
0RK BAYRAGI 
imaUit evi 

Kanuni evsaft haiz 
ayyildiZI kendinden 
beyaz ~ali bayrak i
mal eden yegane mii

essesedir. 

Hayat 
opedisi 

1 

I Adres: Istanbul Divanyo· 
1l Turbe kar~rsJDda Tiirk bayrag1 

imaliit evi Zekeriyya OnU~DncD ylf say1 : 4707 
ISTANBUU - CA0.AL00LU Pazartesi 21 Haziran 1931 

Her eve laztm olan ~ok 

faydah bir eserdir. 
No. 135 Telefon: 23026 'l'elgraf ve mektub adres1: Cumhurtyet, istanbul - Posta tutusu: istanbul, No 248 

'I'elefon: Ba§mUharr1r ve ev1: 22366. Tahrfr heyet1: 24298. tdare ve matbaa klsmJ 24299 • 24290 

atag 3 senede tanznmzga
ak de recede inki~af edecek, 
U~tu Arasm Suriye gazetecilerine beyanat1 

((Arablar T iirklerle birbirlerinin milli hislerine 
-~iirmet ederek dost ge.;inmege mecburdurlar>> 

······················································· 
GUzel bir kazam1zda Suriyede $antajczlar 
gUz~l bir bayram: faaliyete geytiler 

