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Almanga ile /taiga arasznda 
.askeri bir iltifak mz .? 

Romada Mussolini ile Blomberg ara· 
s1nda miihim miizakereler oluyor 

·····Ill •••••••••••••••••••••••••••••••••• till •••••••••••••• 

Hatay meselesinin Mare$al Blomberg kral 
hallinden sonra Suriye tarafzndan da kabul edildi 
ile munasebetlerimiz 

.Arbk iki kom§u memleket 
llltinasebetlerinin alabildigi
ne bir dostluk inki§afl arzet-

mesi zaman1 gelmi§tir 

H atay davamtzm Suriyedeki yan· 
h§ telakkileri §imdiye kadar za· 
man zaman ~ok ~etin §ekiller 

arzeden mi.inaka§alan davet etti. Simdi 
llleselenin Milletler Cemiyetince makul ve 
adil bir suretle halledilmi§ olmasl i.izerine 
arttk iki kom§u memleket mi.inasebetleri
nin ciddi ve samimi bir dostluk cereyam
n.a avdet etmesini istemek ve beklemek w 
tast gelmi§tir. Davanm hal §ekli yalmz 
li.irkiyeyi memnun etmekle kalmtyarak 
Suriyeyi de tatmin edecek bir mahiyeti 
haizdir. Kendi i.ilkesinde hakikaten miis
takil ve miiterakki bir kom§u devlet ol
lllasmt istedigimiz Suriye lskenderun -
Antakya ve havalisine verilmesi c;ok es· 
kiden ahde baglanmJ§ olan hususi idare
Ye aid vecibe yerine getirilirken Tiirkiye
llin muhabbetini ve kendi hududlannm 
emmyetini kazanml§ oluyor. Hayata ye
ni dogmakta olan bir devlet ic;in bunun 
bi.iyiik bir mazhariyet oldugunda §iiphe 
yoktur. 

Miinaka§alann hararetleri i~inde ileri 
siiri.ilen biitiin iddialara ragmen Tiirkiye
nin Hatay davasmda toprak ihtirasJ ta· 
kib etmemi§ oldugu i§te §imdi biitiin an' a
nesile anla§Jlmt§ bulunuyor. Milletler 
Cemiyetinin son karar ile Hataya temin 
ettigi vaziyet bu ktt'adaki milli Tiirk ek
seriyetinin baklanm tammJ§ olmaktan 
ibarettir. Dahili idaresinde miistakil ola
cak olan Hatay devlet mefhumu bakJ· 
mmdan Suriye ile alakahdtr. Hataym 
idari istiklali bizi tatmine kifayet etmi§· 
tir. Bu vaziyet elbette Suriyeyi de tatmin 
etmeli ve memnun k1lmahdir: F azla ola
rak ortadaki ihtilafm bertaraf edilmesi 
sayesinde Tiirkiyenin Suriye ile c;ok iyi 
kom§uluk, dostluk ve hatta karde~lik mli
nasebetleri tesis ve idamesine imkan 
haztrlanmi~hr. Suriyenin yeniden teminat 
altma alman hududlan bu kom§U mem· 
leket i~in biiylik bir kazancd1r. 

Suriye i~in Hatay mevzuu miitalea 
olunurken bu meselenin Suriyeden mu· 
kaddem bir mahiyeti oldugunu ve onun 
hakk1nda bizim Suriye ile degil, Fransa 
ile ahdi vaziyetlerimiz bulundugunu 
gozoniinde bulundurmak lazimdir. Tiir
kiye Biiyi.ik Millet Meclisi Bekir Sami 
heyetinin Fransa ile akdetmi§ oldu~u iti
lafnameyi kabul etmemi§ti. Sebebi Isken
derun - Antakya ve havalisinin kay1ds1Z 
Ve §artstz Milli Misak hududu haricinde 
braktlmJ§ olmasiydt. Bunun iizerinedir 
ki Franklen Buyyon'la vaziyet Ankara· 
da tekrar miizakere edildi, ve bu mliza· 
kereler c;ok c;etin safhalar arzetti. Ata
ti.irk, halkt knk amhk Turk olan Hata· 
Ytn geli§igiizel hudud haricinde btrakJl
masma muvafakat etmiyordu. Nihayet 
formiilii bulundu, ve bu halktn milli ma
hiyetine mutab1k hususi bir idare esasm
da ittifak olundu. i§te Milletler Cemi
yetinin tesbit ettigi esas, vaktile kabul 
olunan o hakkm ve o hakikatin izharm
dan ibarettir. Ahjdle tayin olunmu§ olan 
hu hakkm ve bu hakikatin bugi.in vaziye
~e hakimiyetine kimsenin ve ezciimle Su
tiyenin tahii diyecegi hie; bir§ey olamaz. 

Bilakis Tiirkiye - Suriye hududunda 
lilrkleri kalblerinin en derin yerlerinde 
alakalandtran bir ihtilaf noktastmn adi
lane bir kararla ortadan kaldmlmt§ ol
lllasi Tiirkiye • Suriye kom§uluk, dostluk 
Ve hatta karde§lik miinasebetlerinin ala
bildigine inki§afJ i<;in c;ok mes'ud bir ve
sile te§kil etmektedir bil': diyebiliriz. Biz 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 sutun 5 te] 

Alman Harbiye Naz~r1 italyan1n biitiin kara, 
edecek deniz ve hava kuvvetlerini tefti, 

Gegenlerde Londraya giden Mare§al Blomberg ingiliz ktt'alanm tefti§ ediyor 

Berlin 2 (A.A.) - Almanya Har- tarafmdan kar§tlanmt§Ur. 
biye Nazm Mare§al von Blomberg, bu lki devlet adamt arastnda ilk 
sabah, sa at alttda T empelhof meydanm· resmi temas 
dan tayyare ile Romaya hareket etnU§tir. Roma 2 (Hususi} - Buraya gelen 

Romada Alman Milli Miidafaa Nazm Ma-
Roma 2 (A.A.) - Alman Harbiye re§al Blomberg bugiin saat 17 da Kral 

N azm Mare§al von Blomberg saat 13 te tarafmdan kabul edildikten sonra sa at 
layyare ile Littoria meydanma inmi§ ve 18 de Venedik saraymda Ba§vekil Mus
Mussolini, Kont Ciano, milli miidafaa soliniyi ziyaret etmi§tir. iki devlet adam1 
miiste§arlan General Bariani, Amiral arasmdaki konu§malar bir bu~uk saat de
Cavagnari, General Valb, Mare§al Ba- vam etmi§ ve bu esnada Hariciye Na • 
doglio ve de Bono ve diger bir~ok rica! [Arkas1 Sa. 3 siitun 1 del 
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Diin Mecliste hararetli 
miinaka§alar oldu 

Ankarada kurulacak T1b Fakiiltesi hakk1nda 
S1hhiye Vekili miihim beyanatta bulundu 

Meclisin son i~r.imalarmdan birinde 

Ankara 2 (T elefonla) - Bugiin 
Hilmi Uramn ba§kanhgmda toplanan 
Mecliste polis te~kilat kanunu miizakere 
edilmi§ ve dahiliye enciimeninin talebi li
zerine mezkur enciimene gonderilen 12 
nci madde ile biitc;e enciimenine tevdi e· 
dilmi§ bulunan 56 net madde mlistes • 
na olarak kan.unun diger maddeleri ka • 
bul olunmu§tur. 

Polis memurlannm terfiine aid olan 
56 net madde iizerinde muhtelif hatibler 
soz almt§lardu. 

56 net madde iizerinde 
miinaka,alar 

Ilk olarak soz alan Bay an N akiye El
gi.in kanunun heyeti umumiyesi iizerinde 
soz almt~ olan hatiblerin polis te§kilatJ 
kanununun ehemmiyeti ve bu te§kilat 
mensublarmm ifa ettikleri tllkdire §ayan 
hizmetler iizerindeki sitayi§karane beya
natlanna iJave olarak fazla bir §ey soy
lemiyecegini kaydederek kanunun der -
pi~ etmekte bul undugu terfi §artlanna te
rn as etmi§tir. 

Bayan N akiye Elgiin, hal en kadroda 
bulundugu muayyen §artlan ifa edeme· 
dikleri i~in terfi hakkm1 kazanamtyacak 
olan ve fakat vazifelerinin ifasmda iyi si· 
cil alarak bulunduklan hizmetleri yap • 
makta devam edeceklerin de ii~ senede 
bir tahsisatlanna muayyen bir zam ya
pllmasJ hususunun adedleri pek mahdud 
olsa da bu gibi memurlara kar§J tatmin 
edici bir hareket te§kil eyliyecegini soy
lemi§ ve bu maksadla da bir de takrir 
vermi§tir. 

Hiisnii Kitabct, N akiye Elgliniin nok
tai nazanna iltihak ettigini ve esasen po· 
lis mensubini i~in fili hizmet miiddeti ola
rak diger memurlardan farkh bir ~ekilde 
22 sene kabul edilmi§ bulunduguna gore 
bu teklifin kabuliiniin de bir misal te§kil 
edemiyecegini ilave eylemi§tir. 

Raif Karadeniz, polislere kar~J bu 
zammm yaptlmamasmt miidafaa JZtlrann· 
da kaldtgmJ ve bundan dolayt affm1 dile
digini soyliyerek teklifin mali proiesi iize
rinde durmu§ ve bunun kabulii takdirin-

[Arkast Sa. 7 sutun 1 de] 

Emir Abdullah iStanbula ·ueliyor 
Misafirimiz ~ehrimizde bir 

hafta ikamet· edecek 
Sarki , 

A resmt 
Erdiin Emiri, 
merasimle ve 

Ankaradan ayrtiirken 
tezahiiratla te~yi edildi 

r 

Emir Abdullah, Buyiik $efimlz 

Ankara 2 (T elefonla) - ~arki Er
di.in Emiri Altes Abdullah bu ak§am 
eksprese baglanan hususi vagonla istan· 
hula hareket ettiler. Emire Ankaradan 
aynhrken de resmi merasim yap1ld1 ve 
bir ihtiram k1t'as1 selam vaziyeti ald1, 
askeri bando milli mar§lan c;ald1. 

Misafirimiz, Ba§vekil !smet !noniine; 
gordiigii biiyiik hiisnii kabulden memnu
niyetle bahsederek te§ekkiirde bulundu • 
lar ve bu aynhktan cidden teessiir duy
duklanm ifade ettiler. Emir dedi ki: 

«- Tiirkiyeden Arabistana hayu ve 
be§aret gotiirecegim.» · 

I i 

T e§yi merasiminde Cumhurreisimiz na
mma bulunan Ba§yaverleri, Ulu Onderin 
selamlanm bildirdi. Hariciye Vekaleti 
vekili ;liikrii Saracoglu, Ankara Valisi, 
Mevki kumandam, ingiliz sefareti er -
kam, Irak sefiri ve sefaret erkam te§Yi 
merasiminde bulundular. T ren, halkm 
alkt§lan arasmda Ankaradan aynldt. 

Emir Abdullah Ba$Vekilimiz.ismet ini:inii ile beraber 

$arki Erdiin Emirinin lstanbulda bir 
hafta. ka.dar. kalacakl.a:I. anla§tlmakt~dtr., ray1 tahsis edilmi§tir. Aynca emirlerine 
Kend1lenne Jkametlen J<;m BeylerbeyJ sa· [A.Tkast Sa. 7 siitun 5 te] 
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Harici~e Vekilimiz Almanya lspaityaya dOrt 
V1yanada h }b h• .. d d• 

Rii,tii Aras Avusturya ta te a If gon er 1 
Hariciye Naz1rile bir 

miilakat yapb 
gerginlik azald1. Avrupada siyasi 

Almanyanm Londra 
yeniden avdetlerinin 

italy a ile 

Viyana 2 (A.A.) - Tiirkiye Hariciye 
Vekili doktor Aras buraya gelmi§tir. 
Bu hafta sonuna dogru Ankaraya hare
ket etmesi muhtemeldir. 

Viyana 2 (A.A.) - Avusturya ajans1 
bildiriyor: Dl§ Bakam Shmit, hususi su
rette Viyanada bulunan Tiirkiye Hari
ciye Vekili doktor Tevfik Rii§ti.i Aras1 

[ArkasJ Sa. 3 siitun 6 da] 
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Windsor Diikii 
bugiin evlenecek 
Diik ve Dii,es hemen 

Avusturyaya gelecekler 

Londra 2 (A. 
A.) - Bu sabah 
matbuat, Avrupa -
nm gozlerini Lon -
draya ~evirerek Av
rupa buhrammn 
gev§emesini bekledi
gini kaydederek da
ha nikbinane bir li
san :kullanmaktad1r. 

Gazeteler, lbiza 
hadisesinin tekerriir 
etmemesi ic;in italya 
ile Almanya tarafm
dan yap1lan taleb • 
leri hakh gormekte 
ttniittefiktir ler. 

Times diyor ki: 
«lspanyol liman • 

lannda emniyet mm· Alman fHosunun 
takalan tesisi, mii • 
kemmel ve herkesi mernnun edecek bir sis 
temdir. Ademi miidahale komitesi, bu 
hafta bu i§le me§gul olacag1 i~in Alman • 
larla ltalyanlann kontrol servisindeki va
zifelerine yakmda avdet edecekleri iimid 

Duk ve Dii$es di:i Windsor edilebilir.» 

Paris 2 (A.A.) - Yarm saat 11,30 Daily telegraph, ~oyle diyor: 
da Mants belediye reisi, Cande §atosun- «Eger mii§terek teminat verilirse te-
da Di.ik do Windsor ile Bayan Warfi • caviiz vukuunda mii§tereken harekete 

[Arkas' Sa. 3 sutun 4 te] ge~mek miimkiin olur. Ne olursa. olsun 

bitarafhk 
teminine 

komitesine 
~ab,•byor 

tahrib ettigi Almeria'dan bir manzara 

bu mesele ile Londra komitesinin me~gul 
olmast laztmdtr.>> 

Morning Post, Valencia, hiikumetinin 
istenilen teminab verecegini, c;iinkii miis
takil olarak 1§ gorccek olan italyan ve 
Alman harb gemileri tarafmdan yaptla
cak kontroliin bu gemilerin beynelmilel 
bir karakola i§tirak ettikleri takdirde ya· 
pacaklan kontroldan daha aglr olacagm1 

[Arlcasl Sa. 7 siitun 4 te] 
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2 CUMHURiYET 3 Haziran 1937 

( eehir ve Memleket Haberleri J 
Tarihi tefrika : 138 Yazan : M. Turhan Tan 

1Terctime ve iktibas edilemezl 

Halicde yapdacak Y eni 
tahtelbahirler mahsulii 

sene bugday i, kanunu mer'iyet 
~ok iyi mevkiine girerken 

Japonyada kabine 

Siileymantn bir • • c1nayett 
----

daha! Valide ktzakt bir Alman Bugday rekoltesi adeta Bir~ok miiesseselerin 
dogru malumat ver

medikleri anla,ddt 

0 aponyada, Sovyetlere kar§i bii~ 
e:::J} yiik bir harb ic;in hamh~. o~ar.ak 

biitiin memleketin sanayum, 1k• 
tisadi membalanm ve istihsal vas1talartnl 
bir elden idare maksadile ordu taraftn • 
dan tesis edilen politika yeni bir safhaya 
girmi§ bulunuyor. ,Simdiye kadar bu i§in 
b~mda, yalmz ordu bulunuyordu. Da• 
ha ziyade sermayedarlarla sanayi pat • 
ronlanna dayanan siyasi partiler §imdiye 
kadar kendilerinin ah§ml~ bulunduklart 
usullere uygun olmtyan bu politikayt pek 
benimsememi§lerdi. 

----------------
Mel'un Had1m ibrahim Bursaya giderek ~ehzade 

Mustafanm yetim. oglunu boguvermi'ti 

« Y ni~erilerin o taraft il tizam edec.ek • 
leri §iiphesizdi ve bundan bliyiik fanalar 
dogabilirdi. Halbuki §U babastz ~ocugu 
muhafaza etmek i~in hi~bir sebeb yoktu. 
F akat hayatta kalmasma goz yumulacak 
olursa bir fnkamn ba§tna ge~erek baba • 
smm intikamtm almtya kalb§mast muh
temeldi. 

«Hurremin bu bi~imde yaphgt telkin 
iizerine Siileyman, torununun katline n
za gosterdi, pa§alanndan 1brahimi - bed
baht yetimi oldiirmek lizere • Bursaya 
gonderdi. Pa§a, oraya vanr varmaz bi· 
rinci i§ olmak iizere maksadmt saklama -
ga ~h§tt, ~ocugun anasmdan hain va -
zifesini gizledi. ~iinkii - tahminine gore • 
0 ~ocugu anasmm gozii onlinde oldiir • 
mek pek vah§ice bir hareket olacaktt. 
Halkm boyle bir zulme kar§t silahlana • 
rak isyan etmesinden de korkuyordu. 0-
nun i~in bir tilki gibi davrandt, zeUsmi 
anay1 aldatmtya sarfetti. Siileyman tara
fmdan kendisine ve ~ocuguna hizmet i~in 
gonderildigini ve Hiinkann b~ su~_;~l~ 
littufkar bir cemile gostermek 1stedtgm1 
soyledi. Sultan - onun iddiasma baklhr
sa • oglunu oldiirtmekle hata ettigini an· 
lami§ti, i§ i§ten ge~tikten sonra pi§man 
olmu§tu. Ogluna kar§I yaphgi zulmii, 
torununa kar§I gosterecegi §efkatle unut • 
turmak istiyordu. 

«Ibrahim, buna benzer daha bir~ok 
laktrdtlarla saf kadmt kendine inandtrdt. 
Riistemin i§ ba§mdan ablmi§ olmast da 
kadmm bu gibi sozlere inanmasml ko -
layla§hrdt. Pa§a, takmdtgt riyakarhgt 
tamamlamak i~in kadma bin;ok da he -
diyeler verdi. Bu hal birka~ giin boyle 
siirdii. Sonra §ehirden ~tkarak biraz ha
va almak lakudtlan ba§ladt. 

«Ibrahim, akagalarmdandi, hadtmdt. Bu 
sebeble kadmt Bursanm dt§mda kendisile 
gezintiye ~Ikmak i~in kandumakta gii~liik 
~ekmecli. 0, arabasmda bulunacak, pa • 
§a da ~ocukla beraber at iizerinden refa· 
kat edecekti. Bu i§te §iiphe uyandiTacak 
bir§ey goriinmiiyordu. Bundan dolay1 
kadm razt oldu. Kendisi i~in bir araba 
hamlandt. Fa kat arabamn ding iii o su
retle yaptlmt§h ki biraz ~iddetlice sarst
lacak olursa kmlacaktt. 

«Bu hazuhktan sonra kadm, ugursuz 
bir dakikada §ehir haricindeki gezintiye 
~1ktt. ~ocukla lbrahim, tath tath konu -
§arak biraz onden gidiyorlardt. Anne, 
arkadan onlara yeti§mek i~in miimkiin ol
dugu kadar acele ediyordu. Fa kat ara· 
ba, evvelce intihab olunan bozuk yere 
geldigi zaman tekerlek bir kayaya htzla 
~arph ve dingil kmldt. Kadm bunu ugur· 
suz bir alamtt\ gibi saydt ve hemen ara -
bayt terkedentk yanmda birka~ hizmet~i 
ktz oldugu halde oglunun arkasmdan ya· 
yan ko§miya ba§ladt. 

«Hey hat I Ge~ kalmt§h. ~linkii ihra
him, kararla§hrdtgt cinayeti i§lemek iize
re se~mi~ oldugu bir koy evine ula§mi§ 
Vt: vakit ge~irmeden yetim ~ocuga dede
sinin korkun~ fermanm1 gostermi§ bulu
nuyordu. Oliime mahkum yetim, ruhun
da yer tutan irsi itikadlar icab1 olarak, 
bu emri dedesinden degil Allahtan sadu 
olmu§ gibi telakki ettigini soylemekten 
ba§ka bir §ey yapmad1, boynunu kemen
de uzath. 

d§te masum ve yiiregi iimiderle dolu 
~ocuk boyle oldii. Hadtm ibrahim bu 
igrenc; i§i yaphktan sonra oradan aynldt, 

inegol Halkevinin 

lnegol (Hususi) - Bu sene bir~ok 
miinevverlerimiz kendilerinde mevcud bir

c;ok k1ymetli ve hatta bugiin piyasada bi
le tedarik etme imkam olmtyan kitablan 
Halkevimizin kiitiibhanesine hediye etmi§· 
tir. Koylere yaptlan propaganda ve tetkik 
seyahatlerinde ~ocuklar arasmda ~zel 

h1zla uzakla§tl. Anne, bir tuzaga dii§ii -
riilmii~ olmak §iiphesile i~i yana yana ci
nayetin i§lendigi yere gelince kap1y1 _ka
pah buldu, tala§la ~aldt ve bu kapt t~e
ride bulunanlar tarafmdan miinasib go -
riildiigii vakit a~tldt. 

<<blii. hemen e§igin oniinde upuzun 
yattyordu. Kadm, delirecek gibi oldu. Fa
kat elinden ne gelirdi?.. 1ster istemez 
Bursaya donecekti. 0 da bunu yapt1, va
v~ylalar i~inde evine geldi. Sa~lanm yolu
yor, elbisesini par~ahyor, biitiin §ehri ya· 
mk feryadlarile ayaga kaldmyordu. 

<<Bursahlar • erkek ve kadm, ~oluk ve 
~ocuk - onun yanma ko§mu§lardt ~e. ci
nayetin ona verdigi biiyiik Istlraba I§hrak 
ederek agla§Iyorlardt. 1~lerinden bir ~o • 
gu, «§U Had1m nerede, §U Hadtm nere-

de ?» diye haykmp katil veziri anyor -
lardt. Niyetleri onu par~alamaku. Fa • 
kat herif, ba§ma gelecek i§i tahmin ettigi 
i~in c;oktan savu§mU§tu!» 

Sultan Siileyman, gene Hurremin tel
kinile bu cinayetin de vebalini yiiklenir -
ken ordu, N ahcivan, Erivan, Karabag 
iilkelerini dola§Iyor, zaferler avla}'lp §e • 
refler dev§iriyordu. Hiinkann arama 
yapttrthgl ge~id merasimi amlardan a • 
mlara, nesillerden nesillere devrolunacak 
hirer ha§met hahrast halinde ylireklerde 
yer ahyordu. Sokullu Mehmed Pa§a 
biitiin bu alaylarda birinci numara)'l ah· 
yor ve yarmm en kudretli adam1 ol.aca: 
gmt herkese teslim ettiriyordu. 0, hi~ h1r 
seferde e§i goriilmiyen bir §ekilde koca 
bir fuka te~hiz etmi§ ve viicude getirdigi 
yenilikle biiyiik takdirler kazanmi§ti. 
Kumanda ettigi askerin hepsi kaplan 
postlu, kurd tach, ~ekirdek mahmiZh, 
tekne kalkanh, gok demire sanh olup ak 
ve ktztl bayrak ta§Iyorlardt. 

Bununla beraber harb, miisbet bir ne
tice vermedi. Daha evvel yaptlan ve bun
dan sonra yaptlacak olan §ark seferleri 
gibi yorucu, yJ.prahci bir tenezziih mahi
yetinde kald1. Httalar dola§Ihyor, iilke· 
ler a§Ihyor, kaleler ytkihyor, fakat sabit 
bir hakimiyet kurulamtyordu. 

lki tara£ da bu beyhude bogu§manm 
manastzhgml nihayet anlamt§lardt, ba • 
n§ma temayiilleri gostermege ba§lami§ • 
lard!. Hiinkar ise - yigit goriinmek, gene 
goriinmek, sefer zahmetlerine dayamr 
goriinmek kaygusile ve o meyanda sal -
tanatma rakib gordiigii oglunu oldiirmek 
emelile • giri§tigi yolculugun uzaytp git • 
mesinden sinirlendigi gibi Hurreme i§ti -
yakt da tahammiil edemiyecegi derecelere 
geldiginden !stanbula donmek arzusuna 
biitiin kalbile kap1lm1§ bulunuyordu. 

Bu sebeble Amasyada bir sulh muka· 
velesi yapthp imzalandi ve lstanbula do
niildii. Hiinkar, 28 agustos 1553 te pa· 
yttahtmt terketmi§ ve ancak 1 agustos 
1555 te Sarayburnuna ayak basmi§ ol 
duguna gore tam iki yt[ Hurremden uzak 
kalmi§ demekti. 0, ne Karabagda, ne 
Erivanda, ne Erzurumda, ne V and a 
bir dakika bile hatmndan ~tkarmadtgt, 
yan can ve canan deyip tapmdtgi kan -
sm1 gene eskisi gibi giizel, eskisi gibi cil
vekar buldu. 1ki ytlhk hicranm actlanm 
unutmak i~in o solmaz mahitabm kuca • 
gma attld1. Oldiirttiigii ogul, oldiirttii8ii 
torun belki hatmna gelmiyordu, biitiin 
ciham - bagnnda fitne kaynaklan gizle
nen - o mahitabdan ibaret goriiyordu. 

(Arkasl var> 

faydah 

ve ~abuk okuma miisabakalan yaptlmak

ta ve kendilerine miinasib hediyeler veril
mektedir. 

Y ukanki resim Osren koyiinde yaptlan 
bir miisabakanm kazananlarile gez
me heyeti azalanm bir arada gos· 
termektedir. " 

miiessesesine kiraya 
verildi 

Halicdeki deniz fabrika ve havuzla • 
nnm tevsi ve Islahma ba~land1g1 hakkm
da goriilen haberlerin mevsimsiz oldugu 
anla§tlmaktadtr. Filhakika, sivil tersane
mizin, muhtelif cesamette vapurlan ta -
mamen in§aya muktedir bir hale getiril
mesi mukarrer ise de, bu i§in tatbikattna 
derhal ge~ilecek vaziyette bir hamhk 
yoktur. Aynca, boyle miihim bir i§ i~in 
muktazi birka~ milyon lirahk tahsisat da 
heniiz elde edilmi§ degildir. 

Alakadar makamdan aldtgimiz izaha· 
ta gore, sivil tersanemizin esash bir su -
rette 1slah ve tevsii ic;in etiidler devam et· 
mektedir. Kat'i proienin birka~ aya ka
dar ikmali muhtemeldir. Bu i§te, ehem
rn!yet verilen noktalardan biri mevcud 
fabrikalara ilaveten viicude getirilecek 
yeni tesisat ve yeni havuzlar i~in miisaid 
saha hamlamak meselesidir. Deniz fab
rikalanmn iist tarafmda bulunan Valide 
k1zagile civan Milli Mlidafaa Vekale • 
tine aiddir. Vekalet, bu sahayt ve bu kt
zagi, dort denizalt1 gemisi in§a etmek 
i§ini iizerine almi§ olan bir Alman miies· 
sesesine iki sene miiddetle muvakkaten 
devretmi§ bulunmaktadtr. Alman miies
sesesi denizaln gemilerinden iki tanesini 
Almanyada, iki tanesini de memleketi • 
mizde yapacaktiT. Memleketimizde ya • 
pacag1 denizaltt gemileri i~in V alide kt
zagmdan istifade edecek ve orada baz1 
tesisat viicude getirecektir. 

Binaenaleyh sivil tersanemizin §imdi -
lik bu sahadan istifadesi miimkiin olami· 
yacakttr. Bu sebeble Kastmpa§ada eski 
Camialt1 civanndaki geni§ meydandan 
bir k1smmm fabrikalara ilavesi takarrlir 
etmi§tir. 

~imdiki halde, yeni havuzlann nere· 
de ve ne cesamette yaptlmasi, mevcud 
fa brika ve atelyelere ne gibi tesisat ila ve 
edilmesi noktalan iizerinde tetkikler ya· 
pilmaktadtr, 

Diger taraftan, yeni biit~ede verilen 
tahsisatla mevcud atelyeler.in tslaht .d~;nw. 
etmektedir. F abrika • ktsmi i~in de son 

sistem baz1 makineler sipari§ ~~ilm~§fir,·, 
T ersane amelesi i~in bir yemekhane ya
p!lmt§hr. Amele i~in banyolar yapilmak
tadtr. Aynca, gemi in§aat atelyesinin de 
tevsiine ba§lanmi§hr. Makine tamirat a
telyesine de 18 tonluk bir haval vine ko
nulmaktadJr. 

MOTEFERRIK 

Festival haz1rhklar1 
Somadan bir muallim Belediyeye 

mi.iracaat ederek burada Anadolunun 
hi~bir tarafmda mevcud olm1yan milli 

oyunlar bulundugunu bildirmi§; bu o • 
yunlarm da festival programma dahil 

edilmesini teklif etmi§tir. Festival ko -
mitesi yarmki toplanbsmda bu teklifi 
tetkik ederek bir karar verecektir. 

Festivale dair tetkikat i~in Balkan • 
lara ve Avrupaya gidecek olan Kon -
servatuar miidiiri.i Yusuf Ziya, bu ak
§am Sofyaya hareket edecektir. 

Tiirk tahvilleri yiikseliyor 
Tiirk borcu tahvilleri di.inle bugiin a

rasmda si.iratle yi.ikselmi§tir. Tahvillere 
kar§t mali mehafilde bi.iyi.ik bir taleb 
vard1r. Evvelki gi.in 18,60 da ac;1lan bi -

rinci tinitiirk tahvilleri 18,85 te kapan
IDI§tl. Di.in ak§am ise son fiat 19,20 yi 
bulmu§tur. 

Bu yi.ikseli§ -her altl ayda bir oldu~u 
gibi- ra§e miiddetinin gelmi§ olmasm • 
dan dogmaktadtr. 

Van golii i~in yap1lan 
vapurlar 

Van goliinde, yeni yaptlan vapurla -
rm kurulmas1 ve tamiri ic;in biiyi.ik bir 
k1zak haztrlanmi§tlr. Buradan parc;a 

parc;a giinderilen vapur bu ktzakta 

kurulmaktad1r. Vapur temmuz nihaye

tine dogru ktzaktan inecek ve gi:ilde se
ferlere ba§hyacakttr. 

