda yaZJh mastualarda satJhyor. 

Etablisman Orozdi-Bak Istanbul Lazaro FrAnko Mahdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu ., A.D. Zaharyadis 
tiasan Alanya ., " 
Dilber Kude~ler Miiessesah , ve 

AR~iMiDiS Miiessesesi BevoA-Iu lstiklal caddesi No. 3t 

Ankara V aliliginden: 
Ankara Merkez kazas1 937 mali yth ta§, kum, kirec;, tugla vesaire ru • 

~llrnu k~pah z~rf __ usulil7 . mu:aye~eye ko~ulmu~ ise de talibi f;lkmadigm -
an 20/J/937 gununden 1hbaren brr ay muddetle pazarhga konulmu~tur. 

Talibleri eski bec.l.eli alan 17400 lira % 7,5 nisbetinden teminatlarile 
~.ezkur mtiddet zarfmda pazartesi ve per~embe giinleri Vilayet Daimi En • 
~lltn~l'inde, ~artnamesini gormek istiyenlerin Hususi !dare Tahakkuk ve 

ahsil Miidurliigiine miiracaatleri ilan olunur. (3291) 

I 

CUMHURiYET 

M A Z 
MEYVA 

0 N 
TUZU 

GQiPr NEZLE y BA~ VE Oi~,. Kl R I K Ll K 
BuTUN AGRILARI DiNDi~iQ. • 

Havayollari Devlet 
isletme idaresinden: 

1 - Ankara - istanbul arasmda 7/6/937 cdahih den it1!>aren: 
A- Cumartesi giinu haric haftanm diger giinlerinde: 

Kalk1~ Vans 
S. D. S. D. 

Ankaradan 9 10 50 istanbul a 
!stanbuldan 15 30 17 20 Ankaraya giinliik seferlerimiz vard1r. 

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

d1r. Cumartesi giinii lstanbuldan 
Ankaraya avdet seferimiz yoktur. 

C- Pazartesi giinleri: 
tstanbuldan 7 8 50 Ankaraya ilave seferimiz vardtr. 

2- Acentalarmuz: 
Ankarada - P. T. T. Genel Direkti:irliigii binasmda. 
istanbulda- Karaki:iy P. T. T. binasmda. 

3 - YolculanmiZl ucretsiz nakil ed.en idare otobiislerinin acentalardan 
meydanlara hareket saatleri: 

Saat 
A- Ankarada - cCumartesi hari<;• 8.30 da 

Ankarada - Cumartesi giinii: 15.00 ,. 
B·- !stanbulda - cCurnartesi haric;• 14,30 ,. 

!stanbulc.l.a - Pazartesi giinii: 6 ,. 
4 - Pazar giinleri - Ye~ilkoy, Ankara ~ehir gezinti u~u~lar1m1Z aynca saYin 

yclculanmiZa iJan olunur. c144h (3192) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
3 iincii ke&ide 11 temmuz 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 5 . 0 0 0 lirad1r. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirallk ikramiyelerle (20.000 

10.000) lirahk ilti aded miikafat vard1r. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 937 giinii ak§amma kac.l.ar biletini degi§tir • 

mi~ bulunmahd1r. Bu tarihten sonra bilet iizerindeki hakln saktt olur. 

·Nafta V ekaleti Van Su isleri 
' 

On 
Birinci ~ube Miihendisliginden: 
I - Eksiltmiye konan i~: Van civarmda ~amran sulama kanahmn 

15 + 000 den 35 + 000 ye kad.ar 20 kilometrelik ikinci lnstm kanal hafriyat1 
ve imalat1 smaiye in~aatJ olup ke~if bedeli 44993 lira 32 kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
D - Ke~if cetveli ve projeler. 
E - Fenni ~artname. 
F - Ta~ ve kum grafigi. 
istiyenler fJartname vesair ke~if evrakmt Van Su i§leri On Birinci ~u

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

gun muddetle eksiltmiye konmu~tur. Eksiltmesi 25/6/937 tarihine rashyan 
cuma gunii saat 14 te kapab zarf usulile Van Su !§leri On Birinci ~ube Mii
hendisligi dairesinde yap1lacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in: !steklilerin 3374 lira 50 kuru~ muvak

t 

giderir. Hic;bir zararl1 ve miishil maddes1 voktur. $eker hastahg1 olanlar bile ala
bilirler. MlDE ve BARSAKLARI A LI$TIRMAZ. !c;ilmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilavimdir. Y erim hic;bir miima sil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Baton ecza 
deposu. Istanbul Yenipostane arkasmda No. 47 