Agac bayram1' 
~ gacm da ~am k1smmm bayram1. 
~ <;am en asil orman agac1d1r. 
b' Soma kazamlZln be§ bin ki§iyi t araya toplami§ olan bu bayrammt biz 
. e uzaktan gonliimiiziin biitUn alaka ve 
'!liyakile kutluladtk. Diinkii «Cumhuri
~b~ te okudugunuz bu habere ilk baki§· 
b lnanmiyacagimiz geldi. Somada ~am 
aytam1 ba§hgt insana gene ahali toplan

~~~. ~am agac1 dikmi§ fikrini veriyordu. 

1 
•• albuki haber oyle degildir. Bin doniim
l~k bir ~am sahast etraftaki biitiin hal
, 11\ hatta kuru dalma bile dokunm1yan 
llina ve ihtimamile muhafaza edilerek 
~a§ami§, giirbiizle~mi§, ve i§te be§ bin ki§i 
~ koruda gece dahi siiren bir bayram 

taPIDl§. 

Haberin pek anla§IlmJyan bir taraf1 
t~: Bu bin doniimliik ~am1 fidan olarak 
, alk m1 dikmi~, yoksa mevcud bir ~m
,k koru mu yapiimi§? Bununla beraber 
~Yle de olsa iyidir, boyle de olsa. Or
illan yeti§tirmenin biiyiik strn esasen ko
~llladan ibarettir de onun ic;in. Mevcud 
t ormam muhafaza etmek iyidir ve nis
.etle daha kolaydu. Yoktan orman ye-
11~tirmek ic;in iptidai kiilfetleri takiben 
~aPIIacak ba§hca i§ gene korumad1r. De
lllek ki Somahlar bin donUmliik bir ~am 

b
0:rnamm kalblerinin bUtiin a§kile koruya
tlrni§ler ve yapttklan bayramla bu ko

tllrnanm manasmi ve zevkini pek iyi bil
l!iklerini de gostermi§lerdir. Bravo dog
~su. Eger Somahlar agac yeti§tirmenin 
ll derin anlayi§Im bin degil, bir tek do
~Urn iizerinde gi:istermi§ olsayd1lar biz 
k:ndilerini gene takdir ve tebrik eder
litk. Meselenin can alacak noktasm1 bu 
anlayi§ te§kil eder de onun i~in. 
· Bir vakitler §Urada burada tekrar 

edilrnesi adet olmu§ olan bir agac bay
tarn] §ekli vard1 ki aslmdaki niyetin ~ok 
~zel olmasma ragmen tatbiklerinin ipti
~ailigi yiiziinden hic;bir netice .vermez, 
eyhude bir zahmet ve kiilfet halmde ya~ 

~ar ve si:inerdi. ;limdi modasi ge~mi§ gibi 
blan o bayram §eklini hatulars1~1~: Y 1h.n 
ahar ba§langici giinlerinden bmnde b1r 

1Utii halk, agachk yap1lmak istenen bir 
».ere toplamr, orad!! elbirligile bir sUrii 
hdan dikilir, ve herkes bu fidanlann ye
ti§erek agac olacag1 iimid ve ne§esi i~inde 
bayrama nihayet verilerek insana ye§il 
\le canh bir istikbal vadeden bu giiniin 
huzur ve safasile evlere di:iniiliirdii. 0 
RUniin haricinde bu fidanlarla alakadar 
olrnak kimsenin aklma gelmedigi i~in ta
bii onlardan baz1lan -ve pek ~ogu- oldu· 
gll yerde kuruyarak, otekini insan c;ekip 
kopararak, berikini hayvan yiyip yutarak 
birkac; aya varmadan ortada bu mUstakil 
agachktan zerre kalmazdt. Bunun usul
IUz ve binaenaleyh sonsuz bir agacc1hk 
oldugunu hepimiz takdir ederiz. 

Halbuki agac yeti§tirmek bu kadar 
basit olmamakla beraber asia zor da de
~ildir. Marifet agacm fidan olarak dikil
lllesinden ziyade korunmasmdad1r. Agac 
Yeti§tirmek istiyorsamz evvela koruma 
ledbirlerini dU§iineceksiniz. Agac hayath 

YUNUS NADI 
[Arkas& Sa. '1 siltun 3 tel 

Fahri Barudi Maroni patrigine Suriye 
tahtm1 teklif ediyor. Liibnan gazetelerinde 

,iddetli ne,riyat devam ediyor 

Mahud Eleyyam gazetesinin ba~hgr, ko~ede Suriyenin me~bur Vatam lider· 
lerinden Fahri Barudinin kralhk tahtm1 teklif ettigi Maroni patrigi 

Haleb 20 (Sureti mahsusada gonder- kiitlesi kar§Jladi ve ugurladJ, 
digimiz arkada§Imizdan) - Bagdada Trende Suriye gazetecilerile birlikte 
giden Hariciye Vekili T evfik Rii§tii A- Vekillerimize 50 kilometre refakat et • 
rasla fktisad Vekili Celal Bayar, bugiin tim. Vekillerimiz gazetecilerle c;ok sami
Suriyeden gec;tiler. Vekillerimizi istas • ml ve hararetli bir §ekilde gorii§tiiler. 
yonda TUrk konsolosu, TUrk tebaas1, Rii§tii Aras, Suriye gazetecilerinin sor
Fransiz ve yerli hUkfunet erkam, Hatay duklan suallere ~u cevablan verdi: 
adma da halk mUmessillerinden Samih Kandemir 
Azmi, gazeteciler ve kalabahk bir balk [Arkasa Sa. 7 siltun 1 de] 
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Genclerbirligi G. Saraya 
diin 2 .. 0 magiUb oldu 

Miisabaka ~ok seri ve o nisbette giizel oynand1, 
Galatasaray ikinci golii penaltidan atb 

Galatasaray kalesi onunde heyecanh bir an 

Ankaramn Gender Birligi takum dUn kim nlSlf sahasma ge~irildi. 
ikinci ma~mt T aksim stadyornunda Ga • Oyunun ilk yirrrti dakikas1 mUtemadi -
latasaraya kar§I oynad1. !zmirli hakem yen Gender .ntsif sahasmda oynand1. 
Mustafamn idaresinde cereyan eden rna~ Galatasarayhlar ellerine ge~en birka~ 
saat ii~ bu~ukta, bunalhct bir stcakta, miihim fmati, muhacimlerinden bir ikisi
ba§lamasma ragmen ~ok hararetli bir §e· nin yava§ ve canstz hareketleri yUzUn -
kilde ve olduk~a bUyiik bir kalabahk o • den, ka~ud1lar. Gender kalesine sagdan 
niinde cereyan etti. T ak1mlar oyuna §U ve sol dan ~ekilen bir~ok kornerler de ne-
tertiblerle i§tirak ettiler: ticesiz kald1ktan sonra Genclerin canh 

Galatasaray: Avni - Lutfi, Re§ad - [Arkasa Sa. 6 siltun 1 aeJ 

Nafiamizin yeni 
bir muvaffakiyeti 

izmit • Adapazari yolun
daki biiyiik Sakarya 

kopriisii diin a~tld1 

Kopriiyii bizzat a(Jan 
N alta V ekili t,;ok giizel 

bir nutuk soyledi 
izmit 20 (T e -

lefonla) - Izmit -
Adapazan vilayet -
lerimizi birhirine 
baghyan ve giinde 
1200 nakil vas1ta -
smm gelip gec;tigi 
Sakarya nehri iize -
rindeki Biiyiik Sa -
karya kopriisii bu -
giin Nafta Vekili 
Ali Cetinkaya ta -
rafmdan ac;tldi. Ali (:etinkaya 

Daha sabah 8 de istasyon binlerce 
halkla doluydu. KopriinUn a~Ih§ tore • 
ninde bulunmak iizere Bolu Valisi, Be
lediye Reisi, Diizce ve Hendek kazas1 
Belediye ve Parti heyetleri, hmit Par· 
ti ve Halkevi heyetleri gelmi§lerdi. 

Yap1lan program mucibince Vali Os
kay, kaymakam lhs.an, Parti ve Beledi
ye ha§kam, General Miirsel, General 1b
rahim ve sair erkan Ali ~etinkayay1 Ari
fiye istasyonunda kar§IladJlar. 

Saat 9/45 te tren Adapazan istasyo
nuna girdi. Bando mizJkamn sesi «.Ya
§a, ho~ geldin» avazeleri arasmda kay • 
boldu. Ali ~etinkaya ile beraber gelen 
vilayetimiz meb'uslanndan lbrahim Yi -
git, Ali Dikmen, Hasan Hayri ve V eka
let erkamndan 35 ki§i ile birlikte Ali ~e
tinkaya trenden indikten sonra, halkm 
alki§lan arasmda Belediye dairesine gi
derelc bir par~a istirahat etti. 

Naf1a Vekili, Bolu Valisinin Bolu de
miryolu hakkmdaki istifsarlarma cevaben 
pek yakmda bu yolun da yap1lacagm1 
soyledi. 

Bundan sonra kopriiye gidildi. Halk 
[Arkasa Sa. '1 sfltun 4 te] 

···························································· 
Atatiirkiin istanbul 
muallimlerine iltifah 

fstanbul muallimleri ~irketi Hayriye
nin 71 numarah vapur.Ue di.in <;marctga 
bir tenezziih tertib etmi§lerdir. Kopri.i • 
den sabah saat sekiz bu-.ukta kalkan va
pur bayraklarla si.isleami§tir. Ge-. vakte 
kadar gok samimi bir tarzda vakit gegi
rilerek eglenilerek geri doni.ilmi.i~ti.ir. 

<;marc1kta bulundugu strada ii~ ki§i
Hk bir heyet Yalovaya gitmi.§ ve Ata -
tiirke muallimlerin tazimlerini arzet
mi§tir. Atatiirk muallimleri kabul et -
mi.§ ve kendilerine iltifatta bulun ~ 
mu§tur, 

r B~§vekii Tunceliii"de. 1 
tetkikat yaptyor 

Muhalefet mtntakast bir ay sonra 
ebedi siikiina kavu§acak 

Elaziz 20 (Ba§vekile refakat 
eden hususi muhabirimizden} -
lsmet lnonii diin ve bugiin maiyeti 
erkanile T uncelinde §imal Beyaz • 
dag, cenub Kizildag k1taatm1 tefti§ 
etti. Koyliilerle goru§tii. T edib ha
rekatmJ yakmen tetkik etti. 

T uncelinin tabii giizelliklerini 
Turk medeniyetine kavu§turmak i -
c;in laznn olan biitiin tedbirler al1n -
m1~tir. Sergerde Seyid RIZa isti -

man i~in imkanlar anyor. MIJ]lale
fet hareketi tamamile durmu§: can
~eki~ir bir haldedir. <;apulcular hi! -
hassa ia§esizlik yUzUnden ~ok feci 
bir halde bulunmaktadu!ar. 

Ba§vekilin bir askerle hasbtha -
linden anladigtmJza gore bir ay son
ra bu havali mutlak ve ebedl sUku -
na kavu~mu§ olacakhr. 

Bahri T urgr.id 

ibni Sinanrn 900 uncu Ylll 

Bugiin Oniversitede 
biiyiik ihtifal var 

Y erli ve yabanc1 sekiz profesor ve bir 
hakk1nda soz doktor, dahi Tiirk alimi 

soyliyecek, bir de sergi a~Ilacak 

Nel!'et Orner Semsedd.in Giinaltay Hasan Cemil Fatin Gokmen 

Bugiin biiyiik Turk nh alimi v efilozo· decek, milliyeti hakkmda one siiriilen id· 
fu lbni Sinamn oliimUnUn 900 UncU Yil- dialara cevab verecek ve onun irfamm, 
doniimiidUr. Diinya tababetini ve ilmini anlatacak, mUteak1ben Istanbul saylaVl 
amlarca kurdugu esaslann tesiri alhnda profesor doktor Ne§et Orner lrdelp bu
birakan ve eserleri en biiyiik bir ktymet yiik Turk aliminin nbbi doktrinlerini. 
olarak daima yer bulan yjjce alim ve fi- izah edecektir. 
lozofumuz ic;in bugiin Tiirk T arih Ku • Oniversite profesorlerinden doktor 
rumu taraflndan Oniversite konferans Akil Muhtar Ozden, lbni Sinamn kur~ 
salonunda bir ihtifal yap1lacakhr. dugu tib esaslarma bir ba~ mevzuu U • 

1htifalin 1bni Sinamn §erefine yara§tr zerinde soz so:yliyecektir. 
§elcilde olmasma c;ah§Ilacakbr. Birinci cels.enin son sozUnU Belc;ika • 

Sa at tam 14 4e ba§hyacak olan ihti- nm Louvain 0 niversitesi profesorlerinden. 
fal, Tiirk T arih Kurumu ba§kam ve Beynelmilel T1b T arihi Cemiyeti miiessi
Bolu saylaVI Hasan Cemil <;ambelin bir si ve bu cemiyetin fahri reisi doktor Tri• 
nutkile a~Jiacaktir. cot - Reyer alaeak ve lbni Sinamn Av. 

Programa gore a~I§ nutkundan sonra rupada 'bb tedrisine yapbjt tesirleri anla1 
SJVas saylaVI tarih profesi:iru ~emseddin tacakhr. 
GUnaltay lbni Sinanm hayahm te§rih e- [Arka.n sa. s siltun s te] 

II II Ill II I I II II Ill Ill I II Ill II I I II Ill II Ill 111111 II II Ill II II II Ill II II II IIIII II II 1111111 IIIII II II II I II II II 1111111 II II 1111111 II 1111111 II II 111111111 IIIII II II Ill 111111111 II Jill IIIII 11 IIIII~~~ 

Be§ikta§ta 30 ev tamamen yandt 
ibtiyar bir kad1n yanarak ofdu. Y angmin bir kiviicimdan ~Iktigi 

soyleniyor. A~Ikta kalan 150 aileye yardim edilmektedir 

i~ SAHiFELERDE 
a iincude: ibni Sina ~ 

Suavi, HUseyin, Ekrem - Bulend, Ha • 150 aileyi at<Ikta buakan Bel!iktai yangmmm son enkaza sC>ndiiriiliiyor 
§im, E§fak, SUlleyman, Necdet. Evvelki gece saat iki bu~ukta Be§ik - ~Iplak denecek bir halde sokaga flrlamtt- elliye yakm aile a~tkla kalmi§hr. 

M. Turhan Tan Cencier B1'rl1'g~I· ·. Rahi·m - Hal1'd, lh- C:: kA A d J d ' f h l I · h · h t t.;'ar 1 na 0 l~ a ta§ta bir yangln ~lkmi§: ate§ a et a ini lardir. Yanan ev erm epst ah§abdir. Bu ususta yanhgiJDIZ tahkikat §U 

incide: Sehircilik ko!jesi san - Kadri, Hasan, Ke§fi • Selim, Sa - alarak otuz evi tam amen, iki evi de k1s- Y angm Uzuncaovada TUrkali mahal- dur: 
v. Birson lahaddin, Rasim, Niyazi, thsan. Koyler ve Koyliiler Maarif meseleleri men yakhktan sonra sondUrUlmU§tiir. lesindaki 14 numarah evden ~Ikmi§hr. Yangtn nereden ve naszl ~rkfl? 

Arif Osmanetk Oyuna, bir gUn evvelki gibi §iddetle Y angmm pek ge~ haber ahnmas1 yi.i- Baz1lan bUyUk konak olan bu rnahalle- Y angm; sa at 2,30 da Tiirkali rnaha 
' esen riizgara kar•I Gender Birligwi bacia- Bu miihim roportaj bugiin ba~ladt, zUnden yanan ev,leri_n bir rogw undan he - nin evlerinde, fakir aileler oturmakta ve )esinde Halebli Eminenin oturdug~ u evm nctda : Truva hafriyatmm ortaya -. .. ikinci sahifemizde okuyunuz. " 

~----~----~~~~·yen~i~h~a~k~ik~a~tl~e~r--~d·~· ~F~a:k~a~t~b~u::;a~k:In~G:a:l~at:a:sa~r:ay~:h~a~fb:e:kJ;;;;;;;;;;;;;;;o;o;.-.-.. ii~!Lm;~en~;h~e~m;e~n~h~i~;m~·r~e§~Y~a~kfur~t=ar~Jl~a~m~a~d~Ig:t~ek~s~er~e~vlie~ri~d~o~·r~~~be:§~ai~le~i§~g:a:l:e~tm~e~k~te:·~U~st-k:a:t:In:d:a:n~~~~k~m~I:~:v~e~:ev~tun~am::en~~y:a~~--_) evlerde oturanlar da ~ml - dir. Bu yi.izden yal!gm neticesinde y:iz [Arkasa Sa. 4 siltun 4 te] . 



2 CUMHURiYET 

1 

~ arkT Anadoluda r'~ 
f KOyler ve KOyliiler j 

Biiyiik memleket roportaj1 : 1 

Yazan : Bahri Turgud OkaygUn 

Koyliilerimiz aras1ndaki fark 

l}ark vilayetlerinde bir koyde faaliyet 

Cografya bakimmdan nazari olarak eden iptidaiye yakm bir ya§ama tam 
giizel Anadolu iki ktsma aynlmt§ farze- vardt. Bizde, Anadoluda vaziyet ber
dilir: Sarki Anadolu, garbi Anadolu. akistir. Clinki.i tarihin derinliginden ve 

Sark, garb mefhumlannm ve bilhassa olgunlugundan kok almt~ bir koylii un -
birka~ miiessif hadise vesilesile milli zih- suru mevcuddur. 
niyette ve milli vahdet lehinde olm1yan Sarki Anadolu koyliisliniin umumi ba
akslilamellerle husule getirdiji muglak is- bmdan en karakteristik. taraf1 daha <;ok 
tifhamlan cografyarun §U basit formiiliine hareketli ve pek cevval olu§udur. K1~, 
irca i~in elzem tedbirler almad1k~a bu yaz bilafast!a c;ah§an ve herhalde c;ah§ • 
naho vaziyetin devam ve tekerrliriine e- kanhklan kanncalar tarafmdan kopya 
sefle §ahid olabilecegimizi kaydettikten edilen bu ~ok dinamik ve mi.iteharrik 
ve milli birlige miiteveccih en ufak bir kiitlenin yegane noksan taraf1 sistemsiz 
hareketin derhal imha edilmesi temenni- bir say ve amele tabi olu§udur ... 
sini gene milli bir i§tiyak halinde ilave Sarki Anadolu koyiinde metodsuz ve 
eyledikten sonra arzederiz ki garbi A- fakat daimi bir ~ah§ma, bir didinme var
nadolunun i~lerini esash surette tetkik ve drr. Sehirli steak odasmda ko§e minderine 
bu itibarla ne§riyal yapan arkada§larla kurularak Cenabm bir tilmizi gibi ~aira· 
okurlarimtzm bir~ogunun ~arki Anadolu ne bir tahlille yagan kan tema§aya dal
koy ve koyliL:.i hakkmda tam ve sa bit fi- dtgl vakit koylii; sis, hmna, tipi, kar ve 
kirleri yoktur;l yagmur demeden miitemadiyen odun, ko-

Ne~ir hayahndaki vukuf, tecrlibe ve miir, her nevi hububat ve sair gtda mad
ihatah salahiyetile milli davalanmtzm deleri ta§tyarak §ehrin pazar yerine bir 
kuvvetli bir miidafii oldugunu filen isbat hareket ve bereket vermektedir. 

eden saym ba$muharririmiz Yunus Nadi; $arki Anadolunun bir kasaba mey -
dogu bolgesini milli genclige tamtmak ic;in danmda, Palunun zahire pazannda yiizii 
mii§ahhas ve realist hamlelerinden birka- ktpktrmlZl ve takriben bir metro seksen 
~m1 yapti. T am§maya kuvvetli bir zemin san tim boyundaki koylii Latifle konu~ -
ve zihniyet haZirlamakla beraber diger tum. 0 hem benim havai fanedilen sor
taraftan koyliiniin kalkmmas1 ~releri et- gu}anma cevab yeti§tiriyor ve hem de 
rafmda hlikumetin yen1 haZJrhklarda bu- paras1 ~ok akh az mii§teriyi ka~mnamak 
lunmast, beni not halinde hazulanmt§ bu ic;in zahire fiahm soranlara kar§thk ula§· 
roportaj serisini sunmaga tahrik etti. tmyordu. Cevab imal etmek ic;in icad 
Her hadise, her fikir hakkmda olgun ka- edilmi§ bir fabrika intizamile otomatik 
naatler edinen Cumhuriyet okurlanm hareketli Latif muhitini ihmal etmeden 
koy davasmda noksan kanaatlerle tazi- bana: 
be ve fikirlerini vuzuhsuzluk i~inde te~- -Benim gibi sade geyin, dedi, ata~a. 
vi§e imkan yoktu. Bu sebeble Anadolu- zobaya (soba) avrada (avrete) sokul -
muzun amuduf1karisi, milli hayatJmtzm rna. Sabah erkenden daga c;1k, kec;ilerin 
enerji kaynagt olan koy davast kar- kt§hk yapraklanm tavik listiinde «tavik, 
~ISinda §arki Anadolu koyliisiiniin ha - §arki Anadolu koyliisliniin kt§ kiP::; 1dtr. 
kiki durumunu umumi efkar muvacehe- Ormanhk mmtakalarda, sarp ar? ')k 
sinde ihmal elmege mahal verilemezdi. i§ goriir, fakat facialara sebeb ' 1 • 

Bir gazeteci merakile ve hi~bir zaman leride anlataca~m» koye getir ve bu mli
gazeteciligimi itiraf etmeden §arkt dola§- kemmel yorgunluktan sonra bak li§iir 
mt§ Ve koy!liJerJe ocak ba§mda bagda§ muslin';\ 

kurarak, kendisinden oldugumu anlatarak _ Zahiren c;ok mu, para ediyor mu? 
ve derd ortag1 olarak konu§mU§ ve her Vergiye, giyecege, yiyecege kafi geliyor 
cihetten biitlin hususiyetlerini tamyarak mu) dedim. 0 kar§Jdan gelen eski mii§· 
aziz okurlarm huzurlanna «;1kiyorum. terisi Alu§a iskambi) oyuncusu gibi bir 

( $ehlr ve 
Bir tank fabrikasi 

kuruyoruz 

Halic tersanesi de 
ihya ediliyor 

Biiyiik Millet Meclisinde biitc;e mii -
zalereleri esnasmda Milli Mlidafaa Ve
kili Kaztm Ozalp en modern harb vast -
talarmm dahi memleketimizde yaptlmast 
i<;in laz1m gelen tesisatm viicude getiri • 
lecegini mi.ijdelemi§ti. Bu miijdenin muh
telif sahalarda tahakkukunu c;ok vakit 
gec;meden gorliyoruz. 

Hiikumet, memleketimizde tank imali 
ic;in hamhklanm ikmal etmek lizeredir. 
Tank fabrikast kurulmast i<;in icab eden 
tesisat hlikumet emrine verilmi§tir. 

En miitekamil harb silahlarma laztm 
olan cepanenin de memlelcetimizde imali 
i<;in muazzam tesisat vlicude getiril • 
mi§tir. Bunun i<;in de Milli Miidafaa 
emrine tahsisat verilmi§tir. 

Milli Miidafaarun Halicde eski Va -
!ide kllagt mahallinde kuracag1 yeni ter
saneye aid hamhklara da ba§lanmi~hr. 
Evvela saharun oniindeki deniz temizlen
mi§ ve burada batml§ olan bir takun de
niz vas1talarile dubalar <;lkanlmt§hr. 
Simdi derinligi arurmak ic;in tarama ya
ptlmaktadu. 

Karadaki tesisatm ikmalinden son • 
ra dort denizalh gemimizin in§a i§ini ii
zerine almt§ olan Alman grupu burada 
iki denizalb gemisini k1zaga koyacakbr. 

Bursada odun, komiir 
goriinmez oldu 

Bursa (Hususi) - Orman kanununun 
tatbikahna bCl§lanmaSl iizerine §ehirde 
odun ve komiir sah~1 azalzm~trr. Maa • 
mafih ban a~1kgozler, depolanm odun 
ve komiirle doldurmu§ olmalarma rag • 
men bunu halktan saklarnaktadirlar. 
Evvelce kilosu 2 kuru~a alman komilrle 
gene kilosu 30 paraya sahlan odun fiat
larmda iki iic; misli yiikselme gori.ilmu~
tiir. <;ar§Ilarda yiiklerle odun, komiir 
gormiye alt~an balk, §irndi ilac; ic;in boy
le bir rnanzaraya degil, hatta tek bir 
yiike dahi rashyamamaktadrr. 

Bursa biiyiik bir yangin 
tehlikesi atlatb 

I 

Bursa 19 (Hususi) - Diin geceyan -
smdan sonra saat bir buc;ukta §ehrimiz
de bliyiik ve tehlikeli bir yangm oldu. 
<;1rapazan denilen ve hakikaten c;1ra gi
bi tutu§mlya miistaid keresteci dlikkan
larmdan ibaret olan <;ar§l mmtakaSln • 
da be§ diikkan birden alevler i~tinde kal
ch. itfaiyemiz iki dakikada yeti§erek a
te§in bu be§ dlikkandan ba§ka bir ta
rafa gec;mesine rnani oldu. 

Zab1ta tahkikatl ate§in hangi dlikkan
dan ~tlktigml heniiz meydana <;!karma -
ml§hr. <;iinkii, ate§ goriildugii zaman 
be§ diikkanm birden arkalan tutu§mU§ 
bulunmakta imi§. Maamafih tahkikat 
devam etmektedir. Bursa gene bir yan
gm tehlikesi atlatml§tlr. 

Y amanlar dagmda ~ocuklar 
i~in kamp 

tzmir (Hususi) - Bu sene, ytiz c;o • 
cuga miinhas1r olmak iizere Yarnanlar 
dagile Foc;a sahillerinde birer ~ocuk 
obas1 a~1lmas1 kararla§hnlml§ ve Maa
rif idaresile doktorlardan miirekkeb bir 
beyet tetkikahm yaptp bitirmi§tir. Bu
ralara, fakir, zay1f, bavaya ve gidaya 
muhtac c;ocuklar almacakhr. <;ocukla -
rm gtdalarl temin olunacakbr .. S1hhi -ye 
terbiyevi bir program tatbik edilecekttr. 
Foc;a obasma, banyoya muhtac olan ta
lebe verilecektir. 

Bir ilkbahar havas1 gibi mlitemadiyen goz i§areti verip sag elini gogsiinlin kal
tahavviile ugnyan kadim tarihten dog- be yakm lmmma basarak bir merhaba 
rna zarurl hususiyetleri ve bu hususiyet- dedikten- sonra benimle konu§maktan u - ~~-""""'.!~--------~~ 
lere tesir yapan gec;ici vak'alan bertaraf sane getirmi~ edasile cevablamaga ba~- ya a]d1rmadan ve bozmadan mmldand1: 
edersek ~arki ve garbi Anadolu koyllileri lad!: _ Bir kan§ boyu var, ti.irlli tiirlli hu· 
arasmda pek o kadar miitebariz olmtyan _ Cok §iikiir bu sene zahirem iyi, yu var. Hele bir bah. 0 da beni kandt
farklara ~ahid oluruz. Bu mlibayenetlerin ancak §ehirliler olmasa... racak, ulan kulak bu ka~mcJdtr. «Kulak 
haddizatmda bir hakikatin iki yiizli ol- Burada durdu ve akhna bir~ok §ey- istihdaf makammda kullamhr. Edah tah
dugunu, yani farklann asia degil te· ler gelmi~ oldugunu belirte k dikkat ke- kirdir» dedi. 
ferruata mliteallik bulundugunu ilave sildi ve tahrik edildiginin ~imdi farkmda Bizim pi§kinler krah en g~diklayicl 
etmek isterim. Miitecanis telakki edilen olarak hislerine dizgin vurmadan hiZh, kahkahalann<lan birini ibzal etti, obiir 
Anglo-Sakson ve Jermen-Siav Hklannda hlZh anlatmaga ba§ladl: koyliilerin c;uvallarma yana§h ve kafes-
bile asia miiteferri farklar goziikmekte - V lt'k ham, yavru ku•lar taharrisine devam 

- Zahiremiz var... ar, ama §e - • 
dir ki bu vaziyeti mevzuumuzun arzetti- etti. 
:7im hususi karakterine tatbik miimkiin- hirli alabildigine elimizden c;tkanyor, d'l' b' f' 1' . b 
" bankaya gi:itlirsek uzak, hem tahsildar Herglin ne~re 1 tr 1r tat tslesJ, orsa 
diir. d yerine kaim olacak en mlitevaz1 bir te§ek-

Bir de fa koyllide geyini§ fark1 vard1r. beklemiyor ki. Sehre geti~dik mi; kan I· kiil, alakas1 takdire §ayan bir belediyesi 
Bu t1pk1 Kng1zlarla Cagataylar geyini§i ran kandtrana. Birinci glin sahlamaymca olmtyan bu bavali pazarlannda ke§meke§ 
araslndakl. farklara benzer. Dt'lde lehre ikinci glin ~ehirli bizi mecbur ederek u - . k d' p l . ... devam edip gttme te tr. azar yer en 
farkl Vardlr. Bu llpkl bl·r Marst'!ya!J t'le cuz, pahah elimizden istedigi fiata ah • b d' -.:. h . h 1 k mah~erden ir niimune Jr . ...,e nn ve at-
bir Parislinin konu~ma farkma benzer. yor, satmasak geri gotiiremeyiz. Bek ese ta yurdun ebedi, miistahsil ve asil unsu-
yemek farkl Vardlr. MeselaA •• Eskl'•eht'r ardiye, belediye, han, ekmek ve !aire der- l k I I . d h b" 1 

~ ru o an oy ii pazar yer enn e ep oy e 
koyliisii koftesini etten yaplyorsll, Har • ken koye eli, avucu bo~ donecegiz. Hep himayesizdir. 
Put ko"y)u"su" etle karl•tk bulaurdan ve t'r]t' almak, klrpmak istiyorlar. A k .. h . I 11 

~ " .. c;1 goz ve mute ass1s stmsar ar e e -
kofte yapar, Sakarya koyllisii ekmegini Y akla~an Alu~ yeryiiziiniin en sera • rinde istihlatJ hi~ bir pahasma gitmekte-
koyiin kerpi~ veya ta~-tugla fmnmda pi • zad ve kalender bir insam olarak elini La- dir. Bu havali halkmm umumi ifadesi o
~irir, §ark koyliisii ya tanduda veya tife uzath ve biitlin konu~ma mliddetince Ian belediye memurlan da kendilerini 
sac; iizerinde ekmek yapar. fasi!astz musafahaya devam' etti: yurdun hayattar uzviyetine kar§l minta-

J apon adalannda Y ezu ahfadmm - Arpa olc;egine bir lira, bugdaya iki rafillah ayar edilmi§ hirer nizam miimes-
Mutso Hito inbliibmdan sonraki duru • lira, (bir olc;ek bu kasabada takriben 36 sili addederler. 
mile, Rus koyliisliniin Biiylik Petro ham- kilodur.) Sarki Anadoluda niifus kesafeti mem
lelerini takib eden kalkmmasile, karde§ Ote taraftan, insanlan gi.ildlirmek ic;in nun edici bir vaziyette olmamakla bera
Finlerin Sinelmamm doguran ve Finlan- yaratJim1~ olan biri yakla~tJ: ber sahibsiz toprak da yoktur, fakat sahibi 
diyanm koy davas1m halledici ehem- - Bin bereket bu fiat Halebde de bir hayali hamdan ve kazib bir sarabdan 
miyetli vekayiile koy davammn muka - yoktur. «Bu havalinin bir zamanlar ibarettir. Bu geni~ ve feyyaz topraklan 
yesesine imkan yoktur. Bir defa onlarda mahsul pazan Halebdi. Simcli yalmz i~Ietemiyecek miinferid ve kuvvet dlistu
medeni ve miitedeyyin hayata takaddlim ht yvan ihrac edilir.» Latif bu acabulucu- rundan azade kimselerdir. 

t Haberleri J 
istiyoruz I l 

Tramvaylar1n kapiiari 
kilidlenmemelidir 

Birkac;: giindenberi tramvay ara
balan hakkmda yeni bir emir ve
riimi§tir. T ramvay bilet~ilerinin tat
bikma memur edildikleri bu emir, 
§imdiye kadar sadece kapah duran 

1 
kaptlann, bundan sonra kilidli bu· 
lundurulmastdu. 

Bir~ok noktalardan mahzurlu o-
1 Ian bu emrin. medeni bir §ehrin me· 

deni sakinlerini kilidli parmakhkiar 
ic;ine kapatmak gibi i~timai ~irkin
Iiginden ba§ka, hallu stkmllya sok
rnast baktmmdan da llizumsuzlugu· 
na hi~ §liphe yoktur. 

T ramvay kaptlannm kiiidli bu
lundurulmast evvela, yolcunun ara
balara inip binmesini hemen hemen 
imkans1z bir hale koymu§tur. Bilet
~iler, bilet kesmekle me~gul olduk
lan ic;in, durak yerlerinde kilidli ka
ptlan a<;maga vakit bulamiyorlar ve 
tramvay arabalan, bekliyen yolcuyu 
buak1p yoluna devam ediyor. 

Tramvaym ic;inde bulunanlar j. 
c;in de vaziyet bunun aynidir. Bilet
c;i, i~erideki i§ini btrakip her durak 
yerinde kap1y1 a~1p kapamakla meJ· 
gu] olamtyacagma gore, i~erideki 
yolcular, istedikleri durak yerlerin
de inemiyoriar. 

Y olcunun inip binmesini, bilet~i
nin arzusuna vabeste btrakan bu lii
zumsuz tedbirlerin lagVI, tatbikm
dan daha faydah olacakhr. 

T ramvay arab alan, kendi istegi
mizle binip inecegimiz hirer nakil 
vas1tas1 ise, iizerimize kilid vurmak 
neden icab etmi~tir, bOyle degil de 
inip binmemizi biletc;i tanzim ede
cekse, tek biletc;inin hem bilet kes-
mesi, hem de yolculann inip binme-

1 sini tanzim etmesi maddeten imkan • 
1 sJZdtr. Nitekim birkac; giindenberi 

tramvaylara binip inmek bir i§ken
! ce ~eklini alm1~hr. 

Bu yanh§ kararin, hemen tashih 
edilmesini 

istiyoruz 

Kocasinin elinden kur
tulmak isterken sokaga 

dii,erek oldii 
Evvelki gece Beyoglunda Tarlaba -

§mda gene bir kadmm oliimile neticele • 
nen bir aile facias! olmu§tur. 

T arlaba~mda Altmbakkal sokagmda 
be§ numarah evde oturan Saimle kans1 
N ermin arasmda kavga ~1km1~, kavga 
gittikc;e biiyiimii§ ve bir arahk Saim bt
~agmt c;ekerek kariSimn iizerine hiicum 
etmi§tir. Evin li~i.incii katmda cereyan 
eden bu hadise esnasmda hiicuma maruz 
kaian Nermin pencere online dogru ka
c;arak kurtulmak istemi~tir. Fa kat nastlsa 
birdenbire cam kmlmt~ ve kadtflcagtz so
kaga hrhyarak beyin iistii yere dii§IDU§ 
ve sadmenin §iddetinden derhal ol -
mii§tlir. Saim yakalanmt§tlr. T ahkikat 
yap1lmaktad1r. 

Liselerde olgunluk imtihan1 
ba§hyor 

Liselerin olgunluk irntihanlan buglin 
ba~hyacakbr. Bu sene liselerden mezun 
olacak talebenin miktan ancak bu lmti
hanlarm yap1lmasmdan sonra belli ola
caktlr. 

Baz1 ingiliz 
diplomatlari 

Y aZJ istanbulda ge~ir
mege davet edildiler 
T ahmin edildigine gore fngiliz Hari • 

ciyesi erkamndan baZJlan yakm bir za -
manda §ehrimizi ziyaret edeceklerdir. 
Bu zevat, Ba~vekilimiz lsmet inonii tara
fmdan Londra seyahati esnasmda davet 
edilmi§lerdir. Ba~vekiiimiz lngiliz Hari
ciye erkanmt yaz1 glizel lstanbulda ge~ir
mege davet e~i§, onlar da bu daveti te
Jekklirle kabul etmi§lerdir. Y almz bu 
ziyaretin diinya siyasi vaziyetinin alaca· 
gt ~ekle gore gayrimuayyen bir zamanda 
yaptlacagml hat1rlatmt§lard1r. 

Va!i Muhiddin Ostlinda~ tarahndan 
Adada kiralanan Con Pa§a ko§kliniin 
bu misfirler emrine tahsis edilecegi anla
~tlmt~tJr. 

Uludagda yeni bir otel 
yap1hyor 

Bursa (Hususi) - Vilayet biitc;esine 
yeni korunu~ clan tahsisatla Uludagda 
yeni tesisat yaptmlm1ya ba~lanm1~tir. 
Denizden 1500 metro yiiksekte olan Ki
razhyaylaya yeni bir otel ve kazino ya
ptlmaktadtr. Bu otelin temeli birkac; glin 
ic;inde ablacak ve yaz sonunda otel bit
mi.§ olacakhr. Hususi Muhasebeye aid 
alan Uludagdaki eski otelin la~, yaz c;:ok 
ragbet gordugiinii ve ihtiyaca kafi gel
medigini nazan dikkate alan Vilayet, 
otelin geni~letilmesine karar vermi~tir. 
Otele yeni ve bliylik bir paviyon ilave 
edilmektedir. Bu suretle otelin istiab 
haddi artmlacakbr. Bu tadilata ve ilave 
olunacak klsmm in~asma ba~lanmu~t1r. 
Diger taraftan C. H. Partisinin sporcular 
i~in yaptlrdt~ Kayak evine yeni ilaveler 
ya pllacaktu. 

Safranboluda ev kiralar1 
pahablatti 

Safranbolu (Hususi) - Karabiikte 
balen memur ve miihendis paviyonla -
nnm ikmal edilememes~ yiiziinden Su -
mer Bank memurlannm bir ktsmile in
§aatla alakadar tngili.zler kasabanm 
Baglar ve Misalamilli mahallelerinde o
tumtaga ba§lamt~lardrr. Bu yiizden bu 
mahallelerdeki ev kiralan nisbet kabul 
etmiyecek derecede yiikselmi:jtir. Ge -
!;ell sene ayhg1 ~e§ liraya tutulan bir 
binanm bu sene Ingilizlere yetmi~ be~ 
liraya verilmesi kaza rnemurlarile pi -
ya.de alay siibaylanm dii§iinceye sev -
ketmi§tir. 

Bursada et fiatlari 
Bursa (Hususi) - Bursada et fiaf • 

larmm; diger §ehirlere ve hatta Bursamn 
kazalarma nisbet edilemiyecek kadar 
pahah oldugunu bildirmi§tim. Bu ne§ri
yallmtz lizerine burada et fiatlan indiril
mi~tir. Belediyemiz mezbaha resmi ola
ralc etin kilosundan 6 kuru§ almalcta ol • 
dugundan baztlan pahahhg1 buna atfe • 
diyorlardt. Halbuki diger §ehir ve kasa • 
balarda da bu fiat kadar resim ahndtgl
na gore pahahhk hie; de bundan ileri 
gelmiyordu. Simdi kasablar; koyunlan 
ucuz almaga ba~ladiklanndan bahset -
mektedirler. Fiatlar: Kuzu eti 45 kuru§, 
koyun eti de 50 kuru~a kadar inmi§tir. 
Gebzede bir h1rs1z yakaland1 

Gebze (Hususi) - Bir senedenberi fa
sllalarla mliteaddid h1rslzhklar yapan 
bir serseri son defa da Gebzenin Glizel
ler mahallesinden Nazmiyenin evine gi
rerek manto ve kadm e§yalan c;aldtktan 
sonra trenle ka~mak isterken takibine 
koyulan jandarmalar tarafmdan yaka -
lanml§tlr. Nihad ismindeki bu htrs1za 
yatakhk edenler tesbit edilmi~ olup ~im
diye kadar c;ald1g1 e§yalar da meydana 
~1kanlm1~trr. 
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Diin yapdan TiirkkufU imtihanlart 

16 gene A brovesi almaga muvaffak oldu 
" 

ispanyadaki muharib 
iki taraf 

JN.. lmanya ile 1 talyamn fspanY~ 
~ daki muharib iki taraftn k~al 

limanlannda bitaraf mmtaka 
tesisine muvafakatalerini almak i9n r 
p1lan mliracaatlere gelecek cevabd,JI .. a: 
beklemeksizin Londradaki ademi Jllll 

hale komitesine donmii§ olmalan A"ruP' 
sulhunu bliylik bir tehlikeden kurta~~~ 
ttr. <;unkii muharib iki taraf kolay ~od~ 
muvafakat cevabmt vermiyeceklen~. , 
garbh dort biiylik devlet arasmda mul' p 
hem ve sonu me~hul bir vaziyet uzall~ 
gidecekti. Bu esnada Leipzig . ~IJII ~ 
kruvazoriiniin ugradtgi taarruz g1bt ~ ri 
bir hadise A vrupadaki siyasi vaztYe 
alti.ist edecekti. 

lspanyadaki iki muharib tara fa ya~; 
ian mliracaat §imdiden uzun bir paza.

1
; .• 

kaplstm ac;h. Muharib iki taraftan JTll ~ 
yetperver saytlanmm ba§mda b~)ull'si 
General Fran co kendi hiikiunetinlll ~ 1 il 

ve ihtilalci saytlmaytp me§ru oldugiJll, 
ve binaenaleyh hukuku diivelde muhJ 
rib say1laniann her tiitlii hak ve saiahJ~ 
tinden istifadesinin tanmmasmt Lon r.a 
ya gonderdigi bir nota ile taleb etJllijtJf· 

Mumaileyh kendi idaresindeki !iJlla~ 
larda bitaraf mmtakalann tesis edilh~~
ic;in mliracaat edilmesini muharib bir du' 
kiimet oldugunun filen tamnmas1 ad e 
derek hukukan da muharib oldugUIIun 
tasdik edilmesini istemi§ oluyor. HukU : 
kan muharib oldugunun tanmmast Gek 
neral Franco'nun a<;tk denizlerde ablu 

3 

vazetmekte serbest ve salahiyettar olma' 
st gibi kendi hlikumetine biiyiik menfs. ' 
atler temin edecektir. 

Bahri tefevvuk mumaileyh taraflltda 
bulundugundan muhariblik hakkmJn t~; 
nmmasile ote'ki tara& denizden slkl bt 
muhasara altma aimasl ve muvasalaslll~ 
tamamile kesmesi i~in ortada bir min

1 

kalm1yacakhr. Simdiye kadar ftal)'~ 
Almanya ve Por.toekiz devletleri Gener 
Franco' nun hi.ikiimetini resmen tanJ11ll!' 
lar ve nezdine bliyiik el~iler gonderrni;[et 
dir. Bu sefirler kah Burgosta kih Sa 3' 

mancada ikamet ediyorlar. 
Bu ii<; devlet ayni zamanda evvelct 

merkezi Madridde iken burasmm s1k 1~ ' 
tmlmasJ iizerine Valensia'ya nakledeJI 
fspanya hiikiimetile alakay1 kesmi§lerdif• 
Oiger devletlerden bir haylisi heniiz al<l' 
kalanm kesmemi§lerse de ne Madriddt• 

ne de Valensia' da emniyet gormedik .' 
lerinden sefirlerini ispanya toprag1 h~dl' 
cinde ve hudud civannda Hendaye e 
tutmaktadtrlar. 

Sefirler burada~ yalmz Valensia hii l 
kumetile degil, suas1 dli§tlik~e Genera 
Franco hiikiunetile de temas ve miinase

1
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bette bulunuyorlar. Fakat Franco 1 

. 1 l ( e5' yap1lan mlinasebet ve muame e ere r , 
mi) admt vermiyorlar. Ticari i§lerde ill 
giitere Burgos ile resmi mahiyette miina' 
sebette bulunuyor. <;unkli Franco'nu: 
nezdine ticari J.TIUZakerelerde bulunlll3 

iizere bir resmi heyet gondermi§tir. O 
lspanyanm umum mesa.'has1 533.00 

k 'bell kilometre murabba1diT. Bundan ta n 
ii~e ikisini te§kil eden 346.000 kilometro 
murabbat General Franco'nun i§gal ~e 
idaresi altmdadu. lspanyanm umum pil' 
fusu 22 milyondur. Bunun yanstndall 
ziyadesi yani 13 milyonu General frafl' 
co'ya tabi bulunuyor. Mumaiieyh ge((eil 
temmuzun on yedisinde menfast bulun311 

Atlantik Okyanusundaki Madeyra ada ' 
larmda ihtilal hareketini ~tkarmt§ ve orj: 
dan 1spanyamn himayesi altmdaki §illl~. 1 

F asa ve oradan da lspanyamn Endii)Uf 

ktsmma gec;mi§ti. . 
0 zamandanberi 1spanyamn iic;te ikt' 

sini ve hatta amele yatagl Seville, Sare: 
gosse ve Vittarie gibi miihim merkez)er; 
ele ge~irrni§tir. Elindeki muharib ku~e' 
hic;bir zaman 600,000 ki§iyi gecmemi~ 
tir. $imdi de ceman 2300 kil~metro ttl : 
tan bir cephe lizerinde harbedtyor. Sar 
m1~ oldugu Bilbaonun sukutile 1spanY~' 
mn umumi ihracatmm yiizde yetmi§ be;

1
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h. b' ,_ .. e e 
ni temin eden en mii Im IT mer¥.eZini b 
gec;irmi§ bulunuyor. Bundan sonra hat 
cephesi Akdeniz maiiesine miinhasu k~' 
lacak ve Franco biitiin kuvvetile Madtl' 
din iizerine yiiklenecektir. General Frail~ 
co bu yaz harbi kat'i neticeye isal etine, 
istediginden hiikumetinin me§ru bir m11 

harib oldugunun ~imdiden tanmmastll' 
lngiltereden resmen istemi§tir. lngilter~: 
nin verecegi karar fspanya i§lerinde bll 
yiik bir degi§iklik yapacakttr. 

Bir Tiirkku~u talebesi u~u~ esnasmda F GAl' 
Multarrem ey%i TO rrllllfll 

Tiirk Ku§u !stanbul §Ubesinin Rami- §IImi§hr. 0 kadar ki imtihana giren 16 ------- - --- -·-""' 
deki tatbikat sahasmda diin ogleden ev- Turk Ku§u talebesinden 16 s1 da mu -
vel imtihanlar yaptlmt§tlr. Bu imtihan • vaffak olarak A brovesi almak iktidanm 
larda miitehasm mlimeyyiz olarak Turk gostermi~lerdir. 
Ku§u uc;u~ miitehassiSI Savni bulunmu§, Turk Ku~undaki imtihanlara bugiin 
Hava kurumu ve Tiirk Ku~u idare he- de devam edilecektir. Daha 16 gene im
yetleri erkam da imtiham takib etmi§ler- tihana girecektir. 
dir. Muvaffak olan gender fnonlindeki 

Diinkii imtihanlarda genclerimizin kampa giderek B ve C kurslarma devam 
miikemmel bir §ekilde yeti§tilderi anla • edeceklerdir. 

Cum h u ri yet 
NiisbasJ 5 kurustur. 
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CUMHURIYET 

lVIadridde bir suikasd 
te§kilib ortaya ~Ikanld1 

ingilterenin General Franco'nun muharib 
SifatJni tanimaga meyyal oldugu soyleniyor 

Paris 20 (A.A.) - Bilbaonun zap- I bulundugu hakikate daha miilayim go -
~ndan sonra Echo de Paris gazetesinde riinmektedir. 
flertinax §unlan yazmaktad1r: Muhabir, 16 haziranda ne§redilmi~ o-

«Bu hadisenin belki sevkulcey§ nok - Ian bir Alman tebliginde Leipzigin tor -
laslndan biiyiik bir ehemmiyeti yoktur ve pillenmi§ oldugu haberinin tekzib edilmi§ 
diger noktai nazarlardan biiyiik bir ehem- bulundugunu hatirlatmakta ve §U suali 
lniyeti haizdir. ;limdi F ranco'nun elinde sormaktad1r: 
1n~iltere ile ticari miibadelelerini takviye « 15 haziranda Leipzing' de hak1katen 
~ecek yeni bir endiistri ve maden mm- torpil isabet etmi§se kumandamn her§eyin 
lakas1 vard1r. ingiltere hiikiimeti bu nok- yolunda oldugunu ayni ak§am telgrafla 
1adan Franco'yu himaye edecektir. in- bildirmesi nas1l mtimkiin olur?» 

~liz kabinesi Fransa ile muatb1k kalarak Hiikiimelfilerin raporu 
ranco'nun muharib oldugunu tammaga Madrid 20 (A.A.) - Havas Ajan· 

~eyyaldir. F akat bu Franco hiikumeti • smm muhabiri bildiriyor: 
111n resmen tanmmas1 demek degildir. ~imalde ve Madrid cephesinde tek -
~?rna hiikiimeti F ranco'ya bu fJTSattan rar faaliyet ba§lami~hr. Carabanchel 
lsttfade ederek kontrol altmda bulunan c,ephesinde hiikumet k1t' alan asiler ic;in 
arazide reviama mtiracaat etmesini tav - hirer tarassud merkezi vazifesini goren 
siye etmi~tir.» baz1 binalan tahrib ederek 400 kadar 

Populaire gatezesi, Fransa hiikumeti - asiyi oldiirmii~ ve yaralaml§lardlr. 
~in F ranco'yu muharib olarak tamyaca· Cumhuriyetc;iler ileri hareketlerine de
~1nl iddia ile Humanite gazetesinin ten • vam ederek asilerin civarda tesis ettikleri 
kidlerine cevab vererek boyle bir mesele- mevzilere taarruz etmi§lerdir. 
nin hic;bir zaman mevzuu bahsolmadJgmJ lhtilalcilerin sevinci 
hzmaktadu. 

Madridde bir suikasd sebekesi Salamanka 20 (A.A.) - Bilbao'nun 
· elde edildiginin ilamndanberi, Burgos 

Ovila 20 (A.A.) - Valansiyadan I 
··• bayram gun eri ya§amaktadJr. Sivil ve 
j&renildigine gore Madridde htikumet a- ruhani makamat oniinde muazzam bir 
~eyhine bir suikasd te§kilatJ meydana <;I - ge~id resmi yapllm1~ ve bu gec;id resmine 

HAdise!er arastnda 

Bo, itikad1n iki tiirliisii 
fE5} ir gazetede sinema artisti 
(g) Norma Shearer'in bir alay 

bO§ itikada inand1g1m oku
dum: Karakedinin, lormizi rengin u
gursuzluguna, cuma giiniiniin, yeti
lin, eski e§yamn ugurluluguna hiik
metmek gibi §eyler. 

~arkh bir kocakan evhammm 
garbh bir gene kadmda bulunu§una 
hayret edenler §oyle di.i§i.ini.irler :~ark 
efsane, garb teknik diyand1r; ihtiyar
hk habra, genclik realite r;ag1 oldugu 
gibi. Zeki ve taptaze bir A vrupa kadi
mmn, ameli ve maddi bir ilem orta
smda, hergi.in bir zafere kotan tabiat 
bilgilerinin mi.ispet ve kat'i tesirlerine 
ragmen, batal farzedilen itikadlara 
hili inanmast nadir bir istisna olsa 
gerek. 

F akat bi.itiin garb, bot itikadlara, 
daha fazla degilse en az §ark kadar 
inamyor: Biiyii, fal, remil, ilmi ni.i
cum, ugur telikkisi gibi teyler, orada 
kendilerini pazara ~tkaracak arz Vall· 
talan, gazete, kiirsii, cemiyet V'e ga
yet kalabahk bir inamct siiriisii bulu
yorlar. 

~iinkii, diyebiliriz, ilmin Mechulii 
fethetmek ir;in athg1 her adtm, onun 
dibsizligini biraz daha iyi anlamaktan 
fazla hir;bir kiilli marifet kazandtrmt
yor. Sessizligi daha ~ok hissettiren 
hafif giiriiltiiler ve karanhgt daha r;ok 
belirten zaytf l§tklar gibi, ilmin kifa· 
yetsiz ilerleyi§i de me~hulden gelen 
vehimleri arttnyor. 

Bot itikadlara inanmak bOyle bir 
vehim olsa gerektir, fakat madde bil
gilerinin kor kandilile me~huliin dibi
ne kadar goriilebilecegine inanmak 
daha az bot bir itikad degildir. 

PEYAMI SAFA ardml~ ve birc;ok tevkifat yapJlmi§br. elli bin ki~iden fazla kimse i~tirak etmi§· 
Yeni Bask valisi ---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-.......,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tir. General Franco ve yeni Spanya §id- = 

Salamanca 20 (A.A.) - General detle alki§Ianmi§hT. 
F'ranco, Niguel Ganoza Delrieg'i ihti • Salamanka' da da muazzam tezahiirat 
~alcilerin kontrolu altmda bulunan Bask tertib olunmu§tur. General Franco'nun, 
avalisine sivil vali tayin etmi§tir. General Mola'nm, Almanyamn ve hal· 

T ekzib edilen bir haber yamn §ere fine ya§asm nidal an arasmda, 
Salamanka 20 (A.A.) fngiliz alay ba§kumandanhk sarayma kadar 

lllatbuatl, kadm ve c;ocuk nakleden bir gelerek orada dagJ!m1§hr. 
\>apurun, nasyonalistler arafmdan batml- Alman ga:zetelerinde ,iddedli 
d1g1na dair Satanderden ald1klan bir ne,riyat 
haberi ne§retmi§tir. Bu haber yaland1r. Berlin 20 (A.A.) _ Sabah gazete-

N asyonalistler gec;enlerde birkac; gemi Jeri, Leipzig kruvazoruniin hiicuma ug _ 
;nusadere etmi§lerdir. Filhakika bunlann ramasJ etrafmda biiyiik giiriiltii yapmak-
1~inde kadm ve c;ocuk ta§Jyan bir vapur ta devam etmektedir. 
da vard1. Fakat bu vapur bahnlmamJ~hr. Nasyonalist sosyalist partisinin na§iri 
Kadm ve c;ocuklar nasyonalist makamat efkan Volkischer Beobachter gazetesi 
iarafmdan fevkalade hiisnti muamele gor diyor ki: 

:nektedir. «Korsanlarla miizakereye girmekten 
llir Fransrz gazetesinin miitaleasr bir§ey c;1kmaz. Onlan tenkil etmek ve 

Paris 20 (A.A.) - Paris Midi ga- yoketmek lazJmdJr. Almanya, sarih bir 
~etesinin Berlin muhabiri, Berlin gaze - hareket beklemektedir. Biiyiik bahri dev
telerile Alman siyasi mehafilinin kiZlllann let s1fatile lngiltere soziinii soylemelidir. 
arhk miisamaha edilemiyecek olan tah • Diinya sulhunun menfaati baklmmdan, 
tiklerinden tekrar bahsetmek ic;in Leip - misal te§kil edecek bir surette hareket 
~igin torpillenmesi meselesini ele almi§ etmeli ve bu canilerden yeni hiicumlarda 
olduklanm yazmaktad1r. Ancak M. von bulunmak arzusunu gidermelidir. Kon • 
Neurath'm Londraya azimetinden evvel trolu yapmakta olan devletler, neticele
Almanlar tarafmdan yap1lmakta olan ri c;ok miihim olacak bir felaketi onlemek 
~eni~ bir diplomasi taarruzu kar~Jsmda iizere derhal harekete gec;melidir.» 

""'"""""""""""""""""'""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIflfiiJIIIJIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIfiiiiJifiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUnmnmuuuu•u""-

Mussolini 60,000 
kad1na hitab etti 

italyan imparatorlugu
bun ihyas1 i~in 6 senelik 
bir plan haZirlaniyor 
~oma 20 (A.A.) - Mussolini, Venedik 

taraymm balkonundan altrnl§ bin kadar 
t~§ist kadma hitaben a§akidaki nutku 
Soylemi§tir: 

«- Aile ocagmm muhaf1zlan olmah-
81tnz; ~ok ve kuvvetli olmalanm arzu 
~trnekte oldugumuz t;ocuklanmza ilk 
~ll.hbalan vermelisiniz. Onlara Roma fa· 
§ist terbiyesi verecek misiniz?. 

Gene ktzlardan, fa§ist kadmlardan, ktz 
talebeden ve koyli.i kadmlardan mi.irek
lteb dort grupa aynlmt§ olan ki.itlenin 
lllki§lan arasmda kuvvetli bir ceveh ni
<lasi yiikselmi~tir. Bu s1rada kadmlar 
l'nendillerini sallamak suretile tezahii -
tatta bulunuyorlardt. 

lmparatorlugun ihya plant 
~oma 20 (A.A.) - Italya !mparator· 

lugunun ihyas1 it;in yap1lan alb senelik 
lllan zannedildigine gore, pazartesi gii -
~ti naztrlar meclisine tevdi edilecektir. 

Ian muhtelif naf1a i§leri yaptlmasmJ 
<lerpi§ etmektedir. 

Pariste • amele • patron 
ihtilaf1 

l>aris 20 (A.A.) - Bina amelesi grev 
~aPillaYJ ve bu grevi beynelmilel sergi 
~ahasma da te§mil etmeyi kararla§tlrdi· 
l11lldan patronlar cemiyeti bu ameleye 
sah gi.ini.i i§ vermemeyi takarri.ir ettir -
l'ni§tir. 

:f ayyare ile diinya seyahati 
Londra 20 (A.A.) - Diinya turu 

~~Pmakta olan tayyareci Amali~~:erhard, 
h 1Trnanya saatile sa at 6 da Rangon' dan 
S a~eket etmi§tir. Hava iyi giderse Erhart, 
}l&on'a kadar fasJ!asiz u~mak niyetin· 
'~edir. 

Fransan1n mali 
kalk1nma projesi 

Parlamento ile .Ayan 
Meclisi arasinda ihtilaf 

devam ediyor 
Pa:is 20 (A.A.) - Parlamento, ayan -

d~ Jade edilen ve mall kalkmmaYJ te
mm etmek iizere hiikfunete tam salahi
yet veren kanun layihastm miizakere et
mek iizere saat 22 de toplamm§tlr. 

Mazbata muharriri Jamene Schmidt 
ayan meclisinin ogleden sonra 52 reye 
kar§I 238 reyle parlamentonun metnine 
~enze~iyen bir metin kabul etmi§ oldu
gunu soylemi§ ve parlamento maliye en
ciimeninin iki mi.istenkif ve 16 muhalif 
reye kar§t 26 reyle metinde 1srar etme
g.e karar vermi§ oldugunu ilave eymi§ -
tll'. 

Parlamentonun radikB.! - sosyalist 
grupu da bu celseden evvel toplanmi§· 
br. Grup reisi Campinchi arkada§larrru 
parlamentonun kabul ettigi ayan mec
lisininkine muhalif metin lehinde va -
ziyetlerini muhafaza etmege te§vik et -
mi§tir. Toplantrdan sonra radikal - sos
yalist meb'uslarm ekseriyetle ~ar§amba 
sabah1 verdikleri muvaf1k reyde 1srar 
edecekleri kanaati hasll olmu§tur. 

Ankarada bir gene havuzda 
yiizerken boguldu 

Ankara 20 (Telefonla) - Bugiin cKa
radeniz• havuzuna yiizmek it;in giren 
Ali :]=t1zanm 17 Y&§mdaki oglu Ticaret 
lisesi talebesinden Kani bogulmu§tur. 
Vak'ay1 etraftan goren Ahmed, 20 da
kikadanberi ~rknuyan ~ocugu merak e
derek suya atllml§ ve kendisini bay
gm bir halde karaya ~Jkarmt§tlr. 

Cocuk derhal Ni.imune hastanesine 
nakledilmi§, fakat bi.iti.in tedaviler neti
ce vermiyerek olmi.i§tiir. 

Sovyet tayyarecileri San 
F ransisco yolunda 

Moskova 20 (A.A.) -Ant 25 tay
yaresinden ~u haber almmJ~tlr: Bugiin 
Moskova saatile saat 7/20 de Kralic;e 
Charlotte adalan civannda Kanada sa· 
hillerini takib ediyoruz. Her §ey yolun

dadJr. -·- ,_ 

Alman diger haberler 
Oakland (A.A.) - Seettle radyosu 

saat 1/25 te Sovyet tayyarecilerinden 
bir haber alml§tlr. T ayyareciler ~imdi 
Vanconver adasmm ~imal noktasmm 
takriben elli mil garbmda bulunmak ~ 
tad1rlar. 

Washington 20 (A.A.) - Seettle 
radyo istasyonunun saat 12.05 te verdigi 
bir habere gore Sovyet tayyarecileri 
normal §ekilde yollanna devam etmek ~ 
tedirler. 

San Francisco 20 (A.A.) - Saat 
8/02 de Sovyet tayyarecilerinden bir 
telsiz almmJ§tlr, bunda tayyarelerin mev· 
kileri bildirilmiyor, yalmz uc;nnya devam 
etmekte olduklan haber veriliyordu. 

Saat 8,53 te alman diger bir telsizde 
tayyareciler, hava §artlannm Amerika is· 
tasyonlan tarafmdan ne§redilmesini isti
yorlardt. 

T ayyareciler, havamn fntmah ve karh 
oldugunu bildirmi§lerdir. 

ibni Sinan1n 900 
iincii yd1 
[Baqtaratz 1 fncl sahtjede] 

Sergiyi ziyaret 
Celseye bu konferanstan sonra yanm 

saatlik bir ara verilecektir. Bu esnada 
Turk T arihi T etkik ve Ara§tnma Kuru· 
munun btiytik alimin eserlerinden mii • 
rekkeb olarak tertib ettigi sergi gezile • 
cektir. 

fkinci celsede Bey.nelmilel TJ.b Tarihi 
Cemiyeti reisi profesor doktor Gomiu 
!bni Sinamn garb bbbma hizmetleri ve 
muhtelif lisanlara terciime edilmi§ olan 
eserleri hakkmda izahat verecektir. 

Profesor ismail Hakk1 hmirli 1bni 
Sinanm bugtin biitiin diinyaca ~ohreti 
olan felsefesini izah ettikten sonra dok· 
tor Perihan <;;ambel lbni Sinamn kadm 
ve ~ocuk hastahklan hakkmda ortaya 
koydugu esaslan te§rih edecektir. 

Son sozii Rasadhane Miidiirii Fa tin 
Gokmen soyliyerek lbni Sinay1 riyaziye 
ve hey' et cephesinden tetkik edecektir. 

Oniveraitede lbni Sina giinii 
Y ann 'Oniversitede lbni Sina gii11ii 

yap1lacak ve §ehrimize gelen ecnebi t1b 
tarihi alimleri soz soyliyeceklerdir. 
lbni Sina ifin Moskovada meraaim 

Moskova 20 (A.A.) - Sovyetler 
Birligi tlim Akademisi, lbni Sinamn olu· 
miini.in 900 iincii y1ldoniimii miinasebe
tile, 28 haziranda yap1lmak iizere bir 
miisamere tertib etmi§tir. Bu miisamere es· 
nasmda Pr. Y akubovski «lbni Sinanm 
ya§ad1g1 devir», Pr. Borisov <<Tib ve 
filozof ibni Sina)> hakkmda ve Pr. 
Bertels de «ibni Sina ve edebiyat» mev· 
zuu etrafmda hirer konferans verecek -
lerdir. 

iBNi SiN A --
Devirlerin fevkinde bir 
zeka ve gOz kama§ bran 

bir hakikat 
Onun Tiirk 
~iinkii ibni 

'imdi o 

gencligine ornek olmaslnl isteriz. 
Sinay1 halkeden mubarek kan 

gencligin damarlar1nda dola,Iyor 
Yazan : 1111. Turhan Tan 

Efsaneler bazan 
hakikat <;e§nisi ve -
rir. <;;unkii muhay -
yilelere uygun dii -
~er ve amlarm siiz
gecinden gec;e gec;e 
hayalseverler I<;m 
hakikat olur. Fa -
kat hakikatin efsa • 
nele§mesi nadirdir 
ve boyle bir degi -
§ikligin olabilmesi, 
bir hakikatin idraki 
sersemle§tirecek ka -
dar yiiksek bulun • 
masma baghd1r. 

ibni Sina i§te o 
yiiksek hakikatler • 
den biridir. Y almz 
devrinin degil, ken· 
dinden sonra gelen ibni 
devirlerin de fevkinde bir zeka ve bir irfan 
oldugu ic;in bir yandan goz kama§l!T!CI 
bir hakikat elarak kitabhanelerde, med
reselerde, alimler mahfilinde ya§ami§, bir 
yandan da amlarm kucagmda dola§an 
canh bir efsane olmu§tur. 

Onun hakikat taraf1 pek bariz olup ~u 
suretle tel his olunabilir: 

1 - Ttirkttir ve Tiirk oglu Ttirkttir. 
Hatta Ttirkltige nisbeti o kadar miisel -
sel ve mtispettir ki birbirini tamm1yan es
ki Tiirklerin herhangi bir kar§IIa§ma .vu
kuunda nefislerini tarif ic;in yedi gobek 
yukanya kadar babalanm, dedelerini 
saymalan an' anesine gore onun da ba • 
bas1, babasmm babas!, dedesinin babasJ 
ve onun babas1 da Tiirk olarak say1la -
bilir. 

2 - Dah1dir. Ciinkii daha on ya§m -
dayken <<kiic;iik bir alim» sayJlacak ka -
dar olgunla§mi§tl. Buharanm o devirde 
yiiksek bilginlerinden say1lan Babili Ab
dullah, dahi yavruya ders okutmak iize· 
re davet olundugu zaman onu kafaca 
pek dolgun bulmu§ ve on ya§mdaki §akir
dine hemen felsefe okutmaga ba§lami§tl. 
lbni Sinamn candan dostu olup bir~ok 
menkJbelerini tarihe nakletmi§ olan Ciir
canh Ebu Ubeyde bu vak1ay1 anlatuken: 
«0 minimini c;ocuk mantJkta hocasmdan 
daha kuvvetliydi» diyor. 

3 - Biiyiik bir hekimdir. Doktorlu -
ga taalluk eden eserlerinin hemen hepsi 
Avrupa lisanlarma terciime olunmu§ ve 
altJ yiiz y1l <<diisturiilamel» tutulmu§tur. 
Zaten §arktaki ilk §ohreti de hekimlik -
teki kemali ytiziinden ba§lar. Samano • 
gull arm dan N uh, biitiin hekimlerce alii· 
me mahkum tamlml§ken !bni Sina tara
fmdan s1hhate kavu§turuldu. Rey Emiri 
Mecdiiddevleyi oliimden kurtaran gene 
o oldu ve Hemedan hi.ikiimdan Semsiid
devle de ic;ine dii§mek iizere bulundugu 
mezardan ibni Sinamn hazakati sayesin· 
de tahtma dondii. Onun te§histe isa • 
betsizligi hemen hemen goriilmemi§ti. 
Davet olundugu hastanm yanma canh 
bir deva ve mutlak bir §ifa olarak girer -
di. 

Ruhi telkinlere ilk k1ymet veren he • 
kim, ibni Sinad1r denilebilir. Oliimle 
penc;ele~en Emir Semsiiddevlenin yamna 
birinci defa olarak girdigi vakit nabzm1 
tutmadan, gogsiinii dinlemeden ~oyle bir 
tel kinde bulunmu§tU: 

«- Allah, allah, bu ne hal, padi§a • 
h1m L Size §U kuvvetli bed en, §U sag lam 
kafa ile yataga dti~mek yakl§Ir m1 L Bir 
tebessiimiiniize canlarm1 feda eden ca • 
riyeleriniz ovtintip dursun, bin ac;gozliiyi.i 
doyuran muhte§em soframzda yeriniz 
bo§ kalsm, ah1rlarmiZdaki kuheylanlar 
hasretinizi ~ekip meliil melul ki§nesin. 
lbadullahm i~i goriilmesin, stiriinsiin. Siz, 
hie; yoktan inleyin, eriyin. Boyle §ey ol -
maz padi§ah1m. Hemen iyi olmaliSimz, 
kalkmahsmiZ.» 

Dahi hekimin kimyaca da birc;ok ke • 
§ifleri vardn. Kimyaya aid umumi bilgi
ler arasma kan§an bu ac;1k ve miispet bu
lu§lann fenni tekamtil bakimmdan pek 
biiyiik k1ymet ta§Jd1klanm heniiz otuz y!l 
once olmii§ olan me~hur alim ve kimya
ger Marcelin Berthelot' da teslim ve ilan 
etmi~tir. 

4 - lbni Sina, biiyiik bir filozoftur. 
«Elhikmetii§§arkiyye» adh eserinde tut -
tugu felsefi yolu izah ve «Sifa» smm ba
§mda da o eserin okunmasmi tavsiye eder. 
Ruhu ve hayah kendine mahsus bir go
rii~le tahlil etmi~ ve htikiimlerini asulara 
begendirmi§tir. 

5 - ibni Sina, li
san alimidir. Arabca· 
y1 Arab edibleri ve 
farisiyi lran giizide
leri kadar bilirdi. Ev
velce lisan ilmile pek 
me§gul degildi. Ebu 
Mansuriilezheri ad· 
h bir di! aliminin da· 
hi Tiirke bir giin: 
«Mevlana, felsefe • 
deki kemaliniz, ya -
rin de agyann da 
mtisellemiyse de Iii • 
gat fenninde cenab1 • 
mza irademiz teslim 
olunamaz» demesi i.i
zerine kiZdJ, tam iic; 
yll Arab dilile ug
ra§tl, sonunda « T ez· 

Sina hibiilluge» yi kale· 
me ald1 ve eserini Ebu Mansura gostere
rek: «Arhk lug ate de miidahalemizi 
tasvib buyurursunuz» dedi. F arisi dili 
hakkmda da «Dani§name» yi yazm1~tJ. 

6 - Biiyiik bir riyaziyecidir. Isfahan
da Emir Alaiiddevlenin emrile bir ra -
sadhane kurdu, o devre kadar e§leri go
riilmemi§ aletler yaptl, sekiz Yil rasadla 
ugra§h. Bugiin ne o rasadhane, ne o a • 
letler var. Lakin dahi riyaziyecinin Ki -
tabiilersadi Oksford kiitiibhanesi ba§ta 
olmak iizere birc;ok ilim miiesseselerini 
siisliiyor. 

7 - Az ya§amJ§, c;ok eser b1rakm1§ -
hr. Biiyiik, kii~iik yiiz elliden fazla ese· 
ri vard1r. Adm1 ta§Jyan ilk kitab «Mec -
mu» ve o §erefi kazanan son eseri «l§a • 
rat» hr. 

*** lbni Sinanin amlan hayrete dii§uren 
<<hakikat» ini ~oylece icmal ettik. Bu ha
kikatin tafsili amlara sigmad1g1 gibi 
cildlere de SJgmaz. Onun ic;in sozii uzat
mlyarak obiir bahse, dahi Tiirkiin efsa
nevi cephesine gec;iyoruz. 

Bu cephenin ilk hattmda lbni Sina -
mn Arab ve Acero olarak tamlmasi ge
lir. Buharamn ta~1 ve toprag1 tamamile 
Tiirk olan bir koyiinde, Tiirk oglu bir 
baba ve Tiirk klZI bir anadan dogmu§, 
yedi gobege kadar Ttirkliigii meydanda 
bulunmu§ olan bir adama arabca yazd1g1 
ic;in Arab, farisi bildigi i~in Acem de • 
mek, hakikati efsane yapmaktan ba§ka 
bir§ey degildir. Y akm tarihte bile Ttirk
lerin arabca ve farsc;a kullandJklanm go
riiyoruz. Mesela Yavuz Sultan Selimin 
tiirkc;e §iirleri gayet azd1r, farisi manzu
meleri divan doldurmaktadu. Ebtisstiud
lar, ibni Kemaller ve daha yiizlerce Os
manh alimler arabca eserler kaleme al • 
mi§Iardlr. 

Demek ki bu iddia, bir efsane yarat -
maktan ba§ka bir k1ymet ta§Jmaz. F akat 
Y ahudiler de lbni Sinay:I kendi millet -
ta§lanndan saymaga yeltenmekten geri 
kalmlyorlar. Arablar, garbda Aben Es
ra ve §arkta 1bni Azra diye me§hur olan 
Y ahudj aJimini • bir klSim eserJerini a • 
rabca yazd1gmdan dolaYJ • kendilerine 
maletmedikleri ve frenkler Avicebron 
diye tamd1klan Y ahudi 1bni Cebrola 
Arab demedikleri hal de Y ahudilerin ib
ni Sinay1 kendilerinden saymak iseteme· 
Jeri, dedigimiz gibi, onun yiiksek hakika· 
tini efsanele§tirmek meylinden ileri geli
yor. Y oksa dahi Tiirkiin garbda Evi • 
cenne diye amlmast Y ahudilerin boyle 
bir vehme kap!lmalarma sebeb te§kil et· 
mezdi. lbni Rii§d de frenklerce Aver • 
roes diye amlmaktadJr. y ahudiler ned en 
o biiyuk islam alimini dahi Musevi yap
mJyorlar? .• Ciinkii lbni Sina, c;ok fazla 
goz kama§hTmJ§hr, muhayyileleri heye
cana dii§iirmii§tiir. 

Biz, kan ve yurd bak1mmdan lama • 
mile Tiirk olan lbni Sinanm dehasma ve 
inamlm1yacak kadar derin olan irfamna 
hayranhktan dogan bu efsanemsi iddia • 
lann, kanaatlerin bir ha§ka ttirliisiinii 
§ark masallannda da gori.iyoruz. !bni Si
na, amlardanberi dillerde gezen, yazii1 
halk hikayelerine mevzu te§kil eden bu 
masallara gore gaibden haber verir, yer
altmdaki hazineleri efsunla meydana ~~
kam, perileri ve cinleri hizmetinde kul • 
lamr, «tayy:I mekan» eder, kahbdan ka
hba girer! .. 

Onu, Tiirkliikten ay1rmak istiyenlerin 
icldialan da i§te bu masallar kadar dog • 
rudur. Hakikati bir kere daha soylemek 
laz1msa tekrar edelim: lbni Sina, Tiirk-

.J 

Yugoslavyanm 
gene hiikiimdari 

Kral Pierre orta tah· 
silini ikmal etti 

S. M. Kral Pierre 

Belgrad 20 (A.A.) - Kral Ikinci Pi • 
erre'in ders senesinin sonu olmak mii
naseb~tile Dedinje saraymda merasim 
yaptlmt~hr. Bu merasimde Kraldan b!l§
ka, Val ide Krali~e Marie, N aibi hiikii -
met Prens Paul, diger naibler ve sair 
zevat hazrr bulunmu§tur. Miirebbisi, Ma 
jestenin bi.itiin derslerden ve hath ha • 
reketten pek iyi derece alrni§ oldugunu 
ve binaenaleyh §ifahi imtihai).a tabi tu
tulrniyacagml bey an etmi§tir. Krahn 
miirebbisi, miiteak1ben k1sa bir hitabe 
irad ederek muallimleri namma Krall 
tebrik etmi§ ve bundan sonraki tahsilin
de sarfetmesi Iaztm gelen mesaiyi kay
deylemi§tir. 

Miitealaben Valide Kralic;e Marie, 
Naibi hiikfunet Prens Paul ve sair zevat 
Krall tebrik etmi.§lerdir. 

Kii~iik Antant1n 
toplantiSI ve Fransa 
Ne,redilen teblig Pariste 
memnuniyet uyand1rd1 

Belgrad 20 (A.A.) - Paris muha
birinden ald1ii malfunata istinaden 
Pravda gazetesi, Kiic;iik hilafm hiiku -
met §eflerinin Tuna iizerindeki miilaka· 
tma dair ne§redilen nihai tebligin Fran ~ 
s1z efkan umumiyesinde miisaid akisler 
buakm1~ oldugunu kaydetmektedir. 

Gazeteler bu hususta uzun tefsirlerde 
bulunarak tebligin Frans1z diplomasi 