Halic havuzlarmda par~aian haz1r -
lanmi§ olan ikinci vapur da on be§ gi.i
ne kadar yola ~tkanlacakhr. tkinci va
purun kurulmas1 da agustos sonlarma 
kadar siirecektir. 

Ankaraya gidenler 
Denizyollan miidiiri.i Sadeddin yeni 

vapurlann sipari§ine ve in§aatma aid 
i§ler, Liman t§letmesi mi.idi.iri.i Raufi, 
Trabzon limamnda yaphgt tetkikat ve 
idarenin diger in§aatt, Deniz Ticarct 
miidi.irii Mi.ifid gemilerin muayene ve 

kontrolu, go~menlere aid nakliyat ve 
fenerlere aid meseleler i.izerinde 1kt1sad 

Vekatetile temaslarda bulunmak iizere 

Ankaraya gitmi§lerdir. 

bir rokor olacak 
Y eni senenin bug day rekoltesi hakkm

daki kat'i vaziyet anla§Ilmt§tiT. F evkala
de bir afet olmadigi takdirde bu seneki 
bugday rekoltesi tam bir rekor olacaktu. 
Simdiden yapllan tahminler, yeni rekol
tenin ge<;en seneden ~ok fazla olacagmi 
gostermektedir. Cec;en seneki rekolte iic; 
milyon kiisur tondu. 

,Simdiden cenub vilayetlerimizde ba
sad devresi ba§lamt§hr. Y almz T rakya 
mmtakasi ic;in daha bir miiddet korku 
vardtr. Fa kat umumiyetle memlekette 
havalar miilayim gitmektedir. Hafif yag
murlann da bugday iizerinde biiyiik tesi
ri olmtyacagi gibi diger mahsullere de 
faydah olacaktir. 

Bu haftamn Istanbul Borsasl bugday 
fiatlan gec;en senenin ayni haftasl fiatla
rma nazaran be~ para ile on para arasm
da yiikselmi§tir. F akat bu yiikseklik pi
yasamn tabil temevviiclerinden dogmak
tadtr. Y oksa miivaredat bir haft a evvel 
4470 ton iken 6070 tona ~Ikmi§hT. Bu da 
yeni mahsuliin bol olu§u kar§Ismda koy
liiniin eski mahsulii elinden ~Ikarmakta 
oldugunu isbat eden bir delildir. 

Garib bir vak'a 
Bir ,ahid sancdar i~inde 

Adliyeye getirildi 
Diin Adliyede garib bir vak'a olmu§ 

ve §ahidlik i~in getirilmi§ olan bir ktz 
apandisit sancmna yakalanarak yerlere 
serilmi§tir. Hadise §Udur: Aksarayda 
Kabu ~orab fabrikasmda h1mzhk ya -
ptldigmt goren civar kom§ulardan 20 
ya§larmda Cahide admda bir ktz key • 
fiyetten bekc;iyi haberdar etmi§ ve htr • 
s1zlar da yakalanmt§IIr. Bu mada Ca -
hide karakola §ahidlik i~in davet edilmi§ 
ve burada klZln apaodisitten dola}'l san
CIS! tutmu§ ve buna ragmen evine gide
miyerek aci i~inde ciirmii me§hud nobet
~isi olan birinci sulh ceza hakimligine 
getirilmi§tir. Bu mada Cahidenin san -
CIS! biisbiitiin artmt§ oldugundan yerlere 
serilmi§ ve koridorun ortasma upuzun 
yatmi§tlr. 

Hadiseden haberdar olan h~kim Re
§id, derhal Cahidenin otomobille hasta
neye gonderilmesini emretmi§tir. 

Cahide, mf Adliyenin i§ini kolayla§
tirmak i~in sanc1lar i~inde ktsaca ifade 
vermi§ ve hastaneye gonderilmi§tir. 

ADLIYEDE 
Adliyede yeni terfiler 

Adliye Vekaletinin yeni tanzim edil
mi§ olan bi.itc;esinin icablarma uygun 
olarak yeni bir terfi ve becayi~ listesi
nin haztrlanmakta oldugu haber alm -
mt§ttr. Vekalet terfie hakkt olan hakim 
ve miiddeiumumileri nihayet 1937 yth 
sonuna kadar terfi ettirecektir. Buna 
aid ilk liste i:iniimi.izdeki ay i~inde ha -
ztrlanacak ve bir temmuzdan evvel 
teblig olunacakttr. 

Bir doktor tevkif edildi 

15 hazirari sah giinii meriyete girecek 
olan yeni i§ kanunu ic;in biitiin hamhk -
lar ikmal edilmi§tir. Sanayi muhitinde 
i~ kanununun meriyet mevkiine girebil • 
mesi i~in bir takrm nizamname ve tali -
matnamelerin ~1kmas1 zaruri goriilmekte 
ise de i§ dairesince boyle bir vaziyet va
rid goriilmemektedir. ~iinkii i§ kanunu 
hiikiimleri muhtelif devrelere aynlarak 
tatbik mevkiine girecegi ic;in bu muhtelif 
hiikiimler tatbik mevkiine girdik~e de 
icab eden talimatname ve nizamnameler 
de peyderpey ~Ikanlacaktir. Bu meyan
da 15 hazirandan itibaren 3 sene i~inde 
tatbik edilecek olan 48 saatlik i§ haftasi 
i~in bir ve i§t;i sthhati ic;in de diger bir 
nizamname projesi hazirlanmi§tlr. 

t§ dairesi ii~iincii mmtaka amirligi ka
nunun tatbikatma haz1rhk olmak iizere 
bundan evvel be§ ki§iden yukan i§<;i ~a
h§tlran miiesseselere i§ beyannamesi tev
di etmi§ti. Kanun dokuz i§~iden yukan 
i§~i ~ah§tlran miiesseselere §amil olmakla 
beraber bu tedbir hakiki vaziyetin ortaya 
~Ikmast i~in liizumlu goriilmii§tii. Fa kat 
bu §ekilde de bir~ok miiesseseler hakiki 
malumah vermediklerinden §imdi bir ki
§iden fazla i§~i ~ah§hran bilciimle i§ yerle
rine beyanname tevzii i~n haztrlaml -
nll§hr. Bu suretle hi~bir i§ yerinin i~ ka
nunu hiikiimlerinden kac;masma imkan 
kalm1yacaktJr. 

ONIVERSITEDE 

Hayvanat Enstitiisii bugiin 
a~1hyor 

Biiyi.ik emek verilmek suretile ku • 
rulmu§ ve Universiteye ilhak edilmi§ o
lan Hayvanat ve Nebatat Enstitiisi.ini.in 
bi.itiin alat ve edevati ·ikmal edilrni§ ol
dugundan enstiti.i bugi.in saat 16 da me
rasimle a~IlacaktJr. 

Yeni enstitii gerek laboratuarlar1 ve 
gerek malzemesi itibarile asrm icab et
tirdigi ilmi ~ah§malara c;ok mi.isaiddir. 
Enstitiiniin anfi §eklindeki konferans 
salonu istanbulda mevcud toplanh yer
lerinin en s1hhl §eraiti halz olamd r. 

Buglin a~1lma merasiminde nutuklar 
soylenecek ve enstitii ile laboratuarfar 
davetlilere gezdirilecektir. 

Hukuk Fakiiltesi imtihanlari 
Hukuk Fakliltesinin eleme imtihan -

Ian bitmi§ ve imtihan kagtdlarmm o -
kunmasma ba§lanmi~tir. Bu ytl imti • 
hanlara 950 ki§i girmi§tir. Ge~en sene
lerde profesorler tarafmdan kopya ya
parken yakalanarak ·imtihan harici b1 • 
rakilan bir~ok talebelerin bulunmasma 
mukabil bu ytl bir tek ki§i yakalanma
IDl§ ve hi~bir kopya Mdisesi tesbit olu
namami§tir. 

Eleme irntihanlarmm neticeleri hazi
ranm on be§inden evvel Han edilecek ve 
bunlarda kazanrnl§ olanlar diger sozHi 
imtihanlara girebileceklerdir. 

KOLTOR ISLER/ 

Koy mektebleri i~in verilen 
tahsisat 

Halii vakti yerinde ve ni.ifusu da 
kafi miktarda bulunan koyler, mahalli 
Maarif idarelerince tanzim edilecek 
plana gore mekteblerini kendileri yapa
caklar, ancak, yap1lacak olan binalarm 
c;ahlan mahalli vilayetler biitc;esinden 
aynlacak tahsisatla ortiilecek ve mekteb 
haline getirilecektir. 

istanbul vilayetine ve kazalarma bag

Hirota'mn riyaset ettigi sivil kabine, 
ordunun liizum gosterdigi bu politikayt 
siyasi partilere pek anlatamad1gmdan is• 
tifa etmi§ti. Yerine General Haya§i'nin 
riyaset ettigi askeri bir kabine bu poli " 
tikay1 iyilikle yiiriitmege c;ah§mi§tl. Mu• 
maileyh seksen kada-r kanun layihasmda 
teferriiatml tesbit eyledigi bu siyasetin, 
koyliiye ve ameleye taalluk eden layiha· 
lannm tek parlamento tarafmdan gecik· 
tirilmi§ ~asma tahammiil edemeyip 
meclisi feshetmi§ ve milleti ordu ile i§bir• 
ligi yapabilecek meb'uslan se~mege da· 
vet ederek yeni intihab yaptirmi§ti. 

Ba§vekil General Haya§i yeni umumi 
intihabdan evvelki ve sonraki zamanlar• 
da parlamentonun i~tima halinde bu • 
lunmamasmdan istifade ederek her tiirlii 
halk stmflanm ve bahusus ordunun bel • 
kemigi koylii ile ameleyi memnun etmek 
§artile memleketin biitiin istihsal kuvvet• 
lerini tophyacak ve bir elden idaresini 
temin edecek tedbirleri kararnamelerle 
tatbik mevkiine koymu§tu. 

Koyliilerin biitiin bordan ciiz'i bir 
faizle bir~ok senelere taksim edildigi gibi 
vergileri indirilmek suretile bu stmf iize· 
rindeki ag1r yi!kler son derecede tahfif 
edilmi§tir. Amelenin iicretleri hayat se .. 
viyesine uygun bir dereceye getirilmi§ ve 
amele, patronlann keyif ve dileklerine 
tabi olmaktan kurtanlmt§tlr. Askeri ka • 
bine harb hamhklanm temin edecek ve 
i<;timai tedbirleri bir daha siyasi partiler 
tarafmdan bile geri ahnamtyacak bir 
surette tatbik ettikten sonra, i§lere mem• 
leketin her tiirlii unsur ve smtflannm i§ti· 
rakile bablmasma ve ]aponyanm fevka· 
lade ahvali kar§Ilamak hususunda biitiin 
milletin elbirligile hareket etmesine yol 
a~mak i~in isdfa eylemi~tir. 

Biitiin siyasi partiler ve s1mflar, J apon• 
yaAPrt melhtitutievkalade ahvak kar§l 
haz1rlanmasi yalmz ordunun i§i olmay1p 
biitiin milletin ve bunu temsil eden ziim· 
re ve miiesseselerin de milli bir vazifesi 
oldugu kanaatine gelmi§ ve ordu ile bir
likte ~ah§mak arzusunu a~tk olarak izhar 
etmi§ bulunduklanndan askeri kabine ef· 
kan umumiyenin dilegine hiirmet etmenin 
memleketin emniyet ve selameti i~in da· 
ha uygun olduguna iman ederek yerini 
lmparator hanedam azalarmm dahil ola• 
cag1 biiyiik bir milli kabineye btrakmt§tlr. 

Bu itibarla yeni kabinenin askeri ka· 
bineden ziyade sag cenaha miitemayil 
olacagi ve askeri kabinenin vazettigi po• 
litikayt biitiin milletin bir siyaseti olarak 
devam ettirecegi son gelen telgraflarda 
bildirilmektedir. ] aponyamn bugiinkii 
politika alemindeki mevkii ~ok nazik ve 
tehlikeli olup bunun i~inden ~1kmak i~in 
yegane yo!, Sovyetlerle hesab gormek 
oldugunda artlk yalmz ordu degil, her 
tiirlii stmf ve ziimreler dahi kat'i kanaat 
hast! etmi§tir. Bunun i~in kabinenin isti -
fast J aponyanm daha kuvvetli ad1mlar 
atacagma delil saytlarak biitiin diinya po· 
litika alemi yeni Japon politikasmm son 
safhasmi ehemmiyetle takib ediyor. 

Mulaarrem Feyzi TOGAY 

Bundan bir miiddet evvel Davudpal)a 
ortamektebi doktoru Niyazi, Sultanah
med ikinci sulh hukuk mahkekesinde a
leyhine verilmi§ olan 270 lirahk g1yab 
kararmm evraktm tetkik ederken kimse 
gormiiyor zannile cebine indirmi§ ve 
giiz ucile onu takib eden kat.ib tarafm
dan yakalanarak bir zabtt varakas1 tu
tulmu§ ve Mi.iddeiumumilige verilmi§ti. 
Yapllan sorgusu neticesinde Niyazi l · 
kinci sulh ceza Mkimligi tarafmdan 

tevkif olunmu§ ve clava diin birinci sor
guya verilm~tir. 

h yetmi§e yakm koy, plana uygun ola - !!!-!"""""--------~====~ 
rak mekteblerini yapmt§lar, c;att ir;in 
de Maarif idaresine mi.iracaat etmi~ler
dir. Maarif idaresinin yaptig1 te§ebbi.isat 
neticesinde istanbul Vilayeti bu ki:iy 
mektebleri c;atllarmm in§ast ir;in 30 bin 
lirahk bir tahsisat vermi§tir. 

Lim an atolyesinin temeli atdd1 

Dii.n temel atlltrken 

Kastmpa§ada Camialtmda in§as1 bir 
mi.iteahhide verilmi§ olan Liman t§let
mesi atelyesinin temelatma merasimi 
di.in yaptlrnt§br. 150 bin liraya c;tkmak
ta olan bu atelyede Liman i§letmesine 
aid romorkor, mavna, motOr gibi deniz 

vasttalan 
tir. 

ve tamir edilecek • 

Diinkii merasimde Liman t§Ietmesi, 
deniz miiesseseleri mi.idiir ve erkam ha
ztr bulunmw~lard1r. 1n§aat alb ayda ik
mal olunacaktl.r, 

Hamidiye bugiin gidiyor 
Dost memleketleri ziyaret edecek c

lan Hamidiye mekteb gemtsl bugiin 
hareket edecektir. 1c;inde ktrk be§ ta • 
lebe bulunan gemi, evvela Faler'e gide· 
cek, orada bir iki gi.in kaldtktan sonra 
Korfu'ya h1>:::eket edecektir. Korfu'dan 
sonra Yugoslavya limanlanm ziyaret 
edecek ve Dubrovnig'de kalacak olan 
Hamidiye mekteb gemisi Girid yolile 
memlekete donecektir. 

Bir §Ofor, bir ~ocu&u oldiirdii 
Evvelki gi.in Ortakoyde 9 ya§larmda 

Gi.ilnihal admda bir ktzi c;igneyerek o • 
li.imiine sebeb olan Kuru~e§me Nakli • 
yat Kollektif §·irketi §oforii Nihad Er .. 
dogan di.in ciirmii me§hud mahkemesi • 
ne verilmi§tir. $ofiir mahkemede ktZl 
gi:irmedigini ve bir pa~avramn ~amur • 
luga ~arpmasma benziyen bir§ey gii • 
rerek durdugunu soylemi§tir. $ahidle • 
rin celbi i~in muhakeme tehir olunmu§· 
tur. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru$tur. 

A bone ~eraiti { T~;~ye ~;;~c 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb a:vhk 750 • 1450 • 
Ct: a:vhk 400 • 800 • 
Biz ayl.tk 150 • :Yoktur 



3 llaziran 1937 
CUMHURlYET 

Antonesco'nun 
beyanatt 

MESELELER 

Orta siniflann uyani§I 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Almanya ile Italy a arasin
da askeri bir ittifak m1 ? 

« Vaziyetimiz 
zaman simdiki , 

hi~bir 
kadar 

iyi olmami~br» 
Romanya Hari

ciye N azm M. An
tonesco, Paris-Soir 
gazetesine verdigi 
beyanatta, siyasi va
ziyet hakkmda §U 
sozleri soylemi§tir: 

Peyami Safa 

Avrupa anketimde ve onu takib eden I «Halbuki orla s1mflar, hie; §iiphe yok, 
makalelerimde bugiinkii diinyamn bir or- memleketimizin en miikemmel, en fayda· 
ta stntf uyant§tna dogru gittiginden bah· l!, en elzem, en kalaballk tabakalanm 
setmt~hm. i§<;i stmft her yerde ekalliyet- temsil ederler. 
tedir; sermaye de her yerde ekalliyette· Muharrir, yakm Frans a tarihinde bii
dir; her ikisi de insanhgm bi.iyi.ik ihtiyac· tiin inktlablarm orta smtflar tarafmdan 
larmt temsil etmekten uzak duruyorlar yaptldtgmt da i§aret ettikten sonra, onla
ve bu iki ekalliyet arasmdaki miicadele- rm, strtlanna vurulan bu yiike tahammiil 
de ekseriyeti temsil eden bir stmf, biiyiik edemiyeceklerini de haber veriyor. Se
bir smtf eziliyor. Fransada grevlerin ne- yahatimdeki mii~ahedelerimi tamamile Le
ticesi ne oldugunu anketimde yazmt§tlm: kid ettigi i<;in aldtgtm bu sahrlarm i<;in
Amele, iicretlerine zam yaptirdt; biiyiik de, bugiinkii diinya kan§tkhgt muamma
sermaye sahibi de fiatlara zam yaph; e§· smm anahtan vardtr. Y almz, «orta SI· 
ya paha!tlamp da istihlak azalmca bun- mflar» derken, bunlarm, hendesi <;izgiler 
dan ziyan gorenler, kii<;iik <;iftc;iler, kii- i<;inde muayyen ve kendilerini diger i<;ti
<;Uk tacirler, kii<;;iik zanaatkarlar, me· mai tabakalardan keskin hududlarla ayt· 
murlar ilah... oldu. Y ani ekseriyet. Ge- ran hirer vahdetleri ve kesafetleri oldu· 
ne o yaZJlanmda orta smtf ekseriyetinin guna inanmakta acele etmiyelim. Bu 
i§<;i ve sermayeci ekalliyetleri arasmda «stmf» tabiri, sosyoloji ve ekonomi kitab· 
ezilmege raz1 olmtyacaklanm, sayt ve lannm tasniflerinde oldugu kadar, sarih 
ktymet itibarile en biiyiik ekseriyeti ve ve muayyen bir realite ifade etmez. T ah
kaliteyi temsil eden «orta» !ann birligi- Iii zorile kabataslak parc;alara aynldtgi 
ne ve uyam§ma dogru Avrupada canh i<;in hayatm girift hadiseleri oniinde bizi 
bir hareket mii§ahede ettigimi kaydetmi§· §a§trtan, hi~; i~imize yaramamakla kalmi
tim. Sayt itibarile dedim, <;i.inki.i, her yarak bizi aldatan bu kelimeleri kullamr
yerde oldugu kadar Fransada da, orta ken, muvakkat §emalar viicude getirdigi
smtf yiizde altmt§t, yetmi§i ge<;er; kty- mizi hahrdan <;tkarmtyahm. Orta smtf 
met itibarile dedim, <;iinkii biitUn miinev· veya orta smtflar dendigi zaman bunlann 
verier, ordu mensublan ve memurlar, i<;ine i§(;ilerden ve sermaye sahiblerinden 
biitiin esnaf, biitiin kii~i.ik <;ift~iler ilah... bir ktsmmm kan§tigma da §iiphe yoktur. 
bu smtfm i<;indedir. Bugiinkii ideoloji kavgalannm sonsuzlu-

Hamidiyenin seferi 
fUl amidiye mekteb gemisi, bugiin, 
liiJ sefere <;tk1yor. Dost Yunan ve 

Yugoslav limanlanm ziyaret 
edecek. Bu seferin bUyiik ehemmiyeti 
vardtr; <;iinkii ytllardanberi, ilk defa ola
rak bir Tiirk mekteb gemisi Tiirk sula
nndan ve denizlerinden aynlarak uzunca 
bir sefere <;tkmakta ve ecnebi limanlanm 
ziyarete gitmektedir. 

Romada Mussolini ile Blomberg ara
stnda miihim miizakereler oluyor 

[Ba~tarat• 1 tnct sahttedeJ )oyu ihtiva etmedigini kaydetmektedir. 

:zm Kont Ciano da ham bulunmu§tur. MareJalin yapacaga teltiJ 
Ak§am da Alman Mare§ah §erefine Rom a 2 (A.A.) - Biitiin gazete • 

'SOO ki§ilik bir ziyafet verilmi§tir. ler, Mussolini tarafmdan italyan ordu • 
sunu ziyaret etmek iizere davet edilen ve 

Siyasi mehafilden stzan haberlere ba- bugiin tayyare ile Romaya gelecek bu· 
kthrsa Mussolini ile Mare§al Blomberg lunan Almanya Harbiye Nazm Mare§al 
arasmda cereyah eden konu§malarda 

<<- Bizim va
ziyetimizle biitiin 
A vrupamn vaziyeti 
hakkmdaki kanaat -
lerimi size bir ka<; 
kelime ile hulasa e

M. Antonesco 

von Blomberg hakkmda <;ok dostane ve 
Berlin ile Roma arasmda askeri bir itti- k 1 k h sitayi§ arane yazl ar yazma ta ve « 0§ 
fak yapmak meselesi mevzuu bahsedil • geldiniz» demektedir. Mare§al, ogleden 

lni§tir. sonra Kral tarafmdan kabul edilecek ve 
Bir ltalyan gazetesinin miitaleas1 bilahare Mussolini ile gorii§ecektir. Ma-

Roma 2 (A.A.) - Giornale d'italia re§al, per§embeye ltalyan hava ordusu • 
gazetesi Maresal Blombergin Romaya nu, cuma giinii kara ordusunu ve pazar· 
bir asker 51fatiie geldigini, gorii§melerin tesi g.iinii de donanmasmt ziyaret ve tefti§ 
bi!hassa askeri mahiyette olacagmt ve fa· cdecektir. Cumartesi ve pazar giinleri ise 
kat miilakatm harbcu bir tezahiir ola • mare§al, italyan Veliahdinin misafiri 

nnyacagm1 ve tala~ edilecek bir komp • olarak N apolide kalacakttr. 
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Cenub hududumuz 
ktsmen kapatdd1 

Sebeh, hududumuza ya
ktn bir a~iret aras1nda 
veba zuhur etmesidir 
Ankara 2 (A.A.) - Urfa vilaye • 

' tine tabi Resiilayn kasabasma yakm ve 
cenub hududumuzun ote tarafmda ya • 
§tyan bir a§iret efradt arasmda zatiirrie 
§eklinde veba vukuatt zuhur ettigi haber 
ahnmast iizerine, Sthhat Vekaletince Re
sulaynde icab eden tedbirler derhal alm
ll'll§ ve hududumuzun Dicle ile Ftrat ne
hirleri arasmdaki ktsmt muvakkaten ka· 
!'ahlarak her tiirlii muvasala ve miinase -
bat menedilmi§ ve aynca merkezden pro
fesor doktor Server Kamil T okgoziin ri· 
Yaseti altmda bir heyet biitiin serom, a§I 
Ve sair malzeme ile Resiilaynde tetkikat 
Yapmak ve tedabir ittihaz etmek iizere 

Yola <;tkanlmt§tlr. 

Zelzele yiiziinden bir 
~ehir harab oldu 

Londra 2 (A.A.) - Yeni Cuine vali

sinden gelen bir rapora gore, zelzele 

neticesinde harab olan Rabaul §ehrinde 

orfi idare ilan edilmi§tir. imdad heye

tine mensub olanlardan ba§ka hie; kim

senin §ehre girmesine mlisaade edilme

lll.ektedir. 

Hollywood' da grev devam 
ediyor 

Hollywood 2 (A.A.) - Verilen .. ha· 

Eerier hilafma olarak Hollywood stud • 
yolannda grev devam etmektedir. 

Almanya V atikan'la siyasl 
miinasehabni kesti 

Alman Hariciye 
Naztrintn seyahati 

Von Neurath Budape~te, 
Belgrad ve Sofyay1 ya
kinda ziyaret edecek 
Berlin 2 (A.A.) - Hariciye Nazm 

von Neurath'm oniimiizdeki hafta Bel • 
grad, Sofya ve Pe§teye yapacagt ziya • 
retleri mevzuu bahseden Berliner T a • 
geblatt diyor ki: 

«Von Neurath Almanyanm samimi 
miinasebetlerde bulundugu ii<; milletin 
hiikumet merkezlerini ziyaret edecektir. 
Bu miinasebahn tarsin ve tevsii cenubu 
§arki Avrupasmm teskini nef'inedir. 

Bulgaristan ve Macaristanla olan mii· 
nasebahmtz bir an' anedir. Yugoslavya 
ile miinasebetlerimiz de geni§lemi§tir. Da
ha geni§ bir te§riki mesai §artlanm ham· 

Jarnak mevzuu bahistir.» 

Beynelmilel bir komiir 
konferanst toplantyor 
Cenevre 2 (A.A.) - Beynelmilel Me

sai Blirosu idare meclisi buglin <;ekos
lovak nazmmn riyaseti altmda yaptlgt 
toplantida 1938 nisanmda beynelmilel 
bir kiimi.ir konferansi akdine karar ver
mi§tir. Bu konferansa alakadar bi.itiin 
memleketler i§tirak edeceklerdir. 

idare meclisi gelecek toplantlSlm 
Pragda 7 kanunuevvel 1937 de akdede
cektir. 

lzmir kuliiblerinin vaziyeti 
Izmir 2 (Hususi) - Spor kuli.ibleri -

nin vaziyeti hakkmda Vali Fazh Gii -
lec;le gorii§ti.im. Bana: 

«- Kuliiblerin vaziyetine verilen is -
tikamet kat'idir, bu vaziyet bozulmi -
yacakttr. Aynlma asla varid degildir. 
dedi. 

T oprak altmda kalan amele 

debilirim. Bizim vaziyetimiz, c;oktanberi, 
her itibarla bugiinkii kadar iyi olmamt§· 
tt. Memleketin nail oldugu refah ve inki
§af, silahlanma masraflanmlZI kar§tlama
mlza mUsaid bir derecededir. Mahsul iyi· 
dir. $ikayet etmemiz i<;in sebeb yoktur. 

Umumi noktai nazardan, §U mada 
sulh hakiki bir tehlikeye maruz degildir. 
kanaatindeyim. Biz Romanyada, can da
man saytlacak bir noktada bulundugu
muz ic;in, boyle bir tehlike mevcud olsay
dt c;abuk farkma vanrdtk. Siyasetimize 
ayni yolda, yani taahhiidahmtzm ve itilaf
lanmlZin ciimlesine baglt kalmak yolunda 
devam ediyoruz. F ransa ile, Kiic;iik An
tantla ve Balkan Antantile elbirligi halin
de ya§Iyoruz ve bunlarm hi<;birisinden fe
ragat etmiyoruz. Kom§ulanmtzla ve has
saten Sovyetlerle miinasebahmiZI gene 
bu esas qahilinde daha fazla kuvvetlen
dirmek azmindeyiz. Cenevrede, M. Lit
vinof'la miiteaddid miilakatlarda bulun
dum; miinasebahmmn dostane oldugu
nu ve daha ziyade diizelmege miisaid bu
lundugunu gordiik.» 

Erkekler i~in 
korku yok! 

Profesor Tevfik Remzi 
vaziyeti ayd1nlabyor 

Sofyada bir doktorun, bir erkegin kar
nmdan c;tkardtgt bir ur i<;inde tam te -
~ekkiillii bir <_;ocuk bulundugunu yazmi§, 

bu hususta maruf doktorlanm!Zln da mii
talealanm ne§retmi§tik. 

Ttb fakiiltesinin maruf ni~aiye mUte -
hasstst profesor T evfik Remziden dun bir 

mektub ald1k. maruf profesoriimi.iz bu 
bahis i.izerinde bize miitemmim baz1 rna· 

lu~at daha vermekte ve keyfiyeti §Oyle 
izah etmektedir: 

Berlin 2 (A.A.) - Papahk nezdin· 
deki Alman maslahatgiizan tevdi ettigi 
notada kardinal Mundelinin Hitlere kar· 
§l yaphgi hiicumlardan. dolayt Papahk 
ntakammca tarziye verilmedik<;e Almrn
ya ile Papahk arasmdaki normal diplo -
ntatik munasebatm miinkau olacagmi 

bildirmi§tir. 

Izmir 2 (Hususi muhabirimizden) -
Bozyakada kiremid fabrikasi ic;in top -
rak kazan amele, topragm c;okmesi i.ize
rine altmda kalmt§br. Iki gi.in evvel ge
len Nev§ehirli otuz ya§larmda Ali oglu 
Mehmed iilmi.i§, digerleri kurtulmu~tur. 