Yurdumuzda en yiiksek bir mal olan 

BOZKURT TRAS LEVAZIMATI , 
sakallan yumu§abr, cildi parlak tutar ve yiizii kat'iyyen 

tahri~ etmeden fevkalade kolayhkla tra§ eder. 
OZ TURK <;OCU<'iUNUN MALI OLAN 

BOZKURT TRA~ LEV AZIMATINI 
1•••••••- Her Tiirk tercihen kullanmahdu. ••••••••• 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yiiksek Miihendis mektebi iafJe ihtiyacmdan olan c6,500• kilo 
c5,330· lira muhammen bedelli ve ·400· lira ilk terninath sadeyag kapall 
zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Kapah zarf usulile yapllacak i~bu eksiltme i~in isteklilerin teklif 
rnektublanm 2490 numarah kanunun ernrettigi vesikalarla beraber ii~iincii 
m::ddede yazilt saatten bir saat evvel zarflarm1 Komisyon Reisligine mak
buz mukabilinde verrneleri laztmdir. 

3 - Eksiltrne 25/6/937 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat 15 te 
Giimii11suyunda Yiiksek Miihendis Mektebi binast i~indeki ArttJrma ve Ek • 
siltme Komisyonunda yapilacaktir. 

4 - Posta ile ~onderilecek mektublarm nihayet iiGiincii maddede yazili 
saate kacl.ar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm miihur mumile iyice kapatllmlfJ bu
Iunmasi §arttrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3255) 

kat teminat vermesi ve bundan ba~ka a~ag1daki vesikalari ibraz eylemesi Mug"' Ja 
iazrmd1r: 

A - Naf1a Vekaletinden almm~ miiteahhidlik vesikas1. 
Belediye Riyasetinden: 

B - Bu gibi in~aatt veya benzerini yaphgma dair ehliyet vesikas1. 
C - 937 yllma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
f'eklif mektublan iic;iincii maddede yaz1h saatten bir saat evvel Van 

Su lfJleri On Birinci ~ube Muhendisligindeki Komisyon Reisligine mfkbuz 
mukabilinde verilmelidir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;iin
cii maddede yaz1h saate kadar Komisyona gelmi~ olmas1 ve d1~ zarflarm mii
hiir mumile iyice kapahlm1~ bulunmasi sarthr. Postada olacak gecikmeler 
Kabul edilmez. cl497• (3266) 

Elektrik fabrikas1 ic;in c;ift dik silindirli 88 ile 100 K V A arasmda 
220/380 volt 50 periyotluk bir alterl'lati:irle akuple ed.ilmi~ normal 100 ile 
120 beygir arasmda takati haiz tip elektrik bir aded Dizel sistemi motorle 
bir de tablo satm almacaktrr. 

Temmuzun dokuzuncu cuma giinu saat 16 da ihalesi yapilmak iizere 
kapali zarfla eksiltmiye konmu~tur. Teklif mektublar1 ihale giinii saat 12 ye 
kadar Mugla Belediye Reisligince kabul edilir. Fazla izahat istiyenlerin 
Mugla Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (3270) 

Devlel Demiryollar1 i$1elme Umam Miidiirligiinden J r Yaln1z " i Y i , 

POKER A~ag1da isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat tenUnatlan yazil1 
muhtelif malzeme 23/7/1937 curna giinii saat 15,30 da ayn ayn srra ile ve 
kapah zarf usulile Ankarada idare binasmd" satm ahnacakbr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin etti~i 
vesikalar1, Resmi Gazetenin 7,5 1936 gun ve 3297 nurnaral1 niishasmda in
ti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve tekliflerini ayni 
gun saat 14.30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazrmd1r. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, H. Pa~ada 
Teselliim ve Sevk ~efliginden da~hturnaktadtr, (3247) 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 - 4 aded elektrikli bagaj araba 
ve teferriiatJ · 

2 ......,.. 14 aded elektrikli el matkap 
rnakine ve teferriiab 

3 - Bir aded boru ucu daraltma 
tez.~<ahl 

Lira Lira 

9000 

12000 

4000 

675 

900 

300 

b1~aklar1 vard1r. 
Dayamkhg1 ve keskinligi birer birer kon
trol edildiginden hepsi de miitesa· 
viyen keskin ve dayamkhdtrlar. 