mahfillerinde memnuniyetle kar§Ilandigl· 
m yazmakta ve bilhassa Kiic;iik 1tilafm 
Milletler Cemiyetine sad1k kald1~ ve 
Cemiyetin kuvvetlenmesini istihdaf etmi· 
yen paktta yap1lacak herhangi bir de· 
gi§iklige miisaade etmiyecegi ':lakkmdaki 
kiSimlann pek mtisaid bir inhba b1raktJ· 
gm1 kaydetmektedirler. 
Avusturya meseleleri hakkrnda 

Yugoslavlartn likri 
Belgrad 20 (A.A.) - Avusturya• 

mn dahili ve harici vaziyetine tahsis et • 
tigi bir makalede Pravda gazetesi ezctim· 
le §Oyle yazmaktad1r: 

«Avusturyanm vaziyeti ne taraftan 
bak1hrsa bahlsm kolay degildir. Avus
turyamn uzun seneler Almanya ve ltal· 
ya ile te§riki mesai etmesi kiic;iik devlet • 
lerin siyasi ve manevi istiklallerini muha· 
faza edebilmeleri ic;in dunnadan gayret 
sarfetmeleri llizlm gddigini bugiin bir 
kere daha ispat etmektedir. Kendi siya· 
setile Macaristamn siyaseti arasmda bir 
muvazene temin edemiyen Avusturya 
garb devletlerile mevcud miinasebetlerini 
degi§tirmek mecburiyetinde kalm1~tir. 

Hariciye N azm Schmidt'le yak1n me· 
sai arkada~I Schuschnigg'in lngiltere ve 
FransaYJ ziyaretleri Avusturyamn garb 
devletlerine donmek ic;in athg1 ilk ad1m • 
lard1r. Ba§vekil Chuschnigg basiretkara• 
ne bir harici siyaset takib etmek suretile 
dahili vaziyetleri takviye etmek ve bu ru~ 
retle biitiin kan§Jk meseleleri halletmek 
karanm vermi§tir. Habsburglar mesele • 
sile Anschluss meselesini dahi Ba§vekil 
kendi kanaatine gore ve kuvvetli kom§U• 
lanmn tesiri altmda kalmadan halletme
ge karar vermi§tir.» 

Pariste iki casus miittehemi 
beraet etti 

Paris 20 (A.A.) - Askeri mahkeme, 
casuslukla miittehem iki Rus miiltecisi
nin muhakemesini bitirmi~ ve ekseriyeti 
mutlaka ile bunlan beraet ettirmi§tir. 
Muhakeme hafi cereyan eylemi§tir. 

liigiin yiizsuyu say1lan dahilerdendir ve 
Farabi kadar Turktiir. llim tarihi ve bii
ttin be§eriyet onunla iftihar eder. Fakat 
biz, yalmz iftiharla iktifa etmeyiz, onun 
Tiirk gencligine i:irnek olmasmi da iste· 
riz. (:iinku ibni Sinay1 halkeden muba· 
rek kan §imdi o gencligin damarlannJa 
dola§Jyor. 

M. TURHAN TAN 
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hikAye tiyar ara aci Tiirk ~i~ek~iligi tarihine 

~~======== Lucie Delarue • Mardrus'ten fl D · .. b" iik' T" k AI' • atr U!r eser, ve uy ur a tmt 
Burnunun kac; ya§mdanberi ahu ko • dtgl ic;in, ev sahibi onu hastaneye gi:itur- Katib {:elebinin hayatma aid !rOk 

kusuna ah§tk oldugunu bilmiyordu. Fa- du. Ba§hekim muayeneden sonra: ktymetli bir kayid 
kat hayatmm en mes'ud ytllanm §atoda, - Ameliyat.. .. F akat evvela §U rec;e-
atlann pe§inde gec;irdigini si:iylerdi. Ba- teyi yaptmn~z. sekiz gun sonra da gelir- - 1 -
bast vaktile §atoda arabacthk yaparken siniz, dedi. Ihtiyann cebinde yalmz yuz Risalei Lale 

h b f 
Yazan: Ahmed Kamil 

onu ic;bir zaman yamndan aytrmamt§h. yirmi e§ rank vardt. Doksan iict frank 
Hautlevain ailesi .:ski zaman debde- vererek Laval'la [•atonun bulundugv u ye- (

13X 20 biiyiiklii!tiinde <2ll varak. tinlver-' site kiitiibhanesi, tiirk~e yazmalar, numa-
besile ya§tyordu. Paristen §atoya mar - re] kadar iic;iincii mevki bir bilet aldt. ra: 2707. 

tm sonunda gelir, kanunusani aymda di:i- Laval'da otokara hindi. F ena halde Ahmed Kamil bu risaleyi Birinci Mah
nerlerdi. ~atoda herkes mes'uddu. Bu bi:ibrekleri agnd1gmdan yaya yiiruyemi - mud zamanmda Mustafa Pa~amn sada
toprakta, bu muhitte biiyiiyen F ranc;ois yordu. Y olda manzaralara baktyordu. reti devrinde kaleme alml§tlr. Evvela 
da babas1 gibi saadet i~inde ya§aytp i:iy- Hic;bir §ey degi§memi§ti. Ialeyi tarif ve metheder. Sonra §Ohre -
le olecegini zannediyordu. Otuz ya§m - F ranc;ois, §atoyu btrakhgl gibi hula • tinin sebebini anlatlr: Hiidai Mahmud 
dayken ~atodaki oda hizmetcrilerinden cag1m timid ediyor ve kalbi §iddetle ~tar- Efendinin bir miiridi Iale merakliSldir, 
birisile evlendi. Kendisi ve atlan kadar p1yordu. Olmeden evvel §atoyu bir kere Bu miiridin tesirile Mahmud Efendi de 

d I 
~erak salar. Nihayet bu merak biitiin 

e i olan iki oglile pek fazla ogunurdii. daha ziyaret etmek istiyordu. Hatta yal- I 
t stanbul halkma sirayet eder. U~iincii 

0 muhitin en iyi ve en yakt~tkh arabac1- mz ah1rlan gorse bile kafiydi. §le o za- Ahmedin de lale dii§kiinii bir adam 0 _ 

s1yd1. Hatta bu baktmdan babasm1 bile man: lu§U bir cLale devri. nin dogmasma se
gec;tigini soylerlerdi. - Ben eski arabac1y1m I diye bagt • beb olur. 1730 ihtilali U~iincii Ahmed 

llk biiyiik ye'si kammt kaybetmek ol- racakh. saltanabm YJ.kar. Sadabad kas1rlanm 
du. Bu matemden kendisini kurtarah c;ok Kapmm online gelince §atonun ho§ yerle bir eder; fakat lale merakmm o
gec;memi§ti ki ba~ka bir kederle kar§tla§· oldugunu anladt. Boyle olmasx Fran - niine ge~emez. Birinci Mahmud zama • 
t1. Ilk petrol arabalan cttkmca, alay ede- c;ois'yt c;ok sevindirdi. Ci.inki.i ic;erisini nmda da lale giizide bir ~ic;ek olarak iti
rek kahkahalarla giilmu§tii. F akat Haut- serbestc;e gezebilecekti. Bah~teye kolay • na ile yeti§tirilir. Yeni bir <;e§id elde" 
levain Kontunun otomobi; almaga karar ca girmenin usuliini.i biliyordu. Heye • etmek, ona zarifane bir ad koymak he
verdigi gUn Fran~tois ahm terketmek candan mestolmu§tu. Hatta kendisinde yecanh ve tath bir me§gale te§kil eder. 

b 
. . d k ld B b azc;ok kuvvet hissetmegv e ba•lamt•tJ. A • Bu maksadla, Ahmed Kiimil, risalesinin 

mec unyetm e a 1. irer irer atlar • • sonuna liile merakhlarma bir kolayhk 
gozden kayboldular. Yalmz bir tanesini yagml bah~tenin yumu§ak otlan iizerine olmak iizere 558 ismi ihtiva eden alfa· 
binek atJ diye sakladJlar. Ahm garaja basar basmaz ilk i§i §atoyu ba§tan tuna- betik bir cetvel ilave etmi§tir. 
tahvil etmek ce!aretini, her nedense gos- ga kadar siizmek oldu. Bina daha bus - _ 2 _ 
terememi§lerdi. F ranc;ois, artJk kaptc! ol- biitiin harab olmamakla beraber duvar- Tezkirei $iikUfeciyan 
mu~tu. ((:iinku ~for olmak istememi§ - lar binbir yaban otlarile kaplanmt§tl. Yazan: Rii~tiizade Remzi 
ti). Onun goziinde ahudaki atSJZ ara - Cec;mi~ gunlerin hattrasile gi:izleri ya- tinlverslte kiitiibhanesl, tiirk~e yazma. -
balar kadar guliinc bir§ey yoktu. Hele §ardJ. Sonra eski odasma dogru yiirudii. Iar, numara: 2760. 

Ahu kaptsmx kapah gordiikc;e boyuna Zaten bu kiic;iik seyahatin en ac1 nokta- - 3 -
ic;ini ~ekiyordu. (:ocuklan ise sabah ak· s1 da buras1yd1. Ahmn online gelince ,Tezkirei $iikfrfeciyan 
§am, hie; durmadan motorden, benzin • gayriihtiyari bir hareketle §apkas1m c;x • Yazan: $ehremini camii hatibi 
den bahsediyorlardt. Zaten biitiin §ato kard1. Bir an, c;ocuklugunu, gencligini, Ubeydullah 
halkt otomobil sevdasma du§mii§tu. atlann ki§nemesini, pml pml parhyan 0 2X 19> buyiikliigiinde (76) varak. ttn1-

k I b b l d) 
versite kiitiibhanesi, tiirk~e yazma.lar, nu-

Franc;ois'mn iki oglu da makinist o • O§Um an, a asmt, eva anm, niha • mara: 2760. (Bundan evvelki eserle ayn1 
larak Pariste yerle~tiler. ~atoya artxk es- yet kendisini [yani civann en yakJ§tkh clldde>. 
ki ragbet kalmamJ§tl. Eskiden dokuz ay arabaclS!m] hatuladt. Agacdan birkac; Bieri 1110 y1lmda yazllmt~ olan bu e
oturulan bu yerde, §imdi ancak iki ay tane solmu§ yaprak dii§tii. Franc;ois ba • ser, ihtiva ettigi r;ok luymetli bir kaytd 
kahmyordu. Kont oldukten sonra. oglile §IDI kaldmnca, kocaman c;mar agacmm miinasebetile bilhassa §ayanl dikkattir. 
Amerikah kansJ, §atoyu asri konforla da kurumu§ oldugunu gordii. Her~ey bit- $imdiye kadar tarih~ilerimizin goziin
aiislediler. Ak§amlan, spor otomobilleri· mi~ti. Eski giinler kat'iyyen geri gele - den kac;mi~ oldugunu gorerek, bu kly -

d. H tt 1 h 1 b'l metli satlrlarx ne"rederken bUyiik bir 
le gezmegv e rtktyorlardx. Harb, Fran • mez !..... a a on ann ahra an I e '$ 

'Y d k Jk 1 d heyecan duyuyorum. 
rois'mn gu"nden giine azalan •aadett'ru' h1'- orta an a rna 1Y 1· c 'Y ~ r v k l ..,ehremini camii hatibi Ubeydullah, 
ere indirdi. Kontun ve iki oglunun olumii y!Dar agacmm uru da I oniinde ~e- uzun zaman ~ic;ek~ilik ettikten sonra 
kendisini hayattan biisbiitiin nefret et • nesini kaldlrarak kii~tiik bir hesab yap • me§hur gi~ek~iler ve gigek merakhlan 
tirdi. Hautlevain ailesi c;ok fena bir va- hktan sonra, yava§c;aclk kxrmJZI ku~agml hakkmda bu tezkereyi viicude getirmi~-
ziyete dii§ru ve ~a to sahld1. c;i:izdii: ve... tir. Universite kiitiibhanesindeki bu niis-

Fran~tois, zavalh ihtiyar, arhk Asni- Cmar agacmm en alc;ak dahnda sal- ha, pek miifassal olan ashrnn bir hula-
eres'deki kii~tiik odasmda, tek ba~ma 0 _ lanan arabac1yt arhk hic;bir yolcu rahat· sas1 imi~. Ashmn, yahud aslmm ayni o
liimiinu bekliyordu. Mazi hayalinde tat- SIZ edemiyecekti. Belki bir gun tesadii • Ian dilter bir kopyasmm nerede bulun
h bir riiya gibi kalmx•h. Duvardaki, kxs· fen, me~hul iskeleti gorecekler ve dokii- dugunu §imdilik bilmiyorum. Bu tezke-

' len elbisesinin ceb'nde c; k d kl d" rede 1110 tarihine kadar 202 isim yazt• 
men silinmi~ fotograflara bak1yor: en son .. b'l · · 

1 
bn 

1 
Jar 

1 
an ° · hd1r. Ve alfabetik tertib edilmi" olan 

ktrbacJ.!e, uguv r dt'ye •akladtm at naltnl DU§ I etmm esranm ir tiir ii ~tozemeyip, '$ ~ o· b. .. " hk'k ] 1 bu isimlerin arasmda Ebiissiiud Efen -
elm. de evt'r

1
·p reVJ'n'yordu. Ir suru ta 1 at a gazete siitun anm dol-

'Y d kl diden ba§hyarak kimler yoktur ki!.. Fa-

F 
. b uraca ar... k t b ranc;ots, ir giin agvtr surette hasta • a en yalmz bir isim iizerinde duru-<;evlren: 

Iandt. Kendine bakacak kimsesi olma • SENIHA DINO yorum: Hact Halife, Katib <;elebi. .. 
Bizim Katib <;elebi, Avrupahlarm da 

Hacx Halifeden boznu olarak Hac1 Kal-

BursaJdar izmir sergi·s· hazirlaniyor fa dedikleri Mustafa Efendi, Ke~fiizzil-Ine mill admdaki muazzam eserile bibliyog-
rafya bilgisinin temelini atan biiyUk bir 
miiverrih, biiyiik bir cografyac1, biiyiik 
bir riyaziyeci, bir hekim, bir heyet ali
mi ve biiyiik bir Tiirk miitefekkiridir. 
Fakat biitiin biiyiik san'atMrlanmxz ve 
alimlerimiz gibi, hayati hakkmda en ge
ni§ malumatx gene kendisi veren Katib 
<;elebinin c>liim tarihine tesadiif edile
miyordu. Onun haklunda Muallimler 
Mecmuasmda uzun bir etiid ne§retmi§ 
olan muallim Cevdet, bu makaleler sil
silesine chicri 1070 YJ,hna dogru vefat 
eden Katib <;elebh · diye ba§hyor. Os -
manh miiellifleri, muharriri Bursah Ta
hir de biiyiik alimin terciimei halini ya
zarken Katib <;elebinin bir eserinin so
nuna kaydettigi kendi satxrlanm nak -
letmekle iktifa ediyor. 

Ge(;en seneki lzmir sergisinde Bursa paviyonlanndan biri 

Bursa (Hususi muhabirimizden) - z1rlamak i~in hepsini bu mesaiye i§ti _ 
Bu seneki !zmir sergisine Bursa gok rake davet etmi§tir. Bu meyanda bil • 
geni§ mikyasta ~tirak etmiye haz1rlan- hassa yalmz dagc1hk ir;in de bir ko§e a
maktadlr. Ge~en seneki sergide Bursa y1rmt§tlr. Ticaret Odast aynca 930 dan 
11 paviyon i§gal etmi~ti. Bu sene mtis- itibaren Bursa mahsulatmm ve sanayii
terek Ticaret Odalan paviyonunda~n nin inki~af seyrini grafiklerle canlandt
ba§ka kollektif mahiyette biitiin Bursa racaktxr. 
m~ulat,. masnuat ve mahsuliitt te§hir 
edllecektrr. Bursadaki biiyiik miiessese
lerden ve fabrikalardan bir k1sm1 §ah
san ayr1 ayn sergide yer ~gal etmege 
karar vermi~ ve haz1rlanm1ya ba§laml§ 
bulunduklan gibi bir~oklan da Ticaret 
OdamiZa e§ya vermek suretile firmala
nm 1zmir sergisinde te§hir edeceklerdir. 
<;iinkii, ge~en sene sergide te~hir edilen 
Bursa mamulatmdan bazlart, bUtiin bir 
sene memleketin her tarafmdan mUte
mad~ sipari§ler kar§ISmda kalmi§hr. 
Yam, balk bunun faydasmx tamamen 
kavr~ml§t~r. Mesela, ge~en sene sergide 
Kadn Erkmdemir isminde bir usta, Bur
sada yapb~ hamur yugurma makine -
lerini Bursa paviyonunda te§hir etmi~ti. 
Bu usta, kendisi i~in bu te§hirin c;ok ka
zanch oldugunu soyliiyor. Binaenaleyh 
sergilerin muhassenab ~u kiigiik mi -
salle de anla~xhyor. 

Muhtelif san'atlann merkezi olan 
Bursamn :i:zmir sergisine geni~ mikyas
ta i§tiraki de ~iiphesiz kendi Iehine bir 
hareket olacaktrr. Bu sene sergide Bur
sanm bir yeniligi goze c;arpacakbr. 

_Turizm propagandaSI... Bunun ic;in 
T1caret Odas1 biitiin te§ekkiillere ve mU
esseselere ba§vurarak BursaYJ. tad1t • 
mak bakxmmdan ay1rdtg1 ko~eleri ha -

Ailemi ar1yorum 
Bundan 13 - 14 

sene evvel ailem 
beni Kag1dhanede -
ki <;aghyan mekte
bine vermi§ti. Haf
ta tatilimde geldik
leri zaman bilmi -
yorum neye iza -
feten beni Mustafa, 
Osman, Nuri, $iik
rii diye bu dart is
mi soyliyerek ara -
ttrlard1. Bir sene Mustafa 
ailemin haberi olmaks1zm mektebin 
Validebagma nakletmesi, burada da bir 
sene kald1ktan sonra :i:zmirde ba~ka 

' mektebe gonderilmemiz, bir miiddet 
sonra tekrar istanbula naklolunmamtz 
yiiziinden ailemden ayn dii~tiim. 

Uzun miiddettenberi !stanbulday1m. 
Babamm ismi Osman, annemin Nuriyc, 
iki agabeyim olup isimlerini habrhya -
m1yorum. 

Kendilerinin ve yahut bu §ah1slar1 
tamyanlarm Be§ikta§ta ~ehir bando -
sunda 1228 Mustafaya miiracaat etme -
leri rica olunur. 

!ki cildlik Fezlikesinin muhtelif yerle
rinde de gencligine ve c;ocukluguna dair 
ufak tefek hahralar kaydeden Katib 
<;elebi, cMizaniilhak fi thtiyariil'ehakt 
admdaki eserinin sonuna da k1sa bir ter
ciimei hal yazmi§h. t~te Bursah Tahi
rin aynen naklettigi bu sahrlar hicri 
1067 tarihine kadar geliyor ve < ... haf
tada bir iki giin emri maa§ hususu !~in 
kaleme vanhp baki evkah miizakere 
ve miitalea ve tahrire sarfeylemek ni
meti miiyesser oldu. Umiddir ki bun -
dan sonra bakiyei omiir bu halle gec;er .. • 
diye bitiyordu. Bundan miilhem olarak 
da Bursah Tahir, biiyiik alimin 1067 de 
oldiigiinii kabul ediyor. 

9ehremini camii hatibi Ubeydullah, 
Katib <;elebinin muastrlarmdand1r. Bu 
biiyiik Turk iilimi de, devrinin ~i~ek me
rakhlarmdan biri olmu§tur. Belki de 
c;iqek, bu dehayt dinlendiren bir yeni 
me§gale te§kil etmi§tir. Muasm Ubey
dullah, bir qic;ek~iler tezkeresi tertib 
ederken onun admt da alml§ ve katmer 
salk1mh bir mavi siimbiil yeti§tirdigini 
kaydetmi~tir: 

cHacx Halife - KUttab zUmresinden 
olup bir katmer salktmh mavi siimbtilii 
vard1r; 1074 te vefat etmi§tir~. 9u bir 
kar; sahrm giizelligi ve k1ymeti hakkm
da fazla bir §ey ilave etmek istemiyo -
rum. $u birkac; satm ve (1074) tarihini 
ilk defa olarak ne§retmek, benim i~in 

biiyiik bir zevk oluyor. 

ReJad Ekrem Kot;u 

Ktzalaya iiye dev,irme haftast 

1 temmuz 1937 de ba,hyacakhr. 

iiye ya.zthntz! 

Be§ikta§ta 30 ev 
tamamen yand1 

ihtiyar bir kadin yanarak oldii. y anginin 
bir kivdcJmdan ~Ikbgi soyleniyor. A~Ikta kalan 

ISO aileye yardtm edilmektedir 

Yangm sondiikten sonra harabeye donen mahallenin bali 
LBagtaratz 1 tnct sahttedel M h d b '! 225 1 b 1 e me on a§J e numara 1 Ham -

maga a§ amt§ttr. Herkesin derin uykuda di cansiperane bir gayretle c;ah§hklan 51_ 

bulundugu gecenin bu saatinde ate~i kim- rada dii.§en enkaz ve ta§ parc;alarile muh-
se farkedememi§; hatta Halebli Emine 1·f 1 te 1 yer erinden yaralandtklan gibi yan-
de yathgt odadan bir§ey duyamamt§; an· gmt seyre gel en Ihlamurda bir numarah 
cak altkat odada oturan kiracx, tavan d 

h l 
ev e oturan T akfur isminde bir ktz da 

ta ta anmn ~xttrdadtgiDI i§iterek yukan- b. 1r cam parcrasile elinden yaralanmt§hr. 
ya ko§mU§, her ikisi de §a§kmltk icrinde y 11 h 

k f I 
ara 1 ar astaneye kaldmlarak tedavi 

so aga 1r aml§lardtr. ] a tma ahnml§lardxr. Miiddeiumumi mu -
Y angm nascl haber alcndt? avinlerinden Remzi tahkikata el koy 

Bu mad a ate§, yandaki eve gec;mi§; mu§tur. 
buras! da yanmaga ba§lamt§hr. Ancak 
bu mada mahalle bek~isi felaketi gore • Zabtta tahkikattna gore ... 
bilmi~; silah atarak mahalleliyi uyand1r- Zab1tamn ilk tahkikatma nazaran: 
maga ~ah§ml§hr. Bir taraftan da Be§ik- yangm c;1kan evin list katmdaki bir man • 
ta§ polis merkezine ko~arak hadiseyi ha· gal iizerine bir yemek tenceresi konmu§; 
her vermi§tir. Maamafih, daha evvel geceyansmdan sonra bu mangaldan s1c; ~ 
Beyaz1d kulesi yangmx gi:irerek Beyoglu nyan kiVIlctmlar do§eme tahtalanm ya
itfaiyesine haber verdiginden biraz ~onra karak bu biiyiik felakete sebebiyet ver -
itfaiye yeti§mi§tir. mi§tir. Bununla beraber tahkikat derin-

ltfaiye geldigi vakit... le§tirilmektedir. 

Her nekadar itfaiye yangm1 haber al· Nezaret altma alman iki kadcn 
dtktan sonra vaktinde gelmi§se de ate§ 
gecr goriildiigii i~tin bu esnada dort, be§ 
evi sanm§hr. Hem en faaliyete gec;ilmi§: 
liizumu kadar su bulunamaml§hr. Bir ta
raftan arazozlerde mevcud sular sarfe -
dilmi§; bir taraftan denizden su tedariki
ne giri§ilmi§, bir taraftan da Istanbul 
itfaiyesinden muavenete istenmi§tir. 

RuzgCir ~ok, su yok, yangm 
buyuyor 

Evlerin ah§ah, havamn ruzgarh ol -
mast ve zamanmda su tedarik edilememe
si yiiziinden yangm ~ddetini arhrmi§: di
ger evlere de sirayet etmi§tir. Bu arahk 
!stanbul itfaiyesinden istenen muavenet 
de gelmi§ ve yangm1 sondurmek ic;in bii
yiik bir gayretle c;ah§tlmaga ba§lanmt§· 
tJr. Fa kat butiin gayrete rag~en yangm; 
Tiirkali mahallesinin ~ehidastm cadde
sindeki Asmahkahve sokagm1 kamilen 
silip siipiirmii§, <;e§me sokagmdaki altt 
ev de beraber kiil olmu~tur. 

Zavallt bir kadm yandr 

Bu meyanda Hayriye ve Semiha is -
minde iki kadm da Be§ikta~ polis mer -
kezinde nezaret alhna ahnmt§lardu. 
Bunlardan Semiha yangm ~tkan evin ki
ractlanndan birisidir. Hayriye de misa • 
firidir. Semiha ile Hayriye bir tiitun §ir -
ketinde beraber ~ah§maktad1rlar. 

At;rkta kalanlara yardrm 

A~tkta kalan ailelere yardtm i~tin Vi
]ayet; Parti ve Kmlay te§kilah harekete 
gec;mi§lerdir. Y angm esnasmda dokuz 
ayhk bir c;ocugun kayboldugundan 
bahsedilmekte ise de bu, dogru degildir. 

F elaketin sebebi, ge~ haber 
verilmesidir 

Istanbul §ehri uzun zamandanberi bu 
kadar biiyiik bir felakete maruz kalma -
mt§h. F elakete sebeb yangmm gee; haber 
almmast olmu§tur. Birkac; ev yanmc1ya 
kadar ate§in nast! olub da goriilemedigi 
ciheti de tahkik edilmektedir. 

Tamamile yanan Asmahkahve soka- Yangm dart but;uk saat devam etti 
gmdaki 26 numarah evde ii~t kiract otur
maktadtr. Bu kiractlardan biri seksen 
ya§larmda Nevi§ isminde ihtiyar bir ka
dmdlr. Zavalh kadmcagtz bir giin sonra 
Ankaradaki torunlannm yamna gidece
gi ic;in e~yasm1 tophyarak hazulanml§; 
hediye olarak dort kilo da §eker almt§ -
hr. Y angm ~1kt1g1 vakit hediye gotiirmek 
iizere ald1gl §ekerleri kurtarabilecegini 
tahmin ederek acele etmemi§: fakat bu 
ihmal yuziinden alevler ic;erisinde kala -
rak yanmt§hr. Kadmm cesedi diin sabah 
bir odun parc;asl halinde enkaz arasmdan 
c;tkanlmi~hr. Cesed adliye doktoru tara
fmdan muayene olunarak defnine tzm 
verilmi§tir. 

Y anan evlerin listesi 
Y a nan evler ~unlard1r: 

Cece saat iki buc;ukta c;tkan yangm 
tam dort bu~uk saat devam etmi§; ancak 
diin sabah saat yedide sondurulebilmi§tir. 

y angtndan ftkq_nlartn soyledikleri 

Y angmdan c;1kanlardan llyas kaptan 
isminde birisi §UnJan soy)emektedir: 

« - Ben yangm1 iki ev yand1ktan: 
ate§ kendi evi!!lin pencerelerini yalamaga 
ba§lad1ktan sonra farkettim. Uyandtm; 
k1Z1lhg1 goriir gi:irmez c;olugu c;ocugu u -
yandtrdtm. Evi ho§altmaga ba§lad1m. 
Eger biraz daha uyanmasaydtm biz de 
cay1r caytr yanacak.!tk.>> 

Y anan evlerden §a§kmhkla sokaga 
fuhyanlar arasmda oyleleri olmu§tur ki: 
evden e§ya yerine ya bir kedi: yahud da 
birka~ ho§ §i§e alarak ka~tml§lardlr. 

lskCin edilenler 

F elaketzedelerden bir k1smx Be§ikta§ 
civanndaki cami ve medreselere yerle§ • 
tirilmi§lerdir. T ahkikata bir taraftan 
zablta ve bir taraftan da itfaiye mudiri -
yeti devam etmektedir. 

( Bu aksamki orogra~ 
iSTANBUL: a~a· 
12,30 plakla Tiirk mus!klsi • 12,50 llH (J(I 

dis • 13,05 m~htell! pl~k ne§rlyati • 1~jl 
SON ' - 16,00 Istanbul Universites~ BIY:wn1 
Enstitiisiinden naklen. Biiyiik Turk .. a. • 
ibni Sinanm 500 iincii y1ldi:iniimli !Tl~ld' 
sebetile yap1lacak ihtifal - 18,30 P1

1 r~: 
dans musikisi - 19,30 Afrika a.v hatll'S ~ o0 
S. Salahaddin Cihanoglu tarafmd~n-~~
Rifat ve arkada§larl tarafmdan .Ttll'k ~tr.' 
sikisi ve halk §ark!lan - 20,30 omer ve 
tarafmdan arabca si:iylev - 20,45 SafiYe ve 
arkat.:la§lan tarafmdan Tiirk mu.s!k!.sl lV' 
halk §arkllan (Saat ayan) - 21,15 ~erl 
KESTRA - 22,15 Ajans ve Borsa habet~· 
ve ertesi giiniin program1 • 22,30 pi o0 
la sololar, opera ve operet par~alarl • 23. 
SON. 

ViYANA: ~0 
18,20 kari§Ik yaym - 18,50 Pi!' 1111 

KONSERi - 19,05 kar1~1k yaym • 2°"': 
AK9AM KONSERi • 21,10 ~AN VE 0~ a 
KESTRA - 23,15 muhtel!t haberler • 23~. 
DANS MUSiKisi - 23,50 konll§ma, }labt 
ler - 24,05 dans mu.s!kisi. 

BERLiN: U 
18,05 KUQUK KONSER • 18,3!5 ejtletl?e • 

f~lsefi dii~iinceler - ~9 ,0~ gramo~o~. ~ g,. 

min akisleri - 20,25 KUQUK MUSIKI ~!~· 
9AI0-RI - 21,05 . OPERADAN NAK~~ 
MILAN SCALA TIYATROSU HEYE'l'D"...,~ 
MiSAFiR OLARAK VERDiKLERi ~;t 
SiL - 24,05 (en k!Sa dalga lie) MUSJ.P" 
VE DANS HAVALARI. 

PEi}TE: 
18,35 FLUT KONSERi • 19,05 konferaol' 

19,25 KORO KONSERi • 20,06 konferanS; 
gramofon, ptyes • 22,05 OPERA oRl(ES , 
TRASININ KONSERi - 23,05 haberle~ , 
23,25 QiNGENE ORKESTRASI - 24,05 a 
manca haberler - 24,10 CAZBAND T¢ ' 
MI - 1,10 son haberler. ' 

BUKRE§; 
19,05 gramofon, konferatu • 20,15 oft : 

KESTRA KONSERi - 21,05 konferaJlS a 
21,20 MUSiKi- 22 kltablara ve mecmuaJ,a.! 
dair - 22,10 ~AN KONSERI - 22 35 lll!ov&. 
haberler, spor ve saire - 22,50 GECE gO~"' 
SERi - 23,50 almanca ve fra.nsiZca habet '" 
ler - 24 son haberler. 

BELGRAD: ,. 
19,05 halk melod1ler1, konferan!, gra. ,. 

mofon, ulusal yaym - 20,55 halk ~arkll-' 
n, haberler - 21,55 KONSER • 22,45 gtP. 
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mofon, haberler - 23,20 MUSiKi. 
LONDRA: 
19,05 HAFiF MUSiid: BALALAYKA OR-' 

KESTRASI - 20,05 haberler, hava ve sai~ 
re • 20,35 !;IAN KONSERI MUSiKi • 21.~ ' ....,., .. 
spor konu§masl - 22,05 ASKER! BANvv 
22,40 i}AN KONSERi - 23,05 haberler, hi 5 
va, spor • 23,30 orkestra konseri -24,3 
haberler, hava - 24,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.l · 
18,05 konu§ma.l~r - 19,05 FLUT VE pi• 

YANO, i;~ARKILAR - 20 05 hava haberlet'" 
21,05 MUSiKi - 21,35 p1yes • 23,35 haber '" 
ler, gramofon, hava. 1 

ROMA: 
18,20 KARI§IK MUSfKi • 18,55 kat~liC 

yaym • 21,45 KARI.§IK MUSiKi • 22,05 
KARI§IK KONSER - 23 05 yeni kitabJar .. 
23,15 ORKESTRA ILE ~ARKILAR • 23,50 
DANS MUSiKiSi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrln muhtellt .semtlerinde 

ni:ibe~i olan eczaneler ~unlardlr: 
Eminoniinde (Salih NecatU Beyaztdd1 

(Cemil), Kii<;iikpazarda (Yorgf), EytibSul • 
tanda (Hlkmet Atlamaz) §ehre!llin1ncl0 

<Naz1m Sadik), Karagu.m;iikte (KentS:!)' 
Samatyada (Rldvan), §ehzadeba!Jmda (J$; 
mail Hakkl), Aksarayda (Sarrm) Fenercl 
(Hiisameddin), Alemdarda <Eiiref Ne~·et), 
Baklrkoyde ctstepan). 

Beyoglu clhetindekiler· 
istlkl~l caddesinde (Matkovl~) YlikSek ,. 

kaldmmda (Vingopulo), Galatada (~er; 
kez), Takslmde (Kemal RebuD, !;;l~iiclp, 
Osmanbeyde <~?ark Merkez>, Ka.•amP~cl 
<Vasif), Haski:iyde (Barbut) Be§lkta~ta
(S~leyman Recebl, Sanyerde '(Nur!). 

l?.'skiidar, Ka.d1ki:iy ve Adalardakiler: · 
Uskiidarda Qari)Iboyunda (Orner Kena.n>• 

Kad!ki:iyiinde AltJyol agzmda (Merltez), 
-B~ii~yu ..... k_a_d_a_d;,;;a..;(H;;a;;.;l,:k;;) ,~H;e;;;y~b;;;e~li.::,de::...,:<~T;a;:.na§~ 
- --~ 

Ege mmtakasmda tiitUn 
zer'iyatt 

1zmir (Hususi) - Miistahsilin nor!11al 
zer'iyatma, hatta bazllanmn gec;en se • 
neki sati§lardan cesaret alarak zer'iyst 
yapmalarma ragmen rekoltenin gec;en 
seneki gibi 40 milyonu tutarruyacs~l 
ancak 30 milyon kilo raddesinde istib ~ 
salat yapllabilecegi anla§llmi§tir. fla"~: 
larm Slcakhgl tiitiinlerin inki§afma 1113 

ni olmu~ ve olmaktad1r. Tiitiin ve bsZl 
mahsuller, ~iddetli bir yagmur ihtiysc1 
is;indedirler. 

I illustrite Zeitung Leipzig'in son 

I niishast gelmi§tir. Biiyiik kitab ev· 
~inden araym1z. ¢ 

Narhkapl Safak Sinematl 
Bu ak§am 21,15 te 

1 - TANGOL!TA 

Tiirkali mahallesinin Asmahkahve so
kagmda 1 0 No. h Seyid Omerin, 12 nu
marah Eminenin; 14 numarah Mahmu
dun: 16 numarah Hanifenin: 18 numa
rah Makbulenin: 20 numarah Kerime
nin; 22 numarah Arifin; 24 numarah 
Ne~etin: 26 numarah 1slamm; 28 numa
rah Kadrinin: 30 numarah Zekiyenin; 
32 numarah yiizba§t Salahaddinin; 34 
numarah ;;evkj kaptanm; 36 numarah 
F eyzinin: 38 numarah Mustafanm; 40 
numarah Osmanm: 1 numarah Alinin; 
3 numarah yumurtact Musanm; 5 nu -
marah Senihanm; 7 numarah Eminenin; 

~Ok aCI bir oliim 2 - Lorel ve Hardi 

K tl
. k • d kt 1 d Ek riiiiiiiOIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInJIOIIDIIIIIIni-IIID.UUOJffiiiD111fl1D11111 

9 numarah Osmamn evleri. 
<;e~me sokagmda 2 numarah Hasa • 

mn: 3 numarah N edimin; 4 numarah 
Ahmedin; 6 numarah Feyzinin: 8 numa
rah komurcii N urinin: 1 0 numarah Os
mamn evleri. 

Uzuncaova caddesinde 14 numarah 
kap1c1 Mehmedin; 16 numarah tffetin 
ve 20 numarah F eyzinin evleri. 

Y a nan bii tiin bu evlerin ve ic;indeki e§· 
yalann sigortastz oldugu anla§tlmt§· 
ur. 

Y aralanan itfaiye efradt 
lstanbul itfaiyesinden 251 numarah 

1yme 1 as en o or anmtz an • t' 
rem '!,"iinaym biricik ~~~a~! .~:~ia .Tuna- IJaponlarln 8811 kuvve I 
ym dun gece vefat ettlgmt buyuk b1r tees· ~ 

surle haber ald1k. ~ J I . · s~ 
Henuz 15 ya§mda bulunan Bedia c;ok ~ apon ar 01~10 ve na 

ince ruhlu, ~tok giizel ve ailesinden crok i yiikseldiler? 
iyi terbiye almt~ bir gene k1zd1. Bu vakit· "" 
siz ve beklenmiyen i:iliimu betbaht ana ~ General Pertev Demirhant~ 
babasml oldugu kadar onu tamyanlan da ~ bizzat Japonyadaki tetkikletl 
~ok biiyiik bir teessure ve kedere du§iir· ~ mahsulii olarak viicude getir· 
mii~tiir. Bir melek kadar temiz ve giinah· i digi ve Turk gencligine arJll~
slz olarak diinyaya gi:izlerini yuman za· I gan eyledigi ktymetli btr 
valh Bediaya biiyiik T anndan rahmet- ~ eserdir. 
ler diler, kederli ailesine de derin taziyet· ~ Tevzi ma.ha.lli Cumhuriyet 
lerimizi sunanz. ~ matbaastdtr. 

Cenazesi bugiin Coztepe 1stasyon ~ Her kitabctda bulunur. 
cad.::lesinde 50 numarah evlerinden kald1- ~ Bed eli: 50 kuruf 
rtlacakhr. ffirnnnnnmmnllllllllllllllllllllllllllllllllmtllllllllllllllllllllmiiiiiiiiiiDIIDIIIII 
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3ehircilik ko~esi 

ARSA BlJHRANI 
ve Galatasaray karakolu 

Yazan : V. Birson 
d Yaphgimiz hatalarm ce.zasmi §imdi - Ia gelen bu dii§iinceleri burada tehar et
.en c;ekmege ba§byoruz. Istanbul ~eh - mekten maksad ne tenkiddir, ne tariz. 
~nde arsa buhram vanm~. Gazetelerde Sadece yeniden yapmak iizere oldugu • 
ol:llduk ve okuyoruz: muz - fikrimce biiyiik bir hataya - na • 

«Belediye kendine bir bina yapmag1 zan dikkati celbetmektir. Bu ac1 misal -
rsarhyormu~. Miinasib arsa yo !c. T et - ler ortada dururken ayni yanh~ yolda 
1ht neticesinde, bir dereceye kadar i§e gitmek istedigimiz.i gazefelerle ilan edi -

Yanyabilecek yer ancak Sultanahmedde yoruz.. Birka~ giin evvelki gazetelerde 
~arnu~ ... » goziiniize ~arpm1~hr: 
I «Ha!kevi i~in ~imdiye kadar dii~iinii- Ne zamandanberidir sahhk oldugu 
de~.arsalarm hi~biri kafi derecede biiyiik halde ahclSl bulunm1yan Galatasaray po-
egilmi~.Yeni bir iimid olmak iiz.ere <;ar- lis karakoluna nihayet bir talib ~IkmJ§. 

bkaPismda takriben 50~0 ~etro .m~rab: Siimer Bank bu yere 65,000 lira teklif 
linda bir arsa elde edilebilmek 1hhmah ediyormu§. Buraya Yerli Mallar Pazan 

Varnu§ ... » i<;in muazzam bir bin a yapacakmi§. De f
. Bic;are !stanbul §ehri! Sen in gibi ih - terdarbk da, buradan alacag1 para ile 
~Yar ~ehirlerin gencle§mesine <;ok yanyan kendisine Defterdarhk binas1 tedarik e -
hngmlar neticesinde herbiri hirer ufak decekmi~. 
lehir kadar biiyiik semtler bo§ kald1. insan bir tiirlii inanam1yor: Beyoglu -
nir zamanlar bagnnda barmd1rabildigin nun en k1ymetli yeri Galatasaray bah~esi. 
~iifus adedi yan yanya azald1. Bah • Buranm k1ymetini on misli daha arhr -
feli ev ve konak zamanlarmdaki mah~l: mak ic;in eski zihniyetten kalm1~ .~u yiiz 
.derj degilse de bir iki sokak sekenesm1 karas1 Galatasaray polis karakolu bina
l~letine alabilecek kadar biiyiik apart! - sile yanmdaki bir iki binay1 y1kmak Hfi. 
r•nlar bir tek ev arsasma yapild1. Boy- Bunu yapmak lazlffid1r. ~artt1r. Biz 

b
ece niifus ba~ma satih, saha ve a:sa p~y1 bunu yapacagimiza, Defterdarhk kadar 
ll kadar ~ogald1g1 halde Beled1ye b1 - milli bir miiessesemiz olan Siimer Banka 

~as1, Halkevi gibi milll bir abide in~a - yiiz bin liradan fazla para harcettirerek 
1llla miisaid bir yerin kalmad1 rot? burasmx bir daha deva bulmaz betonar-

lf.lf.¥ me bir <;1ban haline rni koyacag1z~ 
A B d b ' b' · b ~ Bunu yaparken, yiiz binlerce lira de-

l yasofya ile eyazi 1 tr mne ag- g~ erindeki milli mahmiZ olan Galatasa . • 
,1Yan I 000 metroluk Divanyolunun sa • 
&lnda ve solundaki kii~lik biiyiik eski ray bah~esinin bugiinkii k1ymetini ya. 
tserleri gozoniine getirelim. Diinyamn yanya indirecegimizi dii§iinmiyecek mi
b , h b h · d b k d k b' yiz? Milli param1zdan harcad1g~ 1mJz a~¥:a i~ ir §e nn e u a ar 1sa 1r 
l'nesafe dahilinde ve bu ~e§idden bu ka- miktarm birka<; mislini diger milli bir 
d b b 1 b'l · · h' kiymetten ziyan etmemiz nasi! tasavvur ar iiyiik bir servet u una 1 ecegm1 1~ 
~annetmiyorum. Bunlar arasmda Ata - edilebilir? 
tUrk neslinin gelecek nesillere hediye b1 - Oyle bir i~ yapmak istiyoruz ki hi<; 
l'akacagi Halkevi gibi bir abideye miisaid kimseye faydas1 olmadigJ halde milli 
~e giizel yerler vard1! emlake, ~ehre ve hepimjze pek biiyiik 

Y a Belediye kar§Ismdaki Dostluk ziyam dokunacakhr. 
Y d h II I d 1 B Kaldt ki, Siimer Bank Galatasaray Ur u arsas1 rna a e o masay 1. e -
lediyenin kendi binasJ i<;in olsun «nerede karakolunu satm alsa bile buraya yeni
~rsa bulayim )» gibi bir derd ve dii§iin • den bina yap1lmasma belediyemizin 
tesi olur muydu 1 «Belediyeye laz.Im ol- miisaade edecegini hi<; zannetmiyorum. 
l&ydi satmazdi, sattlrmazdi, ev, apart! - Sehir plam belli olmaymca boyle bir 
lltan yaplirmazd1 ... » diyeceksiniz. Bele- mi.isaadenin verilmesi ihtimali bile akla 
~· JA d ::i'Jd' h 1A d gelmiyor. F akat ~ehir planmda bu ko§e· 
t IYeye azlffi e!'il1 1yse ~e re az1m 1. 
He, ~imdi Halkevini burada yapmak ye Galatasaray bah~esinin seviyesinden 

lnuvaf1k olmaz m1yd1? daha yiiksek bir duvar bile yap1lmasma 
~:to :to miisaade edilecegini hi~ ummuyorum. 

Halkevine arsa arand1g1 ~u SITada ak- V. BIRSON 
"'•••ttllllllltlttlll II II till I lllllll II llllltllllllllll 11111111111111 tl II Itt II II Ill II II IIIII II II IIIII 111111111111111111 Ill 

Erzurum Ktz San'at mektebinin sergisi 

Erzurum (Husus!) - Ger;en kfmunu
~\rvelde ar;Ilan K1z San'at okulunun se
l'lelik sergisi aym diirdiincii giinii tiiren
le a~Ilml§tlr. Vali, bu okulun Erzurum
da genel bir alaka uyand1rdigm1, bu se
l'te yiiz elliyi bulmu§ olan talebesinin 
Relecek sene iki misli olacagmda hi\; 
§i.lpbe bulunrnadigmi, bu okul dogu ili
~in ~ok biiyiik bir ihtiyacm1 kar§Iladt
Rlnx anlatarak sergi kaplSlndaki korde---.-

layx kesrni§tir. Sergiyi gezenler, i~indeki 
eserleri derin takdirle seyretrni§lerdir. 

Bundan sonra davetliler diger salon
da haz1rlanan . biifede ikram ve izaz o
lunmu§lardir. 

!!bay ve misafirler sergiyi terkeder
ken mekteb miidiirile rnoda hocasmx 
takdirlerle tebrik etmi§lerdir. 

Yukandaki resim sergideki ko~eler -
den birini giistermektedir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 106 

BiZ i NSA N L AR 
~========= Yazan: Peyami Safa ='# 

' «2 le§rinisani, yal1, gece - Ah, o ge· 
~ nekadar ne~· eliydim. Hayatlmm en 
llles'ud gecesi diyebilirim. Kendimi hie; 
tanimiyordum. Benden yepyeni bir Vedia 
~ogdu. Sesimin i<;inde bile kulagimJD 
1~k defa duydugu ba§kahklar vard1. Ha· 
Teketim, konu~u~um. heqeyim ba~kayd1. 

b
Neden oldu, bilmiyorum. Orhanla Rii§tii 
eraberdiler de on dan m1? 

Cok mu ktim? Alkol bana dokunur, 
'evrnem. 0 ak~am dokunmuyordu ve se· 
'Viyordum. Herkesi ne~· elendirdim. Az 
~\ilen Orhan kahkahadan bay1hyordu. 
Yengem belki ilk defa Halimcigini unut
tu. 

«Y a piyano vak' as1? Goriilmii§, i§itil
llli§ ~ey degildir. Orhanm apart1manmda 
l>iyano yok. Bir arahk ben: 

«- Ah bir piyano olsayd1... demi
f illl. 

« Y anm sa at ge<;ti, ge<;medi. Salonun 
~aPI!an ardma kadar a<;Ildt. Hamallar 
~~riye koskoca bir piyano getirmezler 
lll1 ~ Herkesteki hayreti gormeli ..• Yen-

gem: <<A ... A ... » diye bagmyordu. Sa
fiye avucunu agzmm iistiine kapaml§, 
hayretinden ne soyliyecegini bilmiyordu. 
Rii~tii hamallara piyanoyu koyacaklan 
yeri gosteren Orhana ko§arak: 

«- Mon§erl diyordu, geceyariSI bu
nu nereden buldunuz? 

«Piyano yerle§tikten sonra hepimiz 
Orhanm iistiine yiiriidiik: 

«- Ne oldu? Nasi! buldunuz? Ne
reden? 

«- Gayet basit, dedi Orhan, a§agl
mizda oturanlarm piyanosu satihkti. Ve
dia Hamm isteyince ben hemen ko§tum 
ve piyanoyu satm aldim. Derhal bize ta
~mmasi ~artile. Onlar da bizim kaplciyla 
kar§Iki apart1man kapJcisim <;agJmtl§lar. 
Kayi~. ip filan uydurmu§lar, yanm saat
te mah bana teslim ettiler. Vedia Ha
mm piyano yerine bir vapur isteseydi bel
ki onu da buldururdum. T ek o istesin. 

«Alh~. k1yamet. Ben piyanoya otur· 
dum. Ne§'eli, CO§kun havalar cald!m. 
Rii§tiiyle Safiye dansetti. 

CUMHURIYET • 
iktlsadi ltareketler 

ipek sanayiinde 
fiat istikrari 

I MAARiF MESELELERi ,. :-;~ 

Orta tahsil seviyesini ~J ~· 
yiikseltecek yegane ~are I E~ki eentilmenler Vas a ti hesablara gore memleketimiz

de 2 milyon kilo koza ve bu kozalardan 
150 -1 70 bin kilo ipek istihsal edilmekte 
ve bu ipeklerden 2,25 milyon metro i
pekli kuma§ dokunmaktadir. Bu hesaba 
gore bizde niifus ba§ma 15 santim ipekli 
kuma§ isabet etmektedir, ki bu hi~ de bli
yiik bir miktar degildir ve memleketimiz
de ipek istihlaki pekala artmlabilir. Fa -
kat kontrolsuz <;ah§ma ve rekabet yapa
yim derken ipek sanayiine yabanc1 mad
deler ve hile kan~tmlmasi yiiziinden hal
kimlZln ipekli kuma§lara kar~I olan rag
beti giin ge~tik<;:e azalmaktadir. 

E vvelce ipek sanayiimize memleket 
dahilinde rakib olabilecek vaziyette di -
ger bir sanayi yoktu. Diger taraftan hii
kumetin ald1gt s1k1 giimriik tedbirleri sa
yesinde ipek sanayii haricin rekabetinden 
korkmuyordu. Fa kat murakabesiz c;ah§ -
rna, mikyass1z mubayaa, ve rekabet yii
ziinden bu sanayide bir tiirlii fiat istik -
ran viicud bulamad1. Bu yiizden bu sana
yi bugiin hi<; de lay1k oldugu mevkide 
degildir. Bakm1z muhtelif senelerde ipek 
fiatlannda nekadar biiylik farklar ol
mu~tur: 930 da kiloda 9 lira, 931 de 2 
lira, 932 de 7,5 lira, 933 te 2,5 lira, 
934 te 4 lira, 935 te 5 lira, 936 da 4,5 
lira fark. Bu kadar biiyiik fiat oynayi§· 
Ian diinyamn hi<;bir yerinde olmami§hr. 
Bu vaziyet <;ok iyi nam kazanmi§ olan 
ipekli Tiirk kuma§lanmn o giizel ismini 
ve tabiatile bu sanayii de tehlikeye dii -
§iiri.ir. 

Memleketimizde ipek sanayiine tah -
sis edilmi§ 800 dokuma tezgahx vardn. 
Bu sanayi birc;ok ameleye i§ verdigi gibi 
koyliimiiziin miihim bir k1smma da para 
kazandirmaktadir. Onu boyle kendi ha
line biTakip hile ve rekabetler i\;erisinde 
oldiirmekte memleket iktisadiyatmm hic;
bir faydasi yoktur. Devletin sanayii plan
la~hrdJgi, sanayide miistakar fia~lar te • 
min edip, memJeket ikt1sadiyati menfaa
tine onlan miimkiin oldugu kadar uzun 
zamanlar tutmak istedigi bu devirde 
devlet ipek sanayiini de kendi kontrolu 
altma almah, bu sanayide fiat istikranm 
temin etmeli ve bu karga§ahga bir nihayet 
vermelidir. !stikrars1zhktan istifade etmek 
yolunu bilenler arasmda bunalan, ezilen, 
zarar goren diiriist ve namuslu sanayi er· 
babm1 kurtarmak bir borcdur. 

Mes!h koza fiahm kontrol edip bunu 
miistakar tutmak ve bu suretle ipeklerin 
manhki fiatlarla sati~mi temin etmektir. 
Bunun ic;in de dogrudan dogruya hi<;bir 
te§ekkiile bagh olmamak iizere devlet 
kontrolu altmda bir koza kooperatifi 
kurmak kafidir. lpekli kuma§lanmlZln 
standardize edilmesi ve onlara daimi ve 
hergiin artan bir p]asman bulunmaSJ da 
ancak bu suretle miimkiin olacakl!r. 

M. Te:zel 

Turk bayrag1 hakk~nda Ba~:
vekaletin bir tamimi 

Ba§vekalet tarafmdan yeni bayrak ni
zamnamesi hakkmda alakadarlara ~uta
mim giinderilmi§tir: 

~Byrak, vatan ve milletin istikla.lini.n 
~erefli bir timsa!i olmak itibarile biitiin 
vatanda!?larm bu k1ymetli vediaya la -
y1k oldugu heyecan ve hassasiyetle say
gi gostermesi · rnilli ve vatani bir borc
dur. Bu itibarla bih1mum mekteblerde 
ve Halkevlerinde buna daha fazla ehem
miyet verilerek esash dersler ve konfe
ranslar tertibi, §ehir ve kiiylerde de hal
km bilgi ve saygrlanm ylikseltecek ted
bider almmas1 liizumlu ve faydahdir. 
Bayragm ~ekili~inde ve indirili~?inde ona 
giisterilecek milli sevgi tebariiz ettiril
melidir.:o 

Liselerde okutulan ders kitablarindan neden 
beklenen istifade elde edilemiyor? 

Yazan : Arlf Osmanc1k 
Son giinlerde, matbuatm §imdiye ka -

dar halledilmemi§ olan, ve kanaatimizce 
yanh§ vazedildigi ic;in §imden sonra da 
halledilmesi imkam mevcud olm1yan bir 
maarif meselesile me~gul oldugunu go -
riiyoruz. Liselerdeki tedrisata bir nizam 
ve vahdet vermek. ve dii§tiigii iddia edi
len orta tahsil seviyesini yiikseltmek ic;in, 
her §eyden evvel kitab meselesinin halli 
l5.zimgeldigini. ve bunun ic;in mevcud 
kitablann tetkike sevkedildigini, ve hatta 
bazi iiniversite profesorlerinin bu i§le 
i§tigale ba§ladiklanm gazetelerde oku • 

yoruz. Peyami Safa, diplomaci degil, 
fakat kiiltiircii bir gozle meselenin yanh§ 
vazedildigini, ve bulunan hal tarzmm 
hakiki kiiltiirle kabili telif olmadigmx ki
sa ve fakat pek vaz1h bir makalesinde, 
ifade etti. $u halde, ortada iki §ey vard1r. 
Evvela, kitab meselesi, saniyen, mesele
nin hal tam. Biz bu makalemizde birinci 
bsm1 tetkik edecegiz: 

Mevcud kitablanmiZ!n, ekseriyetle fe
na olduklannt kimse inkar edemez. Bii
tiin hocalar her yxlba§mda talebelerine 
hangi kitabJ tavsiye edeceklerini bilemez
ler. Birc;oklan kendi saylerile hamladJk
lan derslerini not ettirirler. Diger bir kJs· 
mx Bakanhgm tavsiye, yani intihab et • 
tigi kitablan takib eder. Diger bir k1sm1 
da, kendi telif ettigi veya dostlanndan 
birinin yazd1gt bir eseri okutur. F akat 
hepsi de, kitab noksanhgmdan, ve kitab
lardaki hatalardan ~ikayet etmekte mlit
tefiktir. Ve hatta Kiiltiir Bakanhgi bile 
kendisince layxk goriilen, ve i~in ehli zan
nedilen kimselere yazdirdtgi, ve Devlet 
matbaasmda bashrdigl kitablar hakkm
da dahi, kat'i bir kanaat edinmi§ degil -
dir. <;unkii. her sene, bu nevi kitablann 
talebe tarafmdan anla§Ihp anla§Ilmadigl
ni, ilm! kusurlan bulunup bulunmadigmi 
ve tekrar basiimadan evvel, eksiklikleri 
varsa, bildirilmesini muallimlerden sor -
maktad1r. (Ve ~iiphesiz, baz.I muallim • 
ler, pek tabii olarak, kendilerinin elde 
mevcud eserlerinin kabul edilmemesin • 
den mugber olarak Vekalet~e bastmlan 
bu kabil eserleri fena tenkid edecekleri 
gibi, hic;bir eser yazmami§ hocalar da, 
ba§kalanm istifade ettirmemek ic;in, g(ir
diikleri esash noksanlan soylemiyecek -
lerdir.) Hulasa, denilebilir ki, herkesin 
mlikemmeliyetinde ittifak ettigi bir kitab 
yoktur. 

$iiphesiz, hata etmek pek tabii bir §ey, 
ve begenmemek insanm en belli ba§h bir 
karakteristir. Ancak Allah' hata i§lemez, 
ve eserinin miikemmeliyetine kanidir. Fa
kat, kitab meselesindeki memnuniyetsizlik 
boyle tabii temayiillerden gelmekten pek 
uzakhr. Onun yalmz talebe, hocalar, 
ve velilerin kafasmdan degil, fakat biza· 
tihi kitabm mi.iellifinden gelen, ve eserinde 
apac;1k g~riinen sebebleri vard1r: 

Ekseriyetle, kitablan yazanlar bizzat 
o dersi okutan, talebelerin giict veya ko
lay anlad1klan bahisleri uzun tecriibeler 
sonunda bilen kimseler degildir. llkmek
teb hocalan taranndan yaz1lmi§ ilk okul 
kitablanna tesadiif etmek pek nadir bir 
talih eseridir. Ortamekteb ve bilhassa li
selerde, bu an'ane kanun olmu§ gibidir. 
Lise kitablanm nadiren ve tesadiifen ve 
maatteessiif ekseriyetle tasvib gormeden, 

lise hocalan yazar. Onlann muellifleri ya 
bir Oniversite profesorii, ya bir kiiltiir 
kurulu azasJ, veya uzun zamandanberi 
tedris hayahndan uzakla~ml§ siyasi bir 
vazife ba§mda olan eski bir profesordiir. 
Kaidei umumiye §udur: Herkes aslen ve 
normal bir maarif sisteminde lay1k oldugu 
tedris derecesinden bir iistiinde okutur ve 
okuttugundan bir a§agm ic;in yazar. De
recesine gore vazife alan ve meslegine 
gore yazan nadirdir. 

Halbuki, ba§ka memleketlerde, roes • 
lekten olm1yan kimselerin bilhassa bu i~
lerle ugra§masma ak1l erdirmek gii<;tiir. 
Gerc;i her ferd istedigini yapmakta hi.ir 
olsa da. Ben bugline kadar bu memle -
ketlerde hocalan tarafmdan yazilmami§ 
bir lise kitabma rasgelmedim. Belki de 
vard1r; bilmiyorum. Oniversite profesor • 
lerine gelince, gerc;i onlar daha evvelce 
lise hoc<~l>~n ol. ~~'-•·"~ •• -- - 1 ~rm 
da, bu i§le me§gul olduklanm gormedim. 
Halbuki, bizde, lise hocas1 olmadan Oni
versite profesorii olanlar ekseriyettedir. 
Onlann yazd1g1 ders kitablan traite'lerdir. 
Bouasse'm fizigi, Dumas'nm pisikolo -
jisi gibi. Zira, be toplu ve umumi bilgi 
ile iktifa ederek, daha ziyade talebeye, 
dii§iinme, muhakeme etme ve anlamayx 
agretir. Oniversite ise, mufassal ve hususi 
bilgi vererek, miitehass1s yeti§tirir. Oni -
versite hocasi, bir iki bahsin miitebahhi -
ridir, lise hocas1 ise, her bahsin toplu ve 
inetodik bir bilgisine muhtacd1r. 

Bundan ba§ka, bu miitehaSSis miiellif
lerin eserleri ekseriyetle, terciimedir; fa
kat esere bir telif siisti vennek ic;in, ev ~ 
vela, bahislerin Sirasi degi§tirilir, yani 
plan, mimari vahdet ortadan kalkar; 
Mniyen bir Oniversite kitab1 telhis edi -
lir, veya ekseriyetle, bir lise kitabma bir 
~ok §eyler ilave edilir, sahife miktanni 
arhrmak ic;in 1.. Salisen, metindeki mi -
saBer degi§tirilir, veya bizim memleketi
mizle alakas1 olmiyanlar ahmr ve bOyle
ce anla§Jlmaz, okutulmaz bir eser mey
dana <;tkar. V e nihayet, eski bir eser 
model ahmr; ve maalesef, lisan bilmiyen 
ve bilhassa yiiksek tahsil gonnemi§ olan 
lise hocalan arhk yanh~ olmu§ §eyleri 
hakikat diye tedris ederler. 

Bunlara daha birc;ok aebebler de ilave 
edilebilir, fmat geldikc;e onlardan da 
bahsedecegiz. Fa kat netice olarak §Unu 
diyebiliriz ki, Nasraddin Hocamn yaz -
d1gmi okumak i~in MISira gitmek isteme
diginden, mektubu yazmaktan vazge<; -
tigi gibi, bu miielliflerin okutmadtklan, 
ve okutmiyacaklan §eyleri yazmaktan is
tinkaf etmelerini ve Maarif Vekaleti -
nin de okutmaga layxk gordiigii kimseleri 
yazm1ya da lay1k gormesini bekliyecek 
olursak, daha pek ~ok komisyonlann 
toplanmasmi goreeegimiz §iiphesizdir. 

Aril Osmanc1k 

Sovyetler bir istikraz 
yaptyorlar 

Moskova 20 (A.A.) - Tas ajanSl bil
diriyor: 

Sovyet Halk Komlserlerl rneclisi Ma
liye komiser!igini, hiikurnet~e tasdik e
dilmek iizere Sovyetler Birligi miidah
asmm saglarnla§tinlmasl ·igin bir istik
raz kanunu layihasx haz1rlamxya memur 
etrni§tir. 

--- ----
«Rii§tiiniin ne§' esi gosteri§ti fakat.l kiskanchk gostermiyordu. I bereket. 

S1k s1k gozleri dahyordu. l<;i~i c;ekiyor- «Ben gene piyano ~ald1m. Hayden'in «3 te~rini!ani, yalr, giindiiz .._ Bir 
du. Bunlar Orhamn goziinden kac;mad1. Serenad1. Albeniz'in Malaguenasi. siirpriz daha: Orhan piyanoyu yahya 
0 da ka§lanm c;ahyordu. Gece ilerledik- «fyi c;ald1m. Methediyorlar da. gonderdi. 
c;e herkese bir sessizlik ve dii§lince geldi. «- <;ok iyi piyano, Orhan Bey. T a· « Yengemin hayreti. 
Biz yengem, Safiye o gece Sofi'nin tey- lihiniz varmJ§, c;ok iyi piyano, dedim. «Memnun olmad1. 
zesinin evinde kalacaktik. Y akmd1. Epey « Y ammda, ayakta duruyordu. Alc;ak «- Senin piyanonun nesi vard1? de-
oturduk. Konu§tuk. sesle, kimseye duyunnadan: di. lfrat bu. 

«Rii§tiide k1skanchk belli oluyordu. «- Sizin begenmeniz lazxmd1, dedi. «- Ben begendim de... diye mirii-
Rii§tii de o gece ba§kala§tl. Herkes. Or- «Rii§tii sab1mzlamyordu. Yengem de dand1m. 
han da. gitmek istedi. Ben sabaha kadar kalabi - «Ka§lannx c;ath. Bir§ey soylemeden 

«Rii~ti.i Orhamn apartlmamm kritik lirdim. Rii§tti ve Safiye bizi Sofi'lere ka- gitti. 
etmek i<;in ince bahaneler anyordu. Me· dar gotiirdiiler ve beraber aynld1lar. «3 te~rinisani, yalr, gece - Titnyo-
sela: «Bu koltuk ne rahat! Boyle bir Yolda Safiye bana: rum. Demin yengemle fena konu~tuk. 
kalitesi olduktan sonra ne dii~iiniiliir ba§· «- Orhanmx bu gece c;ok begendim, Hep o piyano meselesi. Y emekte lffia 
ka )» diyor, koltugun ba§ka bir k1ymeti dedi. etmi§li. 
olmadiglni, Orhamn zevksizligine kinaye «Rii§tii bunu duymu~tu. Safiyeye: «- Kaba bir hediye ... demi§ti. 
yap1yordu. Hakk1 da yok degildi. Herw «- Sen her§eyi c;abuk begenirsin I de- «Gene sesimi <;lkannamJ§tlm. Y emek-
yi yeni bu apartlmana Beyoglunun vitrin- di. ten sonra dondii, dola§h, piyano bahsini 
Jeri ta§mmi~ti. Camda ne gori.irseniz o. «Boyle kabahklar yapmazd1. Safiye ac;tx: 
Do~eni§te zevkten fazla ak1l var. Rahat, k1zd1: «-Boyle hediye olur mu? dedi, ela· 
yeni, temiz. «- Hie; oyle degil. dedi, meseTa se- Ierne kar§t ne deriz? Hem bu hediyenin 

«- Mon§er! diyor hep Rii§tii, bu res- ni k1rk y1ldu tamyorum, hala begeneme- altmdan nasi! kalk1hr~ Nasi! mukabele 
mi Illustration dan m1 kestiniz? dim bir tiirlii! ederiz? 

«Orhan cevab vermiyordu. Anhyor- «Rii§tii haddini a~tl: «Ah, biliyorum, sabahleyin Bl!sime 
du. Sahi duvarlar, mecmualardan kesil- «- Yalmz kaldiglmiZ zaman oyle geldi. Orhanm davetini kiskandi, (Safi-
mi~ resimlerle dolu. Aile terbiyesi. soylemiyorsun, §ekerim! demez mi? ye ona ballandirmi§hr.) piyanoyu da 

«F akat bize Orhan bir Anadolu seya- «Ben kipklnnJzi kesildim ve onden goriince yengemi doldurdu tabii. Ben 
hatini anlatt1. Hepimiz agzma bakhk. yuruyen yengemin yamna ko§tum. 1&- sanki Besimeyi dinliyordum. Kelimeler 
Miimkiin olsayd1 da not etseydim. Bir rene! lgrenc! Hal a bu Rii§tiiniin yanm- bile onun: 
eser olurdu. Rii~tiiye cevab vermege hie; da yiiriidi.igi.im i~in kendimden nefret c- Bu kadan indelicatesse d<'grusu. 
tenezziil etmedi. Hiicuma kalkmadi. Hie; ediyorum. Yengem hic;bir §ey duymad1 Herkes §iiphe edecek. 0 ..• Ma§aliah ... 

K adm, biiziile biiziile ve ku~Ule 
kii<;iile yalvanyordu. Erkek ka
bara kabara, kopiire koplire 

haykmyordu. Kadmm elinde bir kag1d 
lira vardx, ikidebir onu herifin etegine 
dogru uzahyor, fakat bu para kalp bir 
akce gibi, gene sahibinin elinde kahyor
du. 

Goziimle ve kulag1mla dikkat ettim, 
giiriiltiiniin sebebini anlad1m. Y oksul bir 
dul oldugu anla§llan kadm bir iki ay ev· 
vel $U erkekten ii~ Jira odiinc almi§. $im• 
di bir liras1m veriyor, iist taran i~;in k1sa 
bir miihlet istiyor. Fa kat herif hoyrat ve 
inadc1. « T optan verdim, toptan geri is
terim» diyor, tepinip duruyor. 

Bu sahne bana §U tarihi f1krayi habr
lath. F1kray1 soyliyen Barmak (Bennek) 
oglu me~hur Yahyad1r. Yazanlar da 1bni 
Hallikanla Mes'udidir. 0 iki biiyiik ta
rih~inin rivayetine gore Yahya §Qyle 
diyor: 

- Halife Mansur babam1 memur ol
dugu hizmetten, ans1zm, c;IkardJ, biitiin 
malii menalimizi musadere etti, c;olu'k 
~ocuk, gene ihtiyar, hepimizi kuru bir ha
sir iistiinde b1rakh. Lakin bu kadarla da 
kanmad1, babamdan iic; yiiz bin dirhem 
de nakdi ceza istemege koyuldu. Bu pa
ramn odenmesi ic;in verilen miihlet azdi, 
babamda ise tek bir mang1r yoktu. Ne 
yapahm, bu felaketten nasi! lmrtulahm, 
diye dii§iiniip duruyorduk. Baham me§• 
hur zenginlerden Hamza oglu Umareyi 
hahrladl ve iic; yiiz bin dirhem odiinc; is
temek i.izere beni onun yamna yollad1. 

Y anma girdigim vakit Umare, otur
dugu odanm penceresinden bahc;eyi sey~ 
rediyordu. Ayagtmm sesine ba§IDI c;evir• 
di, beni §oyle bir siizdiikten sonra gene 
bah<;eyi seyre dald1. N e yiiziinii c;eviri· 
yor, ne halimi hatmmi soruyordu. Bir 
miiddet onun azametine, c;allffima taham
miil ettim, bekledim ve nihayet sinirlene· 
rek yanma eokulup ziyaretimin sebebini 
anlathm. Ba§Iru c;evinneden sozlerimi 
dinledi ve gene o vaziyette mmldand1: 

- Miimkiin olursa istenilen parayi 
gondeririz. 

Fiitur ic;inde oradan c;Iktlffi, Umareye 
kiifiir ede ede sokaklan artmlamaga. 
koyuldum. Babam1n soziine uyup da bu 
kendini begenmi§ herifin yanma geldigi
me, odiinc para istedigime bin kere pi§· 
mandim, bo§ elle ve kmk yiirekle baba
mm yamna donmekten de sikihyordum. 
Giin bahnc1ya kadar bOyle avare dolat· 
hm ve gizlice eve geldim. Bir de ne gor
sem iyi. Babam, Umarenin yolladigi iic; 
yiiz bin dirhemi saymakla me~gul. 

Aradan hirkac; y1l g~ti. babam yeni
den memur oldu, para kazand1 ve beni 
300 bin dirhemle beraber gene Umare
nin evine yollad1. Onu, eskisi gibi kibirli 
buldum. Goztiniin ucile yiiziime bakxyor 
ve yanm ag1zla konu~uyordu. F akat on a 
minnettardim, c;ahmmdan arbk sinirlen
miyordum, elini hiinnetle optiim, babamm 
selammx ve §ukramm soyledim, parayl 
getirdigimi anlattim. Umare, para sozii· 
nii duyar duymaz celallandi, bana elile 
kap1y1 gosterdi. 

- Biz, dedi, babamzm sarraf1miyiz 
ki diin verdigimizi bugiin geri alalim. GO.. 
tiir getirdigini geri L. 

!§te eski centilmenler boyle davranir
larmJ~. Su omegini gosterdigim centil
menler ise ka§Igm agzile verip sapile geri 
kusturuyorlar. Ulu T ann ciimlemizi borc
lu olmaktan korusun. 

M. TURHAN TAN 

Baksana .. , Vediaya piyanolar geliyor, 
diyecekler. Ortada bir§ey yokken ... Ola
cagi da yokken .•• 

« y alva ran bir ofke ile r 
«Yengecigim, benim ne kabahatim 

var? dedim. 
«Benim sozlerimi hie; duymami§ gxbi I 
«- Geri gonderelim, te§ekkiir ede • 

lim, dedi. 

«- Y engecigim, basta olmami mi is
tiyorsunuz? 

«- 0 derece ilerledi mi? Hasta mi 
olursun, Orhamn piyanosu geri giderse? 

«Sustum. Biraz ge<;ti, <;Ikhm, od.ama 
geldim. Titriyorum. Bu benim cezam. 
Nic;in hala Orhana «evetb, demiyorum? 

«4 le§rinisani, yal1, sabah - Nic;in 
mi? <;unkii ... Ah ... bunu defterime yaz ~ 
mak istemiyordum. <;iinkii... Hayxrl 
Y azmiyacagim. 

«4 te§rinisani, yah, giindiiz - Y azm1~ 
yacag1m, yazamam. 

«4 te§rinisani, yab, gece - Ciinkii ... 
Korkuyorum. Ni~in? -«5 te~rinisani, yal1, sabah - Ciinkii ..• 
Rii~tii ... 

«5 ie§rinisani, yalr, ak~am - Hayir, 
hay1r .... Y azmJyacagim, korkmuyorum, 
hi~ bir§ey yok, oh, hayxr, hayxr ... 

<Arka.n var) 
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Genclerbirligi Galatasaraya 
diin 2 - 0 magliib oldu 

Miisabaka ~ok seri ve 
Galatasaray ikinci 

o nisbette giizel 
golii penalttdan 

oynandt, 
att1 

[Ba§to.ra/1 1 tnct sahttede l 

ve toplu bir akm1 goriildii ve bu akm an -
cak kornerle kesilebildi. Soldan ~ekilen 
korneri merkez muavin Hasan durdur
madan kaleye gonderdi, fakat top iist 
direge ~rparak bu giizel vuru~ golle ne
tieelenemedi. 

Cenderin kazand1klan bu ilk korner, 
ve ka~JrdJklan ilk fuSo'lttan sonra oyunda, 
birdenbire bir tevaziin has1l oldu. Anka
rah Gender de Galatasaray ak1nlanna 
mukabeleye ba§ladilar. F akat ilk daki
kada sakatlanan ve sol a~Ik yerine ge~ -
mek meeburiyetini hisseden Niyazinin bu 
akmlara adeta seyirci vaziyetinde kalma
SJ, Galatasaray miidafaasmm sag tara -
fmda rahat oynayip rahat vuru§lar yap
masma sebeb oldu. 

Riizgara kar§I oymyan Gencler, Ga
latasaray kalesine ikinei miihim tehlikeyi 
de atlatmakta gecikmediler. Kalesini bi
rakib ~Ikan A vninin yerine ge~en Lutfi, 
bo§ kaleye ve ko§eye ~ekilen §iitii kafa 
ile kurtarmaga muvaffak oldu. 

Galatasarayrn birinci golii 
32 nei dakikada ortadan inki§af eden 

bir Galatasaray akmmda top onsekiz 
~izgisi hizalannda saga~Iga gec;irildi. 
N ecdetin uzun bir ortalamasma yeti§en 
Ha§irn yerden bir §iitle takimim I - 0 

' galib vaziyete getirdi. ikinci devrede 
riizgar altma dii§eceklerini hesabhyan 
Calatasarayhlar bir gal daha ahp vazi
yeti biraz sigortalamJ§ olmak i~in c;ok c;a· 
h§hlar fakat Genderin miidafaa hattlm 
te§kil eden ihsanla Halidm yerinde ve 
giizel miidahaleleri kar§Ismda buna mu
vaffak olamadilar. Devre I - 0 Galata
saraym lehine bitti. 

lkinci devre 
lkinci devrede diizgan beraberlerine 

alan Gencler, akmlarma hiz verdiler. Bu 
sefer oyuna s1k s1k miidahale edip topu 
uzakla§tirmak lzifesi Galatasaray mii • 
dafilerine dii§tii. San kirmJZI hiicum hat
h oyuneulan ~a birinei devrenin ilk ya -
nsmda oldugu gibi rakib nmf sahada 
yerle~ememekle beraber tehlikeli ini§ler 
yap1yorlardJ. Bu devrede Rahime daha 
ziyade i§ dii§tii, yani Galatasarayhlar 
daha miiessir bir §ekilde hiicumlar yap -
hlar. Oyun bir arahk oyle bir siirat aldt, 
oyle degi§ik vec;heler gosterdi ki iki ta -
raf ta netieede kimin galib ~Ikacagm1 
kestiremez oldu. Bir arahk Avni, solic; 
Niyazinin bir §iitiinii bir plonjonle bloke 
edip kurtararak giiniin en giizel futbol 
hareketini gostermi~ oldu. Galatasaray 
miidafaas1, kendi hiicum hattmm sik sik 
topu ahp kar§I tarafa gotiirmesinden ne -
fes almaga vakit ve imkan buluyor ve 
mi.iteak1b Gender akmm1 bunalmadan 
kar§IIamaga koyuluyordu. 

Galatasaraym ikinci golii 
30 uneu dakikada Cencier miidafaasi 

bir penalhya sebebiyet verdi. Re§ad bu
nu c;ok hafif ve yerden bir vuru§la gale 
~evirerek takimmi 2 - 0 galib vaziyete 
getirdi. Bu golden sonra Genderden Ha
sanla Rasim yerlerini degi§tirerek daha 
s1k1 ve daha bazu kuvvetine giivenen a -
kmlar yapmak istediler. Bu degi§iklik to
pun uzun mi.iddet Galatasaray nmf sa -
hasmda oynanmasma sebeb olduysa da 
Galatasaray kalesini tehlikeye dii§iireme
di. G~nder, birinci devrede sagdan sol
clan birc;ok korneler kazandiiarsa da bun
lardan da bir netice alamadilar ve oyun 
2-0 Galatasaraym galibiyetile neticelen
di. 

Diinkii ma~ Giine~ • Gender Birligi 

HAC I 

Diinkii mac;tan giizel bir enstantane 

ma~ma nisbetle daha siki ve daha seri bir 2.7. 4/ 5 ile birinci, Fenerbahc;eden Hakki 
§ekilde cereyan etti. Gencler Birligi o • ikinci. 
yunculan diin son dakikaya kadar hic;bir 1500 metroda Be§ikta§tan Artin 4.23. 
yorgunluk eseri gostermeden oynamakla 2/ 5 ile birinei, Galatasaraydan Vitali 
~u hususta tebrike hak kazandilar. Mii - ikinei. 
dafa.ada ba§ta lhsa~ olmak iizer~. Hal~d. Yiiksek atlamada Calatasaraydan 
Rahtm ve Hasan biihassa temayuz eth • Pol ad ile F enerbahs;eden Necdet I 82 
ler. Ke§fi ile Ka~ri de kar§Ilanndaki a • atlamaga muvaffak olmu§lard1r. ' 
~~~~ara muvaff~~Iyetle .kar§l ko~dular. Dart mmtaka arasmda diin 
Hucum hath mucadeleyJ kabul ed1p tek- • , •• 
nigi ihmal ettigi i~in miiessir bir ~ekilde yaptlan btstklet musabakasl 
c;ah§amadJ. Ankara, istanbul, Bursa ve Kocaeli 