«Sofyadaki tibbi hadise ara~tra rasgel
digimiz T era tom denilen nevi den bir ura 
aid olsa gerektir. Bu urlar, onu ta§tyan 
heniiz annesinin rahminde iken viicudii
niin i<;ine yabanct bazi uzuv par<_;alannm 
yerle~mesi ve bunlarm sonradan biiyiime
sile peyda olabilir. Bunun sebebi ne olur
sa olsun neticeyi daima goriiyoruz. Ben 
de kac; defa urlar i<;inde c;ene, di§, kemik, 
sac; gibi uzuvlar buldum. Bazan 
eksik bi.iyUmii§ bir <_;ocugu hattrlatacak 
urlar da goriiliiyor. F akat erkegin anne 
olmast mevzuubahs degildir. Biribirine 
baglt <;ift dogan ikizlerin «mesela Siyam· 
h hem§ireler gibi hikayeler malumdur>> 
bu <_;ocuklardan bir tanesi karde§ine ya • 
pi§tk ve onun viicudii i<;inde minimini 
kaldtgt da vaki olabilir. Boyle bir hal 
karstsmda bu uru ta§tyan adama gebe 
kalmi§ diyemeyiz, belki karde§inin mini
mini cenazesini ta§tyor deriz. ,;limdilik er
kegin gebe kalmasma imkan yoktur. Fa· 
kat aksi variddir. Giiniin birinde kadmlar 
erlteksiz gebe kalabileceklerdir. 

V alimizin Ankara muhahiri
mize soyledikleri 

Cenuhi Afrika hi~hir harbe 
i§tirak etmiyecek 

Son gel en F ranstz matbuati, «Pierre guna da, tariflerde basit goriinen, fa kat 
Frederix» nin «Orta stmflar» adh biiyiik giriftligi ancak hayat oni.inde, hayat i<;in
bir etiidiinden hararetle bahsediyorlar. de ve hayat halinde anla§tlan bu ihtilat 
<<Raymond Reconly» bu eser miinasebe- sebeb oluyor. i<;timai stmflar, kitablarda 
tile ~u sattrlan yaztyor: iddia edildigi gibi, hayatta billurla§IDI§ 

«Bir kiir;iik r;iftr;i, bugiine kadar ken· olsalardt, aralanndaki ihtilaf c;oktan bir 
disini ger;indiren larlasmda kendisi c;all· neticeye baglamrdt: Yumurta dogii§ii gi· 
§lyordu. F akat art1k biitc;esinin muvaze• bi, aralarmda daha az saglamlanmn kt· 
nesini bulamaz bir hale gelmi§tir, c;iinkii nlmast vc: kavga ~,;izgisinin dt§ma ~tkma
mahsullerinin fiat1 ayni kald1g1 halde sa· sile dava hallolunurdu. 
tm ald1g1 §eylerin hepsi, hemen hemen Canh varhklara aid her meselede ol
iki misli pahalanml§ veya pahalanmak dugu gibi orta stmf deyip <;tkttgtmtz girift 
iizeredir. insan tabakalanna aid meselelerde de 

«Bir kii~;iik tacir, ki bugiine kadar ancak «muvakkat» hal c;areleri dii§iinii
buhranm en · kuvvetli zamamnda bile lebilir. <;iinkii hududlan sabit olmtyan 
kendini kuriarabiliyordu, art1k tehlike biitiin ic;timai smtflarm ihtiyaclan, tema
ir;indedir, r;iinkii s1rima binen yiiklerin, yiilleri ve hedefleri de sabit, yekpare ve 
vergilerin ve umuml masraflarm artmas1, ebedi degildir. Bu hesabca bir orta smtf 
mallaTim al1c1ya miisaid bir fiatla arzei· ideolojisinin taassubu i<;inde saplamp kal
mesine imklin b1rakmzyor, makta da mima yoktur. Ancak i§<;iler ve 

«Bir avukal, bir doktor, bir edebiyal· sermaye sahibleri namma - temsil eder 
t;l, bir san' atkfir birkac; ay evvel kazan· goriindiikleri stmflann ne derece reel ol
lllklarmdan, hissedilecek tarzda daha az duklan malum degilken - bir siirii <;tghk
kazamyorlar; vaziyetleri, hey hat, hic;bir lar koparan politikalar kar§Ismda, orta 
salah iimidi olmadan elim bir hale gel· stmflar namma yi.ikselecek seslerin yeni 
mi§lir. bir mUvazene getirecegine inamlabilir. 

«Digerleri arasmda rasgele ele ald1- Bu muvazene de smtf vehimlerini a§an 
gzm1z bu ii<; misal. orta s1mflarm gittikr;e bir insanhgm realitesine yakla§tldtgl nis
artan s1kmtdarm1 ve .~efaletlerini gaster· bette miimkiin olacaktlr, sanmm. 

me~e katidir. PEY AMI SAF A 

Windsor Diikii bugiin 
evlenecek 

Hatay meselesinin hal
linden sonra Suriye ile 

miinasebetlerimiz 

iyi denizci, denizlerde gezerek yeti
~ir. Onun iyindir ki her devletin mekteb 
gemileri vardtr. Bu mekteb gemileri, gene 
denizcilere, denizciligi a<;Ik denizlerde, 
hatta okyanuslarda ogretir. J apon mek
teb gemileri olan 9000 kiisur tonluk eski 
Y akumo ve ldzumo kruvazorleri, her 
iki senede bir devrialem seyahatine <;tkar
lar ve bu arada istanbul limanma da ug· 
rarlar. Almanlarm 5400 tonluk Emden 
kruvazorii de, mekteb gemisidir. 0 da, 
gene Alman denizcilerini hamilen uzun 
aylar, hatta bir seneden fazla siiren seya
hatler yapar. F ranstzlarm 6000 kiisur 
tonluk Jeanne d'Arc ismindeki kruvazo
rii de mekteb gemisidir. 0 da, birka<; de
fa limammtza gelmi~tir. italyanm Chris
tophore Colombo (Kristof Kolomb) ve 
Americo Vespuci isimli takriben 3000 
tonluk yelkenli ve motorlii mekteb gemi
leri de iki ytl evvel limammtza gelmi~ler
di. Bunlarm her birinde 140 deniz tale
besi vardt. 

Denizcilik baklmmdan daha kii<;iik 
devletlerin, mesela Felemengin, isvec;in, 
Yunanistanm, Yugoslavyamn, Danimar
kanm ila. mekteb gemileri de arama li
mammtza gelirler. C:iinkii, dedigimiz gi
bi, denizci, denizde yeti§ir. 

Mekteb gemilerinin ecnebi limanlanm 
ziyaret etmelerinin ikinci bir sebebi daha 
vardtr ki o da bayrak gosterme ve propa
gandadtr. T ertemiz giyinmi§, birkac; ec
nebi dili konu§an gene ve sevimli bahri
yeliler, mensub olduklan millete ve onun 
medeniyetine, denizciligine <_;ok canh bir 
reklam olurlar. Mekteb gemisi, yelkenli 
veya eski bir harb gemisi olsa dahi, i~;in· 
dekiler, yeniligin, gencligin, temizligin 
timsalidirler ve her gittikleri yerde, c;ok 
iyi tesirler btraktrlar. · 

Hamidiye, bugiinkii seferile denizcili· 
gin bu an'anesini memleketimizde ihya et· 
mi§ oluyor. 

Gene Tiirk bahriyelileri, Hamidiye 
gibi tarihi bir kruvazorle dost Yunan ve 
Yugoslav limanlanna gidecekler, Yu
nan ve Yugoslav sulannda ~a nit bayra· 
gtmlZl gosterecekler, Tiirk denizcilerinin 
en yiiksek, en medeni milletlerin denizci
lerinden hi<; farkstz olduklanm gostere
ceklerdir. Y az mevsiminde, bilhassa, Ad-
riyatik ktyilannda, deniz banyolan i<;in 
merkezi Avrupadan gelmi~ binlerle insan 
bulunur. Onlar da, bahriyelilerimizi gore· 
ceklerdir. [Ba~taratt 1 fncf sahffedel 

eld'in evlenme torenini icra edecektir. 
Bu merasime pek az ki§i davet olunmu~
tur. Y almz be§ gazeteci bulunacakttr. 
Davetliler arasmda, 17 senedenberi 
Diikiin yanmda <_;ah§an §OforU de vard1r. 

Dini ve medeni nikah 
Tours 2 (A.A.) - Medeni nikah, 

§atonun salonunda ktyJlacakttr. Dini ni
kah merasimi ise musiki salonunda yapt -
lacakttr. Bu maksadla salona bir mihrab 
konmu§tur. Gelin de dahil olmak iizere 
merasimde bulunan biitiin kadmlar §ap

ka giyeceklerdir. 

[Ba~makaleden devamJ 

yeni §eklile Hataym Tiirkiye ile Suriye 
arasmda bir dostluk ve karde§lik kopriisii 
vazifesini gorecegini bile iddia edebiliriz. 
!ki kom§U diin oldugu gibi yann da kar· 
de§ memleketin Hatay davasmdaki Ce
miyet karanm boyle telakki etmeleri pek 
yerinde olur. 

Hulasa, Hamidiyenin seferi, gerek 
gene denizcilerimizin yeti§tirilmesi, gerek
se bayrak gosterme, yani propaganda 

bak1mmdan <;ok faydah olacakttr. Giile 
giile gidip gelsinler. 

Y eni istanbul 
Merkez Kumandan1 

Yeni evliler Avusturyaya 
Joniiyorlar 

F ransamn Suriyede ifa etmekte oldu
gu vazifeyi bu ktt' amn istiklalile ikmal 
etmesini en ziyade biz Tiirkler sevincle 
kar§thyoruz, ve Hatay davasmda Tiirk -
F ranstz dostlugunun ciddi ve <;etin bir 
imtihandan muvaffakiyetle ge<;mi§ olmas1 
her iki taraf i<;in ve hatta Suriye de naza
ra ahnarak her ii<; taraf i~;in bir bahtiyar
ltk olmu~tur. Ktymetli dostluklanmm bir 

Ankara 2 (Telefonla) - iki giindiir 
§ehrirnizde bulunan Istanbul Valisi Mu
hiddin Ostiindag bana, burada biitc;e te§· 
kilatt ve kadro i§lerile me§gul oldugunu 
soyledi. Bu seneki festivaller hakkmda 
'da: «Bu sene <laha iyi olacagtm umuyo
rum, arkada§lar <;alt§tyorlar, ge<;en seneki 
tecriibeler de gozoniinde tutulmaktadtr. 
F estivaller 1 agustosta ba§hyacak ve 30 
gUn devam edecektir. Macarlan ve Rus
lan da davet ettik. Yunanhlan da c;a -

gtrdtk» dedi. 

Fauresmith 2 (A.A.) - Mi.idafaa Na
zul Pirow, Reuter ajansmm muhabi • 
rine, ecnebi bir devlet tarafmdan Cenu
bi Afrika ittihadma yapllacak muhte • 
mel bir taarruz kaqtsmda hi.ikO.metin 
kullanacagt siyaset hakkmda miihim 
beyanatta bulunmu§tur. 

Pirow, bilhassa §Unlan siiylemi§tir: 

•- Yakm veya uzak bir istikbalde 

vuku bulacak herhangi bir muharebeye 

i§tirak etmek ic;in hic;bir sebeb goremi· 
yoruz. Cenubi Afrika dogrudan dogru

ya veya bilvastta muharebeye girmesi

ni intac edecek taahhi.idlerle hic;bir 
mt:!mlekete bagh degildir.• 

<;Unkii baz1 hayvanlarda yumurtactgi 

kimyevi mahlullerde erkege ihtiyact olma· 
dan telkih etmek miimkiin oluyor. !nsan
da heni.iz bu miimkiin olmamt§hr. Lakin 
kimbilir belki bir gi.in kimyev1 mahlul ye
rine mesela fizik bir unsurla, bir nevi §U· 
ala kadmda yumurtactgl telkih etmek 

miimkiin olabilecektir. Bu da istikbalin 
i§idir. ,;limdi erkekler miisterih olabilir.» 

Tours 2 (A.A.) - Cande §atosu • 
nun etrafmda biiyiik bir faaliyet ve hare· 
ket hiikum siirmektedir. ,;latoda Diik de 
Windsor' un izdivacma miiteallik hazn • 

hklar yaptlmaktadtr. 

Biiti.in davetliler, §imdi buraya gelmi§ 

bulunuyorlar. 
Diik ve Dii§eS de Windsor, yarm ak· 

~am otomobille Laroche - Migennes' e 
gideceklerdir. Kendilerinin Carinthie' e 
(Avusturyada) gitmek iizere oarda tre• 
ne binecekleri zannolunmaktadtr. 

Yeni bir ihtilal mt? 

sulh eserile teyid etmi~ oluyoruz. Bundan 
dolay1 hepimiz ancak sevinebiliriz. 

Cemiyet karannm tatbikat safhalarm
da herkesten en ileri iyi niyet istiyen na
zik noktalar vardtr. Baytr, Bucak ve 
Hazne nahiyelerinde Tiirk halkm hu
kukuna hiirmet ve riayet olunmast Suri
yenin siyasi fatanetinden bekledigimiz 
bir fazilettir. iki kom~u memleket miite
kabil hudud emniyetine azami itina gos

termekle ancak medeni kabiliyetlerinin 
yiiksek delillerini vermi§ olurlar. 

lngiliz esham1 yiikseliyor 
Londra 2 (A.A.) - Chamberlain'in 

«silahlanma vergisi» nden vazgec;ecegi ve 

bunun yerine bir temettii vergisi koya • 

cagt suretindeki beyanah iizerine dUn 

horsada eshamda umumi bir tereffii kay· 
dedilmi§tir. 

Baldwin Dizhag1 ni§am ald1 
Londra 2 (A.A.) - Diin Dizbag1 ni§a

bile taltif edilen Baldwin, lord nasbe • 

ailinciye kadar sir unvamm ta§tyacak
tlr. 

Mugladan ihrac edilen 
kromlar 

Mugla 2 (A.A.) - Nisan ay1 ic;inde il 
l.c;indeki krom madenlerinden harice 

liiekiz bin be §yiiz alt1 ton krom ihrac 

edilmi§tir. 

Avusturyada hir infilak 
Viya,na 2 (A.A.) - A§agt Avusturya

da kain Hirtenberg mi.ihimmat fabrika

smda bir infilak vukua gelmi§tir. Bir 

erkek ve 7 kadm amele, oldukc;a a~u 
surette yaralanm1§lard1r. Hasarat, mi.i
himdir. 

PARiS BORSASI 
Paris 2 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinki.i kapam§ fiatlan §unlardtr: 

Londra 110,61, Nevyork 22,45 3/4, 

Berlin 900, Bri.iksel 378,50, Amsterdam 
1234,75, Roma 118,15, Lizbon 100,75, Ce

nevre 512,62 1/2, baktr 64 • 66, kalay 

255,2,6, altm 140,2,8, giimli§ 20 5/16, kur

§un 24,8,9, ~inko 23,10. 

Vas1f f;;mar ihtifali 
Izmir 2 (Hususi muhabirimizden) 

Halkevinde merhum Vastf <;mar ic;in 

ihtifal yaplldt, hatiralan ya§ahldi. 

Frans1zlar Almanyaya miis-
temlekelerini iade etmek 

niyetinde degil 
Paris 2 (A.A.) - Meb'usan meclisi 

Mi.istemlekeler enci.imeni, di.in iigleden 

sonra yaptig1 toplanbda, Almanyanm 

miistemleke talebleri hakkmda meb'us 

Brunefnin raporunu dinlemi§tir. Bu ra

porda Almanyamn bu talebleri, arazi is

tegi ve iptidai maddelerin taksimi olarak 

iki noktai nazardan mi.italea olunmak -

tadtr. Meclis koridorlarmda siiylendigi

ne gore, enciimen, Almanyaya herhangi 

bir arazi terkinin tamamile aleyhinde 

karar vermi§tir. 

Londra 2 (A.A.) - Rahib Jardi -
neini yarm Vindsor DUkasmm evlenme 
merasimini ifa edecegi haberi Anglikan 
kilisesi mahfillerinde az <;ok heyecan ha

st! etmi§tir. Jardin mmtakasmm tabi ol • 
dugu Drhami peskaposu, Jardinin mmta

kast haricine gittigini bilmiyordu. 

Peskapos demi§tir ki: 

«- J ardine'in kendi bolgesinden ba§· 
ka bolgelerde salahiyettar mahalll kili
se makamlanmn muvafakatini almadan 

izdivac merasimi tes'id etmek salahiyeti 

yoktur, 

Vindsor Diikiiniin evlenmesi Durham 
bolgesinde yaptlsaydt Durham peskaposu 
bunu menederdi. Fa kat peskaposun sala
hiyeti butiin Avrupa ktt' asma §amildir. 
Bu salahiyet Fulham peskaposuna aiddir. 

!dusa Diane de J ardinenin kendisinin 
musaadesini almt~ olacagmt zannedi -

yo rum.» 

Hulasa arttk ihtilaf hallolunarak iki 
kom§u memleket miina~ebetlerinin alabil
digine bir dostluk inki§aft arzetmesi za· 
mam gelmi§tir. Tiirkiye ile Suriyenin bu 
mes' ud imkam muvaffakiyetle tecelli et
tireceklerine aid umudlanmiZ <;ok kuv· 
vetlidir. Her iki tarafa bu umu9lan haki
kat yapmalanm temenni ederiz. 

YUNUS NADI 

M1s1r Krahnm ta~ giyme 
merasimi 

Kahire 2 (A.A.) - Kral Farukun 

tac giyme merasimi temmuz sonlann -

d . re§id ilan edildikten sonra, yapilacak

llr. Merasim. Mrsmn yeni vaziyetini te· 

bariiz ettirmek i<;in lngilterede yaptldtgl 

gibi bilhassa parlak olacaktir. 

Yeni Merkez Kumandam General In
sanm vazifeye ba§lad1gm1 yazmt§tlk. 
Bugi.in de bir resmini koyuyoruz. 

••• 
Hariciye Vekilimiz Dr. 

Aras Viyanada 
[Ba~taraf~ 1 fnct sahttedel 

kabul etmi§tir. Mulakat, Avusturya ile 
Ti.irkiye arasmdaki miinaseb,dt vas1f • 
landtran samimi dostluk havast ic;inde 
cereyan etmi§tir. 

Numan Menemencioglu Belgradda 
Belgrad 2 (A.A.) - Turkiye Hariciye 

Siyasi Mi.iste§an Numan menemenci -
oglu, Yugoslavya Ba§Vekili tarafmdan 
kabul edilmi§tir. Diin ak§am Tiirkiye 
elc;iliginde Menemencioglu §erefine bir 
kabul resmi tertib olunmu§tur. Mene • 
mencioglu bu ak§am !stanbula hareket 
edecektir. 
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Gec;en gece ba§Ima oyle bir§ey geldi 

ki hal& dii§iindukc;e tiiylerim diken di
ken oluyor. Merak m1 ettiniz? Durun 
size de anlataytm: 

Efendim, benim Sanyerde bir am -
cam vardu. Ne zamandanberi beni da
vet eder durur. Ben de bir ttirlii yolu 
goziime ahp gidemem. Ge~enlerde ba
bam bana bir kii10iik spor otomobil he
diye edince, hem gezerim hem de am
camm gonliinii yapanm diyerek pazar 
ak§am1 Sanyere gitmege karar verdim 
ve gittim. 

Benden ba~ka birka~ misafir daha 
vard!. Giildiik, eglendik, velhas1l gi.i -
zel bir vakit gec;irdik. Ne ise sozil uzat
miyayim, amcam, gece kalmam ic;in c;ok 
tsrar ettiyse de kalmad1m ve on birde 
evden ~1khm. Gtizel bir mehtab vard1. 
Zaten birkafO bardak da §arab ir;mi§ ol
dugum i~in pek ne§eliydim. Sakln sar
ho§tum zannetmeyin; oyle olsa Masla
gm dolambach yollarmda otomobil kul
lanmaga cesaret edemezdim... Gece 
sakin ve yollar tenhayd1. Aras1ra ge<Len 
otomobilerden ba§ka ortada tek hir 
canh mahh1k yoktu. Kendi kendime 
§arkllar mmldanarak rahat rahat gidi
yordum. Hatta bir arahk agaclann te
pesinde bu kimsesiz yollara bekc;ilik e • 
den aya kaq1 bir §iir uydurmag1 dii§U-
necek kadar kendimden g~i§tim ki ... 
bir viraj1 doner donmez biiyiik korku 
ile kendime geldim .... On be§ metro o -
tede, tam yolumun ortasmda bir kadm 
duruyordu. Geceyans1 bu tssrz dag ba -
§mda bir kadma tesadiif etmenin insa
ru nekadar hayrete dil~iirecegini tah -
min edersiniz degil mi? tJstelik bu ka
dm yerinden de k1p1rdamad1~ i~in bus
biitiin §a~1rchm. Az kalsm bir kaza ya
ptyordum. Bereket versin c;ahuk dav -
rand1m ve biitun kuvvetimle irene bas· 
tlm. Basbm amma kadmla otomo • 
bilin arasmda da ancak iki metro ka
dar bir mesafe kalml~t1. Fena halde si
nirlenmi§tim. Derhal t>tomobilden ine
rek bu miinasebetsiz kadma adamakllh 
bir <;Ikl§mak istedim. Fakat hiddetim 
pek ktsa siirdu. ~imdi, gittik~e artan 
bir hayret ve §a§kmhk ic;inde durmu§ 
ana haklyordum. Bana arkas1 doniiktii. 
Amma herhalde fenerlerin l§Igml gor
mii§, frenlerin g~cutislm i§itmi§ olmas1 
laZimch. Halbuki hB.la yolun ortasmda 
duruyordu ve bir kere bile ba§lni ~e -
virmemi§ti. Dalgmhgm bu derecesine 
hie; rasgelmemi§tim. Yoksa sag1r ve kor 
miiydii? Bur ada, bu vakitte ne i§i var
dr? Gidip konu§mak, bu muammaJl 
halletmek istiyordum. Bir ad1m atarak 
§Ciyle bir oksiirdilm ve birdenbire ic;im
de, sebebini anllyamach~m tuhaf bir 
endi§e ve rahts1zhk duyarak durdum. 
Kadmm halinde, hareketsizliginden 
ba§ka hi~bir gayritabiilik yoktu. Ustiin
de spor bir tayyor, ayaklannda ok~esiz 
spor ayakkabllan, ve ba§mda sa~larmm 
yansm1 orten §U mahud kiic;iiciik be • 
relerden biri vard1. Biraz daha dikkat 
edince bir elile yi.i.ziinii kapatmakta ol
dugunu farkettim. Galiba aghyordu. 

Boyle bir vaziyet kar§lsmda insamn 
ic;inde dogmasr lazrm gelen en tabii his 
ya artan bir merak, yahud da merha -
mettir. Halbuki ben i~imde bir tiirlii 
silkip atamadrg1m ve izah edemedigim 
s1kmtih ve endi§eli bir ic; ezintisi duyu
yordum. Bu kadmda muhakkak gozle
rimin gormeden §UUrumun hissettigi 
bir fevkaladelik, bir acayiblik vard1. 
Neydi? Ne olabilirdi? .... Birdenbire tiiy
lerim diken diken ve sac;lanm dimdik 
oldu. Gozlerim yerlerinden f1rhyacak 
sand1m. ~akaklanmdan yanaklanma 
dogru kiic;iik kiic;iik ter damlalan s1z -
maga ba§lad1.... Bu kachnm golgcsi 
yoktu! Evet, otomobil fenerlerinir:. tam 
l§l~nda d~rdugu halde yere en ufak bir 
golge bile vermiyordu. Bu vaziyette 
nekadar zaman gec;ti bilmiyorum. Ka -
dm yava§ yava§ bana dondii. Eger ku
ruyan bogazJID sesimi bogmasaych a -
vaz1m ~1kt1~ kadar hayklracakhm .. Bu 
kadm yalmz golgesiz degil ayni za -
manda §effafh da. Tam oniimde bulun
masma ragmen arkasmdaki yolu ve a-

gaclan mtikemmelen goriiyordum. Ba
na dogru birka~ ad1m ath, ve ben ba -
caklanmm biitiin kuvvetile ka~mak is
tedigim halde c;ivilenmi§ gibi oldugum 
yerde dondum kaldJID. 

0, sag elinde tuttugu ku~uk mendil
le sag goziinii ogu~tura ogu~tura bana 
yaklll§h ve aglar gibi bir tebessiim ve 
tath bir sesle: 

- Ne olur benden korkmaytruz, diye 
yalvarch. Kimseye fenahk etmek iste
medigim halde herkes benden korku -
yor. Halbuki benim yardJIDa o kadar 
ihtiyacim var ki! 

Bilmiyorum nas1l oldu. ic;imdeki ~~1-
drrhci korkudan art1k eser kalmarni§tl. 
Hatta gi.ilerek: 

-Ben hi~ korkmuyorum, dedim. E
ger size bir yard1mda bulunabilirsem 
~ok memnun olacag1m. 

Benim bu s1izlerim iizerine rahat bir 
nefes aldx. Kederli yiizii aydmlandr. Ve 
kendi kendine: cAllahrm, ~ok ~iikur~ 
diye minldandJktan sonra tekrar bana 
donerek: 

- Bilmezsiniz, dedi, §imdiye kadar 
kime yakla§tlmsa korkup ka~tl. Onlara 
bir turlu derdimi anlatamad1m. Siz c;ok 
iyi bir insansxruz. Ricamx kabul edece • 
ginizden eminim. Evvela size hikayemi 
anlatay1m: Ben bu diinya ile alakanu 
birkac; ay evvel kestim. - Yoksa birka~ 
sene miydi? Arhk zaman hakkmda hi~
bir fikrim kalmad1. - Hem de tam bu 
noktada .... Bir otomobil kazasi ... Yamm
da bir arkada§lrn daha vardx. Ben di -
reksiyonda oturuyordum. Otomobilimiz 
ac;1kt1 ve hafif bir ruzgar vardx. Tam bu 
noktaya geldigim·iz zaman goziime bir
§ey kac;h. 0 kadar camm yanrnt§h ki 
oniimii goremez oldum. Kar~1dan da bir 
kamyon geliyordu. Direksiyonu ne ta
rafa k1racagJID1 §B§Irdlm. Kamyon da 
kac;amach, ve her§ey t> kadar c;obuk ol
du ki! Benimle beraber arkada§Irn da 
bu diinya ile alakasmx kesti. Onun goz
den kayboldugunu g1irdiigiim halde ben 
arkasmdan gidemedim. Sanki bu yere 
zincirlenmi§tim. 0 giindenberi de zin -
cirlenmi§ gibiyim. !§te sizden beni bu
radan kurtarmamzx rica edecegim. Bir 
kere gozumden §U c;opu c;Ikarabilsem 
biliyorum ki rahat edecegim. 0 zaman 
ruhum serbest kalacak ve buradan ko
layca aynlabilecegim. Ne olur, siz bu 
c;i:ipii gi:iziimden ~xkarbr m1smxz? 

Eger bir saat evvel birisi bana, sen bir 
hortlagm goziinden c;op <;1kartacaksm, 
deseydi muhakkak akli muvazenesinden 
§iiphe eder ve ne yapar yapar kendisini 
bir doktora gotiiriirdiim. Halbuki i§te 
ben bunu yap1yor ve bu yaph~m ~eyde 
hi~bir fevkaladelik bulmuyorurdum. 

Hortlaga yakla§arak gozlerine bak -
bm ve nasllsa, arkadaki yolu gormem 
laz1mken c;opii gordiim. Mendilimin te
miz ucunu §6yle bir dokununca ~op ~~k
h. Klzcaglz, daha dogrusu hortlakcagiz 
az kalsm sevincinden aghyacakh. Ust
iiste te§ekkilr ederek ve elini salhyarak 
gozden kaybolmu§tU. 

*** 
Nasll, ba§Ima gelen ~ey insamn tiiy -

lerini diken diken edecek kadar miithi§ 
degil mi? Ne o? inanmadmtz m1? Hak
krmz var. !namlacak §ey mi bu? Ne ya
payJm bu da bir buy. Arasua bOyle ya
lanlar uydurmazsam i~im rahat etmi -
yor. Arkada§lanm bu tabiatimi bildik -
leri ic;in art1k beni dinlemiyorlar. Ben 
de ne yapay1m, ne yapayrm diye dii§ii· 
niirken akhma siz geldiniz. Maamafih 
biraz evvel de dedigim gibi hikayeme 
inanmamakta yerden goke kadar hak -
llsrmz. Bu seferki pek yaman g1tti. Am
rna sonuna kadar okudunuz ya, benim 
de istedigim buydu zaten. 

Beyza Birson 

Dans dersleri 
Husus1 ve miinferiden (asri dans 

dersleri) Beyoglu Karlman kar§Ismda 
eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. 
Miirncaat saatleri: (12-14), (17-20) ye 
kadar profesor Panosyana. 

Londrada otobiis~iiler • grev1 

Londrada ba~hyan otobiisGiiler grevi bu biiyiik §ehrin hayatrm zorla§
tJrmi~tlr. Halk metrolara, trenler ve otomobillere hiicum etmektedir. Resmi
miz husus1 bir te§kilatm otomobiltne sald1ranlan gosteriyor. 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

Kadeh ve Bardak i~kileri 
HaZk BaStmevi • istanbul 1937 

Fiatt 200 kuru~ 

Sudan ba§hyarak her mayi bir ic;ki 
oldugu halde c i~ki~ der demez derhal 
sudan ba§ka mayiler habra gelir. Bii -
tun bu i~kilerin ise kadeh veya bar -
dakla i~ilmesi pek tabii oldugundan 
serlevhadaki bu iki kelime bize zaid 
goriinmektedir. 

Yurdumuzun miitenevvi sulan hak -
kmda §imdiye kadar ii<; be§ eser ne§re
dilmi§se de ic;kilere clair, belki §urub 
yapma usulleri miistesna, gerek bir ki
tab, gerek bir risale basilmaml§hr. Bu 
sebebden dart yiiz sahifelik kocaman 
bir kitab olan cKadeh ve bardak i~ki -
leri~ ni elimize ahr almaz bile czaika -
m1za gi.izel bir serinlik~ geldi. 

Kabmdaki lie; dart sabrdan c48 §Urub 
ve §erbet, 78 miltehammir ve 8 mu -
kattar i~ki, 97 likor, 98 punch, 999 cock
tail re~etesini havh oldugunu anlar an
lamaz bu sarp yolda sarfedilen gayre • 
tin derecesini takdir ettik. 