~ayet onlardan biri, sizi tamamen 
memnun edemedi ise "Poker, bi· 

lamiinaka§a degi~tirecektir. 

BU YOZDE YOZ BiR ·I 
Kocaeli inhisarlar Ba,miidiilriigiinden: 

r ECZACI ARANIYOR 
I isbiUr bir kalfan•n Salih Necati eczanesine mUracaatl 

!daremizin Hendek Miid.iirliigii ile Diizce Miidurlugu, Gundogdu ve 
Uskubii mE>murlugu arnbarlarmda mevcud kabili tezayiid ve tenakus 
cl,700,000· kilo yaprak tiitunlerin Adapazan tarikile !zmitte 1nhisarlar Ba&
miidiriyeti Transit amban iskelesinde bulundurulacak idare motorlerme 
teslirr fJartile yap1lacak nakliyab 2490 sayll1 kanunun 46 nc1 maddesinin (L) 
f1kras1 ve olbabdaki ~artname mucibince pazarhkla eksiltmiye konulmu~tur. 

Mudanya Belediyesinden: 
Belediye elektrik santralmm bir y1lhk ihtiyaci ic;in iki yiiz ton tuvenan 

mad~n komiirii ac;1k artttrma ile almacaktlr. Muhammen bedeli beher tonu 
on iki lira yirmi be~ kuru~tur. Vermek istiyenlerin artttrma, eksiltme ka -
nununun tarifi ve~hile teminatla beraber ihale gunu alan 18 haziran 937 
cuma giinii saat on be§te Belediye Enciimeninde bulunmalan ilan olunur. 

(3337) 

1 - Sartname suretleri Kabata~ta istanbul lnhisarlar Ba~mudiirliigu 
Yaprak Tiitiin ve Ziraat fJUbelerinden, Kocaeli Ba!?miidiirliigiinden, Adapa
zan, Henc.l.ek ve Duzce Mtidurliiklerinden bilabedel almabilir. 

2 - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyen taliblerin muhammen bedelin % 
7,5 nisbetindeki giivenme paralan olan 1310 liray1 idare veznesine yatlrarak 
rnukabilinde alacaklan vezne makbuzu veya hiikUmetc;e muteber milli bir 
bankanm bu miktan ihtiva eden teminat mektubile beraber 21/6/937 ta . 
rihine rnusadif pazartesi gtinii saat 15 te Kocaeli Ba~miidiirliigii merkezinde 
toplanacak alan Komisyon Riyasetine miiracaat etmeleri. (3234) 



VEBOLiD 
~ehir ve kuyu sular1n1n en yiiksek derece· 

de de olsa sertligini giderir ve kire~li ac1 
0 0 

sular1 (0-1) derecede tath suya ~evirir. 

Ev idaresinde tasarruf 
LQtfen flU hesabl tetkik ediniz: 

Sahun, Sodadan 
Tuvalet Jevaztmt, Kremlerden 
Havagazinden, Mahrukattan 
('ay, Kabve ve Me~rubattan 
i"mc ve Ylkama Suyundan 

% 60 Tasarruf! 
% 90 Tasarruf! 
% 40 Tasarruf! 
% 50 Tasarruf! 
% 100 Tasarruf! 

Ev isleri ve Mutfakta: 

Tath su 

• 
istediAinlz kadar 

• 
istediAiniz yerde 

Tath su ile pi~en et, tavuk ve sebzeler 
~ok ~abuk pi~er, ~ok lezzetli ve hazun olur. 
~y ve kahvede lezzet ve koku 

haddi azamisini bulur. 

Banyo ve Tuvalette: 

Bir tath su banyosu nefis bir rahatllk temin, 

sabundan ve sudan tasarruf ettirir. 

Tath su ile ylkarum~ sa~ ipek gibidir. Tabit yu • 

musakh~ muhafaza eder ve dokiilmesine mAn! olur. 

Ondiilasyonu kolaylastmr ve idame ettirir. 

Tath su ile bra$ rahathk ve kremsiz yumu§ak 

cild temin eder, ustura yamgmdan kurtarll'. 