Galatasaray takimmda Avniye az fa- sporculan arasmda Istanbul bisiklet ajan· 
kat ozlii i§ler dii§tii, kendisi de bunlarm hgi tarafmdan tertib edilen bisiklet yan§
hepsinden muvaffakiyetle sJynldi. Mii - Ian diin sabah $i§li ile Biiyiikdere arasm
dafilerden Lutfi arkada§ma nisbetle da- da, gidip gelme 61 kilometroluk bir yo! 
ha c;ok c;ah§h ve daha c;ok muvaffak ol- iizerinde y_apilmi§hr. 
du. Maamafih Re§ad da ge~en haftaki Her mipt_akadan ii~ ki§inin i§tirak etti
tembel oyununu b1rakarak icab ettikc;e gi bu miisabakalara Ankarahlar, F ederas
a~Igin iizerine c;1karak kurtan§lar ve gi.i- yonun verdigi en son model §anjJmanh 
zel uzun vurtt§lar yapti. bisiklerle, diger mmtakalar yan§cilan 

Hafbek hath da hem miidafaaya hem ise alelade makinelerle i§tirak etmi§ler -
de muhacimlere elinden geldigi kadar dir. 
yardtm etmege ~ah§arak ~oktandir has- <;ok §iddeli bir riizgar altmda yap1lan 
tahk halindeki muattalhgmdan azc;ok bu miisabakada lzmitten Orhan bir saat 
sJynlabildi. 51 dakika ile birinci, lstanbuldan Muhsin 