Kitabm miiellifi K. Oner de, tasav • 
vur ettigimiz gibi c;ektigi mli§kiilleri 
kitabmm ba§mdaki cBir itizar~ da gu
zelce anlatmaktad1r. 

Kitabda sudan, sun'i ic;kilerden, i~ki 
ve hlfzrss1hhadan da umum1 olarak 
bahsedilmektedir. H1fZISSlhha cihetini 
unutmad1gm1 miiellif, bu eserini smtf 
arkada§l ordinaryiis profesor doktor 
Mazhar Osmana ithaf ederek, ayrtca 
gostermi§ olmaktadtr. 

Bununla da iktifa etmiyen K. Oner 
kitabmdan ogrenilecek ic;kilerin kari -
lerine mazarratl dokunmamas1 i9in §U 
tavsiyede bulunmaktadrr: cHerhalde 
itidali a§Jrmamak §artile iqkinin viicu -
de getirdigi tatl1 uyu§ukluk hayatta 
mevcud zevklerden biri oldugu gibi al
kollin kavurucu ve sert lezzetini - na -
sll elsa kullanacaklar ic;in • tadil ede -
rek ona ho§ bir koku ve zevke gider bir 
c;e§ni vermek umuldugu kadar fena 
bir§ey olmasa gerek. Ben karilerime 
yalmz i~kide degil, her§eyde itidal tav· 
siye etmekle gi.inah ve kabahatimi af
fettirdigime kaniim.~ 

F enerbah~e sahillerindeki 
deniz hamamlari 

Fenerbahc;e sahillerine yapllan eski 
tarz bir takrm deniz hamamlan evvelce 
kaldlnlmi§tl. Bu sene buraya baz1 kim
selerin gene deniz hamam1 yapmak is -
tedikleri gorlildligunden Belediyeye §i
kayet olunmu§tur. Belediyece §ikayetler 
tetkik edilmektedir. .-...• 
Belediye biit~esi ve in§aat 
Belediyenin yeni sene blit9esile mii • 

him miktarda in§aat yaptlacakhr. Bun
lara ba§lanmak ic;in biitc;enin tasdika 
iktiran etmesi laZJm gelmektedir. Be -
lediyeye gelen malumata nazaran bu ay 
nihayetine dogru biit~e tasdiktan gele
cektir. Biitc;e gelir gelmez i§e ba§lan -
masmr temin ic;in i§mdiden tedbirler 
almmaktadrr. 

( __ YE_Ni_ES_ER_LE_R __ ) 
Lokman Hekim 

Maruf doktorumuz Hafiz Cemal tarafm· 
dan c;Ikanlan ve her evde mutlaka bulun
masl Jaz1m gelen t1bbi mecmuanm 11 inc! 
sayJSl da c;rkmtl}tir. Bu saytda Dr. Hafiz 
cemal Lokman.hekimln cKomur serglsi ve 
demlryollan neler yapacak, neler?:. ve 
cAh mubarek c;!lek, guzel c;ilek, kokulu c;i
leb, Cevad Nurl Tlnln cEsrarke§ler denlzln 
dlblnde spor yapma~a. ~ll§Iyorlan, Lok· 
manhekimin cGiizeJ .kokulu ~!lek re!)ell ve 
c;Uek ~urubu ya.ptruz,, Perihan l;jadinin 
¢Frengi en bellili blr hastahktln mevzulu 
yaz1larr, Lokma.nheklmin ti~udlerl ve salt 
bir~ok istifadeli yaz1Jar vard1r. Hararetle 
ta vsiye ederiz. 

Yiirekler acm 
Gene ve k1ymetli ~!rimiz Necdet R~tii

niin muhtellf zamanlarda ne~rettl~i man
zum h!kayeler bu isim altmda toplanarait 
kitab halinde c;tkmllitir. Hikayeler ~ok sells 
ve giizel blr U.shibla yazJl~tir. ic;lerinde 
QOk e~lencell olanlan da vardtr. Karllerl
mize hararetle tavsiye ederiz. 

A vc1hk mecmuas1 
Avcthk ve Aticihk mecmuasmm ha.zlran 

937 ayma aid 14 iincu nU.shas1 ne~redllmi§
tir. Hergiin ileri gittl~lni gtirdugiimuz bu 
mecmuay1 ok.uyucularimiza tavslye ederiz. 

Hukuk Gazetesi 
Uc; senedenberi krymetli zevatm ve pro

fesorlerln yaz1larlle Cevad Hakkt Ozbey ta· 
rafmdan ne~redllmekte olan (Hukuk Ga
zetesi) nin ikincl cild 21/2.2 ncl niishas1 c;Ik
mt~trr. Buyuk §air Abdulhak Hamidin bu 
gazeteye aid bir makalesini de 1htiva eden 
bu sayrda universite ord. profesorlerinden 
Erzurum saylav1 Salm All Dilemrenln 
typologie ve adli t1bba, profesor Mustafa 
Re§Ld Belgesaym Turk Temyiz mahkemesl 
kararlarma, profesor H!rsch'in tlcaret hu
kukuna, Cevad Hakkt Ozbeyln §urayl Dev
let kanunlarma aid yazilarlle, Antalya. 
saylavr Ahmed Saki Derlnin, Glulio Mon
geri'nln ve sair degerll zevatm makaleleri, 
etudleri vard1r. Tatbikat kJSmmda da Lsti
fadell iQtihadlar, tefsir ve tebligler bulu
nan bu ilim gazetesini okurlannuza tavsi
ye ederiz. 

Olkii 
Ulkii mecmuasmm 52 nci saylSI zengln 

bir programla Qlkmr§trr. Ulku mecmuasl
nm bu son say!Smda, Dahlliye Veklll ve 
Part! Gene! Sekreter! §ukru Ka.yamn 19 
ma.yJS glinii Ankara stadyomunda soyledi
gi gtizel nutukla Bolu saylav1 cevad Ab
basm cTarlhi gline bir bak1~" adlr konfe
ranslle doc;ent All Nihadm ciran edebiya
tmda roman», doc;ent Ziyaeddln Fahrinin 
cFelsefe kongresinde Turkiye», Rag1b Ko
se Mlhaloglunun cBelil.lbartuk aram1zdu 
lslmli yazilanm da ih tiva etmektedir. 19 
may1s 1937 genclik bayramma aid bir c;ok 
reslmler de bu sayiyi siislemektedir. 

Suriye 
garib 

hiikiimetinin 
bir hareketi 

1921 Ankara ve 1929 protokollarinin hiikiimlerine 
muhalif olarak hudud boyundaki Tiirk mah

sulabndan ag1r vergiler almaga kalkblar 

Kilisten otuz yedi imza ile aldJglmlz 
bir mektubda §oyle deniyor: 

« 1921 tarihli Ankara itilafnamesinin 
13 iincii maddesi Tiirkiye ~ Suriye hu
dudunun iki tarafmda ikamet eden aha
linin her tiirlii tekalifini ikamet etmekte 
oldugu hiikumete vermesi esasrm vaz1 ve 
kabul etmi§ ve birka<; sene bu yolda mu· 
amele cereyan etmi§ken bilahare tanzim 
edilen 929 tarihli protokolda itilafname
nin mezkur 13 iincii maddesi be§ ve on 
kilometroluk saha diye takyid edilmi§ 
ve Suriye hiikumeti bundan bilistifade 
arazi vergisi namile Turk emlakinden 
a§ar almaga k1yam etmi§tir. Fakat §im • 
diye kadar cereyan eden muhabere ile 
a~ar ciheti heniiz kat'i bir hal §ekline 
iktiran etmemi§tir. !§in son vaziyeti bu 
merkezde bulundugu ve 1 kanunusani 
930 tarihinden itibaren tatbik olunacak 
olan 1929 tarihli protokolda hudud hat
tmdan itibaren be§ kilometroluk bir saha 
dahilindeki gayrimenkullerden yalmz 
arazi vergisi almacag1 musarrah oldugu 
Ve a§ar l~in ZIIDnl ve sarih hi<; kayid Ve 
i§aret olmadtgl halde Suriye hiikumeti 
hudud hattmdan itibaren azami iki kilo
metroluk saha dahilinde ve ~imerin koyii 
civar ve etrafmda Kilislilere aid dokuz 
yiiz kiisur parc;adan ibaret bulunan bag 
ve zeytinliklerin terbi usulile 936 ve 937 
seneleri a~an namile (2320) kiisur Su
riye liras1 istemektedir. 

Bu parayr tahsil i<;in ~imerin koyii 
muhtan marifetile halk tazyik edilmekte 
ve tlmar i<;in bag ve zeytinliklerine giden 
halkm ellerinden hayvam haczen aim • 
makta oldugundan hi<;bir mal sahibi ken
eli miilkiiniin i<;erisine gidemiyor. Zaten 
0 mevkiin bekc;ileri de bu a§ar paras! 

verilmedikc;e halk1 kendi miilkiiniin ic;:e
risine sokmamaktadirlar. Bir <;ogu fakir 
kimselere, du! kadmlara, yetim c;ocuk • 
lara aid olan bu bag ve zeytinliklerin t1 • 
mars1z ve yiiziistii kalm1~ oldugundan 
bu sene yiiz binlerce kiitiik ve agac;lara 
bali& olan mezkur bag ve zeytinliklerden 
bir semere istihsaline imkan kalmamr§hr. 
Suriye hiikumetinin §U muamelesi gerek 
Ankara itilafnamesinin ve gerek 929 
tarihli protokolun sarih ahkanuna ayk1 • 
r1dJr. 

Mezkur bag ve zeytinliklerin bilumum 
hasrlah mevsiminde tamamen Kilise nak • 
ledilmekte olmasma gore halkm Suriye 
hiikumetinin tazyiki kar§JSJnda kendi 
miilklerinin i<;erisine gidememeleri hem 
halkrn hukukuna, hem de memleketin 
ikhsadiyatma miihim bir darbe te§kil e
decektir. Gec;:en sene vaki olan miiracaa
timize cevaben Hariciye Vekaletinden 
varid olan tahriratta Tiirkiyeye nakledi
lecek mahsulattan a§ar almmlyacagl ve 
yalmz Suriyede sarfolunacak mahsulata 
bu muafiyetin te§mil edilemiyecegi teblig 
edilmi§ti. ~u halde Suriye hukiimetinin 

bu mallardan a§ar almaga kiyam etmesi 
ne ahdi ne de hiikmi ve ne de mantiki 
ve makul bir sebebe istinad etmemekte • 
dir. Binaenaleyh hila£1 ahid muameleye 
meydan verilmemesi ve hukukumuzun 
s1yaneti i<;in vas1ta olmamz1 riza ederiz.» 

Suriye hiikumetinin tamamile mantik -
SIZ ve sa<;ma olan bu mildahalesi bizi 

hayrete dii§iirdii. Alakadar makamlarm 
§iddetle nazan dikkatini celbederiz. Der· 

hal harekete ge<;ilmeli ve Kilisli vatan ~ 

da§lanmlZln gasbedilmek istenen hak ~ 
Ian kurtanlmahd1r. 

·························································································································· 
Bursada umumi bir teessiir uyandtran hadise 

Bursa (Husus1) - Vilayet Orman 
miidiirii Zlihtiiniin gene k1zlarla baz1 
kadmlan evinde tophyarak adaba mu -
gayir hareketlerde bulundugunu ve 
bunun i~in ciirmii me§hud mahkeme • 
sinde muhakeme edilerek iki sene 9 ay 
bir giin hapse mahkfun edildigini bil -
dirmi§tim. 

Zahire Borsasmdaki diinkii 
vaziyet 

Diin istanbula Trakya ve Anadoludan 
743 ton bugday, 45 ton c;a.vdar, 20 ton ar
pa, 29 1/2 ton susam, 19 ton bulgur, 30 
ton un, 14 ton mercimek, 62 ton m1s~, 8 1/ 2 
ton nohud, 14 ton da zeytinyagr gelmil?tir. 
istanbuldan harlce 280 ton c;avdarla 100 
ton arpa gltml§tir. 

Dun istanbul Borsasmda ~u fiatta satr~
lar olmulitur: 
Yumu~ak bugday kllosu 6,05 kuru~tan 

6,15 kur~a kadar, sert bugday 5,35 kuru§
tan 6,12 kur~a kadar, arpa 3,30 kuru§tan 
4,05 kuru~a kadar, mJSrr 4,35 kuru§, ku§ 
yeml 9,30 kuru~, !nee afyon 540 kurUlltan 
580 kuru§a kadar, tatll 1~ badem 96 kuru§, 
pamuk 50 kuru§, k~ar peyniri 40 kuru~
tan 48 kuru§a kadar, beyaz peynir 23,35 
kuru~tan 28,10 kuru~a kadar, bezlryagJ 
34,20 kuru~tan 42,20 kur~a kadar. 

Dun yabancr borsala.rda §U fiatta alivre 
satt§lar olmUlltur: 

Bugday kilosu 5,32 kuru§tan 6,29 kuru~a 
kadar, arpa 4,90 kuru§, mJSir 3,86 kuru§, 
ketentohumu 8,12 kuru~, 1~ fmdik 94,26 kJ
ru§. 

(_A_S_KE_R_Li_K _iS_L_ER_i _) 
~ubeye da.vet 

Kad1ktiy Askerlik :;lubeslnden: 
Bedel erlerlnden olup 1 may1s 937 de ta

lim !~In kit'aya verilmesi 1az1m gelen Kadl
ktiy Zuhtlipa~a Bagdad caddesl 17 sayill 
evde oturan Ahmed Zahld oglu 331 dogum
lu Mehmed Garan yap1lan ara§tlrmalarda 
bulunamamt§tir. Kendisinin c;abuk ~;>ubeye 
gelmesi ve dr~;>arida ise adreslnln bildirll
mesl. 

SAMSUNDA 
Balk Kitabevi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve bu
tiln mekteb kitablar1, k1rtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi yeri
dir. En son model daktilo ve fo • 
tograf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Gazi caddesl 

Bursada biiyiik bir alaka ve heyecan 
uyand1ran bu muhakeme devam eder
ken Adliye meydam ve Hiikfunet civan 
binlerce halkla dolmu§ bulunuyordu. 
Umum1 ahlak iizerinde fena bir tesir 
yapm1~ olan hB.disenin uyandirdrgL has
sasiyeti gosteren ~u resim o gi.in Adliye 
kaprsmda ahnmr§br. 

CaQnlar, Konferanslar, kongreler 
Konser 

l;li§li Halkevinden: 
Hazlranm 4 uncii cuma giinii ak~am1 sa

at 21 de Halkevlmizde Konservatuar tale
beleri tarafmdan bir konser verllerektlr. 
Herkes gelebilir. 

Mimarlarm kongresi 
Turk M!marlar Cem!yeti istanbul §ubesl 

BB.§~anllgmdan: 

4/ 6/ 937 cuma gunu saat 18 de ~ubemiz 

kongresi kat'i olarak toplanacagmdan 
mezkur glinde biitun uyelerin Alayko~kunu 
te~rifieri rica olunur. 

i!rtimaa davet 
Turk Mikrobiyoloji Cemiyetinden: 
Memleketimizde 1887 de kuduz a§JSI is

tihzarile ba§llyan ve ulusal fen alammiz
da buyuk bir yer tutan bakteriyolojlnin 50 

nci y!ldonumiinun kutlulanmast ll)ln 5 ha
zlran 937 cumartesl saat 16 da Cagalog
lunda EtJbba Odas1 salonunda yapa.cagi
mrz ilmi toplantlya, cem!yetimlz uyeleri
le, hekim ve veterinerlerin ve t1b talebesi
nln gelmelerini dileriz. 

Program: 1 - A!;l§. 2 - Yurdumuzda 
ba.kteriyolojlnln tarlhc;esi. 3 - Kuduz mu
essesesi Qall~malan. 4 - Bakteriyolojiha -
neden hat1ralar. 5 - Kuduz hakkmda etiid. 

Tiirkiyede bakteriyolojinin 50 nci 
yildoniimii 

Tiirkiyede bakteriyolojinin 50 ncl yildti
numu dolayJSile 5 haziran cumartesi gunu 
saat 16 da istanbul Et1bba Odasmda blr 
top! anti yaprla.caktir. 

Toplantmm program! §oour: 
r. AQt§: T. M. c. Ba~kam Dr. 0. ~ere

feddin Qelik. 
II. Yurdumuzda bakteriyolojinln tarlhQe

sl. Prof. Dr. Refik Gtiran. 
III. Kuduz miiessesesi ~ali§malan iizeri

ne: Dr. Zekai Muammer Tun~man. 
IV. Bakter!yolojihaneden hat1ralar: Dr. 

ihsan Sam! Garan. 
V. Kuduza aid bir etud: Dr. ihsan §ukrii 

Aksel. 
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·RADYO 
( Bu ak$amki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisl - 12,50 hava.· 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyat1 - 14,00 
son - 18,30 amatOrler dans orkestra.sr .. 
19,00 plakla dans muslkisl - 19,30 spor mu
.sahabeleri: E§ref ~efik - 20,00 Sadi ve ar
kada~lan tarafmdan Ttirk musikisi ve halk 
~ark1lan - 20,30 Orner RJZa tarafmdan 
arabca. soylev - 20,45 Saflye ve arkada~Jarl 
tarafmdan Turk muslkisi ve balk ~arktla· 
II (Saat ayarr) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gunun 
programr - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;:alan - 23 ,00 son. 

VIYANA: 
18,35 isviQRE MusiKisi - 19,05 kar1~1t 

yaym - 20,30 MUSiK:i: OOLENCELERI • 
21,25 kJSa piyesler - 22,05 muslklll piyes • 
23 ,15 muhtelif haberler - 23,25 orkestra 
konserl. 

BERLlN: 
18,05 PIYANO VE K&MAN KONSERI " 

18,35 kuklalar, gramofon, guniln akislerl " 
20,25 TAYYARECILER MUSiKist - 21,05 
haberler - 21.15 ORKESTRA KONSERi ~ 
23 ,05 hava, haberler, spor - 23,35 e!Uenceli 
konser. 

PE$TE: 
18,05 amele §arkilarJ, hlkayeler - 19,25 

QiNGENE ORKESTRASI - 20,05 konfe • 
ranslar - 20,35 BALET MUSIKiSi • 23,40 
gramofon • 24,05 CAZBAND TAKIMI .. 
1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 ORKESTRA KONSERI • 20,05 kon• 

fera.ns - 20,25 QIFTE PiYANO KONSERI "' 
21 konferans - 21 ,15 AKSAM KONSERI " 
22,35 haberler ve salre - 22,50 GECE KON
SERi - 23,50 muhtellf dillerde haberler. 

BELGRAD: 
19,05 $ARKILAR - 19,25 konferans, gra

mofon. ulusal yaym, gramofon, haberler .. 
22,15 $ARKILAR - 23,05 haberler - 23,25 
DANS MUSIKiSi. 

LONDRA: 
19.05 PIYANO MUSiKist - 19,20 plyei .. 

20.05 haberler ve saire • 20,35 ORG KO~~ 
SERi - 20.55 havadls - 21.10 OPERA YA
YINI: FiGARA'NIN iZDIVACI - 22,05 vi
YOLONSEL VE PIYANO KONSERi • 22,45 
ktraat - 23.05 haberler, soor, konu§ma ve 
salre - 23 ,30 DANS ORKESTRABI • 24,35 
haberler ve saire - 24,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.J: 
18.05 ORKESTRA KONSERi - 19,05 ORG 

KONSERI - 19,35 haberler - 20,05 ~ARKI
LAR - 20.20 gramofon, haberler ve salre • 
21,35 ka.r~1k yaym • 23,35 haberler, gra· 
mofon. 

ROMA• 
18.20 RIO DE JANEiRO'DAN NAKLEN 

KONSER - 18.55 kans1k yaym - 21,45 KA
RII;IIK MUSiKI - 22,05 komedl - 23,20 
ODA MUsiKisi - 24.05 haberler ve saire -
24,20 DANS MUSIKISI. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak11am ~;>ehrln muhtellf semtlerlnde 

nobe~l olan eczaneler §Unlardu·: 
istanbul cihetindekiler: 
Em!noniinde (Sal!h Necatl), Beya.ztdda 

(Haydar), Ku~likpaza:rda (Hikmet CemiD, 
Eylibsultanda (Hlkmet Atlamaz) I eehre -
mininde <Naz1m Sadik), Karagumrii.kte 
(Suad>, Samatyada. (Ridvan), ~hzadeba • 
~mda. (Unlverslte), Aksarayda (Zlya Nu • 
r!), Fenerde (Hiisameddln), Alemdarda 
(Esad), Bak1rktiyde (Merkez), 

Beyoglu clhetindekller: 
istlklal caddeslnde (Kanzuk), Bostanba• 

91nda (I tim ad), Galatada Mahmudiye cad
desinde (ismet). Taksimde (Nizameddln), 
KurtulU§ta (Necdet), Kasunpa§ada (Va • 
s1!l, Hasktiyde (Bar but), Be~lkta~ta. (Sii • 
leyman Receb), Sanyerde (Nuri). 

Uskiidar, Kad1kliy ve Adalardakiler: 
Uskudarda Qar§lboyunda (Orner Ke -

nan), Kad1koyunde Yeldegirmenlnde (U!t• 
ler), Buyii.kadada (Ha.lk), Heybel!de (Ta
n~). 

PARiS 
SERGiSiNE herkes i~in elveri§li 
NATTA'mn seyahat programlan 

SERBEST SEYAHATLERfMtZ 

(Sergi mliddetince bugiinden iti -
baren her cuma !stanbuldan va • 

purla hareket.) 

GiDI$: Atina, Brendizi, Roma, 
Milano, Lozan, PARtS. 

DONtT$: Marsilya, Montekarlo, 
Nis, Kan, Genova, Roma, Brendi -
zi- iSTANBUL. 

PARiSTEKt OTELEER 
DAHiLD!R 

---1----
KAFILE SEYAHATLERiM!Z 

1 temmuz istanbuldan hareket 
14 temmuz §enliklerinde buluna

cak bu grupun pasaportlan yaprl
maga ba§lanmr§hr. Acele kaydolu
nuz. Milano ve Belgradda ikamet. 

----------------
23 temmuz !stanbuldan hareket 

edecek ikinci seyahatimizde yer 
kalmaml§tlr. 

-------
30 temmuz istanbuldan hareket: 

Atina, Brendizi, Venedik, vapurla, 
Venedik'te ikamet ve Lido'yu gez
me, Paris, Londra, Plymouth, Man
hattan transatlantigile iki gecelik 
siirpriz seyahati, Hamburg, Berlin, 
Biikre!,! ve avdet. Bu ii~iincii seya
hat i~in mahdud bulunan kamara
lanmzr derhal kapatlmz. 

NATTA 
seyahat acentasr: Beyoglu, Telefon 
44914- Telgraf NATTA-tSTANBUL 

.Oskiidar Hale Sinemas1 
~AHANE MELODl 
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CENEVRE MEKTUBLARI ikllsadi ~tareketler San' atkir Tiirk kad1n1 ~ 

Cemiyetin Sancaga ~ist-ih-Ia-:-~~-~m-pe-r~-~~-~~e-r;:, yeti~tiren bir miiessese 
dair verdigi karar 

Tiirkiye bu meselede azami fedakarhklarda 
Fransaya, dolaytsile Suriyeye 

dostlugunun derecesini isbat etmi~tir 

bulunmus ve 
' 

olan 
Cenevre: Mayrs 

Ne zamand1r kendisinden uzunca 
bir mul.ikat istedigim, Cumhuriyet ka
rileri i~in «Sancak» etrafmda bazi 
tafsilat vermesm1 rica ettigim N uman 
l'vtenemencioglu her ak;am, saat yedi 
bu~uga dogru La Paix otelinin ku~iik 
salonuna kararstz bir ~ehre ile girer, 
iki elini, parmaklanm a~arak, gogsune 
dogru kaldmr ve derdi ki: « Y eni bir§ey 
Yak... Per§embeye belki.. Gelecek hafta 
ba§mda ihtimal..» 

«Bu «belki» ve bu «ihtimal» vaziyette· 
ki istikrarsiziigm bir diplomat tarafm
dan ifade edili§inden ba§ka bir§ey degil
di; ve Cumhuriyet karilerine ancak bana 
ogrettigi §eyi ogretebilirdi: y ani hi~ bir
§ey, 

Miitehassislar komitesindeki Turk he
:Yetinin kiymetli reisi bugiin ayni otelin, 
ayni ku~iik ve alelade salonuna gulerek, 
ellerini ugu§turarak girdi: «Eh... dedi, 
bu i§in de artik bilinmedik bir tarafr kal
llladi.» 

Biliyorduk ki ertesi gun Milletler Ce
tniyeti Konseyi toplanacakh; ve miite
hasSISlar komitesi aylard1r hamladigi ra
l>oru bitirmi§ti. Ancak bize gene bekle
tnelc dii§ti.i. Zira N uman Menemenci
oglu ve buti.in heyetimiz ne zamand1r cid
den sab1rh tecessi.isumi.iziin gayesi olan 
tne§hur rapor, Milletler Cemiyetinde bii
tiin diinya matbuatma dagilmciya kadar, 
belki liizurnlu, fakat herhalde miifrit bir 
ketumiyeti, korkunc bir ciddiyetle muha
faza ettiler. 

Bu rapor ~imdi oni.imiizde duruyor; 
bu rapor yani butiin Sancak davas1. Mil
letler Cemiyetinin di.inku kabuliinden 
g~tikten sonra arhk «kanun» halini alan 
bu raporun her noktasi iyidir. Bununla 
beraber iki mesele iizerinde durmak icab 
ediyor ki bu iki mesele Tiirkiyenin iste
digi gibi hallolunmami~hr: Oil meselesi 
'Ve hudud meselesi. Zaten daima ihtilaf 
halinde bulunan bu iki mesele yuzun
dendir ki miitehasSISlar komitesinin faa
liyeti bu kadar uzun siirdii ve zor oldu. 
Filhakika biitiin diger noktalar iizerinde 
daha muzakerelerin ilk giinlerinde bir 
anla~ma kabil olmu~tu. 

Oil meselesinde Tiirk tezi ~oyle hula
sa olunabilir: H atayda en kuvvetli ele
man T iirktiir; binaenaleyh resmi dil bir 
tektir ve tiirk~edir. Fakat Arab elemam• 
nm gonliinii ho~etmek, ona nisbi bir ser· 
besti femin elmek i~in buna bir de arabca 
yardrmcr olarak, ikinci bir lisan olarak 
ilave olunabilir. Halbuki komite her iki 
lisamn da ayni mevkide tutulmasmt mii
nasib gormii§ ve raporunda Konseye bu 
§ekli teklif etmi§tir. Unutm1yahm ki §im· 
diye kadar Hataydaki Turk mekteble
rinde arabca mecburl idi. F akat Arab 
lnekteblerinde turk~e mecburiyeti yoktu. 
Binaenaleyh Konseyin karar verdigi 
Ve~hile her iki lisamn ayni seviyede tu· 
tulmasmm bizce bir salah alameti olarak 
kabul olunmasmda mi.ifrit bir nikbinlik 
:Yoktur. Ancak -Ti.irk elemamn fazlah
Sinl her zaman gozoniinde tutarak· elbet
t~ ki Turk lisanmm resmiliginin tasdiki 
Yerinde ve makul bir hareket olurdu. 
MiitehasSISlar heyetinin bu teklifi ve da
ha sonra Konseyin bu karan ihhsasm if-

Hariciye Siyas1 Milste§artmzz Numan 
Rifat Menemencioglu 

lasm1 ilandan ba§ka bir§ey degildir. Ha
kikat §Udur ki Sancak ahalisinin yiizde 
pek biiyiik bir ekseriyeti Tiirkti.ir ve en 
basit mant1k resml ve tek dilin ti.irk~e ol
masmi icab ettirirdi. Ne ~are ki diplo
matik meselelerde «ihhsas» kelimesinin 
manasm1 degi§tirdigi boyle ~ok defalar 
goriilmii§tur. 

Hudud meselesine gelince burada Ba
yir, Bucak ve Hazna diye u~ nahiye 
uzun mi.inaka§alan mucib olmu~ ve neti
cede Milletler Cemiyeti Konseyinin 
miistakbel bir karanna baglanmt§h. 
Ti.irk tezinin bu meseleye temas eden 
k1smi §<iyledir: lhtil(ifa sebeb olan bu iit; 
na.hiyeden birincisinin dojjrudan dogru· 
ya Sancaga ilhakr, ikincisinin Suriyeye 
verilmesi ve iit;iinciisii it;in de ileride bir 
reyiama miiracaat edilmesi... Miitehas· 
SISlar komitesi bu u~ nahiyeden hi~birinin 
bsmen olsun Sancak hududlan dahilin
de kalmasm1 miinasib gormemi§ ve Kon
sey de maalesef bu §ekilde karar vermi§
tir. Buralarda Turklerin ~;ok olmas1 na· 
hiyelerin Sancaga ilhakm1 ve hi~; olmazsa 
halkm reyine miiracaati tabit kilabilirdi. 
Kararm bizi miiteselli edecek ciheti Su
riye devleti hududlan dahilinde kalan bu 
nahiye erdeki iirk enn ISh a leri..11.e a· 
zami derecede riayet vadidir. 

Sancak Meselesi kag1d iizerinde hal
lolundu. Bunun hakikatte de ne dereceye 
kadar hallolunmu§ bulundugunu ileride 
gorecegiz. Herhalde Tiirkiye bu mesele
de azami fedakarhklarda bulunmu~ ve 
bu §ekilde F ransaya ve e!lolayisile Suri
yeye olan dostluk derecesini ispat etmi§
tir. Sancak muahedenamesi as1l mana~ 
s1m tatbika konuldugu zaman bulacak
hr. Temenni olunur ki muahede §artla· 
nmn tatbikt, muzakereleri kadar mu§kiil 
olmasm ... 