• 

Jsvi~rede Produits W ebbolite A. G. In 

1937 Beynelmilel Ankara Sergisinde 

c • 
I HAZLARI 

« VEBOLJD» tath su yaptCJ kire~sizleme cihazlan Silihiye 

Vek3leti Merkez Hlfztssiliha Miiessesesi ve Gillhane Asked 

HifztssJha l'$Ubesi, Ziirih Politeknik mektebleri Hdztssilia ve 

Bakteriyoloji Enstitiisii tarafmdan tevsik olunmu~tur • 

• 
(< V E B 0 L i D l) tath su filtresi 

• 
- Etlerimizde ~ehir sularzmzzl ve kuyula· 

rzmzzda temiz sularzmzzz yalnzz acz ve kiret;li 

olduklarz it;in kullanamadzgzmzzdan dz~a

rzdan ta*zdzgzmzz sulardan artzk bir 

«VEBOLiD» almakla kurtulacagzz. Evimizin 

Kuyular'tndan 
l\J1usluklarindan 

En nefis taze tatlz suyu alacagzz. 

en, n1 aye 
tahrib kudr 

"'"' 

1 suyun 
1rd1. 

VEBOLiD 

s.hhatin 
Giizelligin 
Servetin 

MUHAFIZI 
OLDU 

Mutlaka kullan~lmasi llz•mgelen: 

Alelt1mum biitiin evlerde, 

Otellerde, Mekteblerde 

Hastanelerde, 

Umumi mutfak ve lokantalarda, 

Sanatoryomlarda, 

Enstitiilerde, 

Laboratuarlarda, Eczanelerde, 

Pastanelerde, 

Miiesseselerde, Fabrikalarda, 

Hamamlarda, 

Cama$trhanelerde, 

Tuvalet ve berber salonlarmda, 

Boyahanelerde, 

Fotografhanelerde, rontgenlerde (film ve camlarda iize • 
rinde kire.; teressiibahrun izalesi, Iekesiz kopyalar elde 
edihnesi), 

ALELUMUM SANAYiDE- tSTiM KAZANLARINDA
MOTOR TEBRiDLERlNDE VE S0MizLERlNDE -
KALORiFERLERDE ...... 

Eczane ve miistahzarat imalat· 
hanelerinde, 1triyat ve miiskirat 
fabrikalarinda: 

Miistahzarah sudaki kirecin ve magnezyumun teressiiba· 
tmdan ve lezzet iizerindekf tahripkar tesirinden kurta· 

rarak nefasetin azamisini temin eder. Mevadd1 kimyevi· 
ye, semmiye ve ttriyenin inhilal kabiliyetlerinf tezyid 
ettigi gibi muz1r tagayyiirata da mani olur. !mbik ve kaY· 
nama kaplarmm hayatlanm temdid ve zaman ve mahru· 
kattan tasarruf temin eder. 

Portatif modellerden J tipi 
Saatte 250 litre kudretindedir. 

Sabit cihazlardan W tipi 500 - 2000 lira, 
dakikada 7 1!z litreden 250 litreye kadar 

biitiin bir su ~ebekesini tasfiye eden 

(;amafir · Ytkanmada: 
KiRECi ALINMI~ SUYUN CAMA$ffi tl'ZERlNDEKI FAYDALI 

TESiRLERi: 

1 - Kireci almmt§ su i<;erisine yatinlan ve bu su lle <;alkalanan 
r;ama§lr bilahara gayet kolay temizlenir. 
Kireci almml$ suyun kiri eritici bir tesiri vardlr. 

2 - Kireci almmi§ su ile y1kanan <;ama§ll'da % 50 - 60 nisbetinde 
sabun tasarrufu vardll'. Bundan maada sair <;ama$11' ytkama 
yard1mc1 maddelerinden dahi bu nisbette tasarruf edildigi gibi 
soda istimalinden tamamile sarf1 nazar edilir. 

3 - Yumu~ak su ile y1kanan <;ama$11' zedelenmez ve mensucatm 
dayanma miiddeti iki ve hatta iir; misll temdid edilmi~ olur, 

: Sipari~ler posta ucreti ahnmaksiZID 
gonderilir. 

: Su tahlilleri meccanen yapdtr 

: M iitehasstslanmiz, prespektuslerimiz 
emrinizdedir. 

Fiab: - 25 lira -
cihazlar 125 liradan ...... 

• Portatif cihazm iki lastik borusundan birini s1cak 
veya soguk musluga takarak digerihden nefis 
tath su ahmr. Cizahlar i<;in suyun s1cak veya 
soguk, tazyikli veya tazyiksiz olmaSI miisavidir. 