Hiicum hatt1 zorlu bir mi.idafaa kar - ikinci, lstanbuldan T orhun uc;iincii, An
§Ismda kaldigi ic;in miieadeleyi kabul et- karadan Y akubla lsmail dordiineii ve be
tik~e topu kaphrdJ. Fa kat yerden ve an- §inci gelmi§lerdir. 
la§mah oynad1g1 miiddet~e de takiml he- T ahm halindeki tasnifte, Istanbul 14 
sabma nafi i§ler gordii. Siileyman c;ok puvanla birinci, Ankara 15 puvanla ikin· 
durgundu. Biilend de siiratinden istifade ci, Kocaeli 19 puvanla ii~iint.ii. Bursa 36 
ile topla hasmim gec;mek istiyerek orta • puvanla dordiincii sayilmt~lardu. 
larda ve miisaid vaziyetlerde bekliyen Amerikan Bogast Molla 
arkada§lanm ihmal etti. 
Diinkii atletizm hareketleri Mehmedle berabere kaldt 

Taksim stadyomunda, Galatasaray -
Gender Birligi ma~mdan evvel muhtelif 
atletizm miisabakalan yapilmi§ ve 1 00 
metro ile yiiksek atlamada oldukc;a giizel 
dereceler almmi§hr. N eticeler §Unlardu: 

1 00 metroda Galatasaraydan Haluk 
11 1/ 5 ile birinci, gene Galatasaraydan 
Kazim ikinci, F enerbah~eden Cihad ii • 
c;iincii. 

400 metroda Galatasaraydan Galib 
54 3 j 5 ile birinei, lstanbulspordan Salih 
ikinci. 

800 metroda fstanbulspordan Cevdet 

Bahkesir 20 (Hususi muhabirimiz
den) - Amerikan Bogas1 namile tam
nan Bulkumor burada Molla Mehmedle 
kar§tla§tl. N etieede berabere sayJldJ. 
Halbuki Molla ~ok hakim giire§mi~ ve 
Amerikalmm mtm1 iki defa yere getir
mi§ti. Halk hakem heyetinin karanm 
protesto etti. 

Merkezi Avrupa miisaba· 
kalart 

Prag 20 (A.A.) - Merlcezi Avru
pa kupasi ic;.:in bugiin yalmz ii~ rna~ ya • 
pilmi§hT. Avrupanm Zurich ,ehrinden 
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'\ onun agzmdan Leyla ismini i§itm.i§siniz, 
degil miL 

F eride Hanim, gozleri hayretten a -
c;Ilmi§, tereddiidle §a§Irmi§ kalmi§h: 

~""""~~-- «Cumhuriyel» in milli sergiize,t romanr : 30 ------'"""";J - hittik, fa kat. .. Ah, inanam1yorum 
beyefendi... Bununla beraber kadmca -
g1zm kibar bir aileden olduguna da emin 
gibiydik, degil mi NihadL 

Sabahleyin onu odasmda bogazlanmJ§ 
olarak buldular ... Gene kiz yirmi ya§ID· 
da kadard1r. lstanbulda kimsesi yak... 

F eride Hamm merakla: 
- Annesi~ 
- Annesini daha pek kiic;iikken kay-

betmi§. Bir ecnebi mektebde leyli olarak 
okumakta olan bu gene k1z, arhk tahsile 
devam edemiyecegjni de anlaymca istik
balini pek karanhk gormege ba§ladi. 
Ben Samsundayd1m. kendisini ahp gotii
recektim; fakat bunu soylemege, teklif 
etrnege vakit kalmadi. Zavalh Leyla da 
bir giin ortadan kayboldu, gitti ... 