DOCAN NADI 

Susig'lrhgm doktor ihtiyaci 
temin edildi 

Bursa (Hususi) - Bursaya bagl! Su
stgtrhk koyunde belediye oldugu halde 
doktor yoktu. Bunun ic;in §imdiye ka • 
dar Sustguliktaki hastalar arabalarla 
Bursaya getiriliyorlard1. Niifusu c;ok o
lan bu biiyiik koye haftada iki giin Bur
sadan bir doktorun gitmesi temin olun· 
dugundan koyliiler biiyiik bir sevinc 
ic;indedirler. Koyiin Belediye reisi C~ -
lalle Kestel nahiyesi miidiirii Halil Ib
rahimin himmetlerile koyliiniin dokto
ru ayagma gelecek demektir. 

Memleketimizde kooperatifc;ilige ~ok 
biiyiik ehemmiyet verilmege ba§lanmi§· 
ttr. ~imdilik ehemmiyet verilen koope
ratifler kredi ve sab§ kooperatifleridir; 
yani dogrudan dogruya miistahsili aUl
kadar eden kooperatif §ekiller·idir. Fa • 
kat miistehlikin de kooperatife c;ok bii
yiik bir ihtiyact vardtr. Bu ihtiyac an • 
cak istihlak kooperatiflerile tatmin e • 
dilecektir. !stihlak kooperatifleri mem
leketimizde heniiz c;ok azd1r. Bunlar, Is
tanbulda Denizyollan, Liman ve Bele-
diye kooperatiflerile Ankarada memu -
rin kooperatifinden ibarettir. !stihltik 
kooperatifleri ise memleketimizde ih • 
tikarla miicadele, ucuz ve iyi mal sat • 
mak hus~sunda c;ok biiyiik rol oynama
ga namzeddirler. 

Bakm1z kom~umuz Bulgaristan istih
lak kooperatifleri hususunda neler yap
mt§br: Bulgaristanda istihlak koopera • 
tifleri §ehir ve koy kooperatifleri olmak 
iizere iki nevidir. Bunlardan koy koo -
peratifleri tam manasile istihlak koo -
peratifi degildir. Onlar kredi ve sat!§ 
kooperatiflerile kart§tktlr. Bunlardan 
her koyde muhakkak bir kooperatif 
vard1r. ~ehir kooperatifleri ise tam ma
nasile istihlak kooperatifleridir. Bulga • 
ristanda en fazla istihlak kooperatifine 
sahib olan (N apred) nammdaki koope
ratif santrahd1r. Bu santral 61 miistakil 
kooperatiften miite§ekkildir. Her miis -
takil istihlak kooperatifi mahalli kiic;iik 
sermayelerden tee§kkiil etmi§tir. 

Miistakil kooperatifler mubayaa ve 
kredilerini santraldan ahrlar. Santralm 
miiteaddid un, yag, konserve ve saire 
fabrikalan vardtr. Her miistakil koope
ratifin bir §ehir veya kasabada ihtiyaca 
gore miiteaddid sab§ magazalan vardtr. 
Bu sabz magazalarmm adedi Sofyada 
46 ve biitiin Bulgaristanda da 333 tiir. 
Bu magazalarda hernevi bakkaliye, 
sebze, meyva, tuhafiye, porselen ve cam 
e§ya sahhr. Bu suretle Napred istihlak 
kooperatif santrah biitiin Bulgaristanm 
kasaba ve §ehirlerinde bir mali ayni fi
atla satar. Ve buna §iddetle riayet eder. 
Diger satlcllarm ihtikar yapmalarma ve 
fena mal satmalarma kat'i bir §ekilde 
mani olur. 

Bizde vaziyet boyle midir? Bir mal, 
biitiin Tiirkiyede ayni fiata degil bir §€· 

hir ve kasabanm bir mahallesinde bile 
ayni fiata sahlmaz. Fena mal satmak ve 
bile yapmaksa iistelik cabadtr. Koopera
tifc;ili~e ~;oK: biiyiik l:iir ehemmiyet ve • 
ren hiikumetimiz herhalde bu istihlak 
kooperatifleri i§ini de ele alacakhr. Bu, 
memleketimiz ic;in hakiki bir ihtiyac 
haline gelmi§tir. Mevcud birkac; istihlak 
kooperatifimizden alman neticeler hie; 
de fena degildir. 

M. TEZEL 

$EH1R 1$LERI 
Siid ve su meseleleri 

Belediye ikbsad miidiirliigii siid i§ile 
birlikte su meselesini de tetkike ba§la
mi§hr. Memba sularmm kablara naSil 
konuldugu; nas1l nakledildigi ve nastl 
dagthldigt ar<l§tmlmaktadtr. Bu tetki • 
kat sonunda sularm kan§Ik satJlmamas1 
ve kablara sthhi bir §ekilde konmas1 ic;in 
icab eden yeni kararlar verilecektir. 

Periye Bankasma olan bore 
Periye Bankasile Belediye arasmda 

yaptlan 1909 itilafrt.amesine gore Beledi
yenin kuponlar mukabilinde Osmanll 
Bankasma senede iki defa elli§er bin li
ra taksit odemesi laztm gelmektedir. Fa-

kat kuponlara aid ufak bir ihtilaftan do
layt son taksit zamamnda verilememi§
ti. Bu ihtilaf da halledildigi i<;in bu da 
verilmi§tir. 

Konya Ak,am Ktz San'at mektebi bu sene 
muhtelif ~ubelerden bir~ok mezun verdi 

Konya Ktz San'at mektebi talebeleri ~apkactltk ve 
r;igekgilik kurlannda galt§tyorlar 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Konya Ak§am Ktz San'at mektebi 

memlekette biiyiik bir ihtiyaca cevab 
veren ve ktymetli san'atkarlar yeti§ti -
ren degerli bir miiessesedir. Mektebde 
bi~ki, dild§, nakt~ ~ubelerinden ba§ka, 
§apkac!ltk ve c;i~eks;ilik kurlan da var
dtr. Konyanm en miinevver gene ka
dm ve ktzlanm, c;atiSl altmda tophyan 
bu san'at miiessesesi bu sene de birgok 
mezun vermi§, memlekete giizide san • 
atkarlar hediye etmi~tir. 

Mektebde imtihanlar bitmi~tir. Muh
telif kurlara devam eden talebelerin he
men hepsi de muvaffakiyetle imtihan 
vermi~ler ve sene sonu miinasebetile 
ac;llacak sergi ic;in haz1rlanmaga ba§la
mt§lardtr. Sergi 4 haziranda mekteb 
miidiirii Bayan Miiriivvetin bir nutkile 
ac;Ilacak, 7 haziranda kapanacakhr. Ser
gide te§hir edilmek iizere haZirlanan 
eserler, Tiirk kadmmm zevkini, ince ru
hunu ve giizel san'atlara kar~1 alan fit
ri istidad ve kabiliyetini gosteren hirer 

san'at niimuneleridir. Zarif ve miite • 
nevvi §ekil ve bic;imdeki §apkalar, bu • 
giin maruf moda salonlarmm camekan
lanm siisliyen §apkalardan farkstzdir. 
Diki~ ve bic;ki salonundaki en son mo
da kadm esvablan ve aylarca goz nuru 
di:ikiHerek elle i§lenen bliizlar ise ha • 
kikaten hirer §aheserdir. 

<;ic;ekc;ilik kursuna devam eden ta • 
lebelerin yaphklan sun'i c;ic;ekler de gi:i
riilmege deger bir k1ymettedir. Bunlan 
uzaktan tabii <;i~;ekten fatketmege im • 
kan yoktur. Tabiatin yeti§tirdigi binbir 
renkli c;ic;ekleri, burada sun'i olarak 
gormek miimkiindiir. Biiyiik bir emek 
mahsulii, sab1r ve tahammiil i§i olan bu 
~ic;ekler, sergi salonuna cazib bir husu
siyet, miistesna bir letafet vermekte • 
dir. 

Ak§am Ktz San'at mektebillin bu ser
gisinin bu sene fevkaiade bir ragbete 
mazhar olacag1 ve Ti.irk kadm san'at -
karlan tarafmdan viicude getirilen e • 
serlerin biiyiik takdir ve alaka ile kar -
§llanacag-t §iiphesizdir. 
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Big ada yavrular1n .KIZdaya yard1mi 

Biga Sakarya ilk okulu yavrulan 936-937 tedris ytlmda Ktztlay genclik 
iiyeleri tarafmdan her ay taahhiidlerini vermek suretile 15 lira toplamp An
kara K1zJlay Genclik kurumu Gene! Merkezine gonderilmi§tir. Yavrulan tak
dir ve tebrik ederken, bir de grup halinde resimlerini koyuyoruz. 

~============================" Belki suriiniir, belki serseri olur, belki y1rh. ~aprazlad1, ba§In! sallad1: 
Cumhuriyetin edebi tefrikasi: 91 0 da hapisanelere dii§er. Milletin intika

IDinl m1 alacaksm? 0 boyle olmaz. Om
zuna mavzeri vurur, Oskiidardan oteye 
a~arsm. Anadoluya gidersin. Zaten bu 
i~Ier orada hallolunacak. Burada kalan· 
lara sab1r dii~iiyor. Sen beni dinle: Alc
hndan fena §eyleri ~Ikar. Sana gi.izel bir 
i~ buluruz, C(ah§Irsm, kazamrsm. Benim 
de elime para g~ecek, sana da, T ahsine 
de bakarun. Belki seni yamma ahnm. 
F akat bu dediklerimden dt§an ~1karsan 
seninle de, oglunla da selam1, sahaht ke· 

serim. Biliyorum ki sen henim sozumden 
~1kmazsm. Dedigin gibi Allah var. Her

kese cezas1m verir. Sen hi<; meraklanma. 
Olmaz m1? Haydi bana soz ver. 

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

Orban, Mustafanm lo§ yiizunde, goz· 
lerinin altmdan sarkan ~izgilerin ~ene· 
sinden gelen buru§ukluklarla yanaklan • 
n1n iistiinde birle§erek isyankiir ruhunu 
bogan dola§Ik ipler gibi ilmiklenmesine 
dikkatle bak1yordu. Be§ parmagm1 da 
ac;arak elini Mustafamn oni.inde duran 
bir kag1dm i.isti.ine koydu ve ba§mi ana 
dogru biraz daha uzath: 

- Beni dinle! dedi, ne soylersen 
hakkm var: Annen bu yahya o kadar 

emek vermi§, sonra nankorliik gormii§; 
sen orada canla, ba§la ~ah§mi§Sm ve so
nunda miikafat beklerken hapisaneyi 

boylami§Sm. 0 kadm yalmz sana degil, 
biitiin millete kufiir etmi§. Senin de ka

fan kizmi§, kendini tutamami~sm. Kanyt 
omuzlanndan itivermi§sin. Ayagi kay • 
d1ysa kaydr, sen onun ba~mt bH;akla 
Yannadrn ya... insan bunun i~in altt ay 
hapiste yatar mt? ... Tabil, biisbutiin hm
CJn artmi§ ... Oc almak istj.yorsun. Hakkm 
\"ar, Celgelelim, bir de §Unu di.i~iin: Bu 
kan milletinin huyu acayibdir. En ufak 

§eye k1zar, insamn damanna basarlar. 
Sonra da pi;man olurlar. Hele bunlann 
i<;inde sinirlileri vardu. Bak mesela o 
Samiye Hamm kocasmt kaybetmi§tir. 
Zivanadan ~Ikmi§. Ne yaptlgm1 bilmi
yor. Koy halkma da klZiyor. Seni de 
onlarla birlik zannetmi§. 0 gun gene ag
zim bozmu~. Gorsen §imdi nekadar pi§· 
man . .?imdi hi~ o senin bildigin Samiye 

Hamm degil. Ben de ilk tam§hgrm za
man o kanya ~ok ~erledim. Sonra bak
ttm ki pek o kadar fena bir yuregi yak. 

Soyledigine, yaphgma pi§man oluyor. 
Elinde degil. Kocastz kalmi§, felaket 
gormii§ kadmlar bazan boyledirler. Deli 

gibi olu.rlar, Mustafa. Gunii giinlerine 

uymaz. Bak, sen de soyluyorsun: Sana 
baz1 iyilikleri de varmi§, degil mi? Peka
la... .?imdi dii~iinelim. Sen kimin intika
rrum alacaksm? Kendi intikamm1 m1? 
Ziyam kime? 0 kany1 dogdiin, oldiir· 
diin farzedelim. Dovsen ge~er, gider; 
oldi.irsen oldugiinii bilmez. Fa kat sen 
hapislerde yatarsm. Y a T ahsin ne olur? 

Mustafa oni.ine bakarak, hi~ kimilda

madan: 

- Ba§ii~l'Iine... dedi. 
Bu donuk itaat Orham tatmin etmi· 

yordu. Muallim ayaga kalkh, Mustafa
mn yanma geldi ve elini onun omzuna 
koydu: 

- Soylediklerimi iyice anladm mt? 
diye sordu. 

Mustafa birdenbire ba§mi ona dogru 
kaldmp indirdi: 

- Senin i~in ben camm1 veririm, dedi. 
- Te§ekkiir ederim, fakat bu soyle -

diklerim benim i~in degil, senin i~in ha-

- Biliyorum. Beni koruyorsun. Dog
rudur dediklerin. Sen benim dilime bak
ma. Soylerim aroma yapmam. Ekmegi
ni yedim ben hammm. T ahsin de siiri.iniir 
sonra. Fa kat, neyleyim, kalbim kmldt da 
soyliiyorum. y apmam 

Bir omzunu kaldmp indirerek agh

yordu. Bir kolunu gozlerinin iistiine gO. 
ti.irdii: 

- T ahsinim var, dedi. 

Sonra kolunu ~ekerek gozlerini kaptya 
~evirdi. 

Orhan da saatine bakh: 

- Daha on be§ dakika var. Ondan 

sonra oglunla bol bol konu§ursun. Sen 
§imdi bana Vedia Hammdan biraz bah
set hakayim. Ona hie; kmldm m1? 

Mustafa ba§mt iki yana sallad1: 
-Hi~! dedi. 
Daha yava~ sesle ilave etti: 
- Ki.ic;iik hammm yiiregi pulanta -

d1r. 
Arkasmdan: «tuhaf» kelimesine ben-

zer bir§ey soyledi. 
Orhan sordu: 
- Tuhafhr m1 dedin? 
Mustafa cevab vermedi. 
Orban ana dogru igildi ve tekrarladi: 
- Kim tuhaf? Kii~;iik hamm m1? 
Mustafa iki elini de karnmm ustiinde 

- Acayib halleri de vard1r, dedi. 
- N e gibi meselL 
- Sabaha kar§I kay1khaneye iner, 

sandah ~1kanr, denize ~1kar. 
- Y almzba§ma mi? Kendi mi kiirek 

~eker? 
- Evet. Ka~Ik samrsm. Velakin, 

yok, ak1lhdn ~ok. Sevdah gibi halleri 
vard1r. 

- Sevdah olmasm? 
- Bilmem. <;ok kimse ana goniil ver-

di. Akrabalarmdan bir Haydar Bey var· 
du, bir Bahri Bey vard1r, bir de tamdik
lan Ri.i§tu Bey vard1r, hepsi ana goniil 
verdiler. 

- Ru§tii Bey de goniil verdi mi? 
- Ben ~ok gezdirdim onlan kaYikla. 
- Rii§tU Beyi mi? 
- Hepsini. Kii~uk hamm Bahri Bey-

le de, Ru§tU Beyle de ~ok gezerdi. 
- Hangisile daha ~ok? 
- Bahri Beyle. 
- Sen onlarm goniil verdiklerini nast! 

anladm? 
- Konu§urlardi. Bahri Bey soyler, 

soylerdi. <;ogu laflanm anlamazdim am· 
rna sevda i§inden bahsettigini anlard1m. 
Kii~iik hamm susard1. 

- Ru§ti.i Bey neler soylerdi? 
- lngilizlere gidelim derdi. 

(Arkast var) 

Hiiseyin Baykaran1n 
~eyhiilislambgt 

A rk~da§!In!Z Kandemir, ropor
ta)da amator ve profesyonel 
biiti.in yolda§lanm ge~ti, mesle

gnmzm kuru bir linden ibaret olan ye
gane ondiiliinu kazandt. 

Roportajct muharrirler mevzu yaka
lamak ve okuyucuya ~e§id ~e§id hayat, 
c;e§id «;e§id hissiyat seyrettirmek i~in yer 
~er de.gil, kap1 kap1 gezmek mecburiye
hndedirler. Kandemir, san' atkar ruhuna 
mutezayid bir inki§af veren bu gezi§ler 
masmda nezaket gosterip benim de evi· 
me ugrad1, usulii dairesinde sorular yap
h, cevablar ald1 ve sonunda -beni bana 
bile ho§ gosteren- nefis bir yaz1 kaleme 
ald1, Y edi Giin mecmuasmda ne§retti. 

Bu yazrda benim agz1mdan dinlenerek 
naklolunan bir «Baykara» hikayesi var. 
Orada Mollacamile .?ir Ali Nevainin de 
isimleri ge~iyor. Ben, Aksak Timurun 
torununun torunu olup Onbe§inci ~Sirda 
bi.iyiik bir §ohret kazanan, saraymda ku
rulan ilml ve edebl meclislerin tantanah 
revnakmdan dolaYl dilimize «Baykara
vari meclisi» soziinun ge~mesine sebeb 
olan o necib hiikiimdan anarken biiyiik 
Tiirk §airi Ali .Sir Nevai i<;in vezir, Mol
lacami i~in de §eyhiilislam tabirlerini kul
lanmi§hm. Arkada§Im Kandemir, yaziSI• 
m ~iziktirirken bu §eyhulislam kelimesini, 
~Ikmh olarak kag1dm kenanna ge~irmi§ 
ve Mollacamiye alakasm1 bildirmek 
maksadile de kenardan metne dogru ha
lezuni bir c;izgi uzatmi§. Fa kat muharrir· 
lerin renk renk, bi~im bi~im yazilarla 
kendilerine verdikleri zahmetin arama 
ociinii almak kaygusuna kaplhp gozii 
kor, suru da §ur haline koymaktan zevk 
alan miirettib arkada§lar bu yaz1daki 
§eyhiilislamhgi Mollacamiden alarak 
Hiiseyin Baykaraya tahmil etmi§ler. 
~imdi aziz Kandemirin bana taalluk eden 
roportajm1 Y edi Gun mecmuasrnda oku
yanlar 0 bi.iyiik hiikumdarm oliimiinden 
dort yi.iz otuz iki yrl sonra saltanattan 
me§ihate intikal ettigini gorecek ve ...... 
giileceklerdir. 

Bilmedigim §eylerin bildiklerimden 
yiizde on bin nisbetinde fazla bulundugu· 
nu bilmekligime ve biricik meziyetimin 
hi~ bir§ey bilmedigimi bilmek olduguna 
tam bir iman beslemekligime ragmen soy· 
lemekten ~ekinmem ki Hiiseyin Bayka· 
ramn §eyhiilislam olmadigmt bilenlerde
nim. Oyle bir hata benden sad1r olmaz. 
Kandemir de Aksak Timurun o torunu
nu adile, sanile tamr. .Su halde adamca
gtza tevcih olunan §eyhi.ilislamhktan do
layi ikimiz de mes'ul degiliz. Lakin ya· 
p1lan hata kar§Ismda her ikimiz mah~u
buz. 

:(.:(.:(. 

Hiiseyin Baykaradan bahsederken 
onun amcas1 ogullarmdan Baburii hatir· 
lamamak miimki.in olmad1. Hindistanda 
biiyiik bir imparatorluk kuran bu §air 
tacidar, Hiiseyin Baykarayi §oyle tarif 
ediyor: <<Asian yapihydi, belinden a§a· 
glSI inceydi, ya§h ve aksakalhyd1. !pekten 
kirmizt ve ye§il gibi goze ~arpar renkler
de elbise, ba§ma siyah kalpak giyerdi. 
Kanuna son derece riayet ederdi. Kendi 
ogullanndan birinin katillikle itham olun· 
rnas1 i.izerine hi~ tereddud etmedi, onu 
mahkemeye goti.irmeleri i~in maktuliin 
ailesine teslim etti. <;ok i~erdi, kahraman· 
dt. Timur neslinden onun kadar giizel 
kth~ kullanan olmami§tlr.» 

Buraya kadar iyi. Fa kat o kahraman, 
0 adil, 0 §air hukiimdann elemli tarafi da 
var. Babiir, onu da soyliiyor ve «Kansi 
kendisine ~ok zulmederdi. adamcagiZI 
canmdan bezdirmi~ti. Allah kimseye boy~ 
le bir bela vermesin» diyor. 

lbretli tasvir!.. 
M. TURHAN TAN 

Beynelmilel Zabttai 
Cinaiye kongresi 

Beynelmilel Za -
bttai Cinaiye kon
gresi 7 haziran sa
at 11 de Londrada 
Sivil Servis komis
yonu salonunda top
lanacakhr. 

Bu kongreye Tiir
kiye namma Afyon 
Karahisar Emniyct 
miidiirii ~iikrii Sa
ib Borhanla Emni
yet i§leri Umum 
Miidiirliigii dokto - §ilkril Saib Borhan 
ru Mecid Conerdem i ~tirak edecekler -
dir. ~iikrii Saib Borhan diin ak§amki 
ekspresle Londraya hareket etmi§tir. -· .. ·~ 

Suriye polisi de §apka 
giyecek 

~am - Dahiliye N eazretinde topla -
nan bir komisyon polisin kalpak yerine 
§apka giymesine ve poliste 1slahat ya • 
ptlmasma karar vermi§tir. 
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F enerbah~enin 
29 ncu yddoniimii 

F ederasyonun 
manas1z karart 

Pazar giinii Rapid tak1- Milli kiime fikstiirii her
mile ma~ yapdacak kesin keyfine tabi degildir 
Fenerbah~e kuliibii 29 uncu ylldonii

miinii 6 haziran pazar giinii kutlulamak 
iizere bir spor bayram1 tertib etmi§tir. 
Fenerbah~eliler her sene oldugu gibi 
ii~ yiizden fazla sporcunun i§tirak ede
cegi bu bayramda Avusturyanm en 
kuvvetli ve ecnebi tak1mlarla yaptlg1 
temaslardaki muvaffakiyetlerile tamn -
IDI§ ve Avusturyada ~ok sevilmi§ olan 
Rapid tak1rn1m angaje etmi§lerdir. 

Bu ma~tan evvel biiyiik merasim ve 
tekaiidler arasmda bir rna~ ve atletizm 
giisteri§leri yap1lacaktrr. Uzun zaman -
lardanberi iyi ve tamnrni§ bir ecnebi 
taklm giirmemi§ olan futbol meraklt -
larmm zevkli bir spor giinii g~irecek
lerine §iiphe yoktur. 

0 giiniin program! §Udur: 
1 - 14,30: Biitiin Fenerbah~eli spor -

cularm i§tirakile ge~id resmi. 
2 - 14,40: Bayrak merasimi: istiklal 

mar§I, Atatiirk biistiine ~elenk konma
Sl. 

3 - 15: Fenerbah~e namma siiylev. 
4 - 15,25: Atletizm hareketleri: Bay

rak yan§L 
5 - 15,35: Tekaiidler ma~1. 
6 - 16,30: Rapid - Fenerbah~e ma~1. 

Sekiz kuliib turnuvas1 
Milli kiime haricinde kalan sekiz ku

liib tarafmdan tertib edilen bir devreli 
turnuvamn son miisabakalan ge~en pa
zar giinii $eref stadmda yap1lrn1§h. 
Turnuvanm birincisini tayin edecek a
lan Beykoz - Siileymaniye taklmlan a
rasmdaki rna~ 6/6/1937 pazar giinii saat 
14 te Taksim stadmda oynanacaktlr. 
$imdiye kadar turnuvada hi~ yenilme
mi§ alan Beykoz ekipi Siileymaniye ile 
berabere dahi kalsa sekiz kuliibiin bi -
rincisi olacakhr. Buna mukabil bir be-
raberlik ve be§ galibiyet kazanrni§ olan 
siyah beyazhlarm birinci olabilmek i~in 
muhakkak surette san siyahhlan yen -
mesi laz1mdtr. 

Her ikisi de mi.isavi kuvvette olan 
Be:, ::oz ve Siileymaniye tak1mlarmm 
birincilik kupasm1 alabilmek i~in biitiin 

gayretlerini sarfedeceklerine §iiphe e -
dilemez. Bu mac; herhalde c;ok alakah 
olacakhr. 

Amerikah Bursada T ekir
dagh Hiiseyinle giire§ecek 

Milli kiime ma~lan i~in tanzim edi -
len fikstiir mucibince §ehrimizde bu 
hafta cumartesi giinii Ankara Giicii, 
Fenerbah~e ile, pazar giinii de Galata
sarayla kar~lla~acaktr. Fakat Fener -
bah~e kuliibii, bu hafta kurulu§unun 
29 uncu yildiiniimiinii kutluhyacag1 
i~in Viy.anamn Rapid takrmm1 ~ehrimi
ze davet etmi§ ve cumartesi giinii An -
kara Giicile yapacag1 ma~m tehirini is· 
temi!?tir. 

Bunun iizerine Futbol Federasyonu 
reisi, Ankaradan istanbul Futbol A -
janlrgma emir vererek, bu hafta Fe · 
nerbah~e ve Galatasaraym Ankara Gii
cile yapacag1 ma~larm 12 ve 13 hazira
na tehir edildigini ve 12, 13 haziranda 
tstanbulda yaptlacak Doganspor - Gii
ne§ ve Doganspor - Galatasaray mac;la
rmm da 5 ve 6 haziranda yaprlacagrm 
bildirmi§tir. 

Futbol Federasyonunun, bu manas1z 
ve nizamsrz karan, bu ma~larla alaka-
dar kuliibler arasmda biiyiik bir mem
nuniyetsizlikle kar~rlanmi§trr. Hakika -
ten Federasyon reisinin, verdigi karar 
!?imdiye kadar goriilmemi!? bir~eydir. 

isabetsiz hakem tayinleri yiiziinden ~1-
kan giiriiltiilere kar~l cgayrimes'ullerin 
talebile hakem degi§tiremem• diyen 
Federasyon reisi, acaba §imdi hangi 
mes'ul §ahsm talebi iizerine rna~ fiks -
tiiriiniin altmr iistiine getiriyor? Bunu 
anlamak isterdik. 

Karar gene degi~ti 
Diin ak§am gee; vakit ogrendigimize 

gore Giine§ kuliibiiniin haklr olarak 
yaptrg1 §ikayet iizerine, Federasyon re
isi bu manas1z karanm degi!?tirmek 
mecburiyetinde kalm1!?, bu hafta oyna
nacak ma~lardan yalmz Fenerbahc;e -
Ankara Giicii ma~rm tehirle iktifa et -
mi§tir. Ankara Giicii, bu hafta pazar 
giinii yalmz Galatasaray taklmile kar -
§Ila§acaktrr. 

13 haziran pazar giinii de Galatasa · 
ray, Dogansporla kar§rla§madan evvel, 
Fenerbah~e Ankara Giicile tehir edilen 
ma~1 oymyacaktrr. 

Atletizm F ederasyonu reisi
nin kuliiblerle yapbgl 

temaslar 
Edremidde yapllacak be§ §ehir mi.i -

Bursa (Hususi) - istanbula gelen sabakalan hazrrhklan i~in Edremide 
Amerikah giire§~i §ehrimize gelerek bu giden Atletizm Federasyonu reisi Vii -
hafta pazar gi.inii Atatiirk stadyomunda dan A§ir, Balkan oyunlar1 i~in tertibat 
Tekirdagh Hiiseyinle giire§ yapacaktrr. almak uzere dun ak§am Mmtaka reisi 
Bunun i~in haZirhklara ba§lanml!?tlr. Fethi Tahsin Ba§aramn riyaseti altmda 
Dinarh Yeni§ehirden gene Bursaya gel- atletizmle alakadar kuli.ib murahhlsla
mi§tir. Parmagmm ~i§tiginden bunun rile uzun bir gorii§me yapmr§hr. \ 
i~in giire§emiyeceginden bahsetmekte • Atletizm Federasyonu reisi Vildan 
dir. A§ir bugiin Ankaraya hareket etmi§tir. .......................................................................................................................... 

• inegolde yen1 bir spor kuliibii kuruldu 

inegiil (Hususi) - Kasabanm en eski 
kuliibii idman Yurdundan aynlan genc
lerin kurduklan Yeni Doganspor kulii
bii, ~ok ilerlemi§ bulunmaktadrr. 

Yeni Dogansporlular §imdiye kadar 
Bursadan davet ettikleri Dorasporla 
1 - 1, Acar idmanla da 3 - 3 berabere 

kaldrklan gibi inegiil idman Yurdunu 
da 3 - 2 maglub etmi§ bulunmaktad1r -
lar. 

Gonderdigim resim Yeni Doganspor
lulan Bursadan davet ettikleri bir ta -
k1mla ma~a ba~lamadan bir arada gos
termektedir. 

CUMHURiYET 

ltalya silah yart,Ini Henry Fordla John 
bitirinek Lewis arastnda • • 

n1~1n 

istiyor? 
ingiliz teslihabndan 
sonra buna mecburi

yet has1l olmm~! 
Pariste c;1kan L'!ntransigeant gazete • 

sinin Roma muhabiri, M. Mussolini'in 
!ngiliz gazetecisi Philips Simnes'e silah
lan azaltma konferans1 hakkmda vaki o
lan beyanatmm Ramada biiyiik bir tesir 
uayndirdiginl soyliyerek diyor ki: 

«Efkan umumiye bu beyanatl biiyiik 
bir memnuniyetle kar§IIami§ ve gazeteler, 
bu haberi, ilk sahifelerde, biiyiik harf • 
!erie ne§retmi§lerdir. 

italyanm iptidai madde ve bilhassa 
demir bakrmmdan vahim bir buhran dev
resine girmekte oldugunu bilen sanayi ve 
maliye mehafilinde, bu haber biiyiik bir 
sukunet tevlid etmi§tir. 