• SARFiYATI: Bin bel'$ yiiz litre vasati sertlikte 
su i~;in yalmz •h kilo adi mutfak tuzudur. Ve 
biitiin masraflar1 bundan ibarettir. 
Ev ve aparhmanlar i~;in 125 liradan ... 

Fabrika ve Miiessesata 200 liradan ... 
Sabit tesisat biitiin su $ebekesini tathla:~tmr. 

Tediyatta kolaybk gosterilir. 
Sulan tasfiye etmek i<;in liizumlu olan tesisatJ imal eden diger 

firmalar ltar$tsmda Vebolid'in deger bi<;ilmez menfaati kullamhl'$ID· 
daki kolayhk, istihsal ettigi tatl1 suyun en asgari maliyeti, ve en muk
tesidane b!r tertib olu§u ile ifade edilebilir ki, bu da vasatl yiiksek 
sertlikte bin litre su tasfiye ic;in bir kilogram ddi tuz (tercihan kaya 
tuzu) masrafmdan ibarettir. 

lsvi4;rede Produits Webbolite Anonim l'$irketi imalah 

Tiirkiye ve ~arkt karib sahibi imtiyazi 
«JlEBOLiD» Turk Limited. 

Telgraf adresi: Vebolid, istanbul 
!DARE MERKEZ!: Galata Voyvoda No. 40 - 42, Tel: 44507 

Galata Posta Kutusu 1094 

Boyahanelerde) ipek ve iplikhanelerde: 

Sudaki kirecin ve magnezyumun boyalart tahrib ve tagyir ile renk· 

Ierinl ihlal edici tesiratmdan kurtararak <;ok daha az boya ve daha az 

zaman sarfile daha nefis ve sabit neticeler v.erir ve kaynama kablan

nm hayatlarll1! su ve mahrukat tasarrufunu temin eder. 

Deri ve bag1rsak imalathanelerinde: 
Bag1rsak ve derilerin kire<;siz su ile y1kama ve muhafazasmda teknik 

zaruretler vard1r. Kire4;1i su ne miktar kirecl ihtiva ederse etsin baglr

sak ve derileri tahrib ve k1ymetlerini dii~iiriir. 

Y apag i'liyen kuma, ve hab imalatha • 
nelerinde: 

1 - Temizlemede, soda sarfiyatmm azalmasma, 

2 - Boyada, boyalann renklerinin istenilen parlakhkta olmasma hiz

met eder ve teressiibata mani olur. 
3 - Su ve zaman sarfiyatmdan azami tasarruf yapar. 

TORKiYE, IRAK, IRAN, SURiYE, HAT A Y ve FiLiSTiN'in ba~hca ~ehirlerinde kuvvetli acentalar ve plasiyeler isteniyor. 

Ankara 
Ankara 
tstanbul 
hmir 
Adana 
Samsun 
Avc1n 

Vehbi Ko~ Ticaret Evi 
Sark Merkez Ecza Deposu 
Ziyaeddin Said Voyvoda 40-42 Galata 
Sifa Eczanesi 
Feyzi Dural 
S1k Terakkl Ticarethanesl 
Emnivet Eczanesi 

Kiitahya 
Malatya 
fnebolu 
S1vas 
Trabzon 
Bi~a 
Kastamoni-

Umumi Sa tit Y erleri: 

!hsan Serif Eczanesi 
Mahmud Nedim ve Biraderi 
Salahaddin Celebi 
Yusuf Ziya tlnsalan ve Oglu 
Faik Harunottlu ve Ogullan 
Zuhtu Zeren 
Mustafa Nuhoglu 

Ta$k5prii 
Daday 
Bursa 
Merzifon 
M. Akhisar
Tosya 
Mersin 

Tiikmen Karder;;ler 
E$ref Tiftik 
Behc;et YarlCJ 
Larlar Karde$1er 
Hilmi Faiz 
M. Remzi Damgacwglu 
Halid Asral, Singer Acentas1 

Edrem!d 
Edirne 
Zonguldak -
Gazi Anteb
Antalva 
Diyarbekir -
Adapazan -

Ali Rtza Karagozoglu 
Aziz hbilen 
Mehmed Hilmi Giirol 
Mehmed S1rr1 Ozkaya 
A rlil A ~C'1o111u 
Celal Ayy1ld1z 
Eczac1 M. Re~ad Kiirem 

iinei 
inci 