- Ley Ia mi, kiZin ismi Ley Ia mi? 
Sami Bey, F eride Hammm ve koca

SIDID yiiziine nek manidar bakarak ba§J
nt sallad1 ve devam etti: 

- Leyla da ortadan kayboldv, hatta 
evini, barkmJ yi.iziistii btrakarak kaybol
?u. Halbuki heniiz bu ev~e yap1laeak 
J§ler vard1. Polis hizmet~i Adilenin kati
lini bulmak ic;in evde iz anyordu; tahki-

kat yapacakh. Kap1yi c;ilingirle a~maga 
mecbur oldu. Ben de girdim, jandarma 
zabiti oldugum ic;in aralanna kan§mama 
mani olamadtlar. Onlar einayetin yapii
digi odada ara§hrma yaparken ben Ley
lamn babasmm odas1m kan§tirdim. Orta
da, bir yaz1hanenin iistiinde buldugum 
bazl evrak, kii~iik hahra defterleri, bir 
niifus tezkeresi ve mektublar Leylanm 
annesi ve babasi hakkmda bana epeyce 
malumat verdi. Leylamn annesi §imdi 
a§agida olii yatan Ay§e kadmdir ... 

F eride Hamm ve Nihad Bey hayret
ten donakalmi§lardJ. lnanamiyorlar, 
§iiphe ve tereddiidle hayret ve deh§etle 
Sami Beye bakiyorlardi. Nih ad Bey: 

- Emin misiniz? Muhakkak mi 
bu?... 

- Benim buraya geli§irn bir tesadi.if 
eseri degildir. Aradim, buldum sm ... 
Asii ismi Nihal olan Ay§e kadmm Ley
lanm annesi olduguna benim §iiphem 
yoktu. Fa kat galiba siz de en sonunda 

Sami Bey son dereee emin ve kat'i 
bir if a de ile: 

- Bu boyledir. Leyla Ane kadmm 
kiZiydi. $imdi size Nihal Hammm nasi! 
Ay§e kadm oldugunu anlatacagJm. 

Biraz durdu, bir sigara yakh ve de • 
vam etti: 

-Ahmed $evket Bey, yani Leyla -
mn babas1 i~ki dii§kiini.i, serseri ruhlu bir 
asJlzade, miitereddi bir hovardadu. Eli
ne g~en parayi yiyerek ev1m ihmal 
eder, binleree liraYJ birka~ hafta ic;inde 
ic;ki Ve kadm aJemJerinde tiiketir, eVJDI 
hie;.: dii§iinmez. Onun bir de F1tnat ismin
de eski bir metresi vard1r, ki evlenmeden 
evvel sevdigi bu kadm1 evlendikten sonra 
da buakmamt§ oldugunu sanmm. $evket 
Bey, ~ocugu olduktan sonra da bu ser
serilikten aynlmami§hr. Nihal Hamm 
Sabretmi§, evini buakmami§, ~ocugunu 
bi.iyiitmii§, uzun ki§ geceleri kumar, ic;:ki 
ve kadm masalannda bir kismJ da Nihal 

Yumurta ambalaj. T ruva hafriyabnin ortaya 
Ta,ra ticaret odalar1na k d v • h k•k ) 

malumat verildi ~I ar 1g1 yeni a I at et 
!stanbul Ticaret Odas1, yeni akdedi • 

len ve edileeek olan Tiearet anla§malari
le yumurtalanm1za iyi mahreder temin 
olundugu ~u malarda 1stanbula yumurta 
gonderen koyliiler arasmda ba§gosteren 
fena bir itiyadm oniine ge~mek i~in te • 
§ebbiise giri~mi~tir. 

Son zamanlarda §ehrimize gelen yu • 
murtalardan miihim bir k1smmm saman 
ve otla ambalaj edildikleri goriilmekte -
dir. Bu §ekilde ambalaj edilmi§ olan yu
murtalann iyi muhafaza edilmemi§ olma· 
s1 bertaraf; bilhassa bu s1cak havalar 
yumurtalan bozmaktad1r. 

lhrae olunaeak yumurtalar burada ye
niden i§lenerek ambalaj yap1lmakta ve 
kontrol edilmekteyse de buraya gelineiye 
kadar yumurtalar fazla za;yiat vermekte
dir. Biitiin bunlan nazan dikkate alan 
Ticaret Odas1 ta§ra Ticaret Odalanna 
miiraeaat ederek yumurta ambalajlanmn 
ya tala§la, yahud olmadigl takdirde ince 
ve yumu§altilrnl§ ~avdar saplarile yapll
masmm teminini istemi§tir. 

Bulgaristan §enlik yaptyor 
Sofya (Hususi) - Bulgar Kralmm 

bir oglunun diinyaya gelmesi ve Bulgar 
tahhmn bir veliahd kazanmasi miinase -
betile Bulgaristanm her tarafmda biiyiik 
~enlikler ve ayinler yapi!makta ve her 
yerde 10 I pare top ati!maktadir. 

Heyeti V ekile kararile mahkumlar ic;in 
geni§ bir affi umumi ilan edilmi§tir. Bu 
affi umumiden biitiin mahkumlar istifa
de edecektir. Bir milyar levaya yakm 
vergi ve cezalar affedilmi§tir. Kral fika • 
raya yanm milyon leva hediye etmi§tir. 
Bu miinasebetle biitiin talebelerin de not
Jan bir derece artmlmi§hr. Sofya sokak
lannda fikaraya yemek ve §arab dagihl
mi~, Heyeti Vekile kararile Bulgaristan
da iic; · giin yortu yapiimi§hr. Bu miiddet 
zarfmda biitiin borc;lara da moratoryom 
verilmi,tir. Milli bir adet olma51 miina -
sebetile halk miitemadiyen saraya hedi -
yeler getirmektedir. -···-Mugla orta mektebinin 

veda ~ayt 
Mugla 20 (A.A.) - Bugiin ogleden 

sonra orta okulun mezun talebeleri tara
fmdan bir veda c;ay ziyafeti verilmi§, 
ziyafette Vali vekili, Parti iiyeleri, ko -
mutanlar ve bir~ok zevat bulunmu§lardJr. 
T alebeler tarafmdan nutuklar soylenmi1 
ve ~y ~ok giizel gec;.:mi§tir. 

Grashoppers takiml Cekoslovak Pros
tejov tabmile 2/2 berabere kalmi§Sa da 
netice itibarile Zurich'de evvelce hasmJ
m maglub ettiginden galib telakki olun -
mu~tur. Zagreb' de ltalya Geneva taki
mJ Yugoslavya §ampiyonu Arajdanski'yi 
3/0 maglub etmi§ ve bu suretle ikinci tura 
girmek hakkmi kazanmi§tlr. Nihayet Uj -
test takiml da Romanya §ampiyonu Ve
nus'ii 4/ l maglub ederek o da ikinci tu
ra girmi§tir. 

Merkezi Avrupa garbi 
A vrupayt yendi 

Amsterdam 20 {A.A.) - Bugiin 50 
bin ki§i oniinde merkezi Avrupa ve garbi 
Avrupa temsili futbol takimlan arasmda 
bir mac; yapilmt§hr. Merkezi Avrupa ta
kimJ, !talya, Avusturya, Macaristan ve 
Cekoslovakyanm en iyi oyuneularmdan, 
garb! A vrupa takiml ise Almanya, Ho • 
Ianda, Bekika, ve Fransanm en iyi oyun
cularmdan terekki.ib etmekteydi. Mac;I 
merkezi A vrupa tak1mi birinci haftaym 
l /0 olmak iizere netieede 3/1 kazanmi~
hr. Merkezi Avrupa lakimmda bilhassa 
Piola ve Macar Saros, Lazar yiiksek 
oyunlarile tebariiz etmi~tir. 

Hamma aid olan serveti tiiketirken o ya
n ac; yan tok c;ocugunu bagnna basarak 
yatm1~. fakat bir giin kar§Isma ~1kan bir 
iblis onu yolundan ~elmi§tir ... 

F eride Hamm bir ~Ilgm gibi: 
- A h. bu iblis kim~ 
Diye sordu. Sami Bey kemali siikun

la: 
- Bir kumusyoncu ve muameleci. 
Nihad Bey soze kari§h ve kamma ih

tar etti: 
- $imdi sus da vak' ay1 dinliyelim. 
- Bu herif kadma o kadar niifuz et-

mi§ ki F atihte biiyiik bir konagi, iki ii~ 
diikkam ve bir arsasi kalan Nihal Hamm 
bunlann hepsini birden satarak bir giin 
c;ocugunu. evini barkml birakmi§, a§Jkma 
kac:;rni§hr. 

- Ah, ne miithi§ §ey ... -
- Bu miithi§tir, fakat Nihal Ham -

mm ~ektigi de miithi§ti. Ev onun i~in bir 
cehennem olmu§lu. Ben bunlan kocasJ
mn defterinden, kendi yazilarmdan an -
hyorum ve kariSI kac;an bu erkek nihayet 
itiraf ediyor ki evi bu anaya zindan ol • 
mu§tu ... $evket Bey ~ocugile yapayal • 
mz kalmca kiZina dad1 tutmu§, biraz 
kendini toplamaga c;ah§mi§, felaket o -
nun goziinii ac;ar gibi olmu§tur. Nihal 
Hamma gelince onun mazisi mec;hul, 

Truva 

bir 

tarihine 

afeti 

Homere'in 

daha ilave 
bahsetmedigi biiyiik 

edebiliriz: Zelzele 

Yazan : Stanley Cosson 

(Eski eserler ve Bizans asan milte- \ 
hasstSt pek maruf l?tgiliz arkeologu 
Stemley Casson cMan~ester Gazet. te 
Truvada yaptlmakta olan hafriyat hak
ktnda a§agtdaki c;ok enteresan makale
yi ne§retmi§tir. Ehemmiyetine binaen 
biz de naklediyoruz.) 

Truvay1 ziyaret etmek istiyen seyyah
lara bugiin Tiirkiyede gosterilmekte bu
lunan kolayhklar orada yapllmakta o
lan hafriyata daha fazla bir ehemmiyet 
vermektedir. 

Gelibolu ve <;anakkaleyi ziyaret eden
lerin hepsi, Bogazdan seyyah olarak ge
c;enlerin ciimlesi otombillerle Truvaya 
kolayca gidebilmektedirler. Profesor 
Charles Bleking idaresinde Birle~ik A
merikamn <;inc:;inati Universitesinin ar
keoloji heyeti tarafmdan ba§lamlan 
hafriyat be§ senedenberi terakkiler gos
termektedir. Truva, Akdeniz·in hafriyat 
ic:;in en zor olan mahallidir. Evvelce 
Schlieman ve Derpfield taraflarmdan 
yapllan hafriyattan sonra tesisatm ter
kedilmesi ve harb zamamnda bu -
ralarda istihkamlar yapllmas1 yiiziinden 
bu mmtaka bir hayli hasara da ugrami§
tlr. ;iimdi hafriyah yapanlar once Ak -
ropolu temizlemege, ondan sonra da 
birbiri iistiine in§a eclilen muhtelif do
kuz §ehri meydana c;1karabilmek ic;in 
evvelce yapllan hafriyat tabakalanru a
yuarak dokunulm1yan sahalarda i~a -
retler aramaga mecbur kaldllar. 

1936 senesi hafriyatmm neticeler·i §im 
di goriilmektedir. Evvelki hafriyatlar 
§imdiye kadar kabul edilen Truva tari
hinde esash degi§iklikleri zaruri goster
mi§tir. 1936 hafriyah ise bu degi§iklik
lerin zaruri oldugunu tamamile tahak -
kuk ettirmi§tir. 

Yeni hafriyat ba§lamadan evvel mii
tehassislar Truvamn akropolunda kab
lettarih iskan mustesna olarak bakJr 
devrinin sonu olan Homere Truvasmm 
mevcud oldugunu zannediyorlard1 ve 
bunu, Enias'm harab olduktan sonra 
tekrar Truvay1 i§gal ettigi bir devrin ta
kib ettigine inamyorlard1. Bu iskan, 
Trakyadan gelen vah§i bir kavmin Tru
vaYJ mahvederek o yerlerde yerle§me
sile ba§lami§tl. 

Yeni hafriyat altmc1 ve yedinci §e -
hirler arasmda hakikatte hic:;bir fark ol
mad1gm1 ve her ikisinin de Homere'in 
Truvast oldugunu ispat etmi§tir. 1936 
hafriyatl bu husustaki fikir ihtilafm1 ta
mamile ortadan kaldtrdt~ gibi altmc1 
iskamn insanlar tarafmdan degil, pek 
§iddetli bir zelzele neticesinde mahvo -
Ian Truvay1 imar suretile vuku buldu
gunu itiraz kabul etmez bir §ekilde tes
bit etmi§tir. Ele g~en c;anak ve c;.:omlek
lerden bu zelzelenin ~iladdan 1300 se
ne evvel vuku buldugu anla§Ilmaktad1r. 
Alametler pek sarihtir. Altmc1 ·iskan 
tetkik edilirken biiyiik duvarlarm al -
tina dii§mii§ buyiik hacimde duvar mal
zemesi yani harc:;lan bulunmm~tur. 

Altmc1 iskamn arand1~ biitiin ma -
hallerde ayni alametler goriilmli§tur. 0 
devrin biiyiik bir evi meydana <;Iktt. Bu 
evin duvarlan zemine ,;okmii§tii. <;anak 
,;omlekler ise harabenin iistiinde kal -
m1§lard1. Bunlarm altmda da mahivden 
evvel'ki ile ondan sonraki iskanm vuku 
bulduklan zaman itibarile aradaki fark 
goriilmektedir. 

Hafriyat zelzeleden sonra biitiin Ak
ropolun yeniden in§a edildigini de gos
termi.§tir. Fakat baz1 noktalarda biiyiik 
duvarlar ehemmiyetli surette hasara 
ugramadtklarmdan tamamile yeniden 
dikilmesine liizum goriilmemi§tir. Zel
zeleden husule gelen yanklar §imdi bu 

kim oldugu, nereden geldigi mec;hul a -
damla nasi! bir hayat ge~irdigini, nerede 
ve nekadar ya§adigmJ $evket Beyin ev· 
rakmdan tamamile ogrenemedim; zalen 
belki o da bilmiyordu. Y almz $evket 
Bey, sabik kansmm bu adam tarafmdan 
soyulup sogana c;evrildigini ve nihayet 
kovuldugunu. herifin ba~ka bir kadmla 
evlendigini yaziyor. 

F eride Hamm, biiyiik bir heyecanla 
atildt: 

- Nihal Hammm a§Jki kimmi§, ki • 
minle evlenmi§? Bu herifin ismini yaznu
yor mu? .. 

Sami Bey siikunla ve agir bir sesle: 
- Y az1yor hammefendi, Siileyman 

Rahim. 
F eride Hamm iki ellerile yiiziinii ka

piyarak haykirdi: 
- Ah, am an yarabbi !,. 
V e birden oturdugu sedire dii§ti.i, ha

reketsiz ve sessiz ka!di. Koeasi hemen bir 
bardak su alarak ba~ueuna oturdu: 

- Feride, kalk biraz su i~ ... Ne mi.i
teessir o)uyorsun camm? Gelmi§ gec;mi§ 
§ey ler... Sen bu herifin bir serseri ve 
haydud oldugundan zaten §iiphelenmi • 
yor muydun? Ayni §eyleri sana da yap
mad! m1? ... 

(Ar kasa var) 

Vunanhlarm Truvay1 zaptetmek i~;ill 
kullandJklan at hilesini gosterell ( 

temsili resim , 

duvarlarda iyice fark edilmektedirler· 
Bu da munzam bir vesika sayilmaktadl:• 

Binaenaleyh bildigimiz Truva tarihi• 
ne Homere'in ve hurafatm bahsetme • 
dikleri bu biiyiik afeti de ilave edebi • 
liriz. 

Akropol iit; ve hatta dort defa mall • 
volmu§tur. Birincisi, ~iladdan 2400 se
ne evvel miistahkem Akropolun yak1l..l? 
yagma edilmesidir. Homere'in bahsettJ• 
gi ikinci Truvanm me§hur harabisi pu• 
dur. ikincisi zelzelenin tahribidir. Bu dll 
dordiincii Truvay1 mahvetmi.§tir. tl"~iill· 
clisli de Yunanhlar tarafmdan tahrib V'~ 
yagma edilmesidir. Bir de dordiinctl 
vard1r c buna tarihgiler VII: Truvasl 
ismini verirler. ki bu da Tuna cival'Jit• 
dan gelen bir barbar kabilesinin Akl'0 • 

polu i§gal etmesidir. 
Bu kabile Yunan miistemlekecileri ta· 

rafmdan ya c;.:tkanlmt§ ve yabud bele
dilinciye kadar orada kalmi§hr. Ve btl 
Yunanh .• miistemlekecilerin tor~~.r~ 
belki ~1laddan dokuz as1r evvel BuYU 
iskenderin !r~n seferine ba~lamadan ev· 
vel ibadetgahmda kurban kesmek i~.in 
ziyaret ettigi tarihi Truvay1 in§a etm1~· 
lerdir. 

1936 senesi hafriyatmm bilgilerimi " 
ze getirip ilave ettigi yeni malumat1!1 a• 
rasmda Doriens mabedinin selefi far• 
zedilen ckonagm. ortaya c:;tkanlmaSl da 
vard1r. 1 

Bunlar «Truvada. birinci iskandak 
muntazam ev tipleridir. ;iimdiye kadal' 
ilk Truvahlann barbar olduklar1 ve kit• 
larda kuliibeler ic:;inde ya§ad1klar1 z~n: 
nediliyordu. ;iimdi ise sakinlerinin diifl 
yevi hayatlarmda tahmin edildigindell 
daha yiiksek bir mevkide bulunduklaJl• 
meskenlerinin geni~ ve giizel oldugtt an; 
la§lliDl§hr. Truvamn a§agt noktasll1d11 
bulunan bunlardan bir evin duvarla 
tic:; kadem yiikseklikte, dahili 40 kade~ 
boyunda ve 16 kadem geni§liginde bU 
Iunmaktad1r. Bu evler ilk Truvalllart 
al~ak csaray• Ian idi. inki§af ede ~ 
ikinci ve altmc1 Truvada bulunan ge 
ni§ saraylarm tipine inktlab etmi§til'·. 

1 
Truvanm uzun ve devamh bir tar~t' 

vard1r. Akdenizin her hangi ba§ka bl 
§ehrinden daha ziyade irtibath ve miite
canistir. 

Birinci iskan ~Haddan 3000 sene ev• 
veline t;tkabilir. Truva ise tarihte aslr~ 
larca miiddet buglinkii Londradan ~0 

daha ehemmiyetli rol oynami§ttr. 

• • 
Atinadaki F ethiye carnJSl 

miize yapdacak 
Atina (Hususi) - (Yerli Atinaiila~ 

Birligi), Kiiltiir Bakanhgma murac.~a 
ederek, me§hur Fethiye camisinin rn~>l~ 
binas1 yaptlmak iizere kendisine terki.tl1 

istemi§tir. 
Bu cami, Atina §ehrinin tarihile c;o~ 

baghd1r. Otedenberi birc;ok hay1r ce • 
miyetlerinin merkezi olarak kuiiantl " 
mJ§tir. Fakat Kliltlir Bakanhg1 buras1n

1 

~lisliiman ~uzesi yapacagml ileri sure· 
rek Atinahlar Birliginin talebini red • 
detmi§tir. 

Atinada bir ~lisliiman miizesi kUt' " 
mak iyidir. Fakat ortada iki mezar t~· u· 
§mdan ba§ka bir §ey yoktur. Bunun. • 
zerine birlik, yeniden te§ebbiisata gi! 
mi§ ve hiikumet Fethiye camisinin ye; 
rine eski y1k1k bir medreseyi verrne,. 
istemi§se de, birlik bunu kabul etme 
mi§tir. 

Nihayet birligin idare heyeti bit' 
toplantl yaparak, dogrudan dogruYil 
~etaksasa muracaat etmi§ ve bu mese" 
lenin hallini ona btrakmt§tlr. ~etalt~~; 
sm bu i§i neticelendirecegi ve Feth~?,. 
camisinin mi.ize olacag1 muhakkak go 
riilmektedir. 

K1z1lay iiye dev~irme baftas• 
1 temmuz 1937 de ba~hyacakttt• 

iiye yaz1hntz! 
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Hatay 3 senede son de
rece inki~af edecek 

Tiirklerle birbirlerinin <<Arablar 
hi.irmet ederek 

milli hislerine 

dost ge~inmege mecburdurlar» 
[Ba~tarafl 1 fnct sahltede 1 

«- Hatay anla~masinJ Suriye tasdik 
~hnezse onun yerine Fransa edebilir. Ye
ni rejimden siz de memnun olmalmmz. 
<;Unkii bundan siz de otomatik surette 
istifade edeceksiniz. Oras1 ihya edilecek
ti.r. Muazzam bir inki§afa namzeddir. 
Vc; sene sonra goreceginiz zaman tamya
llliyacaksmiz. Limam da canlandiraca • 
Riz, bu mmtaka biiyiik bir transit mer
(ezi olacakhr. 

Her§ey di.i~iiniilmii§tiir. leah ederse 
topragm hem iistiinde, hem de altmdaki 
tnahsulii satm alacagiz. Ptasaport i§ine 
de c;are bulacag1z. Zaten hududlann 
kalkmasml istiyenlerdeniz. Bizde hudud 
hastahgi yoktur. Arablar Tiirklerle bir
birlerinin milli hislerine hiirmet ederek 
dost gec;inmege mecburdurlar. Bahsetti· 
&iniz Hataydaki hadiseler manasizdir. 
SUratle nihayet bulmahd1r. Oras1 mes'ud 
bir yuva olacakhr. Rivayetlere, ma
sallara inanmaym1z. Biz, diinya sul
hu ic;in §arkm hizmetindeyiz. Davet 
ediyoruz, Tiirkiyeye gelin, gori.in, 
ara§hnn, Tiirkiin kalbine oyle ina • 
11ln. Atatiirkten son ferde kadar hepi • 
lniz !mparatorluktan aynlmi§ pa~alara 
sevgi besleriz. Bizden c;ekinemezsiniz. 
bii§iiniiniiz ki mesela biz, tek Arab1 tiirk
le§tirmi§ degiliz. Halbuki ne kadar Tiirk 
Arabla§mi§hr. Arablann ittihad1 kendi 
bilecekleri i§tir. Biz de memnun oluruz. 
Asia aynhk taraftan degiliz. Siyase
timiz pozitiftir. 

Kral F aysalm Ankaray1 ziyaretinde 
lnevzuu bahsettigi Arab ittihadmi bizim 
baltaladiglmiZl soyliiyorlar. Hayu, bu 
lnesele Arabistam da Arabian da alaka
dar etmezdi. Fransa ve !ngilterenin yap
lnak istedikleri bu i§e bizim yabanc1 ve 
seyirci kalmamu; imkanstzd!r. Dinden 
ba.hsediyorsunuz. Bir laikiz. lnk!labla 
tlmlzi kendimiz ic;in yaphk. Bunlar ihra
cat mah degildir. Ve bu c;e§id ithalat 
tnalma da ihtiyacun1z yoktur. 
~ok samimi soyliiyorum, Fransa ile 

ihtilaflanniZl hallediniz. Tiirkiye • Fran· 
sa • Suriye dostlugu faideli olacaktu. 
F ransa ile Suriye hududlanmn miidafa· 
asm1 miiteahhidiz. l~te spesefik Suriye 
mallarma ithalat kolayhgml arkada§tm 
Bayar vadediyor. 

Donii~te belki Sarna ugranz. Sevme • 
sini ve kendimizi sevdirmesini bilmeliyiz. 
Marifet budur. Kom§ulanm1zm da dai
Ina kuvvetli olmasmi isteriz. Zah, aczt 
harb gibi tel'in ederiz.» 

Cumhuriyet namma iyi yolculuklar te· 
tnenni ettim. lkisi de: «- Cumhuriyete 
Ve vas1tasile ciimleye selamlanmlZI, mu -
habbetlerimizi bildirin. Seyahat uzadik
~a i~tiyakimiz artlyor.» Dediler. 

Kendilerile bilahare goru§tiigum Su • 
riyeli gazeteciler de: 
«- Bu sozlerin samimiyeti bOyle bin 

~zab1 unutturacak kuvvettedin> dediler. 
KANDEMIR 

$antajcrlar harekete ge~tiler 
Siyaset dolandmciSI doktor Abdur • 

rahman $ehbender §imdiye kadar hami • 
Yetten, milliyetten, vatanseverlikten dem 
vuruyordu, kendini Arabhga vakfetmi~ 
bir miicahid gibi goriiniiyordu, Hatay 
davasmi Arabhk davas1 haline koymaga 
~ah§1yordu. F akat $amda c;1kan Eley • 
Yam gazetesinin 15 haziran 937 tarihli 
niishasmda ne§rettigi bir beyanname ile 
i~yiiziinii ac;1ga vurdu, o tantanah vatan
severlik iddialanmn ve hulyalanmn para 
cerretmek emelinden dogdugunu belli et
ti. 

Arabhkla uzaktan ve yakmdan alaka-
1: olm1yan Hata)'l degil, Arab yurdla • 
rmdan bir parc;a denilen Suriyeyi ve hat
ta biitiin Arabistam fmat elverirse ve he
le mii§teri bulursa bir pula satmakta te -
reddi.id etmiyecegi zaten malum olan Ab
durrahman $ehbender, §imcli Suriyeliler
den para toplamaga kalki§mi§ ve ~antaj 
ke§kiiliinii boynuna as1p kap1 kap1 dola§· 
tnaga ba§lami§hr. 

«Ettanzimiil Kavmi» diye bir cemi ~ 
Yet kurdugunu ilan eden bu me§hur §3D• 

tajc1 o cemiyetin hem katibi, hem vezne
dan, hem muhasebecisi, hem azasi, hem 
reisidir. Eleyyam gazetesinde ne§rettigi 
beyannameyi de cemiyetin reisi s1fatile 
imza etmi§tir. 

Hatay diyanm Suriyeye maletmek ve 
Hatay Tiirklerini Arab gostermek isti ~ 
Yen Abdurrahman $ehbender, acemi si
Yaset dolandmdanmn dilini kullanarak 
beyannamesinde Hataym 14 amdanberi 
Arab oldugu tekerlemesini tekrar ettik • 
ten ve Hataya Ankaranm temin ettigi 
istiklalin Suriyeyi mateme bogacak bir 
hadise oldugunu soyledikte11 sor/ra as1l 
lnaksada gec;iyor ve: 
..... «- Para veriniz, bana para veriniz. 
H~.l. +;irlii _hn _dava _viiriimez. hlrPnrlP. 

bagmyor. 
Onun hakiki maksadt i§te bu feryad

dadu, bu talebdedir. $imdiye kadar hep 
bu neticeyi ortaya atmak ic;in c;Irplmyor· 
du. Kendince zamam gelmi§ olmah ki 
mendili serdi, para dilenmege koyuldu. 

Suriyeliler, kuvvetle eminiz, ona al -
danmiyacaklar ve siyaset dolandmclSlmn 
ke§kiiliine bir kuru§ dahi atmiyacaklardu. 
F aka t az sad aka c;ok belay1 defeder di~ 
ye herife lie; be§ lira verirlerse fena da et· 
mi§ olmazlar. <;iinkii Abdurrahman $eh
bender, ke§kiiliinii doldurur duldurmaz 
susacak ve Hatay bir yana dursun, $ami 
da b1rakip Montekarlo'ya saVU§acaktir. 

Bu da Suriyeliler i~in bir kazanc ol -
maz m1~ 

Fahri Barudi Maruni Patrigine 
krallrk teklil ediyor 

Antakyada c;1kan Y eni Giin refiki • 
mizde okudugumuza gore $am meb'usu 
F ahri Barudi, $amda soyledigi son nu • 
tuklanndan birinde Suriye ittihadmdan 
bahsetmi§ ve bu miinasebetle demi§tir ki: 

«- Suriye ittihadma dahil olmasmi 
taleb ettigimiz memleketlerin bundan u • 
zakla§masma sebeb huistiyanlann miis -
liimanlara olan itimads1zhgi oldugunu 
mu ileri siiriiyorsunuz ~ 

En mukaddes yeminler ve en saglam 
teminatlar h1ristiyamn miisliimanla aym 
haklara malik olacagma Hfi gelmiyor • 
sa, biz daha biiyiik deli! ibraz edecegiz. 
Umum Vatani partisi namma soyliiyo • 
rum. 

Biz Suriyeye Liibnam ilhak etmege 
ve bu ittihaddan te§ekkiil edecek olan hii
kumetin ba§ma Maruni Patrigi Antuvan 
Piyer Ariza'YJ, prens, reisicumhur veya 
kral unvanile tayin etmege karar verdik 
ve bu hiikumet merkezinin yazm Blu' da 
ve ki§m da Beker'de olmasmi kabul ey
ledik. Arbk bundan biiyiik bir teminat 
istiyebilir misiniz "? Mezhebcilik, bir Bey
rut metaidirl $amda vatanperverlik var
dtr. 

Monsinyor Miibarek, gec;en pazar 
giinii Liibnan ittihad1 ic;in bir nutuk ver
mi§ti. hte biz Patrigin hiikumet reisimiz 
oldugu anda Monsinyor Miibarekin de 
Meclisi Meb'usan reisi t~lma&~m kabul 
ediyoruz. Bu §erait tahtmda, hala miis
li.imanlardan endi~e edecek misiniz ?» 

F ahri Barudinin ayagr kzrrldr 
~am (Hususi) - $am pazar yen 

tiiccarlan tarafmdan Dummer' de Vatani 
partisinin baz1 ileri gelenleri ~erefine ve
rilen bir ziyafet esnasmda ziyafetin ve -
rildigi nehir tizerindeki sed )'lkiimi~ ve 
50 ki~i dereye yuvarlanml§tlr. Davetli • 
ler meyanmda bulunan Fahri Barudinin 
sukut neticesinde bir ayag1 kmlml§tlr. 

Liibnan gazetelerinin ,iJdetli 
ne,riyatt 

Beyrutta c;1kan «L' Orient» gazete • 
sind en: 

«Beyrutlu bir meslekta§tmlz «lsken • 
derun meselesinde Li.ibnanhlar Suriyeli· 
lerin hissiyatma i~tirak ediyorlar» diye 
yazmaktadJr. Liibnanda baz1 mahdud 
mehafilde, Sancak yeni statiisiiniin ila
m, her nekadar bir muhalefet cereyam 
hasi! etmi~se de bunun ancak kom~uya 
gosterilecek bir tercih hissiyatmdan ileri 
gidemiyecegi muhakkaktu. 

Refikimiz bu vesile ile Suriye ile ara
mizda bir yakmhk ve s1ki irtibat oldugu· 
nu gostererek bizi de bu ihtilafa kan§ ~ 
t1rmaga ~ah§Iyor: 

«Tiirklerin, hukukuna tecaviiz etmek 
istedikleri Lazkiye topraklan Liibnandan 
uzak degildir. Kilikya ve lskenderundan 
sonra Liibnana sua gelmiyecegini bize 
kim temin edebilir ?» 

Bizler Arab alemile elbirligi e • 
delim ve Tiirklere kar§I olan his -
siyatimiZI izhar edeJ.im diye liizumsuz 
ve miinasebetsiz yaz1lar yazan bu mes • 
lekta~Imlza: 

«- T ehlikeyi o kadar uzaklarda a • 
r~maga ihtiyac yoktur» diye cevab ve -
nyoruz. 

Bizim muazzez olan kom§ulanmtz 
Suriyelilerin birc;ok fusatlarla ve muh
telif unvanlarla bizden koparmaga c;a • 
h~hklan T rablusa - hele bu Sancak me
selesinde ugrad1klan hezimetten son • 
ra • badema gozleri olmad1gma ve bu 
fikirlerden vazge~tiklerine bizi kim temin 
edecektir? 