Beynelmilel mehafil Mussolini'nin be
yanatmr daha fazla kaydi ihtiyatla kar
§Ilami§tlr. Gerc;i, sulh fikri herkese ho§ 
gelmekteyse de, italyamn, kendi silahla
nm, sekiz milyon kasaturadan miirekkeb 
orman derecesine c;Ikardiktan, bu tehdi
di, ingilterenin, muazzam bir harb mal

zemesi programile kar§IIadigmi gordiik -
ten ve iptidai madde ve altm para mev· 
cudu bak1mmdan, silahlanma yan§mm 

mutlaka maglubiyetle neticelenecegini 
idrak ettikten sonra, bu yan§a nihayet 
vermek teklifinde bulunmasr §ayam dik
kat goriilmektedir. 

Diplomatlar da endi§eli goriiniiyor • 
lar. ingilterenin, kendisine meydan oku
yana bir kere mukabele edince artrk geri 
donmedigini bilen bu diplomatlar, M. 
Gayda'nm Giarnale d'italia'da c;1kan 
yan tehdidkar yazlSlm da gozoniinde 
bulunduruyorlar. 

Diger taraftan, ayni muhabir, Mus • 
solini'nin miihim bir karar vermek tizere 
bulunduguna clair yazd1g1 bir yazrda, 
Mare§al von Blomberg'in Roma seya -
hatini mevzuu bahsederek, bu hususta 
ne§redilen resmi tebligde «M. Mussolini 
tarafmdan davet edilen Mare§al, ftalyan 
kuvvetlerini tefti§ etmek iizere, haziran
da Romaya gelecektir» denildigini soy -
liiyor ve ilave ediyor: 

Matbuat, mare§alin, Romada iic; 
gun kalacagm1 haber veriyor ve gerek 
Duc;e ile, gerek fa§ist devlet ricalile ya
pacagr miilakatm herhangi bir siirpriz 
veya askeri bir anla§ma ile neticelenecegi 
hiikmunii c;1karmaga luzum olmadigmi 
yaz1yor. 

Duc;e, ~imdi Rocca delle Caminato
da bulunuyor; Duc;e muhim bir karar 
verecegi zaman daima boyle hareket et
mek itiyadmdad1r. 

Mare§alin bu seyahatini Alman mat
buatJ da pek tabii bulmakta ve §imdiye 
kadar muhtelif Alman ricali tarafmdan 
yap1lan seyahatleri misal gi)stermekte • 
dir. 

F ransamn hize verdigi 
kontenjan 

Fransamn memleketimize verdigi i -
kinci iic; ayhk kontenjan hissesi alaka
dar mehafile daha yeni bildirilmi§th'. 
Bu kontenjan hisseleri §ekerleme, re -
~el, ipekli, koyun ve kuzu derileri, ter
lik, traktOr ve zirai makinelerden mii -
rekkebdir. 

muharebe 
c;elik fabrikalar1ndaki 

grevlere tayyareler 
bile kar1sb 

' 

Henry Ford John Lewis 

Amerikadaki amele hareketinin ba -
~anda bulunan John Lewis'le, Henry 
Ford arasmda bir miiddettenberi devam 
eden miicadele nihayet filiyat sahasma 
girmi§ ve ilk grev te§ebbiisleri, ~elik 

sanayiinin merkezi alan Clevland'da 
ba§giistermi§tir. Greve i§tirak eden a -
mele miktan tam 90,000 ki§idir. Greve 
dahil bulunm1yan ve c;elik fabrikalarm
da i§e devam eden i§~iler; Lewis'in a • 
damlan tarafmdan ku§ahlan fabrika 
binalarmda kalmt§lardrr. 

Grevler tarihinde ilk defa olarak, tay
yareler i§e miidahale etmi§ ve binalar 
dahilinde mahsur kalan i§~ilere hava -
dan yiyecek getirmi§tir. Lewis'in ta -
raftarlan buna mukabele olmak iizere 
kara yollarmdan hertiirlii ia§e vesaiti • 
nin gelmesine mani olacak tedbirler a • 
larak yollan bozmu§lardtr. Clevland ci
van bir barb sahasmr and1rmaktad1r. 
$arktan gelip $ikago'ya veya Saint 
Louis'ye dogru giden trenlerin yollarma 
devamma mani olmak iizere, c;elik fab
rikasma aid vagonlar da hatlarmdan <;1· 
kanlrnl§ ve yere devrilmi§tir. 

<;elik merkezinin diger bir §ehrinde, 
bin kadar grevci amele, sabaha kad-lr 
zab1ta ile ~arpi§mi§tlr. Bu miicadele, 
1919 danberi misli goriilmemi§ bir ha -
dise olmu§tur. 

Hulasa, halihazuda, Clevland'da yir
mi bir ~elik fabrikasmda bir taraftan 
grevci amele ile greve i§tirak etmiyen 
amele arasmda, diger taraftan gene 
Lewis'in adamlarile polis kuvvetleri a -
rasmda miitemadi bir ~arpr§ma devam 
etmektedir. $imdiye kadar bu yiizden 3 
milyon dolar zarar husule geldigi tah
J;Din ediliyor. 

~----~~--~~ 

90 bin lirahk ihtilas 
Vitol miiessesesinin vez

nedari tevkif edildi 
Sehrimizde ithalat ve ihracat i§lerile 

ugra§an Vito! §irketinin ikinci veznedan 
Manol oglu Y ani, §irketin 20 bin lirasr
m ihtilas etmekten suc;lu olarak diin Ad
liyeye getirilmi§ ve Sultanahmed ikinci 
sulh ceza hakimi Salahaddin tarafmdan 
sorguya c;ekilmi§tir. Veznedar kendisine 
isnad ediJen sue; hakkmda §UnJan soyJe
mi§hr: 

«- Ben 18 yrldanberi muessesenin 
veznedanylm. 20 bin lirahk ihtilasr ka -
bul etmiyorum. Y almz bir defada 3000 
lira ald1m, borsada oynad1m ve kaybet -
tim. Ba§ka suc;um yo"Mur.» 

V eznedann ifadesi §iipheli goriilerek 
hakim tarafmdan tevkif olunmu§tur. 

lnhisarlar ldaresi tekaiid 

- • • •- sandzgmda da ihtilas mr? 
Bir otomobil yand1 inhisarlar idaresinin tekaiid sand1g1 

Evvelki gee~, §Ofiir Mehmedin idare- mudiiru Muzaffer <;ermenle muhasebe 
sindeki 2231 numarali otomobil Osman- memuru Hayri Sahirin, sand1ga aid ve 
beyden g~erken birdenbire makine tutan 700 lira olan 35 Ergani istikraz 
k1smmdan yangm ~1km1§ ve yanmaga tahvilini zimmetlerine gec;irdikleri adliye
ba§lamr§hr. ye haber verilmi§ ve dun tahkikata ba§ • 

Etraftan yeti§en halk tarafmdan ate- lanmi§hr. Hadiseye birinci sorgu hakim-
§in oniine ge~ilmi§tir. ·ligi el koymu§tur. 

~ - Bir arkada§1mdayd1m. dular. Sami Bey onden, irfan arkadan 

HAC I R A Q • D I - Hay1r ... Sevdigin hzm evindey-v I din. Seni gorenler var ve geceyansr Ley

) lanm haberi olmadan, ayaklanmn ucuna 
«Cumhuriyel» in milli sergiize~t romanz : 14 ====""" basarak kalktm, hizmetc;ilerini bogazla-

Sami Bey elini caketinin cebine att1g1 bilmiyorsun. <;unku sana onun ismi degil, dm. 

zaman irfan ha§Im c;evirdi: parasr lazimdi. Fa kat maalesef senin - Kim, ben mi? 

- Baba, ne soyliiyorsun Allah a§ki- dunyadan gizli kalacagrm umdugun bu 

na ... Senelerce haydud pe§inde ko§mak 

her hareketi, her kiic;iik giinahr sizin na· 

zanmzda bir e§kiyahk kadar, bir cinayel 

kadar biiyiik mii gosteriyor? .. 

0 zaman Sami Bey yolun ortasmda 

birden kendini kaybederek oglunun ko

lunu tuttu ve sarst1. Kulagma egilerek 

haykrrd1: 

- Bir kadm1 oldurmek, hele be§ on 

lirasml almak ic;in oldiirmek kiic;uk bir 

cinayet midir? Sen mektebde bunu mu 

ogrendin? Bu da yeni bir nazariye mi? 

- Bir kadm mr oldiirdiim, ben mi? 

Hangi kadmr oldiirmli§um bal:ia? ... 

- Adileyi. 

- Adile kimdir? 

- Belki oldiirdiigiin kadmrn lSIDinl 

cinayeti polise haber veren, polise senin 

aleyhinde deli! veren sevdigin gene k1z 

oldu. 

frfan durdu, elini §akagma gotiirerek 

deh§et ic;indeki gozlerini babasma dikti: 

- Baba, yalvannm, ayaklarmiZl ope

yim, ne biliyorsamz soyleyiniz ..• 

- Soy]iyecegim: Dun gece nerede ol

dugunu evvela sen soyle. 

- Dun gece mi? Mektebde. 

- y alan soyleme, mektebde olmadJ-

gm c;ok c;abuk anla§Ihr. Dikkat et, ken

dini mahvediyorsun. Daha dogrusu mah

vetmi§sin. 1c;inden asia c;Ikamiyacagm bir 

c;ukura dii§iiyorsun. Diin gece neredey
din? 

frfan sarard1, dudaklan titriyerek: 

- Evet... Bunu haber veren Leyla
dir. 

- Ah, soylemeyiniz baba ... Olamaz. 

Ben hizmetc;inin oldiiriildiigunden haber

dar degilim. Hizmetc;iyi tamm1yorum bi

le. Bana neler isnad ediyorsunuz!. .• 

Sami Bey sustu. Heyecen baba ogulu 

oyle bir hale getirmi§ti, ki Mahmudpa§a 

yoku§unun altha§ma kadar hic;bir §ey 

gormiyerek, hic;bir §ey dii~iinemiyerek hi

rer koyun gibi yurumu§lerdi. 

N eden sonra gene irfan: 

- Baba, dedi, namusuma yemin ede

rim ki giinah1m Leylayr sevmekten ve 

dun gece onun davetine icabet ederek e

vinde kalmaktan ibarettir. 

Sami Bey cevab vermedi. 

Y enicaminin arkasmda bir kahve bul-

ic;eri girerek kahveciden ba§ka kimse ol

miyan diikkanda uzak bir ko§eye c;ekilip 

oturdular. Sami Bey kahve soyledi ve ba

§lm elleri arasma alarak bir dakika dur

du. Kahveler geldigi zaman kendini top· 

hyarak: 

- Bin me§akkat, bin mahrumiyet ic;in

de seni yeti§tirdim. Simdi anhyorum ki 

artrk sen yoksun. Ke§ki olseydin ..• 

Dedi, sesinde ac1 bir infial ve korkunc 

bir karar gizliydi. irfan butiin kuvvetini, 

metanetini tophyarak isyan etti: 

- Baba, ben katil degilim. Baba, 

ben kimseyi oldurmedim, oldiiremem de. 

Baba ben on paras1z ya§ryorum. Korka

nm siz fena bir hulya ic;indesiniz. Bir ka
bus gec;iriyorsunuz. Ortada hic;bir §ey 

yokken beyhude muztarib oluyorsunuz. 

- Ortada hic;bir §eY yokken mi? 

Leylanm evinde polis ve Miiddeiumumi 

seni bekliyor. Bir lahza sonra burada 

bas1hp ikimizin de tevkif edilmemiz miim

kiindiir. Ortada bir§ey yok mu? .•• 01-
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Miinakasa ~1karan kitab 

Rahib 
nasi I 

Terziba~yan 
~ah~mi~b ? 

20 sene ugra,darak yazdan bu k1ymetli 
eserin muhteviyab ve me'hazlar1 

-2-
. R~~ada, ~lahiyat felsefe, garb .ve §ark j Acem mistikle.ri~e F uzuli arasmda muka• 

dillenm tahsil eden Kevork T emha§yan yeseler, F uzuhmn tasavvufu. a§k nedir? 
F uzuli hakkmda yazd1g1 eserini benzer- ilah ... 
lerine Avrupada bile §imdi ender tesadiif 
edilen ilmi bir metodla hamlami§tlr. Mii • 
ellifin derin bilgisi esere c;ok §Umullii bir 
mahiyet vermi§, k1ymet ve ehemmiyetini 
fevkalade artrrmi§tlr. Bu eser hakkmda 
ancak terciime edilclikten sonra tam bir 
fikir edinebilecegi muhakkak olmakla be
raber, ermenice Fuzulinin muhteviyatma 
ku§hab§r bir goz atmak ta faydah olacak
trr. 

Rahib Terziba§yan eserini biri «Mu -
kaddeme», digeri <<miintahab Parc;alar» 
adile iki esash k1sma ayirmr§tlr. 

Birinci klSimda F uzulinin hay at ve ru -
hu inceden inceye tetkik edilmi§ ve bizzal 
Fuzulinin sozlerile onun biiyiik bir §air 
ve §arkm en biiyiik felsefi §airile derin bir 
mistik oldugu ispat edilmi§tir. Rahib T er
ziba§yan bu mevzulan izah edebilmek 
ic;in eserinin «Mukaddeme» adm1 ta§Iyan 
hsm1m iic; cilde ay1rmak mecburiyetinde 
kalmi§tlr. 

Birinci kitab, yahud birinci cild, F u -
zulinin tarihini, yani, ya§ad1g1 devri, dog
dugu yeri, hayatmm miihim hadiselerini, 
eserlerinin tahlilini, lisamm, vezmm, ve 
diger Tiirk §airlerile biiyiik ftalyan Jirik 
§airi Petrark ile mukayesesini ihtiva eder. 

451 sahifeden miirekkeb bulunan bi -
rinci cildde tetkik edilen ba§hca mevzu
lar §Unlardir: 

F uzulinin terciimeihali, Mustafa Ke -
mal Pa§aya selam (¥), Kanuni Sultan 
Siileyman, Sadrazam Ibrahim Pa§a, F u· 
zuli ve ibrahim Pa§a, F uzuli ve Sultan 
Siileyman, Fuzulinin muam edebiyat1, 
lrak, Hille, Bagdad, Kerbela vc N ecef. 
Ali Aha, F uzuli ve Bagdad, F uzulinin 
c;ocuklugu ve gencligi, F uzulinin tahsili, 
Arab edebiyatmm F uzuli iizerindeki te
sirleri, F uzulillin seyahatleri, Layemut 
§a iT, F uzuliyi c;ekemiyenler, Fuzulinin 

i anCI Pa§aya hitaben yazd1g1 mektub, 
F uzmli gozdeDJ dii§tiigii zaman; •Fuzulinin 
edebi k1ymet ve eserleri, F uzulinin edebi 
noksanlan ve meziyetleri, F uzulinin §iir
lerinin nev'i, F uzulinin gazelleri, F uzuli
nin dili, F uzulinin vezni, F uzuli ve diger 
Tiirk §airleri, F uzuli ve Petrark. 

720 sahifeden miirekkeb ikinci kitab, 
yahud ikinci cild, F uzulinin Metaphy -
sique'ini ihtiva ediyor, yani Fuzulinin me
tafizigi ve manevi felsefesile, miisliiman 
tasavvufunun mistik a§k ve §arabmr mu -
fassal surette tahlil ediyor. ikinci cildde 
tetkik edilen ba&hca mevzular §unlard1r: 

Metaphysique, felsefi §iir, felsefe var 
m1du? F elsefe iistadlan, Arab felsefesi, 
ibni Sina ve ihni Re§id, F uzulinin man -
t1g1, hayatrn esran, Materialisme nedir? 
Celal N urinin tezadlan, F uzuli ile mad
de, Rationalisme, F uzuli I§Ik anyor, ilim, 
in san dimagmm vezni, ilahiyat, Kur' am 
Kerimle §iir, F uzulinin dini duygulan, 
psycho Iogie, F uzulinin psikolojisi, F uzu
linin faziletleri, adalet hakk1ada F uzuli -
nin fikirleri, seciye, sabrr, tevazu, §efkat 
ve vatanperverlik hakkmda F uzulinin iti
kadlan, bir kasidede de ve «Leyla ile 
Mecnun» da F uzulinin §ahsi, tasavvuf ne
dir? Miisliiman, ibrani, Hind, Ari, Yu
nan, Romahlar, yeni platonik, Arab, ge
c;en asrm ve muam tasavvuflan arasmda 
mukayeseler, h1ristiyan tasavvufu, miis -
liimanlarda tasavvufu temsil eden ~airier, 

diiriilmii§ bir kadm ve bu kadmm olur

ken sesini duyan Leyla var. Bir kom§u 

senin bu sabah evden giz)ice t;Ikhgml soy

Jiiyor, Leyla geceyarisJ, yatt1g1 odanm 

altmda, yani hizmetc;i kadmm odasmda 

bir erkek sesinin «hepsini ver, yoksa bo

gazlanm» dedigini i§itmi§ ... Ortada hire 

§CY yok? Oyle mi? Daha ne olsun ... 

Sonra sen hala Leylamn evinde oldugu

nu bile gizlemek istiyorsun. Biitiin bu de

liller senin tevkifin i~;in c;oktur bile. 

lrfanm gozleri dolu dolu olmu§, goz· 

Jeri kararmaga ba§lamr§h. Ba§Inl kereve

tin arkasma day1yarak gozlerini kapat

h. Dudaklarmr ISlrarak kendine gelmege 

c;ah§b. Sami Bey kahvesinden bir yudum 

ic;erek: 

- Oglum, dedi. Sen de siikun bul, 

ben de kendimi zaptetmege c;ah§acagim. 

Belki ben vaziyetin zahirine bakarak al

damyorum ve c;ok fena hiikiimler veriyo

rum. Biraz siikun bulursam olabilir ki 

senin verecegin izahatla hiikmiimii degi§

tiririm. 

<Arkasz var> 

T erziba§yanm eserinin ikinci ve iic;iincii 
cildi heniiz ne§redilmediginden bu iki ki· 
tabm mufassal muhteviyah henuz malum 
degildir. Ancak iic;uncii cildin tamamile 
«F uzulinin dini ile islamiyet>> mevzuuna, 
di:irdiincusii de F uzuhnin eserlerinden se• 
~ilmi§ parc;alarla onlarm tefsir ve muka .. 
yeselerine tahsis edildigi ogrenilmi§tir. 

F uzulinin ne§redilmemi§ bazr gazelleri• 
le, dordiincii kitabda bulunm1yan en iyi 
gazelleri de dordiincii cildin sonuna ilave 
edilmi§tir. 

Miiellif F uzulinin her sahadaki bii .. 
yiikliigiinii tebaruz ettirmek ic;in biiyiik 
Turk §airini beynelmilel ilim ve edebiyat 
aleminde iistad olarak tamnml§ §ahsiyet .. 
!erie mukayese etmi§tir. Bunlar meyanm• 
da iran §airlerinden Haf1zla Sadi, ital .. 
yanlardan Dante ile Petrark, Latinlerden 
<;iceron, Virgile, Ovradius, Saint Au· 
gus tin as, Ermenilerden Y eznik, Yegi§e, 
Tavit Anhaht, Naregatzi ve Smorhali. 
nisbeten yenilerden Paskal ile Bossuet'ten 
uzunuzad1ya bahsedilmektedir. Bunlarm 
haricinde, bilhassa iic;iincii cildde, Kur• 
am Kerime geni§ bir yer aynlmi§hr. T er • 
ziba§yan tarafmdan F uzuli ile mukayese 
edilen Tiirk §airleri arasmda Baki de var• 
drr. 

Rahib T erziha§yan, eserini viicude 
getirmek ic;in ezciimle atideki metinlerden 
istifade etmi§tir: 

Kulliyah Divam F uzuli ( 1308 de 
Ahter matbaas1 tarafmdan tabedilmi§ .. 
tir), Celaleddini Ruminin Mesnevisi, 
HaflZln, Sadinin eserleri, Petrarka rc;m 
1896 da Milanoda Hoepli tarafmdan 
ne§redilen metin, Paskal ic;in Bibliotheque 
N ationale'in bro§iirii. 

Dante, Verjil, Milton ilah .. ic;in isl! 
dogrudan dogruya kendi eserlerinden is· 
tifade edilmi 'le .muka ese dilen 

!arm aid oldugu eserin kac;mct sahifesinde 
bulundugu aynca kaydedilmi§tir. 

Bu mufassal izahattan anla§tldigma 
gore, T erziba§yanm eseri zannedildigin .. 
den c;ok daha §iimulludur. Bu itibarla. 
ermenice F uzulide ogrenilecek bir yenilik 
mevcud olmadigmr iddia etmek dogru ol
miyacaktir. 

Keza, Celal Nuri de okudugu Fuzuli· 
yi anlamadigini «Tarihi TedenniyatJ 
Osmaniye» admdaki eserinde tasavvuftan 
bahsettigi sahrlarla ispat etmektedir. E .. 
serinin 174 iincii sahifesinde «Arab ve 
Acem tasavvufunun dimag1 §arki bir kat 
daha tenvim» ettigini kaydederek tasav• 
vufla esrar ve morfinin birbirinden pek o 
kadar farki olmadigmi, birinin manevi. 
digerinin de maddi bir surette dimag1 
hasta etmekten ba§ka bir§eye yaramad1~ 
neticesini c;Ikarmi§tlr. Celal Nuri, kaha• 
hati yiikliyecek bir kurban ararken F uzu· 
liyi anhyamad1gmr, bu layemut §airi it • 
ham etmekle ispat etmi§tir. Bu Turk edi· 
bi, Turkiin en buyuk §airi ic;in aynen §U 
sa brian yazmi§hr: 

«Edebiyatr Osmaniyede bu gibi basta• 
hklara bir misal iraesi laz1m gelirse, te • 
reddudsuz, F uzuliyi gosterebiliriz. Ede .. 
biyat1 Arabiyyede Muhiddini Arabi, 
edebiyah farisiye de Hafrz ~irazi, hep bu 
gibi dil - suhtelerdir.» 

Celal N urinin bu sozlerini «F uzuliye 
kiifiir» telakki eden T erziba§yan, F u:zu • 
liyi tammryarak, anhyam1yarak ona dil 
uzatanlardan ve F uzuliyi unutanlardan 
intikam almak ic;in yirmi sene gece giin
diiz c;ah§arak eserini hazuladigmi soy .. 
liiyor. 

Bu iki misal. T erziha§yanm eserinin 
Fuzuliyi miidafaa etmek istiyenler u;m 
zengin bir silah deposu oldugunu goster • 
mege kafidir. Terziha§yanm kitabmr o " 
kuyanlar yalmz F uzuliyi tammi§ olmakla 
kalmiyacaklar, edebiyat, felsefe ve ilahi· 
yat hakkmda c;ok k1ymetli fikirler edinmi~ 
olacaklardir. Bunun ic;in ermenice F uzu
linin behemehal tiirkc;eye terciimesi Ia • 
zimdir. Eserin birinci cildi ne§redildigi za· 
man hadiseden o zamanki Maarif Veki· 
li Cerna! Hiisnu. Kopriiliizade F uad ha• 
berdar edilerek, ermenice F uzulinin tiirk• 
c;eye terciimesinin temini rica edilmi§ti. 

Bu miiracaatin hie; olmazsa §imdi na• 
zan itibara almarak terciime i§inin yaprl• 
masr temenni olunur. 

S. $amlr 

(•) Terziba!}yan bu kiSimda Tiirkii a.srr
dide uykusundan uyandiran Atatiirkii se• 
Iaml!yarak, Fuzulinin devrinl tetk!k eder
ken sultanlarm hayatma vaklf olanlarm 
Atatiirkii daha biiyiik b!r sevgl !le sevecek
lerinl kaydederek Fuzullnln adm1 l~yemut 
Atatiirkiin adma ba~lamaktadlr. 
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3 Haziran 1937 

Diin Mec]iste hararetli 
miinaka§alar oldu 

<1'. 

Ankarada kurulacak T 1b F akiiltesi hakk1nda 
S1hhiye V kill miihim beyanatta bulundu 

[Ba§tarat~ 1 fncf aahttedel I lara kar§t meslek arkada§lan adma §iik • 
de polis kanunile birlikte 150 bin ~iray~ ranlanm sunmu~tur. 
Varacak bir tahsisahn da kabul eclilmest Szhhiye Vekilinin beyanah 
laztmgelecegini kaydeylemi§tir. Soz almJ§ olan hatiblerden sonra kiir • 

$iikrii Kayanan miitaleaat siiye gelen Sthhat ve ic;timai Muavenet 
lc; hleri Bakam ve Parti Gene! Sek • Vekili de ezciimle §U beyanatta bulun • 

reteri -5iikrii Kay a, polis te§kil.att kanu· mu§tur: 
nunun miizakeresinde Biiyiik Millet Mec· «- Soz soyliyen arkada§lanma am 
lisinin gosterdigi yakm ~!a~~ya .. ~a:~t §iikran ederim. 
te§ekkiir ederek polisin terfn I§~ du§unu: Bizim vazifemiz her vakit tekrar etti· 
lii.rken ayni zamanda memleketm umumt gim gibi bize verdiginiz vazifeleri yapar· 
tnali vaziyetinin de dii§iini.ilmesi icab et- ken memleketin en c;ok muhtac oldugu 
tigini soylemi§ ve demi§tir ki : i§Jeri tam Ve kamiJ bjr §ekiJde huzurunuza 
«- Bayan Nakiye Elgiiniin miitale- getirmektir. Bunun ic;in ne bir iftihar du

a1 ve takriri tamamile yerine masruf. olan yanz. Ne de her hangi bir tenkidden kiis· 
bir takrir ve miitaleadtr. Fa kat aym za: ki.inliik hissederiz. Biz i§imizi yapabilir • 
tnanda biih;e enciimeninin miitale~Sl da~t sek ve size begendirebilirsek bizim ic;in 
hepimizin kalbinde yer tutacak bir end~- bir bahtiyarhk olur (Bravo sesleri). 
§e mahsuli.idiir. 0 endi§e de §~?ur: Bir Senelerdenberi itimadmtza mazhar o • 
defa bunun umumi biitc;eye tesm ne ola- larak gordiigiim biiyiik tevecciihtiir ki, 
cakttr. Ondan sonra diger vazifeler ve beni hic;bir zaman c;izilmi§ olan prog • 
rnemuriyetlere derecei sirayeti ne olaca~- ram haricinde her hangi §ekilde her hangi 
ttr} Bu da nazan itibare almacak bir i§ ic;in ba§ka bir yola sevketmez. Ancak 
keyfiyettir. Gerek birinci liizumu, ger.e~ bu memleketin ihtiyact ancak bu memle
ikinci endi§eyi bize millete kar,t en IYI ketin refah1, saadeti, iyiligi, s1hhati. Ben 
ve dogru bir §ekilde izhar edecek kanaat bunu dii§iiniiriim. 
ancak Biiyi.ik Millet Meclisini~ kanaa· Doktor arkada~lanm hakktmda ilti • 
tidir. Biiyiik meclis bu i§te ~aztyete ~~: fat ettiler, ~ok teiekkiir ederim. Bayan 
lllaml.le hakimdir ve hakemdn. 1stedlgi 

k Onize en son cevab verecegim. Arada oib,· karar verir ve verdigi karar, gere 
., k yalmz arkada§un Hasan Vastfa ii~ ii~ 
Maliye Y ekili arkada§Imca ve gere buc;uk sene siirecek bir miiddet zarfmda 
hence mutadtr. b 1 h I t' · j' b d 

Hiikumetin miitaleast bundan ibaret • un arm oca armt ye t§hre 1m uyur u· 
lar. Hattrlarsmtz, bu sene s1hhat biitc;esi 

tir.» mi.izakere edilirken nazan dikkatinizi cel-
Nakiye Elgiin, tekrar soz alarak tak· betmi§tim. 1Ik sene ic;in yedi, sekiz ki§inin 

ririnde hakim olan fikri ve noktai naza· Avrupaya gonderilmesi ic;in laz1m gelen 
ttm bir de fa daha izah eylemi~ ve bunu tahsisat biitc;emize konmu~tur. Diger 1 0-
takiben de Maliye V ekili F uad Agrah 12 kislilldan miirekkeb bir ttb faki.iltesi 
§unlan soylemi§tir: gibi biiyiik meseleleri viicude getirmek 

Maliye Vekilinin cevabt bir zaman meselesidir. Belki i.ic; buc;uk se· 
«- Arkada~lar, demin Dahiliye Ve· ne siirecektir. Bu miiddeti kaybetmemek 

kili arkada§IIDlZtn soyledigi vec;hile he. • ic;in bu seneden itibaren lstanbul Ttb 
iniz ic;in polislerin terfii. mi.is~elzimdiT: talebe yurduna bir misli fazla talebe alm

lfadelerinde i§aret ettiklen ve~hile h~rett mast ic;in bi.it~emize laz1m gelen tahsisatt 
celileniz miisaade ederse bu hususta but~e koyduk. Bu miinasebetle i.ic; sene sonra 
enciimeni ruznamesinde miizakere edt!· burada mekteb ac;thnca iic; stmft birden 
tnekte clan harem kanununda aynen bu- derhal faaliyete gec;ecektir.» 
tada takrir sahibinin temas ettigi nokta Soz alan Hikmet Bayur bir profeso • 
lllevcuddur. Onda bir i;tisruj., y.apmtyarak riin kendisine h1tstanelefde ·~it yataga 
u nma ~atnil olmak Uz.ere bunu hir ka, iki ki§i yahrmak mecburiyetinde kalmch· 
ideye raptedersek daha iyi Q!ur zannede· glnt•I!Ovlemi§ ·oldugunu kayciedeuk S1h•• 
rim. Bugiin polis ic;in bu msbet, yarm hat ve l!;timat Muavenet Vekiline fa • 
jandarma ir;in ba~ka nisbetler olursa zan: kiilteler ic;in alman ve almmak i.izere bu • 
nederim ki mii§kiil olur. Maahaz.a heyett lunan tedbirler ic;in te~ekkiir eylemi§ ve 
celileniz karar verirse muta odur.» kendisinin de esasen bunu istemekte ol • 

Takrir kabul edilmeJi dugunu ilave eylemi§tir. 
Bu miizakerelerin sonunda Naki~e Hikmet Bayurun bu mlitalealarma 

Elgiin tarafmdan veriln_ti§ olan t~~nr karithk olarak Sthhat ve fc;timai Muave
kabul edilmemi§ Hiisnii Kttabcmm hutc;e net Vekili Refik Saydam da §unlan soy· 
enciimeninin 56 net maddesi yerin~ da : lemi~tir: 
hiliye enciimeninin 56. n71 maddesmdekt «- Efendim, Hikmet Bayur arkada
esaslar dairesinde yent b1r madde yazll· ~tmm noktai nazarile noktai nazanm bir
mak i<;in maddenin bi.itr;e enciimeni~e ve- birine uymayabilir. T atbikatta bizim dii
rilmesini gozeten takriri nazan dtkkate §iindi.igiimiiz her hangi bir ihtilaf olma-
almmt§ttr. mi~hr. Kendilerinin bu hususta her han-

Konufulan diger layihalar gi bir fikirlerini kabul etmi§ degilim. !kin-
Polis te§kilat kanunun diger maddele· cisi vaktile Haseki hastanesinde bir pro

rinin miizakeresinden sonra da Posta fesor bir yatakta iki ki§inin yathgmdan 
T elgraf ve T elefon idaresi te§kilat ~e ~a- bahsetmi§ti. Nihayet hastane kaplSimn 
zifelerine aid kanuna ek kanun laythastle online gelmi§ olan ve hic;bir vasttast ol • 
Te~viki Sanayi kanununun 30 ve 36 net mtyan bir kadmt, her hangi bir ge~ici 
rnaddelerinin degi§tirilmesi bahri muave- hastahgi yoksa, bir yatakta yahrbi
net, tahlisiye ve bahri musademeye miite· lirsiniz diye, emri ben verdim. <;iinkii ag
dair beynelmilel mukaveleye i§tirak ve ye- n iizerinde duran bir kadmt sokakta bt • 
niden be§ kaza te§kili hakkmdaki ka • rakamazdim. Nitekim Harbi Umumide 
nun ]ayihalarmm birinci miizakereleri ya· bu tecriibeleri c;ok yapttk. 1ki karyolada 
ptlmt§hr. i.ic; ki~iyi de yattrdtgimtz oldu. Binaen • 

Gene kamutaym bugiinku toplanttsm- aleyh i§ i<;erisinde vesaitin haddi azami • 
da telsiz kanunu ile Ankarada bir T1b sinden halh istifade ettirmek noktai na
Fakiiltesi tesisi hakkmdaki kanun layiha· zarmdaytz. Bunu kendimize bir vazife 
larmm da birinci miizakereleri yaptl • biliriz. 

mt~hr. Hastababct mektebi her sene elli tale-
Kanunun bilumum telsiz telefon ahct be ister, fakat evsaf1 lazimeyi haiz elli 

cihazlan ve telsiz telefon veya telsiz tel- 1 b · b 1 
ta e e}'l u amaytz. Bu i§ hence yeti§ib graf muhaberelerini alarak yayan veya 

ba§kalarmm itttlama koyanlar hakkt~~a neslin bu ihtiyact anlaytp hastabaktct, ~o-
hiikumleri ihtiva eden 40 net maddesmm cukbaktct olmamn kendisi ic;in bir §eref 
miizakeresinde Edib Mardin tarafmdan ve memleket ic;in bir vazife oldugunu an
sorulan bir suale kar§t, mazbata muharri- ltyacagt giine kadar devam edecektir.» 
ri Sirman bu madde hiikiimlerinin Ana - (Alh~Iar). 
dolu AJ' ansma ~iimulii bulunmadtgmi B b k 

y u eyanah miitea 1b kanunun mad-
soylemi~tir. deleri okunarak kabul edilmi§ ve cuma 

Ankara Trb Fakiiltesi .. .. 1 
gunu top antlmak i.izere ic;timaa nihayet 

T elsiz kanununun kabuli.inden sonra 
rniizakeresine gec;ilen ve Ankarada bir 
Ttb F akiiltesi kurulmasma aid kanun mi.i
nasebetile soz alm1~ olan hatiblerden $ev
ki Uludag, yeni fakiiltenin kurulu§unun 
biiyiik Tiirk tabibi ibni Sinamn 900 un
cii yildoni.imiine tesadiif ettirilmesi temen
nisinde bulunarak Turk milletinin yarat • 
bg1 medeniyet yamnda tababete vermi§ 
oldugu biiyiik onemi tebariiz ettirmi§tir. 

Bayan Fatma Memik (Edirne) TUrk 
tababetinin Cumhuriyet idaresinde maz •• 
har oldugu biiyi.ik inki§afi kaydederek 
Turk ktzlannm erkek arkada§larile bir • 
likte saghk sahasmda c;ab§malanm temin 
i~in ~etin mi.icadelelerde bulunmu§ clan • 

verilmi~tir. 

Tirede faydah bir konferans 
Tire (Hususi) - Alman seyyah ve 

alimi profesor Herman Kulb $ehir si • 
nemasmda 700 dinleyici huzurunda 
c$imali Avrupa memleketleri, Asya ve 
Sunda• adalarma miiteallik olarak pro
jeksiyonla turkge, giizel ve gok alakah 
bir konferans vermi§tir. 

Bu konferans muhitte biiyuk bir sem
pati ve takdir kazanml§tlr. 

Profesor Herman Kulb yanmda !s • 
v~li e§ile ayni maksad uzerinde Ode • 
mi§, Baymdtr, Aydm ve Sokeyi de gez
mek iizere Tireden ayrthm~hr. 

CUMHURlYET 7 

Pariste olen 
menfi mihrace 

Bu zengin adam delice 
israflar1 sebebile mem
leketinden ~1kardmt~b 
Pariste a~ tl a n 

beynelmilel sergi • 
yi gezmek i.izere o -
raya giden ve bir 
miiddettenberi Pa • 
riste bulunan AI • 
war mihracesi, bir 
spor eglencesi esna • 
smda kaza gec;ir -
mi§ ve yaptlan te -
davilere ragmen ve-
fat etmi§tir. Mihrace Alwar 

Bir Franstz gazetesi, miiteveffa mih • 
racenin hayatt ve mizact hakkmda c;ok 
merakh bazt tafsilat veriyor. 

Alwar mihracesi, memleketinin mali • 
yesini altiist edip halktn ho~nudsuzlugunu 
celbettiginden ve fazla olarak, fngiliz 
makamahm da pek mii~kiil vaziyetlere 
soktugundan dolayt, 1933 senesinde, bir 
nevi nefiy kararile Avrupaya gonderil • 
mi§ti. 

0 tarihte, memleketini ktrk sekiz saat 
zarfmda terketmege mecbur kalan mih -
racenin. Londraya 350 bavul e'ya ile in
digi ve mensub oldugu mezheb, deriye 
el slirmesini menettiginden trendeki kom
partimanile vapurdaki kamarasmda ka ~ 
napelerin derilerini sokiip yerine kuma§ 
kaplamak mecburiyeti hast! oldugu me§· 
hurdur . 

Mihrace, yakt§tkiJ, zeki ve c;ok malu
math: fa kat o nisbette de zalim bir 
adamdt. En biiyiik 1ohreti, sara • 
ymda misafir kalan kimseleri agtrlamak 
hususundaki dikkat ve ihtimamiydi. Sa -
raymtn debdebesi ve ihti§amt dillere des
tan olan ve herkesi hayran buakan mih
race, bilhassa Avrupah misafirlerinin 
kaplan derisine kar~l olan zaflanm bil • 
digi ic;in, geceleri, ormana civar olan ka
§anesinin tarac;asmdan projektorler yak
hrarak, agaclar altmda bagh olan kap
lanlan misafirlerine vurdurur ve derile· 
rini onlara hediye ederdi. 

Alwar mihracesinin israft ve tebaas1 
hakkmdaki zulmli ise payanstzdi. Para
ya ihtiyact oldugu zaman, maiyetindeki 
mii~avirler, altmlann sakh bulundugu 
mahzenlere inerler, sepetlere, laztm oldu
~u miktarda para doldururlar ve mihra• 
ceye ·ga'tiin.i"i-Ierdi. Bu adam para sayma· 
nm ne oldugunu bilmezdi. Evlendigi za
man s1rtlna giydigi miicevherli elbiseye 25 
milyon frank vermi§tir. 

Bu delice masraflar hazineyi tiiketince, 
mihrace yeni bir vergi tarheder, vermiyen· 
leri dayak cezasma c;arpar, yahud hapse 
atardt. 

Londrada bulundugu suada, orada 
gordugu tarac;ah eski bir omnibi.isii satm 
ahp memleketine getirmi§. Buna iki beygir 
ko§mU§, kendisi arabact yerine oturup rna· 
iyetindeki mii§avirleri de ic;ine bindirerek 
dortnala ormana siirmii§tii. 0 gun, mii • 
§avirlerin gec;irdigi kala yerlere yuvarla ~ 

mp biraz berelenmekten ibaret kalmt§ ve 
mihrace, bic;arelerin bu halile epeyce alay 
etmi§ti. 

Bi.itiin bu haller neticesinde memleket· 
te s1k s1k c;1kan ihtilaller, bu ayaklanma 
hareketlerini bashrmak ic;in miitemadiyen 
asker gondermek mecburiyetinde kalan 
lngilizleri nihayet b1khrmi§ ve mihraceye 
iki senelik mecburi istirahat verilmi§ti. 

f§te §imdi Pariste bir kaza neticesinde 
vefat eden Alwar mihracesi boyle bit a· 
damdi. 

Bir arkada~Imtz evlendi 

Bursa muhabirimiz Musa Ata§ ve retikast 

Bursa muhabirimiz Musa Ata§m ni -
§anlandtgml yaztnt§tlk. Arkada~tmlzm 
diigiinii Bursa Ordu Evinde giizide bir 
davetli ki.itlesinin i~tirakile yaptlml§tir. 
Arkada§1m1za ve refikasma saadetler di
leriz. 

Almanya lspanyaya POrt 
tahtelbahir gOnderdi 

[Ba~tarat~ 1 inct sahtfede] 
takdir ettigini yazmaktad1r. 

Franatz: gazetelerinin verdiii 
maliimat 

Paris 2 (A.A.) - Gazeteler, AI -
meria bombard1manmm neticeleri etra -
fmda miitalealar yi.iriitmektedir. 

Figaro gazetesine Romadan bildirili -
yor: 

«italyan gemileri, ispanyol sulannda 
kalmak iizere emir almi§lardir. Bazt sa
lahiyettar mehafilde soylenildigine gore 
italyan gemileri, hiikumet<;i lspanyol li
manlarma dogru gitmekte g_lan ticaret ge
milerini kontrol errnekte ve harb ka~k • 
c;tltgma miimanaat eylemekte devam ede
ceklerdir. Bu kontrol goniilliili.igi.i, insa· 
m hem endi§eye di.i§iirmekte hem de bir 
taraftan memnun etmektedir.» 

Journal gazetesine Berlinden bildiri • 
liyor: . 

<<Gazetelerin yazdtklanndan vaz1h bu 
surette anla~tldtgma gore, burada, !span
yada Ustiinliik meselesinin iit; veya dort 
hafta i~inde halli ic;in Franko .ordusun~n 
kat'i ve nihai gayretine giivemlmekted1r. 
Bununla beraber Almanlar, bu gayrete 
biiyi.ik miktarda insan ve levazm~ g~n • 
dermek suretile yardtm etmek myetmde 
bulunduklanm inkar etmektedir. Diger 
taraftan kontrolu gayrimi.imkiin bazt §a· 
yialara gore, bugiinki.i Almanyamn en 
mlihim namlarmdan biri, pazar ak§~mt 
yap1lan kabine toplanhsm~a, «Valanstya 
haydudlan» mn pek az bu za~an zar • 
fmda i§lerinin bitirilmesi it;in b1rk~r; A~ : 
man alaymm ispanyaya ihrac edtlmesmt 
~iddetle taleb ettni§tir. F akat von N eu~ath, 
buna biitiin kuvvetile muhalefet etmt~ ve 
nihayet Hitleri de kendi tezine celbeyle • 
mi§tir.» . 

lspanya hadiseleri karflltnda 
ltalya _ 

Londra 2 (A.A.) - Reuter ajanst· 
nm istihbanna gore, diin Londrada sar • 
fedilmi§ clan diplomasi faaliyet!eri?in 
italyanm ademi miidahal~ ko~tte~me 
avdetini intac edecegi habert mevstmstz • 
dir. 

italya, harb gemilerinin bombardtma· 
~~ hakkkmda laytkt v;~hile t~mi.n~:. ahr 
almaz mezkur komite 1le mesat bnhgmde 
bulunmagt arzu etmektedir. 

Bu teminatm ne olacagmt tesbit ve 
yahud !talya hi.iktimetine bu teminatt 
iblag ic;in heniiz vakit bulunamamt§tlr. 
ltalyanm !spanya hi.ikumetinin bir beyan· 
name ne§retmesi ve asiler tarafmdan kon· 
trol edilmekte olan emniyet mmtakalan
nm tayin olunmast kabilinden bazt ~eyler 
teklif etmesi muhtemeldir. 

Pariste nikbinlik 
Paris 2 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

Deutschland ve Almeria hadiseleri dola
yisile beynelmilel vaziyetin diin ak~am 
bi.iyiik bir salah hastl ettigini beyan et· 
mektedirler. 

Bu mahfiller, yeni ihtilatlar ~1kacagm1 
zannetmekte ve F ransa, ingiltere hiiku· 
metlerinin Almanya ite ltalya tarahndan 
ileri siiriilen teminat meselesini bir an ev· 
vel halletmek istediklerini kaydetmekte • 
dirler. 

Bununla beraber bazi teknik gi.ic;liikler 
dolaytsile bu meselenin derhal halledile· 
miyecegi anla§Ilmaktadir. 

Filhakika emniyet mmtakalanmn tesi
si, bu mmtakalara trcaviiz edilmiyecegi 
hakkmda aleni ve resmi teminat verilme· 
sine baghd1r. 

Kontrolii temin eden filolar arasmda 
tesaniid temini meselesi de heniiz halledil· 
memi§tir. 

Moskovada ~iddetli nefriyat 
Moskova 2 (A.A.) - Almeria'ntn 

bombardimamndan bahseden lzvestiya 
gazetesi diyor ki: 

«Alman miidahalecileri, Milletler Ce
miyeti Konseyinin ac;tk §ehirlerin bom
bardiman edilmesini takbih eden karan· 
na derhal cevab vermi§lerdir. 

imkanmt verecektir. Onlar tecavi.iz aleyh-j Balsain' de bir dii§man tayyaresi dii· 
tarlanmn aralarmda anla§amtyacaklanm ~iiriilmii§tiir. 
hesab ederek onlann ihtilaflarma giiveni- lspanyol gemisini ltalyan 
yor. Sonra bunlann arasmda miitecavize tahtelbahri mi torpilledi? 
taviz yapilmast i~in te§ebbiislere girecek- Valansiya 2 (A.A.) - Ciuda de 
lerin de bulunacaklannt hesab ediyorlar. Barselona vapurunu battran denizaltt ge• 
Bu taviz taraftarlan fspanyol milletinin misinin halyan oldugu beyan edilmekte· 
ve onun hiirriyeti zaranna olarak mi.ite- dir. 
cavizi teskin ir;in var kuvvetlerile c;ah~1- lhtilalcilerin Madrid cephesinde 
yorlar, bir taarruzu 

Almeria'mn lbombardimani. Almanya Madrid 2 (A.A.) _ Lagranja'yt 
ve f talya tarafmdan yaptlmt§ btr r;tkt§ ha- muhasara etmekte olan asi k1t' alan tak~ 
reketidir. Bu ate§le tehlikeli bir oyun • viye edilerek §iddetli bir taarruza gee;~ 
dur ve kat't olarak Avrupa sulhunu teh· mi§ler ve hi.ikumet kuvvetlerini mevzileri· 
did eden bir harekettir.» ni degi§tirmege ve ge~ende i§gal etmi§ ol• 
Londrada Alman selarethane•i duklan mtlan terketmege mecbur etmi~~ 

oniinJe niimayi, lerdir. 

Londra 2 (A.A.) - lki bin ki§i bu General Miaja, matbuata beyanatta 
gece Almanya sefaretinin oniinde numa· bulunarak hi.ikumet kuvvetlerinin pazar· 
yi~ yapmt~lar ve Almeria'nm bombardt- tesi giinii Lagranja saraymm zemin ka • 
mamm tenkid eden bir karar sureti ver· 

ttm i~gal ve salt giinii tahliye etmi§ olduk· mi~lerdir. 
lanm soylemi~tir. Niimayi§c;ileri dagitmak i~in polis mii-

dahale etmege mecbur olmu§tur. Hiikumet kuvvetleri Balsain ~am or· 
manmda ilerlemege devam etmektedir• Porteki:zin notaa1 

Lizbon 2 (A.A.) - Resmi bir teb- lerAsilerin Oniversite mahallesine yap " 
lige gore Portekiz hiikumeti, Londra el-

ttklan bir taarruz, tardedilmi§tir. 
c;isi vasttasile Hariciye N ezaretine ve 
ademi miidahale komitesine aid bir nota Meaele Lahey Adalet Divanrna mi 

verilecek? gondererek kontrolu temin eden harb 
gemilerine yaptlacak taarruzlara kar§t Londra 2 (Hususi) - Milletler Ce
Almanya ve ltalya tarafmdan teminat miyeti nezdindeki ispanyol murahhas he· 
taleb edilmesini hakh buldugunu bildir • yeti son hadiselerin mes'uliyetini tesbit et~ 
mi§tir. mek iizere Deu~schland ZIThhst bombar· 

Notada Almanya ve ftalyanin kon • dtman i§inin Lahey Adalet Divam tara• 
trolu terketmeleri neticesinde lspanya sa· fmdan tetkikini istemi§tir. 
hillerinden bir ktsmmm a~1k kalmt§ oldu· Palma yeniden bombardrman 
gu zikredilmektedir. Portekiz kendi li • edi{di 
manlannda ecnebi mii§ahidlerine ve hu- Saint jean de Luz 2 (A.A.) - Ma-
dudlannda ingiliz mii~ahidlerine kar§t jorkadan bildi~iliyor: Hiiktimet tayyare· 
hattt hareketini tayin etmek hakktm mu• Jeri Palma §ehrini yeniden bombardtman 
hafaza etmektedir. etmi§lerdir. 20 olii ve yarah vard1r. Hava 

Tebligde, Portekiz sefirine ademi mii· to~ulart bu tayyarelerden birini yere 
dahale komitesinin 1imdiki ihtilaft §ayant dii§iinnii~tiir. 
memnuniyet bir ,ekilde halletmege muk- Jspanyaya. 4 Alman to.htelbahri 
tedir olmadtgl hakkmda Portekiz hiiku • hareket etti 
metince kanaat h~stl olunctya kadar komi· 
teyi terketmemesi hakkmda talimat ve • 
rildigi kaydedilmektedir. 

1/oltol/o 

/spanyada Jahili harb va:iyeti 
Salamanka 2 (A.A.) - Resmi teb· 

lig: 
Biscaye cephesi: F ena havalar askeri 

harekatt i§kal etmi§tir. Sierra Lemona'da 
dii§manm yaptlgt bir hi.icum tardedilmi~
tir. 

Avila cephesi: Guadarrama mintaka
smda Alto de Leon' da yaptlan iki dii~· 
man hiicumile Robledo de Chevla'ya ya· 
ptlan miiteaddid diioman hiicumlan, tar
dedilmi§tir. Dii§man, bet yiiz olii btrak· 
mt§hr. 

Aragon, Soria ve cenub cepheleri: 
Kayde §ayan bir~y yoktur. 

Emir 
[Ba§taraft 1 inci 

aahifede] 

bir deniz vasttast ve 
bir otomobil veri! • 
mi§tir. 

Emir AI tes Ah • 
dullah; ban a; mem
leketlerine T orosla 
donmeleri muhtemel 
oldugu gibi, deniz 
tarikile Y afaya git • 
meleri de ihtimal 
dahilinde bulundu
gunu beyan etti. 

Yaveri ve tercii • 
mam Ankarada kal· 
mt§hr, dogruca To
rosi a ~arki Erdi.ine 
gidecektir. 

Doktor Cemil pa
§a ile a§air tetrifat
c;m ~eyh Mehmed 
ve diger zevat Emi
rin refakatinde ls -

Abdullah 

Berlin 2 (Hususi)-Hiikumetin emrile 
U: 23, U: 24, U: 33 ve U: 105 nu· 
marah Alman tahtelbahirleri lspanya 
sulanna miiteveccihen hareket etmi§lerdir. 

Bursada bir ticaret sarayi 
yap1hyor 

Bursa (Hususi) - $ehrimizde ~ bii,5<"WI; 
bir ticaret odas1 ve ticaret sarap yap -
tmlacakt1r. Haziran sonunda in~aata 

ba§lanacakttr. Oda binas1; odanm malt 
olan lpek hanmda kurulacakttr. Mev • 
cud eski plan iizerinde tadilat yapllmt§· 
tlr. Bu yeni bina asrt ihtiyaclan kar~l· 
hyacak bir tipte olacak; koza ve zahi· 
re borsalar1 da bu bina i~inde buluna • 
cak; aynca daimi bir meclis salonile 
tiiccarlartmtzm ve fabrikacllarlmlztn 
toplanmalarma ve okumalarma mahsus 
birer salonu muhtevi olacakttr. 

istanbula geliyor 

1Ik. Alman tahrikatt tayyarelere ate§ 
edilmesile ba~lamt§ ve bu tayyareler de 
kendilerini miidafaaya mecbur kalmt§lar
dtr. Bu ilk tahrikattan sonra ac;tk bir mii· 
da}lale hareketi vukubulmu§tur. Almeri
a'mn bombard1mamnm konsey tam mesa
isini bitirdigi ve azamn da dagtldtgt bir 
mada vukubulmu§ olmast §ayam kayid- tanbula hareket et • Emir Abdullah, kabul etttDt arkada§tm~ Mekkt Said 

d h · <solda) Ue btr arada dir. Mutecavizler konseyin a a yem tiler. Ba§vekil tara- .. 
mesaisini bitirip dagildJgi hir anda tek- fmdan istasyonda £mire .t~kdim ~dil. ·1 Usti.in~ag da ayni trenle !stanhula hare· 
rar toplanmasmm teknik baktmdan giic; mi§ olan Istanbul Vahst Muh1ddm ket ett1. 
oldugunu ve binaenaleyh vakit kazana- -~.;;...iliiiiillii...iiiiiiiill••••lillll .... •••••••••••• 
bileceklerini dii§iinmii§lerdir. 

Diger taraftan Konseyin toplanmast 
yalmz teknik bir mesele degildir. Konsey 
azasmm ve bilhassa Fransa ve lngiltere
nin de arzusuna tabidir. 

Almanya ile 1talyamn ademi miidaha
le komitesinden c;ekildiklerine clair olan 

BABALARA TAVSiYE ••••• 
<;ocuklanmzm tatil giinlerinde bo~ kalmamalarm1 iste.1seniz 

Onlan BERliTZ MEKJEBiNE kaydettiriniz. 

ECNEB i BiR LiSAN OGRENiRLER 
deklarasiyonlan yalmz bir niimayi~ rna· Mekteb bUt Un yaz a~:1kt1r. 
hiyetinde degildir. Bu karar onlara §im· dd Istanbul • 373 lstiklal caddesi 
diye kadar gizliden gizliye yaphklanm ~~A•N•K•A•R•A•·•S•a•y•la•v•l•ar•c•a••es•i••••••••••••• .. 
arttk ac;tkc;a ve istedikleri gibi yapmak 
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ist. Borsas1 2/6/937 
PAR ALAR 

Sterlin 
Dolar 

, Frank 
· Liret 
• Belcika Fr. 
' Drahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin AvustuTva 
Mark 

; Zloti 
Pen e-o 

·Lev 
Dina~ 
Kron isvec 
Altm 
Ban knot 

Ahs 
621.-
123.-
110.-
120.-
80.-
22.-

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
51.-
30.-

1048.-
254.-

<;EKLER 

Satts 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
24.-
14.-
51.-
32.-

1050.-
255.-

AcihS Kapams 
Lonrda 625.50 626.-
New·York 0.7877 0.7865 
Paris 17.685 17.67 
Milano 14.9720 14.96 
Briiksel 4.6758 4.6720 

1 Atina 87.37 87.30 
. Cenevre 3.45 3.4475 

I 
Sofya 63.9488 63.8975 
Amsterd. 1.4330 1.4320 
Prae- 22.6150 22.5975 
Viyana 4.2062 4.2025 

· Madrid 13.7490 13.7380 
Berlin 1.9660 1.9644 
Varsova 4.1566 4.1534 
Budaueste 3.9810 3.9775 
Biikres 107.5940 108.5075 
Bel2Tad 34.5225 34.505 
Yokoham?. 2.7464 2.7443 
Moskova 24.04 24.06 
Stokholm 3.10 3.0982 . 

iSTIKRAZLAR 

Ac;ths 
, Tiirk borcu I Pesin 18.85 

• • IVadeli 19.-
• • ll Vadeli 18.85 

Ergani 95.-

TAHViLAT 

AnaClolu I Pe$in 

'-

• IVadeli 
• llPesin 
• OVadeli 
,. Miimessil 

• • VadeJi 

Ac;llts 
40.-
39.95 
40.-
39.95 

44.25 

KaTlants 
18.85 
19.20 
18.80 
95.-

Kal)&Dl$ 

40.-
39,95 
40.-
39,95 

Sat•hk ~o'k 
Goztepede istasyon ve tramvaya pek 

yakm bir mevkide emsalsiz bir t;it;ek ve 
meyva baht;esile yeni yeti§tirilrni§ bir 
baW,, elektrik, su, havagazi tesisatm1, 8 
oda, 2 salon, bir yemek salonu, zarif bir 
hamam1, mutfak, kiler ve sair mu~te
milatl havi miikemmel bir ko~k sat1hk
t1r. istiyenlerin Goztepede Tepegoz so
kak, 17 numaraya miiracaatleri. 

GONON BULMACASI 
1 ~ 5 4 !; 6 1 8 9 10 

a I I 

I I I I lli"j 
I I I I 1•1 

I I I I 1•1 I I 
4 I 1•1 I I I 1•1 I 
5 ,., ,., I I 1•1 I 
6 I I I 1•1 I I , I 1•1•1 I I I I• 
~ I I 1•1•1 I I 
~ , ., 

I I 1•1 I I I I 

1~11 J J•U LU t.tll 
Soldan saga: 
1 - ~egin bir ba9ka ismi. 2 - ism! miit

hi9. 3 - Hakikat olarak, franslZCa cadlm:.. 
4 - Yemek, sarho9un feryadl, gldalarmnz
dan birl. 5 - !ran dlllnde c iyb, nota. 6 -
Bir ~eyi bulmaya ~ah§mak, bir !(e~id pas
ta. 7 - Bir memleketln parasl, irad getlr· 
mek ic;in yapllan bina. 8 - Ziya, hakka ria
yet eden . 9 - Biiyiik!(e, temizlik i~lerine 
yar1yan blr toprak. 10 - is!m, bir sual ke
limesi. 

Yukar1dan a§aglya: 
1 - Kii~iik §ehirli. 2 - Ayni ism! ta§lyan 

lld ki§i, 18 yallma eri§ml~. 3 - Eskiden ya
ZI kurutmaya yar1yan kum, iyilik. 4 - Dl
ni merasim, garaz. 5 - Biiyii.k beygir. 6 • 
Blr klt'a, dagd~j. denizde hayvan vurma. 
7 - Blr toprak kab, blr renk. 8 - Klsa za
man, kiSmet. 9 - Omuza ortiilen ~ey. 10 -
Uyuma ve 1stirahat yeri, bo§ lak1rd!. 
Evvelki bulmacanm hallt!dilmi~ ~eklf 

1 2 a 4 5 l! 1 8 9 10 

Ecnebi Bir FAMiLYA 
!ki sene igin Mat;ka veya Ayas

pa§a cihetlerinde denize vasi man
zarah 4 veya 5 odah bo§ bir apar
tlman kiralamak istiyor. Taliblerin 
43898 No. ya telefon etmeleri. 

Di1 tabibi 

MEHMED RiFAT 
Paris Dariilfiinunundan mezun 

Ca ¥ aloglundan istanbul Belediyesi 
kars1sma nakletmistir. 

CUMHURiYET 

Szhhat ve Giizellik 
Saglam ve gi.izel 

Di$lerle 
Saglam ve giizel di,lerde 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Di,leriniz:e ~ok dikkat ediniz:. 
Bazan en iistad doktorlarm bile sebeb ve men· 
~eini bulamadtklan bir hastahgm, di~ ilt1habmdan 
ileri geldigi pek ~ok tecriibelerle anla~tlmt~trr. 

Giinde iki defa di§lerinizi fu~ahyarak ve daima 

RADYOLi 
kullanarak di~lerinizi koruyabilirsiniz. 

Tapu ve Kadastro Genel 
Miidiirliigiinden: 

1 - Umum Mildilrluk Fen Heyetleri iGin a§ag1da cins ve adedleri yaz1h 
152 aded ve 3172 lira muhammen bedelli alet ve levaz1m1 fenniye a<;1k ek -
siltme ile almacakbr. 