Bize bugiine kadar herhangi bir teca
viiz fikri izhar etmiyen ve bize hic;bir fe
nahkta bulunm1yan Tiirke ernniyetsizlik 
gosterecegimize, Liibnan topraklannda 
gozii olan Suriye miifritlerine emniyet et
memekligimiz daha ziyade elzemdir. 

Bir Tiirk istilas1 dii§i.incesini bir tara· 
fa b1rakahm da yakm ve daimi bu tehli
keyi gozoniinde bulundurahm.» 

Beyrutta ~tkan Elbe§ir gazetesi yaz1 -
_y...Q.!:_: .. , .~ . 1 

Giizel bir kazamiZda 
giizel bir bayram: 

.Agac bayramd 
(Ba~makaleden devam] 

bir maddedir. Onu olmekten ve olcliiri.il
mekten muhafaza ederseniz o kendi ken
dine biiyiir, dalbudak salar ve giderek 
orman olur. 

Avrupamn bpk1 ~i~ek yeti§tirir gibi 
orman yeti~tiren baz1 memleketlerinde bu 
i§in nasii yapildigmi merak ederek tetkik 
ve takib eyledik. Yap1lan i§ §Udur: To
humdan igl_le inceliginde ve belki daha 
ince olarak f1~k1ran nebat maydanoz oca· 
gm1 andnan bu fidelikten aynlarak iic;er 
dorder santim fas1la ile mahsus hazirlan
mi§ yerlere dikilir. !gne halindeki yavru 
agac ba§langJcl iki iic; y1l zarfmda burada 
5-6 veya nihayet 8-10 santimlik bir fi. 
danc1k olur. 0 zaman bu fidanciklar, 
orman yap1lmak ic;in hazulanml§ sahaya 
naklolunarak yerlerine konulurlar, ve 
kendi hallerine bnakihrlar, i~te o kadar. 

Biitiin bu i§leri oldukc;a biiyiik bir or~ 
man sahas1 iizerinde c;ah§an ii~ be§ amele 
yapar. Goriiyorsunuz ki. orman yeti§tir
mek ic;in daha biiyiik bir miitehaSSisa asia 
liizum yoktur. Biraz yuk• nda soyledigi
mizden ibaret olan ameliye ic;in hi~bir 
ihhsasa ihtiyac olmadiginl ~epimiz pek 
k<>lay takdir ederiz. 

$u kadar var ki yukandaki soyledik
lerimizle ameliyenin bepsini ifade etmi§ 
olmad1k, ezciil!!le pek miihim bir i~i hi~ 
kaydetmemi§ bulunduk: Muhafaza. Or
man sahasi ittihaz olunan yere hayvan 
degil insan dahi sokulmaz, ye i§te mesele 
bu kadardtr. 

Fidanlan dikilen bu sahadaki agaCCik
lar on yii zarfmda iki, iki buc;uk metro 
yiikselirler. Yirmi y1l zarfmda irtifa dort 
be§ metroyu bulmu§ ve saba s1k bir or· 
man manzaras1 vermege ba§lami§hr. 20 
ile 30 y1l aras1 bu s1k agachgm bir ktsrm 
agaclan maden siitunu ve saire ihtiyaclan 
ic;in kesilerek orman seyreltilir. Boylelikle 
tazyikten kurtulan agaclar enine boyuna 
biiyiiyerek 40-50 yii arasl tam orman 
haline gelmi~ olurlar. 

20 • 30 sene, 40 • 50 y1l nedir"? Goz 
yumup ac;mc1ya kadar k1s! sayilacak bir 
zaman. hte yepyeni bir ormam yeti§tir· 
mek ic;in i_nsana lallm olan zaman bu ka
dardlr, ve i§te bu i§ bu kadar basittir. Ve 
onun asi! biiyiik mn ise, gori.iyorsunuz 
ki, ormana hayvan degil, in~an dahi sok
mtyarak agac1 kendi haline bnakan mu· 
hafazadad1r. , 

Bizim memleketimiz gibi iklimi her ta~ 
rafmda sulu <>lm1yan yerlerde pek pek 
fidanlann ilk dikim YJllannda belki ii~ 
dort defa su verilmege ihtiyac olabilir. 
Vaktinde dikilmek §artile biz buna bile 
mutlaka liizum gormeyiz. Fa kat biz de 
boyle yapihrsa <jogru olal!agml soyleriz. 
Buna ragmen orman yeti§tirmek gene as· 
Ia gii~ degildir. Elverir ki dikilen agaclar 
muhafaza edilmi§ olsunlar. 

Agaclar ~ogalarak ormanlann silsilesi 
biiyiidiikc;e memleketin iklimi degi.§ir ve 
ziraati canlamr. Memlekette taammiimii 
arzu olunan agac muhabbeti bu kadar 
basit bir takayyiidle maddi ve mebzul 
neticeler verebilir. V e tekrar edelim ki 
i§in en ehemmiyetli noktas1 muhafazada~ 
d1r. 

Somahlar da bu noktada dikkatimizi 
ve takdirimizi ~ekti. Onun i~in bu gi.izel 
kazamiZI biitiin memlekete agac sevgisin
de ve agac yeti§tiriciliginde bir ornek ola
rak veriyoruz. 

YUNUS NADI 

meselesinde Suriyelilerle hissiyat birligine 
davet ecliyor. 

Liibnanhlar, karde§leri Suriyelilere 
kar~l daima samimi olarak hareket et • 
mi§lerdir. Buna mukabil Suriye hiikumet 
reisile meslekta§lan Pariste Liibnanm bir 
eyaletini koparmak i~in elden gelen her
tiirlii faaliyeti geri koymamalctadirlar. V e 
bunun da mahza kaybettikleri lskenderun 
sancagm1 telafi ettirmek 1c;m oldugunu 
beyan etmektedirler.» 

Siiveydiye'ye cepane gondermi,iz 
$amda c;tkan Fete! Arab gazetsi §Un· 

Ian yazlJor: 
«.Siiveydiye sahiline bir yelkenli 

Turk gemisi gelmi§tir. Bu gemi Tiirk • 
mendagmm Magara koyiiniin yakmla • 
nnda demirlemi§tir. Bir Tiirk gemisinin 
bu civara gelmesi, orada bulunan Arab· 
!ann nazan dikkatini celbetmi§ ve bun ~ 
Jar gemiye yana~mak istemi§lerdir. Fa • 
kat Arablann yakla~masmdan evvel, bu 
gemi yiikiinii indirmi§ ve hemen denize 
a~IImi§hr. 

Anladlglmiza gore, bu gemiye refakat 
eden zat Abdullah bin El-$ek Maruf 
El-Halebidir. Bu zat Ti.irkiyeye gitmi§ 
ve cepane ile gelmi§tir. Abdullah bin 
Maruf, Arablann intikammdan korktu ~ 
gu ic;in kendisini belli etmemi§ ve zanno~ 
lunduguna gore «harbiyat» koylerinde 
saklanmi§hr. Sakahm da tlra~ etmi§tir. 

Polis makamlan, gelen baz1 Tiirk o • 
tomobillerini tefti§ ederek, bunlarda bu
lunan tiifek ve cepaneyi musadere et -

..-: 

Nafiamizin yeni 
bir muvaffakiyeti 

[Ba~tara/1 1 fnet sahtfedel 

yollan doldurmu§ misafirimizi alki§hyor· 
du. Kopriiye gelindigi vakit Vekalet 
koprii ve §Oseler reisi giizel bir nutukla 
cumhuriyet hiikumetinin yaptirdigl bu ve 
diger kopriileri anlattl. Bundan sonra 
Vali Oskay bir nutuk soyledi. Bunu mii ~ 
teak1b da N af1a V ekilimiz Ali Cetinka~ 
ya c;ok hararetle kar§IIanan bir nutuk soy
ledi. 

V ekil bu nutkunda ezciimle dedi ki: 
«- Bugi.in bu kopriiniin ac;ma toreni

ni yaparken §OSe ve kopriilerimiz hakkm
da sizinle bir gorii§me yapmak istiyorum. 
Cumhuriyet ~evri hiikumeti ele aldJgl 
zaman ancak 1 05 kadar koprii tevariis 
edilebilmi§tir. Bunlann 60 1 fmparatorluk 
zamanma ve 65 i de daha evvelki za
manlara aiddir. fmparatorluk devrinden 
kalan kopriilerin ekserisi devlet elile de
gil, hay1r sahibleri tarafmdan yaptml
IDI§tlr. 

Cumhuriyet hiikumeti eslaftan devir 
ald1gi bu eserleri muhafaza ile kalmamt§ 
asnn son telakkilerini ve ihtiyaclanm 
gozoniinde tutarak koprii ihtiyacm1 temi· 
ne biiyiik bir ehemmiyet vermi§tir.» 

N af1a Vekili yeni yapi!an biiyiik kop
ri.ilerden bahsettikten sonra soziine §iiyle 
devam etti: 

«- Bunlarm arasmda Fuat iizerinde 
yap1lan tek gozlii I 1 0 metro a~1khgmdaki 
1smet fnonii kopriisii cihandaki emsali a
rasmda 7 nciyi te§kil etmektedir. Y e§il
trmak iizerindeki 274 metro tuldeki Car
§amba kopri.isii, Gediz iizerinde 15 7 
metro tuliindeki Menemen kopriisii ve 
iizerinde bulundugumuz Sakarya kop -
riisii iftiharla sayilabilir eserlerdir. Bu
rada bir noktay1 tebariiz ettirmek isterim. 
600 kiisur senelik Osmanh !mparatorlu~ 
gu devrinde yap1lan kopri.i adedi 60 iken 
13 seneiik cumhuriyet devrinde in§a ve 
ikmal edilen biiyiik kopriilerin sayiSI 7 4 
ve uzunluklan mecmuu 6200 metrodur. 
Bu rakamlara kiic;iik kopriiler dahil de
gildir. Bu realite cumhuriyet devrinin t;a· 
h§ma tarzile saltanat devrinin arasmdaki 
fark1 ~ok bariz bir ~ekilde gosteren bir 
misaldir. 

Biiyiik Onderimiz Atatiirk 1931 sene
sindeki tetkik seyahatleri esnasmda N a~ 
f1anm koprii siyasetine esas olacak direk
tifler vermi§lerdir:Giinde vasati olarak iki 
metro koprii yapmak. Naha bu direktifi 
itoprii in§asmda asgari mikyas olarak itti· 
hut etmi§, 931 • 936 seneleri arasmda 
5042 metro tulde biiyiik kopriiler yapbr -
ml§hr ki hesab edilirse beher giin it;in 2 
metrodan fazla isabet eder.» 

Bun dan sonra Vekil: 
«- Reisicumhur Atatiirk ve fsmet 

lnonii hiikumeti namma ac;1yorum. Mu
barek olsun» diyerek kordelay1 kesti ve 
kopriiyii ac;h. 

Naha Vekili merasimi miiteak1b bir 
miiddet istirahat ettikten sonra hususi 
trenle Ankaraya avdet etti. 

GONON BULMACASI 
1 ' 8 4 & G 1 8 9 10 

1 r li II 

2 I I 1•1 I I I 
a I • 4 I I 1•1 I I I • 
5 I• • 61 I I I • ,I • I • 
s I •I I I• 
~ I ,. I• I 

lull •• . • I -=-
Soldan saga: 
1 - Karagoz oyunundaki eliee ve garlb 

adam. 2 - Yunan fllozo!lanndan biri, su
suz yer. 3 ~ Asab, yalvarma. 4 • Tele!onda 
<;ok kullamlan bir soz, Anadoluda yap1llr 
blr cins kuma~. 5 • Nota, franstZCa cdosh, 
gebelerln kurtanctsl. 6 - Memleket!m1zln 
en millllm par~as1, bir renk. 7 • i~ Qama
~ularimizdan b!rl. 8 - Bir emir, bir yemek, 
bir emir. 9 - Kar:;;ISma koydugun §eYi sana 
gtisterir, eskl Aydm kabadayilan. 10 - Gii
ne~ln buz iizerlnde yapt1g1 hareketl yapan. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Romanya arazls1nden bir par~amn 

Ism!. 2 - Biiyiik bir tazyikin altmda kalan, 
b!r :11tab edatl. 3 - Ticaret i§lerinde kulla· 
rulan blr cins sened, ba~~lama, bir soru 
edat1. 4 • Oldukl(a, istanbulun me~hur 
sayf!ye yerlerinden. 5 • Mel}hur bir vals ve 
fllim. 6 • Blr emir, 1ng1llzce ciicelere veri
len lslm. 7 • Biiyiik<;e blr kalaballgm bir
llkte yaptlgl dans, lstibdad devrindeki blr 
riitbe. 8 - Btiyuk~. geni~llk. 9 - Bir hay
ret edat1, Frans1z alfabeslnde blr harfin 
okunu/?u. 10 - Eskiden Yunanistanda hii -
kiim siirm~ Tiirklerin relsleri, kalburdan 
ge<;lrmek. 
Evvelki bulmacanm ball~dilmi1 1ekU 
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{I§CumhurlyetlDIJ 
H a o IK s lYI t u.o n u 

Maliye Vekaletinin 
nazan dikkatine 

is!m ve adresintn bizde sakll kal.masml 
Jst!yen bir kari!mJzden ald!~IDllZ mektub
da dentliyor ki: eBen miitekaidini askeri
yedenim. Bunun maa~m1 Eminonil. Mal
miidiirlu~iinden ahyorum. Di~er tara.!tan 
eski ~rk Demiryollar1 idaresinde de blr 
miiddet ucretle ~alllihktan .sonra ahvali 
slhhiyeme binaen lstifa etml§tim. Emlno -
nii Malmiidiirliigii demiryolunun devlete 
ge~mesinden lsti!a tarihim arasmda ge -
~en iki ayhk miiddette a.ld1~un maa-,1 te • 
kaiidlyemden kesmege te§ebbii.s ettl. §ark 
Demiryollarmm kat'i surette devlete lnti
kall tarlhine kadar orada ~all/ian miiteka.
idlere aid ma~larm esklsi gibi tedlyesine 
devam olunmas1 hakkmda Muntazam 
Borclar Miidiirlii~iiniin emri de va.rdtr. E
mlnonii Malmudiirliigiiniin ya.ptlgl yanllli 
muameleden dolay1 aid oldugu makamla
rm dikkat nazarla.rm1 ~ekmen1z1 dilerim.:. 

Somada doktor yok 
Somada lslm ve adre.sinin bizde sakli 

kalm.a.sm1 lstlyen bir kariimiz<ien ald1g1 -
m1z mektubda den!liyor ki: cYirmi bin kii~ 
sur nufuslu k.azamiZ 6 aydanberi doktor • 
su2ldur. Sihhiye Veka.letl kanunen doktor 
bulundurmak mecburiyetinde olan bu mii
essesede doktor goremez.se ~~ derhal Ad~ 
llyeye intikal ettirip mes•uneri mahkeme~ 
ye sevketmektedir. 

Geni§ manasmda al!rsak devlet de bir 
miiessesedir. Doktor bulundurulmasl lazrm 
gelen bir yerde doktorsuzluktan hastahklar 
mllleti kmp ge<;irme~e b~larsa me.s'ul o
lan ~ah.siyetlerin de mahkemeye verilme • 
leri iea.b etmez mi h 

c YENi ESERLER ) 
ltik 

§ehrlmlzin de~erll llselerlnden Itlk: LJse~ 
sinln <eskl Feyziye, mezunlan bu lslm al~ 
t1nda blr kitab ne§retml~lerdir. Bir~ok re ~ 
simler ve yazilarla lnt~ar eden bu k.ltab 
gerek tertib, gerek.se 1nt1hab bakmundan 
~ok muvaffakiyetli olmu~tur. 

.. 
Cildin g1das1 

bulundu 
Her,ey gibi cild C.e biiytik bir teka • 

miil devresi ge~irir. Her gene k1z ve ka· 
dmm kendisine mahsus parlak bir devri 
vard1r. Bu zaman\arda cild gayet par • 
lak ~ok diizgiin cazip bir hal ahr. Cilde 
biitiin giizelligi veren cildin ikinci taba
kasmda bulunan hoceyrelerin biinyeden 
aldiklan g1da ile mii~kiindiir. Biinye bu 
g1da)'l zamanla veremez olur. Cildde 
buru§ukluklar, lekeler ve buna miimasil 
anzalar goriiliir. Cild biitiin giizelligini 
kaybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek 
ancak biinyenin hoceyrelere vercligi g1da 
ile miimkiindiir. 

Biiyiik kabiliyetli eller bunun da c;are• 
sini bulmu§lardir. Y anm yagh Hasan 
gece kremi, yags1z hasan kar kremi, cil
din ihtiyac1 olan bu g1danm tamamm1 
ve oziinii ihtiva eder. 

Her bayan gece yatarken yanm yagh 
Hasan gece kremini ve giindiizleri yag • 
SIZ Hasan kar kremini, ytizlerine biiyiik 
bir itina ile siirerek cildin giizelligini ka • 
zamrlar. Buru§uklar, lekeler tamamile 
zail olur, bu kremler arhk her bayamn 
tabii bir ihtiyac1 haline girmi§tir. Cildin 
giizelligi bu kremlerle temadi eder. <;iin
kii esas olan hoceyreleri bu kremler bes· 
lemektedir. Cildinizi bu kremlerden mah
rum etmeyiniz, sa)'ln bayanlar. 

YANDA 
Cumhuriyet Mektebliler Pazan 

Littfi llyas karde§ler 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablar1, k1rtasiye, gazete 

ve meemualarm tevzi yeridir. 

istanbul AltincJ lcra Memurlugundan: 
Emlak ve Eytam Bankas1 TUrk Anonim ~irketine birinei dereee ve sll'a

da. ol~p tamamn~a yeminli e~U vukuf marifetile 10,698 lira ktymet takdir 
edtl~~~ olan Be~~kta~, Me~rutiyet mahallesinin Mollaayazma sokagomda eski 
43 mu~errer .yem 138 numarah sag1 ebniye kalfas1 arsas1, solu Feridun Pa§a 
zev~es1 Nevc1-:an hane ve arsast, arkas1 Ta~oeag1 deresi, eephesi eedid Me~ • 
rutJyet caddes1le mahdud bir apartiman. 
.. ~ok.~k~~n kapist ve zemin kahndan mozaik merdivenle inilen bir ta~hk 
~c k?murlu~ ~e aydmhk mahalli olup zemini ~imentodur. Aynea bir koridor 
uzerme zemmJ ~Ismen karosimen bir kiler bir hal! zemini karosimen mermer 
kurn~ fay,ans lavapo emaye banyo ve rezervuarh banyo zemini karosimen 
moza1_k te.iOle -:e raf te:gahh mutfak zemini ah§ab bir oda oniinde zemini 
karos1men d:m1r camekanh kl.§hk bah~;e ve bah~eye bir kopriisii vardtr. 

Bahc;e: Bmanm arka cephesinde ii~ sed ve iki istinadh duvar olup iki sed de 
t~hlarla .aynlmt~ olup yan taraft duvar korkulukludur. Erik, elma gibi birkac; 
f1dan hahnde abc vardll'. 

Z~min k~t: Karosimen antre ve koridor bodri1m ve zemin kata ~!lnlan 
mozatk_ merdiVen ve (1) numarah claire bir koridor iizerine dort oda sandik 
odas1 b!r haladtr. 

B.ir~nei kat: Bir koridor iizerine sokak cephesinde ic; ic;e oda ve arka cep
hede 1.k1 od~ s~n~1k odas1 bodrum kattakinin ayni mutfak ve banyQ ve hal!. 

Bma ~arg1r ~c; kathdtr. Havagazi, elektrik, terkos tesisati vardll'. Bodrum 
peneerel~n Cem~r . parmakhkb Ve On cephede birinei katta ortada bir ~1kma 
vardtr. Bma vemd1r. 

Umumi sahas1 273 m2 olup bundan 129 m2 bina geri kalam bah~edir. 
A~;1k art.~~~~~Y~ konmu§ olup ilan tarihinden itibaren §artnamesi herkes 

tarafmdan goruleb1I7cek .ve 26/7/937 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 14 
ten 16 ya kadar da~&emizde a~1k arttirma suretile satllaeaktll'. Satl§ Emlak 
ve E~tam Bankasmm 844 numarah kanunu hiikiimlerine tabi oldugundan 
mez~r kanunun 15 nci madd7_sine tevfikan ikinci bir arttirma yaptlmaksJzm 
gaynmenku~ y_ukan_d~ yaz1h gunde en fazla arttlranm iizerinde birakllacaktll'. 
ArthrmiY~ I~hrak .~~_:n .muhammen luymetin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde 
P~Y. ak~es~ veya m_1Ih. bll' ~ankamn teminat mektubu tevdi edilmek lazund1r. 
Bmken bt?a ver~Iler~le <;op ve fener resimleri ve tellaliye ve vaktf icaresi 
sah$ ?~delm_deJ?: odemr. :o seneli!t evkaf taviz bedeli mii~teriye aiddir. Sati§ 
bed:lmt J?e~m ode~e~ lazundll'. !era ve iflas kanununun 126 ne1 maddesine 
tevftkan 1potek sah1bi alacakhlarla diger alakadarlarm gayrimenkul uzerin· 
de~i ~akla~m1 .ve. hususn:. fa.i~ ve masraflarma dair olan iddialarm1 evrakt 
musb1telenle b1rl~k~e 2~ gun ~.~mde dairemize bild.i.rmeleri I~ztmdtr. Aksi hal
d_e haklan tapu. sicillenle sab1t olmad1k<;a sat!$ bedelinin payla$masmdan ha· 
nc ka_hrlar. Alakadarlarm .i~bu kanun maddesine uygun surette hareket et· 
melen ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 36/603 dosya numarasile 
dairemize miiracaatleri ilan olunur. (33503) 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan: 
f§b.u gayrimenkulii satm alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edileeek 

ktymetin ytizde ellisi kadar kendilerine ikrazatta bulunulabilir. 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - lzmir - Aydm hath iizerinde C::amhk cEski Aziziye" istasyonu ci • 

v:armda yapllaeak varyant ile iizerinde takriben 1100 metre tuli.inde bir tiine
h_n ve yolcu binasile umumi hala ve Aydm istasyonunda betonarme bir ge
~Idin in§aati kapah zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. 

2 - Bu i~in muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminatl 26550 li· 
rad1r. 

3 - Miinakasa 7/7/937 tarihinde saat on be§te Demiryollar tn~aat da
iresindeki Komisyon odasmda yapllaeaktir. 

4 -. B~ miinakasaya aid mukavele projesi, eksiltme §artnarnesi, baym· 
d1rhk 1~len genel ~artnamesi, projeler ve di~er miiteferri evrak 28 5 lira 
mukabilinde Demiryollan !n§aat dairesinden verilmektedir. ' 

5 - Miinakasaya i~tirak etmek istiyenler 2490 numarah kanun muci
binee ibrazma meebur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 
numarah Resmt Gazetede ilan edilmi§ olan talimatnameye gore 937 senesi 
i«;in Vekaletten verilmil$ miiteahhidlik vesikalanm havi zarflanm mezkur 
kanunun tarifah dairesinde haztrhyarak 7/7/937 tarihinde saat on dorde ka
dar Demiryollar !n~aat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver • 
mie olmalar1 Iazimdir. cl64h (3501)' 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet «;ift«;ilerine da~1hlmak iizere 400 aded sap arabas1 kapah 

zarf usulile satm almacaktll'. 
2 - Arabalann muhammen bedeli 29600 lirad1r. 
3 - 1hale 28 haziran 937 pazartesi giini.i saat 15,30 da Vilayet Daimt 

Enciimeni tarafmdan yapllacaktll'. 
4 - Sartnameleri Ankara, !stanbul, Eski~ehir, Bursa, Adapazar ve 

1negol Ziraat Miidiir ve Memurluklarmda goriilebilir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak i<;in taliblerin yiizde yedi bu~uk tutan olan banka 

mektubu veya Hususi Muhasebe veznesine yatmlan makbuzla birlikte ilan 
edilen saatte miiraeaatleri. cl55h (3393) 

Kocaeli Vilayetinden: 
tzrnit • Adapazan yolunun Sabanea • Arifiye k1smmda ve 35 + 900 -

39 + 900 kilometreleri arasmda 3464 metre tuliinde ~osenin esash tamirati 
temmuzun 7 nci <;ar~amba giinii saat 15 te ac;1k eksiltme suretile ihale edile • 
cektir. Ke~it bedeli 8320 lira, muvakkat teminat 624 liradtr. isteklilerin bu 
miktar teminat mektubu veya banka makbuzu. Ticaret OdasJ kayid vesi • 
kas1 ve Vekalet veya Vilayet Naha Miidiirliigiinden ahnm1~ fenni ehliyet 
vesikasile Vi~ayet makamma, ke$if ve ~artnamesini gormek istiyenlerin Vi· 
Iayet Naf1a Miidiirliigiine miiraeaatleri. (3527) 
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8 CUMHURiYET 

SOn dere~e miiessir F L I T~mayii kullantntz 
• r--1 -c:::: -c:::: 

ca 
mayilerle sinekleri -- Tesirsiz taklit == ...::.::: eOiendirmeyiniz 

FLIT, bOtOn ha!?arat oldOrOcu mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktader ... Bu 

I 
sabit olmustur Flit'in formOIO hic;bir vakit taklit edil- ~~~ 
memi~tir. FLiT, kendisinden beklenen iki ~art1 mOkem
melen ifa eder. lnsana zarar vermez, fakat hasaratl 
kat'iyyen oldurur. $Opheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldagtmza emin olmak icin: siyah ku· s· ar;=:t:!! 

sakle ve asker resimli sare tenekeye dikkat ediniz. ~·~.;·~,~~~ 

·-
Kiiltiir Bakanhgtndan: 

1 - Orta okullarda tiirk~e. tarih - cografya, riyaziye, tabiiye, frans1zca, 
almanca ve ingilizce ogretmeni olmak istiyenler it<in bu yil smav yapila -
caktrr. 

2 - Smavlar 1 eylUI r,;ar!lamba gi.inii istanbul 'Oniversitesinde ba~li -
yacaktrr. 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A) Tiirk olmalan, 
B) 20 den a~aih ve 45 ten yukan ya~ta olmamalan, 
C) Hiisnuhal erbabmdan olduklan, cinayet ve cunha nevinden mahlrl\

miyetleri olmadig1 hakkmd.a mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve ogretmen olanlar bu kayiddan 
miistesna olup mensub olduklan daire §.mirinin verecegi vesika kafidir.) 

D) Her tiirlii hastahktan ve 5gretmenlik etmiye mani viicud anzala • 
rmdan salim olduklarm1 isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sm1fh 6gretmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadili tahsil gormii$ olmalar1, 

Ogretmen okullarmdan mezun olanlarm en az iki ders senesi ogretmen. 
lik etmi~ bulunmalan gerektir. 

4 - Gerek sozlii ve gerek yaz1h smav sorulan 't.tniversite ve Yiiksek 
Ogretmen okulu talebesinin takib ettigi ders miifred.atmdan se~ilecektir. 
Bundan ba:?ka smava gireceklere pedagojik sorular da sorulacakbr. 

5 - N amzedler smavda kazand1klar1 takdirde 1702 numarah kanunun 
birinci maddesinde gosterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta Ogret
men okulu yar ogretmenligine atanacaklarc.u-. 

6 - Yukandaki ~artlan haiz olan namzedler bir istida ile Bakanhga 
miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya !;IU vesikalar baglanacakbr. 

A) Niifus tezkeresinin asil veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid ~ehadetname veya vesikalarmm asll veya -

hud suretleri, 
C) Hiisniihal mazbatas1, 
D) Mahalli Kiiltiir idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli s1hhat ra-

poru. 
E) Mahalli Kiiltiir idaresind.en tasdikli ve fotografh fi~. 
F' AltJ aded 4 X 8,5 buyiikliigunde kartonsuz fotograflan, 
Bu vesikalann en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanhga gonderilmi~ 

olma:n lazund1r. Bu tarihten sonra Bakanhga gelmi~ olan veya evrakl miis
bitesi noksa.u gonderilmi§ bulunan istidalar hakkmda muamele yapllmt • 
yacakbr. c1455:. (3191) 

G ILL E R ve LE K E L E R 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumu,abr, mat ve cazib 

bir ten temin eder. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESl 

BEYOCLU - tSTANBUL 

Fenni silnnet~i 

Er.in Fidan 
Be§iktat 

Erip aparbman 
Tel. kabine 44395 

ev 40f21 

Ankara Belediye 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogiis ve dahili hastaltklar 

miitehan1s1 
cenevre Ontverst.testntlen mezun, 

Cenevre Ttb Fakilltest ve halk 

aanato171omu aab11c amtant 

Belediye karf)amda Sinanaia 
daireleri. Ogleden aonra ikidem 
itibaren hastalann1 kabul eder. 

Telefon: 23565 

Doktor· Operator-

MUKADDER 
Dog-um ve kadtn hastahklar1 

Birinei sJDJf miitehassJSI 
KADIKOY, R1hbm cad. Nemli· 

• zade sokak No. 52 Tel. 60788 

lsvl~re 

BALLY 
Yazhk 

ayakkablar 
gelmlftlr. 

PAGiKAKiS 
Beyoglu 

Dr. Suphi !lenses 
idrar yollan hastallklan mUtehass1s1 

Beyoglu Yild1z sinemas1 kar$1Sl 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere paras1z 
Tel: 43924 

Reisliginden: 
Su i~ler_i icl.ar~si ic;;in (300) lira ayhk iicretle bir yiiksek miihendis ah • 

nac~ktir, . ~1san b1lenler ve evvelce §ehir sulan i!llerinde t;:ahllmiil olanlar 
terc1h ed1hr. 

Talibl:rin askerlik hizmetini ifa etmi~ bulunmas1 ve foto~rafh istida • 
lar~m.'v.a~ag1d.~ yaz11I vesikalarm suretlerini raptederek (Ankara Belediyesi 
Re1shgme) gondermeleri Iaz1mdrr. 

1 - Diploma ve ruhsatname 
2 - Evvelce c;;ah~m1~ oldugu yerlerden almu~ oldugu sertefikalar. 
3 - Niifus ciizdam. cl530· (3331) 

I -_ inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: I 
I - c;:amalt~ tu.zlasmdan Karadeniz sahillerine ta~macak cl6000•, Akde

nlz sahlllen~e cl4000· ton ki ceman c30000· ton tuzun nakliyesi pa -
zarhkla eksJltmiye konulmu~tur. 

II - Pazarhk 22/VI/937 tarihine rashyan sah giinii saat 11 de Kabata~ta 
Levazrm ve Mubayaat ~ubesindekj Ahm Komisyonunda yaplla -
cakhr. · 

m - ~artn~m~ler parasiz olarak hergiin sozu gec;en :subeden almabilir. 
IV - 1s~ekl!~.erm pazarhk i~in t~yi_n edilen gun ve saatte yiizde yedi bu • 

c;; k guvenme paralanle brrhkte ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri ilan 
~~ ~~ 

• O.,fo. k 
D. u""Ju 

Vanklara ve kii<~elere biraz FLIT TOZU ~~~~~~~;to .. r fi <tgr 
serpiniz. Ha~arat derhal telef olur. ~:~:::· 

Tapu Kadastro Umum Miidiirliigiinden: 
Fen Memuru Olmak istiyen Lise Mezunlartna , 

Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro mektebine tedris miiddeti bir sene 
olmak iizere bir :;mbe ilave edilel'~k 1 T. Evvelde tedrisata bal;llamlacaktir. 

Bu §ubeye lise mezunlarmdan ve Iisenin onun!u s1mfmdan tasdikname 
alm1~ bulunanlardan miisabaka ile talebe almacaktir. 

Miisabaka cHesab, cebir, hendese ve miisellesab dan yapllacakhr. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil miidd.eti ir,;inde zarurl masraflar1 ic;in 

ayda 25 lira verilecektir. 
Mezun olacaklar ilk once kadastro fen memur muavinliklerinde maa§

Ia istihdam olunacaklard1r, 
Talib olanlar: 

1 - Niifus cuzdam 
2 - Belediyece musaddak slhhat raporu 
3 - Polisge musaddak hiisniihal mazbatasi 
4 - Mezun oldugu lisenin §ehadetnamesi veya onuncu smutan c;1khgma 

d.air tasdikname. 
l5 - 4 X 6 eb'admda ii~ k1t'a fotograf ilil;ltirilerek bir istid.a ile 15 temmuz 

tarihine kadar Mekteb Miidiirliigiine miiracaat etmelidirler. 
c1552:. (3391) 

1NEDYiN 

Bunyan ~arbayltgtndan: 
1 - Bunyan kasabasmm hali haz1r vaziyetint gosterir haritasi Naf1a 

Vekaletind.en gonderilen fenni ~artname dairesinde yaptmlmak iizere bir ay 
miiddetle miinakasaya konulmu~tur, 

2 - Haritas1 yapllacak saha tahminen 50 hektar meskun, 75 hektar 
gayrimesklm olmak iizere 125 hektardan ibarettir. 

3 - Meskun kiSmm hektan 25, gayrimeskun k1smmki 12 lira muham • 
men bedel kabul edi'lmi~tir. 

4 - !hale 7 temmuz 937 t<aqamba giinii saat 10 da Belediye Enciimeni 
huzurunda yapilacaktir. (3348) 

145 ·ya§tndaki ihtiyann saadet 
getirdigi mes'ud ~iftlerden biri 

Fransada Clermon Ferran ~ehri sakinlerinden Pol K. hali hazuda diin
yanm en ihtiyan sayilmaktadtr. Pol K. 1792 senesinde dogmu~tur. 145 yal;lma 
bastiir.t ikincikanunda hususl merasim yapdmll;l, gayet nekre ve ~en bir ihti. 
yar olan Pol'ii bu merasimde iki binden fazla gene ve giizel kJZ opmii&tiir. 
Son 10 senedenberi bu merasim daima tekrar edilmektedir. ~ayi olduguna 
gore Pol'ii open her gene k1z, daha sene varmadan istedigi gibi bir koca bu
luyor ve iyi bir izdivac yapiyormul;l. Dul Kadmlara Yard1m Cemiyeti halkm 
bu hissiyatmt istismar etmeyi dii~iinmii§ ve bir buseye 10 Frank ktymet 
koymu~tur. 

Pol kendisini ii"P.,en her gene kmn kulaiJ,na: 
- K.lztm di~lerine bakarsan ~ok ya~arsm dermi:s. Filhakika pek munta-

zam di'-!lere malik olan Pol, elan Dentol Di~ Macunu kullanmaktadtr, Birle· 
l;lik antiseptikli bir di~ macunu olan Dentol, di& macunlanna. tehlike ve 1:a· 
rar vermeden agtzdaki mikroplan itlaf eder, piyorenin ve kefekini~ oniine 
ge~en ve hayah uzatan bir miistahzardtr. 

Kocaeli Vilayetinden: 
!zmit - Karayakuplu yolunun 0 + 000 - 26 + 000 nc1 kilometreleri ta

rafeyninde hendeklerin ac;Ilmas1 ve yolun c;ukurlarmm doldurulmast c7800• 
lirahk ke~fi ve l$artnamesi mucibince haziranm otuzuncu c;ar~amba giinii sa
at on be~te ihalesi yapllmak iizere a~1k eksiltmiye konulmu~tur. !steklilerin 
585 lirahk muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vekalet veya 
Vilayet Nafm Miidiirliigiinden almm1~ fenn1 ehliyet vesikasile mezkU.r ta • 
rihte Vilayet makamma $artname ve ke~ifnamesini gormek istiyenlerin Vi
layet Naf1a Miidiirliigiine miiracaatleri. (3374) 

Kilis ~arbayhg1ndan: 
Belediyemiz elektrik tesisatl ic;in elektrik saati a~Ik baklr tel, arr,tpul, sup-

Ion izole tel vesafre ac;1k eksiltmiye c;Ikanlrni!,Ihr. 
1 - Muhammen bedeli 2472 lira 40 kuru~tur. 
2 - Muvakkat teminat 185 lira 43 kuru~tur. 
3 - istiyenlere ~artname, posta vas1tasile gonderilir. 
4 - !hale 1 temmuz 937 per~embe giinii saat on be:?te Beled.iye Encii-

meni huzurunda yaptlacaktrr. Talib olanlar miiracaat etsinler. (3498) 
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YASAM~K (EZZETINE RESIM 
C-EKMEK ZEVKiNi iLAVE EDINiZ 

tyCbif"vakit ·ge~'irrriek bir-'"vazifedir; Ne~·eu-ii~ 
manlanmzm resimlerinl ~ekmek de her ~ayden 
evvel bir zevktir, KODAK VERIKROM filmiyle 
gune~te oldugu kadar golgede, agac;hk yerlerde; 
kapah ve bulutlu havalarda hatta yag,murda re
sim c;ekebilirsiniz, ve bu resimler daha tabii ve 
daha canh olacakttr. Gelecek defa nic;in VERI
KROM filmini tecrube edup farktne gormevesi~ 
niz 7 Her KODAK sattctlannda bulunur.., 

"VELOKS" kljj1d1na bas•lan kopyalar daha gozel fl delayh olur. sarar~ 
· ~. · ...........,_ ve uzun zamaa saklan•r • 

.''YELOKS., kig•d•n• lsrar edlnlz ve kopyalar1n arkas•nda uVELOKS,; ltelimeslnl ·~~~ 
KODAK ~IRKETI - _ lawnllui-Ber~~lu, TO;..I,~nslz . Sokak _No.. 3 

Ankara Yiiksek Ziraat 

.Ealia olmak 

l~io 

'YERIKROM 
diye 

:!Mar edinlz. 

Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniin 585 talebesile 140 miistah • 

deminin 10 haziran 937 den 31 may1s 938 sonuna kadar miiteahhide ihalesi 
ilan edilmi~ti. · 

Tayin edilEn gi.inde talib gikmadlgmd.an eski §artlar iizerine tekrar nan 
olunur. 

2 - Bir temmuz 937 iptidasmdan may1s 938 sonuna kadar bir senelik 
sabah, ogle ve ak~am yemekleri kapali zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

3 - 25 haziran 937 tarihine rasliyan cuma giinii saat 16 da on altrda 
ihalesi yap1lacaktlr. 

4 - Talebenin beheri ic;in elli ve miistahdeminin beheri igin otuz ku• 
ru§ giinllik ia~?e bedeli tahmin edilmi§tir. 

5 - Muvakkat teminat tutan olan 6138 lira 50 kuru~luk banka mek • 
tubu veya vezn,~ makbuzlarHe tekliflerini muhtevi zarflarmm ihaleden bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisligine vermeler.i ve ihale saatinde Ko • 
misyonda hazrr bulunmalari. 

6 - Fazla izahat ve paras1z ~artnamesini almak istiyenlerin Yiiksek 
Enstitii Daire Miidiirliigune miiracaatleri. c1514:. (3290) 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden : 

Eregli Bez fabrikas• ivriz idroelektrik santrah 
in,aat miinakasas1 

1 - Bankamizm Konya Ereglisinde lvriz mevkiinde yaptira· 
cag1 muhammen ke~if bedeli 205.498,21 (iki yiiz he, bin 
dort yiiz doksan sekiz lira ve yirmi bir kuru~) olan tdro
elektrik ·santrali in~aati vahidi fiatla ve kapah zarf usulile 
eksiltmege konmu~tur. 

2 - Miinakasa evrak1 20 lira mukabilinde Ankarada Siimer 
Bank in~aat servisinden ahnabilir. 

3- Eksiltme 1 temmuz 1937 per,embe gunu saat 14,30 da 
Ankarada Siimer Bank umumi miidiirliigiinde yaplla • 
cakbr. 

4- Muvakkat teminat 11.525 on bir bin bef yiiz yirmi bet' 
lirad1r. 

5- lsteklilerin ihale giiniinden en az bir hafta evvel Siimer 
Bank in,aat servisine gelerek bu kabil bir in,aab yapabi
lecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab eden vesikalan ibraz 
ile eksiltmege gireceklerine dair hirer vesika almalart 
fartt1r. 

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

7- Bu in,aati banka diledigi miiteahhide vermek hakkxm mu· 
hafaza eder. 

Tosva 
A~1k Eksiltme ilant 

Belediyesinden: 
1 - EkE'iltmiye konulan i~, Tosya kasabasmda yeniden yap1lmakta olan 

yirmi yatakh hastanenin ke~if ve projesindeki ikinci klsmmm in§aatl· 
na aiddir. Bu klsmm ke~if bedeli c9508· lira «85• kuru§tur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi; 
B- Mukavelename, 
C - N af1a i~leri gene! §artnamesi, 
D - Fenni $artname, 
E - Hususi $artname, 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G- Proje. 
Istekliler bu evrakr Tosya Belediyesinde gorebilirler. .. 

3 - Eksiltme 29 may1s 1937 den 17 haziran 1937 tarihin.cl.e per~embe j;(iinU 
saat 14 te Tosya Belediye Dairesinde Belediye Enci.imeninde a~1k ek • 
siltme usulile yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 713 lira 17 kuru~ muvakkat te· 
minat vermesi ve muteahhidin bu i~i yapabilecegine dair Naf1a Ve • 
kaletinden almm1>; ehliyet vesikas1 ibraz etmesi lazrtndrr. 
tsteklilerin mezkur giinde Belediye Encumeninde hazrr bulunmalal'l 
ilan olunur. (3146) 

Kilis ~arbayhgtndan: 
Belediyemiz kadrosunca 108 liraya kadar maktu iicretle bir fen mernu• 

ru veya mimar almacaktlr. !stiyenlerin evrak1 miisbitelercile miiracaat •. 
leri. (3497). 
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lNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI. MiDE 
E SiLi VE Y MALARINI 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet yollan iGin iki tonluk 8 silindirli asgari 30 beygir kuvvetinde bir 

aded kamyon temmuzun 7 nci car~amba giinii saat on be~te a~lk eksiltme 
suretile sahr; ahnacaktlr. Muhammen bedeli 2500 1irad1r. 

isteklilerin viiz seksen yedi bucuk lirahk muvakkat teminat mektubu 
ile Vilayet mak~mma, sartnamesini gormek istiyenlerin de Vilayet Nafta 
Miidiirliigiine miiracaatleri. (3528) 

40 DERS 5 LiRA ~ ......... 
GiLiZCE • FRANSIZCA • ALMANCA 

Muktedir ogretmenler tarahndan verilir. 21 haziranda ba~hyor. 
Amerikan lis\n ve ticaret dersanesi - Alemdar caddesi 23 

Kars Naf a Direktorliigiinden: 
1 - Goled.e yapllacak 49800 lira 20 kuru$ asri inekhane ile 6033 lira 

94 kuru~luk inekhane miidiriyet binas1 mecmuunun 57834 lira 14 kuru~luk 
in~aat kapab zarf usulile eksiltmeye konmustur. 

2 - Eksiltme 2/7/937 de musadif cuma giinii saat 15 te Kars Naf1a 
Miidlirliigit binasmda toplanma Komisyonu tarafmdan yapllaeakbr. 

3 - Muvakkat teminat 4337/56 liradtr. 
4 - Bu insaatp aid plan, ke~if, miinakasa !lartnamesi baymdtrhk is • 

leri ~enel, mukavele prajesi ·2· 90 kuru$ mukabilinde Kars Naf1a Miidiir
liigur:.den verileeek. 

5 - Tstekli alanlar teklif mektublarile beraber in$aat icin Naf1a Ve ~ 
kaletinden alm1s olduklan ehliyetname vesikas1, Ticaret Odas1 kayid, hii -
viyet varakas1 ve teminat makbuzu veya mektublanm ayn ayr1 bir zarfa 
kayarak taahhiidlii olarak yukanda soylenen saatten bir saat evvel Ko • 
misyan Reisine makbuz mukabilinde vermeleri veya pasta ile gonC.eril .. 
mesi !azimdlr, Teklif mektublarmda biitiin in~aat evrakmm okunup kabul 
edildi.ii'i. vaz1lmas1 laz1mdtr. (3481) 

CUMHURiYET 

M 
z 
A T u 

giderir. Hicbir zararb ve miishil maddesi yoktur. $eker hastahg1 olanlar bile ala• 
bilirler. MiDE ve BARSAKLARI A LISTIRMAZ. 1cilmesi Iatif, tesiri ko
lav ve miilavimdir. Yerim hicbir miimasil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 
deposu. 1stanbul Yenipostane arkasmda No. 47 

CiLDiNiZi 
Gene hayvanlann derin 

cild hiiceyrelerinin 
kalbi olan 

EL 
ile 

e leyi • 
IZ 

VE HER SABAH 
DAHA GENC GtlRONONOZ 

Me,hur bir iiniversitede di.hi bir 
doktor profesor tarafmdan ke,if 
ve istihzar edilen asrm en biiyiik 
ve krymetli giizellik unsurudur. 

25 ya~mdan itibaren cildiniz, k1ymetli 
Biacel'ini kaybetmege ba~lar. $ayed, 
cild ba§ka bir unsurla beslenmezse, bu 
ziya seneden seneye artar ve nihayet 
yiiziiniiz buru§IDU§ ve ihtiyarlam1~ olur. 
Cildiniain Biocel' i yiiziiniizii taze tutar 
ve gene gosterir. Gene hayvanlardan 1S

tihsal edilen Biocel, hpk1 cildinizin ta
bii Biacel'i gibidir. Miimasil cild unsur
lan arasmda en miiessir ve en k1ymetll 
bir cevherdir. Cild hiiceyrelerinizin de
rinligine niifuz ederek buru§ukluklarm 
te§ekkiiliine ba§lad1g1 yeri bQ.Rlen bes
lemege ba§lar. Hatta annelerin ~ile yii
ziinii gencle§tirir. Ve g&nc ktzlara hi~ 
gormedikleri sehhar ve teriitaze bir ten 
temin eder. Bu Biacel cevheri1 §imdi 
pembe rengindcld Tokalon kremlnin 
terkibinde tam cildinizi beslemek i:;in 
matlub nisbet dairesinde meveuddur. 
Geceleri yatmazdan evvel kullammz. 
Sabahlan yags1z beyaz rengindeki Ta
kalan kremini kullammz. Bu kremde 
bilhassa - birkac; giin zarfmda birbirin
den daha beyaz lie; tenkte teninizi be -
yazlatacak alan - cOksijen Beyazb var
dir. Bu iki krem kullamld1~1 takdirde 
memnuniyetbah§ semerelerini garanti 
ederiz. 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok A,tst 
B o lu- ve ihtil tlanna kars1 
pek tesirll ve taz a~Idtr. Divanyolu 
Sultanmahmud tilrbesl No. 113 

Evinizde 
M utlaka bir ~i~e 

__ QL 
bulunsuD. 

Biitiin sinir nobetleri
ne, bayilmalara ve c;ar

plnblara iyi gelir. 

UzUniizU ~lrkinlestiren 

S!YAH KABARC.fKLARI 
GiDERiN!Z; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE$EKKUL EDER? 

Cild, guddeleri vas1tasile .Sebum• 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk
lan «burun parlakhth• mn husuliine 
sebeb alur. Ya yiizii ~irkinle§tiren siyah 
kabarc1klan kim tammaz? Bunu ezdl
ginizde cdemodex. tabir edilen beya
Zlmtlrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalan kapall ve 
cSebum• yag1 mahpus bulunmas1 base
bile mesamah geni§letir ve siyah ka
bareJklar be§erenizde yer allr. 

BU KABARCIKLARI 
N ASIL G!DERMELi? 

Bu siyah kabarctklara kar~1 miieadele 
etmek ic;in yiiziiniizU, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum• denilen ya~ eriten ve 
cDemodex. denilen beyaz1mt1rak ya~ 
habbeeikleri imha eden GECE £1AM0-
iSE KREMiNi kullammz. 

BA v• oi~ AGRJLARJ GRiP 
• 

VE NEZLEYI 

.. :'!llr-•-., 
DERHAL G£(,iRif{_ 

Hakiki ~A kokulu 

EREN KOLONY SI 
Cigreleri z ylf, ve sinirleri bozuk ola kal 

ferahhk verir ve gonliinii ~ar. 
Bilhassa masaj ve banyo i~in §ayam tavsiyed•r. 10 gram EREN kolonyas1 banyo· 

nuzu ~iikemmelen tatir eder. Citdin•zi mis gibi kokutur ve giizetle~tirir. 

Tananm•t ec:zane atriyat ve tuhafiye magazal r1n a satehr. 
Evliya Zade Nureddm Ecza alit ve ltriyat deposu - Istanbul 

istanbul Universite~i 

Edebiyat Fakiiltesi Dekanbgtndan: 
istaRbul Universitesince yabanc1 dil bilgilerini kuvvetlendirmek istiyenlere 

mahsus iki buc;uk ayhk dil kurslan tertib edilmi11tir. Kurslarda almanca, 
frans1zca, in~ilizce. rusGa, tiirki'e ve italyanca dilleri gosterilecektir. 

Dersler Zeynebhamm kanagmda Edebiyat ve Fen fakiilteleri dersanele
rinde pazartesi, per~embe ve cumartesi giinleri yapllacak ve 17/6/1937 per -
~em!Je giinii ba~hyarak a,gustosun nihayetine kadar siirecektir. Her dil hafta
da 6 saat okutulacaktlr. Frans1zca, almanea ve ingilizcede ba~hyanlara mah
sus kurslardan ba~ka ilerlemi~ler iGin kurslar da varcJr. !~tirak etmek istiye:n
lerin 14/6/1937 - 21/6/1937 pazartesi gilniine kogdar hergUn saat 10 . 12 ara
smda Zeynebhamm kanagmda Yabanc1 Diller mektebi kalemine miiracaat
leri. (3455) 

Kocaeli Vilayetinden: 
10/6/937 t:u-ihinde ihale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye ka

nulan Vilayet icin ahnaeak ·3~00· lira muhammen bedelli iki aded ~ska
vator makinesi iGin istekli <;Iktnadigmd.al) haziramn ~3 iincii Gar~amba giinii 
saat on be~te pazarhkla almmasma karar verilmi~tir. fsteklilerin c2625~ li -
rahk muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzil~ mezkur tarihte Vi
layet makamma, liartnamesini gormek istiyenlerin de Vilayet Enci.imen ka
Iemine miiraeaatleri. (3373) 

HINJN 

ftkti ... 

l~lerinizde muvaffak olmak lc;ln 

nikbin· olmahsmaz ve bunun l~ln 

her sabah Havag za ~of Ben 

lie bir Du$ ahntz. 

• 

UAVA~All 5DFBENI 

MOt naslp blr ndam 
J. Rou"ol Ko"olorl (Oolfto) •• K•·• 

Ml~lerl vOcudu 11kmaii:IIZII ttnatDIIO" 
to111l1t odor. Sovh11lla •• holol eolmok· 
alzla vlo"tu yumutatu• ve htcaltl~ 

Plyatla•! Kalfttl"lll' I ltroada"" 
Koroolor (Oaloo) autyoolo hra~or 

25 llrodon Ill aru. 

Sat•• rerl yahu a o 

BAYANLAR ~OK uzucu BiR DERTTE 
F E M t L nedir? 

FEMiL kadmm ayhk ihtiyaGlarmda kullanaeag1 yeni ve slhhi 
bir tuvalet cserviyeti» dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
s1k1 elbiseler altmda goriinmez. <;tkmtl ve bi~imsizlik verme2. 

F E M i L s1hhidir. 

KU T LDUNUZ! 

Bir defa temizlenmi§ alan yiizuniiz, 
cildin serbestc;e teneffiisiine miisaid kl-

DepOSU •. A. E M i R Z E Ian GUNDUZ siAMO!SE KREMiNi 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 

FEM!L serviyetleri s1hhi ve' fenni bir $ekilde husust bir pamukla 
haz1rlanm1~tlr. Emici kuvveti fazlaco~.r. Kam derhal emer. Asia ku
rumadlgi gibi, 1slakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumu~aktlr. Cilde 
yapt~maz ve deriyi tahri~. etmez. KADIN HAST ALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. Istanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han. •••••II havalandmlm1§ ve pudray1 biitiin gUn 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Miiteahhidin taahhiidiinii ifa etmemesi hasebile zaran nam ve hesabma 

olmak iizere idare ihtiyac1 600 kilo ince sicimin ahm1 yenid.en ar;1k eksilt
miye kanulmu~tur. Eksiltme 28/6/1937 tarihine musadif pazartesi giinii sa
at 14 te Istanbul Yenipost e binas1 birinei katta tstanbul P. T. T. Vilayet 
1Ilidiirliigiinde miite~ekkil Ahm Sabm Komisyonunda yapllacakhr. Mu • 
hammen bedel 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuru~tur. Taliblerin 
'artnamesini gormek ve muvakkat teminatlannt yatlrmak iizere Gah~ma 
giinlerinde mezkllr miidiirliik idari kalemine miiracaatleri. (3356) 

sabit tutar ve burun parlakhgmt izale 
eder. 

Hemen bugiin teeriibe yap1ruz. 
CREME S!AMOiSE 

HER VERDE SATILIR. 

SahttJ ve na~mu.haTTtrt: Yanu• fYadt 
Umuml ntsT1vatt tdar• eden Yaat lllerl 

Mildflrfl: Hikmet Miinil 

CKmlu&r&lle& mat~CG~J 

F E M t L pratiktir. 
Ciinkii giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta§rrnasr 

ve kullanmas1 <;ak kolaycl.Ir. Bilhassa i~e glden Bayanlara flayani tav
siyedir. El cantalarmda ihtiyat bulunduraW,ilinir. <;ama~1r zahmet -
lerini tamamile artadan kaldmr. 

FEM1L ve baglanm bir defa ayba§l ihtiyaemda denemek, biitiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de teeriibe ediniz. 
Her Eczanede, Parfiimori ve biiyi.ik Tuhafiye magazalarmda bulunur. 

SERViETTE 
HY ENiQUE 

F i L 



VEBOL • 
I D 

!fehir ve kuyu sulartntn en yiiksek derece

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

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

Ev idaresinde tasarruf 
LQtfen 'u hesabl tetkik ediniz: 

Sabun, Sodadan % 60 Tasarruf! 
Tuvalet levaZ1Dll, Kremlerden % 90 Tasarruf! 
Havagazinden, Mahrukattan % 40 Tasarruf! 
(:ay, Kahve ve Me$mbattan % 50 Tasarruf! 
i\-me ve Ydmma Suyundan % 100 Tasarruf! 

Ev isleri ve Mutfakta: 

Tath su 

• 
istediijlniz kadar 

• 
istedlijlnlz yerde 

Tatb su ile pi,en et, tavuk ve sebzeler 
~ok ~abuk pilfer, ~ok lezzetli ve haznn olur. 

CaY ve kahvede lezzet ve koku 
haddi azamisini bulur. 

Banyo ve Tuvalette: 

Bir tath su banyosu nefis bir rahathk temfD, 

sabundan ve sudan tasarruf ettirir. 

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

mu~akl1~ muhafaza eder ve dokiilmesine mAni olur. 

Ondiilasyonu kolayla!;itmr ve idame ettirlr. 

Tath su fie bra~ rahathk ve kremsiz yumu!;iak 

cild temin eder, ustura yamgmdan ku.rtanr. 

Jsvic;rede Produits W ebbolite A. G. Jn 

1937 Beynelmilel Ankara Sergisinde 
• 
I 

c • 
I HAZLARI 

«VEBOLfD» tath su yaptCJ kire~;sizleme cihazlan Sthhiye 

VekaieU Merkez HlfnssJbha Miiessesesi ve Giilhane Asked 
Jhfnss1ha $Ubesi, Ziirih Politekuik mektebleri HlfZJSstha ve 

Bakteriyoloji Enstitiisii tarafmdan tevsik olunmu§tur • 

• 
(< V E B 0 L i D >) tatlt su filtresi 

• 
- Et:lerimizde ~ehir sularzmzZI ve kuyula

rzmzzda temiz sularzmizz yalnzz acz ve kire~li 

olduklarz it;in kullanamadzgzmzzdan dz~a

rzdan ta*zdtgzmtz sulardan artzk bir 

« VEBOLiD» almakla kurtulacagzz. Evimizin 

Kuyular~ndan 
Musluklarindan 

En nefis taze tatlt suyu alacagzz. 

F n, nihay t 1r li uyu 
t hrib kudr t•ni k1rd1 

VEBOLiD 

s.hhatin 
Giizelligin 
Servetin 

MUHAFIZI 
OLDU 

Mutlaka kullanllmasl llz1mgelen: 

AleHlmum biitiin evlerde, 

Otellerde, Mekteblerde 

Hastanelerde, 

Umuml mutfak ve lokantalarda, 

Sanatoryomlarda, 

Enstitiilerde, 

Laboratuarlarda, Eczanelerde, 

Pastanelerde, 

Miiesseselerde, Fabrikalarda, 

Hamamlarda, 

Cama$ll'hanelerde, 

Tuvalet ve berber salonlannda, 

Boyahanelerde, 

Fotografhanelerde, rontgenlerde (film ve camlarda Oze • 
rinde kire~ teressiibatlDlD izalesi, lekesiz kopyalar elde 
edilmesi). 

ALELUMUM SANAYIDE- tsTtM KAZANLARINDA
MOT~R TEBRIDLERiNDE VE S~MiZLERiNDE -
KALORiFERLERDE ...... 

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

Miistahzarah sudaki klrecin ve magnezyumun teressilba· 
tmdan ve lezzet ilzerfndeld tahripkar tesirinden kurta· 

rarak nefasetin Azamisini temin eder. Mevaddt kimyevi
ye, semmiye ve 1triyenin tnhilal kabiliyetlerinl tezyid 
ettigi gibi muZli' tagayyiirata da mAni olur. !mbik ve kay
nama kaplannm hayatlannt temdid ve zaman ve mahru· 
kattan tasarruf temin eder. 

Kolonya ve miiskirat imalabnda: 

Portatif modellerden J tipi 
Saatte 250 litre kudretindedir. 

Sabit cihazlardan W tipi 500 • 2000 lira, 
dakikada 7 1,2 litreden 250 litreye kadar 

biitiin bir su $ehekesini tasfiye eden 

Kokuyu ve dansiteyi yiikseltir. Buz imalatmda daha 
~abuk salabeti temin eder. Gazoz imalatmda nefaseti te
min eder. 

Y1kanmada: 
KiRECi ALINMI$ SUYUN CAMASm VZERiNDEK1 FAYDALI 

TESIRLERi: 

1 - Kireci almlDl~ su i~erisine yattnlan ve bu su Ue ~alkalanan 
~;ama§lr bilahara gayet kolay temizlenir. 
Kireci almnu~ suyun kiri eriticl bir tesiri vardlr. 

2 - Kirecl alumu~ su Ue Ylkanan ~ama~da % 50 - 60 nisbetinde 
sabun tasarrufu vardtr. Bundan maada sair ~ama~Ir VJkama 
yardrmct maddelerinden dahl bu nisbette tasarrnf edildi~ gibi 
soda lstimalinden tamamlle sam nazar edilir. 

3 - Yumu$ak su ile Vlkanan ~ama~tr zedelenmez ve mensucatm 
dayanma miiddeti iki ve hatta ii~ mfslf temdid edilmi!! olur, 

: Sipari§ler posta iicreti abnmaksiZJn 
gonderilir. 

: Su tahlilleri meccanen yapd1r 

: M iitehassislanmiz, prespektuslerimiz 
emrinizdedir. 

Fiaf{a: - 25 lira -
cihazlar 125 liradan ...... 

• Portatif cihazm iki lastik borusundan birini steak 
veya soguk musluga takarak digerinden nefis 
tatlt su ahntr. Cizahlar iGin suyun s1cak veya 
soguk, tazyikli veya tazyiksiz olmas1 miisavidir. 

• SARFiYATJ: Bin be$ yiiz litre vasati sertlikte 
su ic:in yalntz •h kilo adi mutfak tuzudur. Ve 
biitiin masraflan bundan ibarettir. 
Ev ve aparhmanlar ic:in 125 liradan.M 

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

Tediyatta kolayhk gosterilir. 
Sulan tasfiye etmek ic;in liizumlu alan tesisatl imal eden diger 

firmalar kar$Ismda Vebolid'in deger biGilmez menfaati kullani1I$m· 
daki kolayhk, istihsal ettigi tatb suyun en asgari maliyeti, ve en muk· 
tesidane bir tertib olU$U ile ifade edilebilir ki, bu da vasati yiiksek 
sertlikte bin litre su tasfiye ic;in bir kilogram adi tuz (tercihan kaya 
tuzu) masrafmdan ibarettir. 

fsvic:rede Produits Webbolite Anonim &irketi imaH1h 

Tiirkiye ve ~ark1 karib sahibi imtiyazi 
«VEBOLiD» Turk Limited. 

Telgraf adresi: Vebolid, istanbul 
!DARE MERKEZ1: Galata Voyvoda No. 40 • 42, Tel: 44507 

Galata Posta Kutusu 1094 

Boyahanelerde~ ipek ve iplikhanelerde: 

Sudaki kirecin ve magnezyumun boyalar1 tahrib ve tagyir de renk· 

lerinl ihlal edici tesiratmdan kurtararak GOk daha az boya ve daha az 

zaman sarfile daha nefis ve sabit neticeler verir ve kaynama kablart· 

nm hayatlanru su ve mahrukat tasarrufunu temin eder. 

Deri ve bag1rsak imalathanelerinde: 
Bag1rsak ve derilerin kire~slz su lie Yikama ve muhafazasmda teknik 

zaruretler vard1r. Kirec:Ji su ne miktar ldrecl thtiva ederse etsin ba~

sak ve derileri tahrib ve k1ymetlerini dii§iiriir. 

Yapag i~liyen kuma, ve hab imalatha · 

nelerinde: 

1 - Temizlemede, soda sarfiyatmm azalmasma, 

2 - Boyada, boyalarm renklerinin istenilen parlakhkta olmasma biz
met eder ve teressiibata manl olur. 

3 - Su ve zaman sarfiyatmdan azamt tasarruf yapar. 

TURKiYE, IRAK, iRAN, SURiYE, HAT A Y ve FiLiSTiN'in ba,bca ~ehirlerinde kuvvetli acentalar ve plasiyeler isteniyor. 

Ankara 
Ankara 
!stanbul 
!zmir 
Adana 
Sam sun 
Avdm 

Vehbi Ko~ Tiearet Evf 
Sark Merkez Ecza Deposu 
Ziyaeddin Said Voyvoda 40-42 Galata 
Sifa Eczanesi 
Fevzi Dural 
Slk Terakld Ticarethanesl 
Emnivet Eczanesl 

Kfitahya 
Malatya 
tnebolu 
Stvas 
Trabzon 
Biga 
Kastamonf-

Umumi Sab' Y erleri: 

!hsan Serif Eczanesi 
Mahmud Nedim ve Biraderi 
Salahaddin Celebi 
Yusuf Ziya tlnsalan ve Oglu 
Faik HarunoJUu ve Oitullan 
ZiihtU Zeren 
Mustafa Nuhoglu 

TMkoprii 
Daday 
Bursa 
Merzifon 
M. Akhisar
Tosya 
Mer sin 

Tiikmen Karde~ler 
E$ref Tiftik 
BehGet YanCI 
Larlar Karde$1er 
Hilmi Faiz 
M. Remzi Damgac1oglu 
Halid Asral, Singer Acentas1 

Edremid 
Edirne 
Zonm,~ldak -
Gaz! Antcb
Antalva 
Diyarbekir -
Adapazan -

Ali Rtza Karagozoglu 
Aziz hbilen 
Mehmed Hilmi Gural 
Mr:!hmed Strrt ~zkaya 
A ~il A "~"!011lu 
Ceial Avvtldtz 
Eczact M. Re!?ad Kiirem 

r 