2 - Eksiltme 21/6/937 pazartesi gilnu saat iit;te Ankarada. Umum Mil -
diirllik Zat ifileri ve Levaz1m Mildurlilgiinde toplanan Komisyonda yap1la· 
cakhr. 

3 - Sartnamesi Umum Mildilrliik Zat i~leri ve Levaz1m Miidiirliigiin • 
den ve istanbulda Grup Tapu Sicil Miidiirliigiinden almabilir. 

istekliler 2490 say1h kanunun iki ve ii<;iindi maddelerinde yaz1h belge -
ler ve muhammcn bcdelin yiizde yedi but;uk teminah muvakkate makbuzu 
veya banka kefalet mektublarile birlikte miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

c1417• (3153) 
«Bes bin kiisur liraya gi:ire» 

A d e d Aded Liradan Lira 
Sanih Takeometresi ch 4 600 
Prizma 4 20 
Balastro 13 5 
Triliny 20 2 
G. Koradi Planimetre 3 35 
Koordinatograf 1 100 
Seffaf minkale gradh 12 5 
Verniyeli minkale " 2 50 
Celik ~erit 7 20 
Jalon Avrupa 20 2,10 

" sehpas1 20 1 
Mika g6nye 60 hk 12 1 

" " 45 " 12 1 
ch Mubayaas1 mali kay1dlar dolay1sile imkan dahilinde bulunmad1g1 tak -

dirde «Otto Foneh 
c • Verilecek ta.kaometrelerin kendi miralan behcr takeomctrc i~;in iki er 

tan e. 

ikttsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 i~incite~rin 1330 tarihli kanun hukumlerine tevfikan Tiirkiyede i§ yap-

T U Z L A maga izinli bulunan ecnebi 1;irketlerinden (Nestle and Anglo- Suis Kon
densed Milk Ko. Limited) ~irketi bu kere miiracaatle ;;irketin Tiirkiye umu-

[ i ~ M E L E R i mi vekili bulunan Francis Rais'e zamimeten Eustrate Konstantinides ve 
Nisim Farhi'yi vekil nasb ve tayin etmi§tir, 

13 H A Z iRAN D~A:-A:.:q~l L~l ~Y~O~R~==:.-~K~e~yf~iy.:et~k:an:u:ni~h:uk~u:m:ler:e~uilygu~n_:go:·ru~·Im:u~·i?~o~lm:ak~Ia:.:na~n~o~lu:nu~r._. 

Dr. Suphi !?enses 1 b I G • .. b d ·11 K • d 1 idrar yollan hastallklan mutehaSSISI s t a n u a y r I m u a I e r 0 m I s y 0 n u n a n : 
Beyoglu Yllchz sinemas1 kar§lSl 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parasJZ 

Tel: 43924 • 

PARiSE SEYAHAT • 
1 inci seyahat 18 haziranda 

LOYD EKSPRES vapurile ve 
Brendizi - Roma - Milan tarikile 

1 inci mevki 225 lira 
2 nci mevki 175 lira 
3 iincii spesial • ikinci ~imendifer 
135 lira 

Bu fiatlarda pasaport, vizeler ve gi-
" dip gelmek bileti dahildir. 
NAK, Seyahat Acentahg1 

Galata R1hhm cad. Tel. 4 3126. 

- SALACAK 
KIZ - K ULESi PLAJI 

ve KAZiNOSU 
Pazar giinU a~ahyor 

Saat 16 dan 24 e 
kadar caz 

Fenni sUnnet~l 

Emin fidan 
Be§ikta§ 

Erip aparhman 
Tel. kabine 44395 

ev 40E21 

Tayyare 
Vapur 

Tren 
tutmalari, ba~ donmeleri, aglamalar, 

s1kmh hisleri, nefes daralmalan 
ve bay1lmalar 

KARDOL 
ile ge~er. 

D. No. Semti ve mahallesi Sokagt Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 
muhammen K. 

1226 Bogazi~i Y enikoy Koyba§l ve 
Kiremit«;i 

Y: 2-262 Ah§ab hanenin Yz his. 750 Ac;1k 
arthrma 

1440 Edirnekapi Hacimuhiddin E: Kiirk~ii E: 13 22 metro arsa 11 0 » 
Y: Abac1arahg1 y: 11 

1446 Bebek Y enlmahalle Y: Bebekbagl E: 12 Y: 14 Ah~ab hanenin 2/7 his. 150 » 
2225 Aksaray Kemalpa§a E: Hanarkas1 

Y: Fethibey 
E: I • 3 

Y: 1-1/1· 
3/2 

Altmda diikkan ve fum 1740 Kapal1 
olan hanenin 102/320 his. zarf 

2752 

3121 
4532 

5152 

5782 

6472 

8052 

Ye§ilkoy Umraniye 

caddesi 

E: Karakol 
Y: Mekteb 

Biiyiikdere K1lci 

Bak1rkoy Kartaltepe !ncirliarazisi 
mevkii 

Kuzguncuk E: Hac1kaymak 
Y: Mente~ 

Beyoglu F erikoy klSlm iki Ciftecevizler 
cad. 

Bogazic;i Yenimahalle Pazarba~l 
caddesi 

Kurtulu§ E: Fmn 
Y: T1rmlk 

E: 7 1 04.50 metro arsanin 
Yz his. 

E: ve Y: 1 Ah§ab hanenin Yz his. 

E: 3-4-5 689 metro miifrez arsa 
harita: 298 

E: 16 113 metro arsa 
Y: 47 

E: 90/9 547 metro arsa 
Y: 56 

E: 128-130-1 Altmda diikkam olan 
Y: 17-17/1· apartlman 

17/3-19 
E: ve Y: 14 Ah§ab hanenin 4/7 his. 

100 Ac;1k 
arthrma 

220 » 

150 » 

120 » 

1100 Kapab 
zarf 

2800 » 

1300 » 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle satJ§a c;Ikanlmi§tlr, ihaleleri 14/6/93 7 tarihine dii§en pa
zartesi giinii saat 14 tedir. Satl§ miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 

Bak1rkoy Malmiidiirliigiinden: 
Mevkii 

Halkah ve ikitel
li koyleri huc:l,t1d-
1an ittisalinde 

• 

Nev'i 
Mene~e t;iftligi 
Gayulan. 

" 

• 

Hududu 
Yar1m Burgaz yolunda ~arkan 

Menek~e ~;iftli~i tarlas1, ~arben 
Kordere, &imalen Giftlik bahc;;esi 
cenuben Halkah hududu ile mah-
dud. 
Istanbul yolunda ~arkan Halkah 
yolu, cenuben istanbul yolu ile 
mahdud. 
Sarkan yo!, garben Kordere, ~ima· 
len Menek~e Giftligi tarlas1, cenu • 
ben Menek~e Giftligi Gay1rile mah-
dud. 

Muhammen 
Kilo 

35000 

13000 

5000 

J:?oniim 

120 

45 

40 

Muhammen 
bed eli 

175 lira 

65 " 

25 " 

Hazinei Maliyeye aid olup yukanda hudud ve evsafile miktan ve muhammen kilosile muhammen bedeli yaz1h 
v: ~enek~e Giftligi Gay1r1 denmekle maruf Gay1rlarm otlan 29/5/937 tarihinden itibaren ve arttlrma eksiltme kanunu 
hukumleri dairesinde on be!i gun miiddetle a~;1k arthrm1ya konulmu~tur. 

Bedeli ihale pe~inen istifa edilm""k iizere taliblerin 12/6/937 tarihine musadif cumartesi gunu saat (10) da 
m~h.a:nmen bedelinin yiizde yedi but;uk depozitosile Bak1rkoy Malmiidurlugunde miite~ekkil Komisyona milracaat
len xlan olunur. (3151) 

3 Haziran 1937 

T0RKiYE VAG VE MAMULATI SANAYii LiMiTED SiRKETi 

Afi&glda yaz1h emt1ay1 imal eder ve satar: 

Y emek yaglar1 
Rafine zeytin yag1 
Susam ya~ 
Pamuk yag1 
ve diger salata yag'lan 

Sade yaglar1 
KOKOZiN 
TURYAG 
MARGARiN 

Bezir yaglar1 
ingiliz kaynami!i ac;1k 
fngiliz kaynami!i koyu 
Tiirk c;ift kaynami!i 

I 

Zeytin yagdan yapilmt!i, 
MARSiLYA, DEVE, HALEY, 
ARAB ve diger cinsler 

Tuvalet sabunlar1 
TURAN banyo sabunu 
ROZMARi- FATMA- VERDA 
Gliserin 
ve ilach sabunlan 

T Ira! sabunlar1 
Tua~ kremi 
Tnas sabunu 
Trras tozu ---
Di! macunu 
PERLODENT 

Tuvalet esanslart 
Krem BARONiA 
Turyagt ~ampuam 
Tuvalet yag1 
Sac; fiksatifi ----
Temizleme tozu 

TURSiL c;amaf?u tozu E C E 

W.:erkezi idaresi: Istanbul, Sirkeci Nur Han No. 3-14 

• 

KadtkOy Vakdlar DirektOrliigii ii8nlan -~ 
K1ymeti 
L. K. 
851 87 

Teminatl 
L. K. 
64 00 Kad1koyiinde Osmanaga mahallesinde eski Bekgi 

yeni Kag1dG1 sokagmda eski 19 yeni 17 say1h evin 
tamam1. 

Yukanda mevki ve cinsi yaz1h vak1f evin arthrmas1 on giin uzahlmi§hr. 
ihalesi 10/6/9a7 per~embe giinii saat 15 tedir. isteklilerin Kad1koy Valuflar 
Mlidiirliigiine miiracaatleri. (3143) 

K1ymeti 
L. K. 
220 52 

84 63 

Teminah 
L. K. 
16 54 

-
Uskuc'tarda Yenimahallede Miroglu sokagmda eski 
~6 yeni 114 say1h evin tamam1. 

6 35 Uskiidarda Arakiyeci H. Mehmed mahallesinde Ala· 
caminare sokagmda eski yeni 2 say1h arsanm tamam1. 

Yukanda mev~i ve cinsleri yaZlh vakil yerler pazarhkla satllacagmdan 
isteklilerin bir ay iGinde Kad1koy Vaklflar Miidiirliigiine miiracaatleri. (3144) 

Vekaleti Sthhat ve i~timai Muavenet 

istanbul Emraz1 Akliye 
Asabiye 

ve 
Hastanesi 

Poliklinik Giin ve Saatleri 
HASTALIKLAR 

Sinir, Ak1l Hastahklan 
Dahili ,. 
Cerrahi " 
Di~ ,. 
Sinir, Ak1l Hastahklan 
Fizikoterapi 
Dahili " 
Cerrahl " 
Kulak, Bogaz, Burun • 
Goz " 
Dis " 
Sinir, Ak1l Hastahklan 
Dahili " 
Cerrahi ,. 
Goz ,. 
Rontgen muayenesi 
Di~ " 
Sinir, Ak1l Hastahklan 
Fizikoterapi 
Dahili ,. 
Cerrahi " 
Di~ ,. 
Sinir, Ak1l Hastahklan 
Dahili ,. 
Cerrahi ,. 
Kulak, Bogaz, Burun • 
Sinir, Alul Hastahklan 
Fizikoterapi 
Dahili " 
Cerrahi " 
Kulak, Bogaz, Burun " 
Goz " 
Di~ ,. 

Saat 

11-14 

11- 14 

11-14 

11-14 

11-14 

11-13 

c 



3 Haziran 193? 

BU KOLAY VE CABUK 
TEDBiR SA YESINDE 

CAZiB BiR GuZELLiKETE 
OLAN 

BU TENi 
temin edebilir 

ve dostlannm 
hayrette 

bnakabilirsiniz. 

Erkekler, yagh, ~irkin bir 
burundan, parhyan bir did
den ve a~Ik mesamelerden si• 
zan yagh maddelerden ~eki
nirler. Bu yagh maddeler, pud-

ntza kart{larak kii(,:iik ve sert 
taneler te,kil ile meeameleri 
tahri~ edip ve daha fazla a~•l
malarma sebeb olur. Bunun 
icin hemen yeni ve su ge~mez 
T okalon pudrasm1 kullamniz. 
Bu pudradan kullammz. Bu 
pudradan parmak uc;:larmaza 
biraz ahmz, ve bir su bardagl· 
na batmmz. Goreceksiniz ki 
pudra ve parmak uc;:larmiZ 
ISlanmamistlr. Bu yeni Toka
lon pudr~smm terkibinde 
krem kopiigii vardu. Yagmur
lu havalarda, deniz banyola • 
rmda veya s1cak bir salonda 
dans ederek terlediginizde 
kat'iyyen sabit kahr. $ayam 
hayret yeni renkleri, tene ca· 
zip bir giizellik verir. Erkek
ler, boyle yeni tenleri ~Ilgm
ca severler. Cilde o derece nii· 
fuz eder ki, gorenler pudra 
kulland•gm•zm farkma bile 
varmazlar. Bu yeni pudramn 
yeni renkleri biiyiik mali feda
karhklara mal oldugu halde 
pudranm fiyati arhnlma· 
mi{Ihr. 

CUMHURiYET 

T-mayil kulla.~iill{ 
Teslrsiz taklit mayilerle sinekleri 

' eQiendirmeyiniz 
FLIT, baton ha~arat oldOrucO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktad1r ... Bu 

• 
sabit olmustur Flit'in formula hicbir vakit taklit edil-~~~ 
memis.tir. FUT, kendisinden beklenen iki ~art1 mOkem
melen' -ifa eder. lnsana zarar vermez, fa kat hasarat1 
kat'iyyen oldurOr. ~Opheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit ald1gm1za emln olmak icin: siyah ku

sakh ve asker resimli sar1 tenekeye dikkat ediniz. . 
Yartklara ve koselere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur.\ 

Fen Memuru Aran1yor 
Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Belediyemizin ar;tk olan 80 ila 100 lira ucretli fen memurluguna istekli 
olanlarm muracaatleri ilan olunur. 

Taliblerin diplomasm1 hamil ve ~ehir plamm tatbike muktedir bulun -
malan i$artbr. 

Makine, elektrik, su ii$lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaatta ev-
raki miisbitenin eklenmesi laztmdtr. (3100) 

-~--------1 inhisarlar Umnm Miidii.-liiOi.inden· 

I - 50C aded bo~ iizum kiifesi 45 - 50 kiloluk ve kan~thkh iki kulplu 
pazarhkla satm almacakbr. 

II - Pazarhk 11/VI/937 tarihine rashyan cuma giinu saat 16 da Kaba. 
ta§ta Leva~Im ve Muabyaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlac~khr. 

III - Isteklilerin pazarhk ir;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yed1 bu. 
c;uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3010) -I - Yavi$an tuzlas1 dekovil hatb ve vagonetleri ir;in ~artnamesi muci -
bince (1500) lira muhammen bedelli (10) kalem yedek malzeme pazarhkla 
satm almacakhr. 

II - Pazarhk 4/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba • 
ta;~ta Levaz1m ve mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

III - Sartnameler parasiZ olarak hergiin sozu ger;en ~ubeden almabilir. 
Pazarhga girebilmek ir;in taliblerin biitiin malzemenin mufassal resim -

lerini pazarhk giinunden ur; gun evvel Tuz Fen Subesine vermeleri ve tek
liflerinin kabul olunduguna dair vesika almalar1 laz1md1r. 

IV - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve sa,atte % 7,5 giiven-
me parasile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2839) 

Ankara Yiiksek 
Enstitiisii 

Ziraat 
Rektorliigiinden: 

I, Giizellik re~etesi 

Bayan, doktorundan bir 
"GuzeiJik re~etesi ,. istemi§ti. 
Doktor, ot.a §U k1sa re~eteyi 
yazda: 

- KREM VENUS! ••• 

Ke§an asliye hukuk mahkemesinden: 
Ke§amn Mercan koyunden Huseyin 

klZl Cevriyenin kocas1 Ke§anm Yeni -
cami mahallesinden Receb oglu ismail 
hakkmda ikame eyledigi ihtar davas1 ii
zerine yaztlan davetiyeye verilen me§· 

1 - Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisunun 585 talebesile 140 mi.istahde- ruhatta muddeaaleyhin ikametgah1 mec;
minin haziran 937 iptidasmdan may1s 938 sonuna kadar bir senelik sabah, hul gosterilmesindenna§i miiddeinin 
ogle ve ak~am yemekleri kapah zad usulile eksiltmiye konulmu~tur. talebile tebligatl kanuniyenin ilanen -ic-

2 - 5 haziran 937 tarihine rashyan cumartesi gunu saat 11 de ihalesi rasma karar verilmi§ oldugundan miid
yapilacaktir. 

3 - Talebenin beheri i<;in 50 ve miistahdeminin beheri ic;;in 30 kuru§ deaalsyhin 25/6/937 cuma giinii saat 
giinluk iasP bedeli tahmin edilmi~tir. 14 te bizzat mahkemeye gelmesi veya 

-l - Muvakkat teminat tutan olan 6666 lirahk banka mektubu veya tarafmdan bamusaddak bir vekil gon -
vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarmm ihaleden bir saat evve- dermesi ve aksi takdirde hakkmda mu· 
line kadar Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha- amelei gtyabiyenin icra k1lmacag1 ve 
z1r bulunmalan. yeniden tanzim ktlman davetiye vara -

5 - Fazla izahat ve paras1z ~artnamesini almak istiyenlerin Yiiksek kasmm mahkeme divanhanesine talik 

~E·n·s-ti.tu··· .IDjilla ~.·r·e.iMiiiiiiiilid;;iiii.r liiuii· lliliiiinaelli!miiuil· rilaica~ailt111leilr•i•i•l a81n-o!lllunn
11

u11r3 
... -~c·1•2•81!0 ·--ti(2.8119116) edildigi ilan olunur. (3311 0) 

I Bevoulu n• I •• , .• ""'•• ~ .... ,.,. ,.~ ... -~,..,1 
;.••••••••••••••••••••••••••••••- Harbiye caddesi Sipahi Ocagr 
Muhammen degeri kar§ISmda GESAR aparhmanmm 

Lira K. b' · o 
148 40 Bogazic;inde Boyactki:iyunde ikinci sokagmda eski 2 yeni 4 - 6 mnci kati kirahkttr. n iki odasi, 

numarah ahsab 3 oda harab hanenin tamam1. kalorifer, steak ve soguk su tesi-
Ortakoyde Pi$mis.oglu sokagmda eski 40 yeni 70 numarah sati, asri konfor, banyo, telefon ve 408 00 
ahsab 3 oda ve bahr;eli hanenin tamam1. hususi biiyiik bahc;esi v1:1rdtr. Ta -

171 38 Huseyinaga mahallesinin (!aylak sokagmda eski 96 yeni 94 liblerin Galata Tiinel caddesi 48 
numarah arsanm 172 metro 50 santim arsanm tamam1. numarada Mihran Gesarogullan 

Yukanda yaz1h gayrimenkullerin miilkiyetleri pesin para ile ?/6/93_7 ta· Ticarethanesine miiracaatleri. 
rihinden itibaren 15 giin mudeetle a<;Ik arttirmlya <;Ikanlmtshr. Ihalesl 17/ Telefon: 40308·---~· 
6/937 per~embt JZiinii Komisyonda yapilacaktJr. yiizde yedi bur;uk pey pa-
ralarile Beyoglu Vaklflar Mudiirliiitiinde Mahlulat kalemine gelmeleri. (3148) 

Hava Kurumu 

BOY OK PiY ANGOSU 
2 nci ke~ide 11 Haziran 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 0 . 0 0 0 liradw ... 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 Iirahk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vard1r ... 
A:vr1ca: (3.000) liradan ba~liyarak (20) liraya kadar buyiik ve ki.i

<;i.ik bircok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan isti
fade e:mek icin bir bilet almaktan <;ekinmeyiniz ... 

Tosya 
A~1k Eksiltme ilan1 

Beledjyesinden: 
1 - Ek~iltmiye konulan i~, Tosya kasabasmda yeniden yaptlmakta olan 

yirmi yatakh hastanenin ke1?if ve proiesindeki ikinci k1smmm in~aatl
na aiddir. Bu ktsmm ke~if bedeli c9508. lira •85• kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid $artname ve evrak ~unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - N:af1a isleri genel 1?artnamesi, 
D - Fenni ~artname, 
E - Hususi sartname, 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat ceiveli, metraj cetveli, 
G- Proje. 
!stekliler bu evrak1 Tos:va Be!ediyesinde ~ti:irebilirler. 

3 - Eksntme 29 may1s 1937 den 17 haziran 1937 tarihincl.e per~embe gunu 
saat 14. te Tosya Beledive Dairesinde Belediye Enciimeninde ar;tk ek -
siltme usulile yamlacaktlr. 

4 _ Eksiltmiye girebilmek ir;in isteklileAn 713 lira 17 kuru~ muvakkat te· 
minat vermesi ve miiteahhidin bu i~i yapabilecegine dair Nafta Ve -
kaletinden almm1s ehlivet vesikas1 ibraz etmesi laz1md1r. 

KANZUK 
SAC BOYALARI 

JUANTiN 

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

nmrni§ yegane sthhi sa~ 
boyalandtr. 

isteklilerin mezkG.r giinde Belediye Enciimeninde haz1r bulunmalan 
ilan olunur. (3146) 

Zayi- istanbul Kambiyo Borsasm- __ _::=.:....:..:_ ________________________ _ 
dan ald1g1m 905 - 127 numarah 19/1/937 
\le 6/3/1937 tarihli iki ktta para ihrac 
\lesikasml kaybettim. Yenisini alaca -
gnndan eskisinin hukmu yoktur. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - iSTANBUL ................... 

Kastm o~lu ;iiikrii 

Bursa Uray1ndan: 
937 mali y1h ir;in tasdik edilen Urayt:ntz biitt;esinde 250 lira ayhk ucretli 

Ba~miihendislik yeri ar;tkhr. .. 
Miihendis mektebinden diplomah ve yai$1 55 ten yukan olmamak uzere 

mesleginde tecriibeli isteklilerin Ba§kanhga miiracae~tleri ilan olunur. (3098) 

Salnt:J ve IJa$mun.arriN; Yunua Nadr 
Umumt neq11yat1 tdare eaen Yaz1 l§Len 

Mildflril: Hikmet Miinil 

CUmh.unun matbaa~t 

9 

I Devlet Demiryollar1 i,lalme Umum Miidiirligiind:J 
Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuru~ olan 10,000 tabaka klamac;o kag1d1, 

250,000 tabaka ikinci hamur beyaz kag1d, 460,000 tabaka muhtelif renkte ikin
ci hamur kathd, 200,000 tabaka duruk kag1d, 15,000 tabaka gazete kag1d1, 
20,JOO aded renkli karton 10/6/1937 per~embe giinu saat 15 te Haydarpa~a 
gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarf usulile satm ali -
nacaktlr. 

Bu i~e gjrmek istiyenlerin 1088 lira 19 kuru!lluk muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun 3297 numarah 
nushasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde ahnm1~ vesika ve tek
liflerini ayni gun saat 14 (on di:irde) kadar Komisyon Reisligine vermeleri 
laztmdtr. Bu i~e aid ~artname ve mukavele projeleri parasiZ olarak Komis • 
yondan dagttilmaktadir. (2867) -Muhammen bedeli c15620• lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bag teli 16/ 
6/1937 r;ar~amba giinu saat 15,30 da kapah zarf usulile Anka11ada idare bina
smc.l.a satm ahnacakbr . 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1171,50) lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan Resmi gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah niis -
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif • 
lerini ayni giin saat 14,30 a kada,r Komisyon Reisligine vermeleri laZimdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpa~a-
da Teselliim ve Sevk $efliginden dagthlmaktadtr. (3034) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari 
isletme Umum MiidiirliiO.iinden: ' ..., 
6/6/937 tarihinden 16/8/937 tarihine kadar Haydarpa~a - Adapazar ve 

izmit - Adapazar arasmda pazar giinleri ir;in gezinti trenleri sefere konul -
mui$tur. Haydarpa<tadan saat c7,10· dave Adapazardan saat d7.00· de hareket 
eden trenler yalmz iir;iincii mevki arabalardan keza Haydarpa~ac.l.an saat 
c8,35• te Adapazardan da saat c15,38· de hareket eden trenler birinci, ikinci 
mevki arabalardan teskil edilecektir. Gezinti trenlerinin baz1 istasyonlara 
van!? ve kalkl1? saatleri a~ag1ya dercedilmi~tir. Muhterem halka ilan 
olunur. (3125) 

istasyonlar 1 inci tren 2 nci tren 
Vans Kalk1s Vans KaJkls 

Haydarpai$a 
1zmit 

7,10 8,35 
10.08 Durmaz 

Sapanca 
Adapazar 

10.02 
11,01 
11.44 

11,06 11,48 11,58 

Adapazar 
Sapanca 
izmit 
Havdarpasa 

izmit 
Sapanca 
Adapazar 

Adapazar 
Saoanca 
izmit 

NAZARI DiKKATE: 

15,38 
16,12 16,18 

Durmaz 
19,40 

8,34 
9,24 9,26 

10.00 

18,27 
19,26 

17,50 
18,37 

12,35 

17.35 
18,36 
21,35 

17.00 
17,43 
18,40 

Haydarpa!?adan saat c8,35• ve Adapazarmdan saat c15,30• da hareket 
eden 1056 ve 1057 numarah birinci, ikinci mevki arabalar1 hamil trenimiz gi
di~ ve donu~te 1zmitte tevakkuf etmez. (3125) 

Deposu : A. E M i R Z E 
Istanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han. 

S1hhat Ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Merkez Hifztssthha Miiessesesi 
Miidiiriyetinden: 

1 - Eks;ltmiye konulan ii$: Toprak altmda komiir deposu ve memurin 
aparbmam etrafma beton yollar1. 

Bina ve tesisatmm tahmini ke~;if bedeli 15554 lirad1r. 
2 - Bu i1?e aid s.artname ve evrak $Unlardin 
A- Eksiltme 1?artnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ve hususi ~artname. 
D - Ke~if cetveli. 
E - 2 aded plan. 
!stekliler bu ~artname ve evrakl 0,78 lira mukabilinde Merkez HifziS -

s1hha Miiessesesi Muhasebesinden ve istanbul Limam S. S. Merkezi Levazrm 
Mudiirlii,ll;iinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/6/937 tarihinde cumartesl gunu saat 11 de Muessesede 
yaptlacakt!r. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1166 lira 55 kurus muvak -

kat teminat vermesi, bundan ba~ka a1?agtdaki vesikalar1 haiz olup gi:istermesi 
laz1md•r: 

6 - Ek~iltmive en az bir par~ada 15,000 liral~k bina iJ?.saatl yapm~ 
olduguna dair Naf1a Miidiirliiklerinden vesika alrni§ olanlar ve Ticaret Oda
sma kayidli bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektublan yukartda iir;iincii maddede yazth saatten bir sa
at evveline kadar daireye getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
buz mukabilinde verilecektir. D1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmli$ ol
masi laztmdn. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. cl226· (2729) 

Miinakasa ilan1 

Uyu,turucu Maddeler inhisar1ndan: 
Numunesi ver;hile idaremizin bir senelik ihtiyacma tckabiil eden mik • 

tarda ir;i tenekeli tahta ihrac sandiitl imali ar;tk eksiltmiye konulmu$tur. 
Eksiltme •haziramn yedinci pazartesi giinii saat on be1?te tdaremizin Li· 

man hamndaki Kontrol Subesinde yapt1acakhr. 
istekliler $artnameyi gi:irmek ve fazla tafsilat almak i~in hergiin ogle • 

den evvel Kontrol ~ubemize miiracaat edebillrler. «11M) 



10 CUMHURiYET 

• 

'SANIYEDE BUZ QIKAR 
Mit. TERTIBA Tl 

Yalmz 
FRIGIDAIRE 

dolaplannda bu
lunan bu har~k~
l ad e sistemlnln 
nast\ c;ahl?t•g.n• 
gormege gehn1z. 

Hayran 
kalacak.s•n•z I 

BtlTUN SA TIE ~UBELERiNDE 
Adana- Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan- Kerameddin Barut 

Bursa- Marko Herman 
Diyarbekir- Misbah Miinib Uras karde§ler 
Eski§ehir - Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 

Antalya - Ahmed ~vki Zaman ve ~51 
Bahkesir - Hiiseyin ,Sahlan 

Li 
Ba, ve di• agrt
larl, Grip, nezle 
ve bobrek agr•· 

izmit - Zihni Kaman ve ~eriki 
Kayseri - Zeki Saatman 
Konya -Ali Ulvi Eranda~ 
Mersin - Cankaya §irketi 

MiDENiZE 
dikkat ve !Yl HAZIM ediniz. 
<;abuk, iy.i ~ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa icrki icrenler mi. 
delerini tahri§ ederler. Ve EK~!
L!K, HAZIMSIZLIK, agtrhk ve 
ba§ donmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

~~ ·' HAZI~A~~~~~R~i1D~i~:~:~~K ve 
) !NK1BAZI defeder. Bugiinden bir 1 §i~e MAZON ahruz. Hi~bir miima· 

sil miistahzarla klyas kabul etmez 
Biitiin ~ekti
gim 1st1rab lar1n1 derhal 

keser. 

M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markasana dikkat. 

SEFALiN 
almamam yii· 

ziindendir. 

Babkesir Belediye Reisliginden: 

1 lik ve 12 lik ambalajlanni her eczaneden isteyiniz. 

Belediyemizin Fen memurlugu miinhaldir. 84 lira tahsisatla bir fen me
muru almacaktrr. Nafta Fen mektebinden mezun veya Nafta Vekaletinin fen 
mernuru ehliyetini ve kanuni memurluk evsafmt haiz olan isteklilerin Be
lediyemize miiracaat etmeleri ve ehliyet vesaikinin gonderilmesi ilan olunur. 

(2956) 

inhisarlar 
500 ton 

Umum Miidiirliigiinden: 
Cavdar Sao1 isteniyor 

Pa§abahcre fabrikamtz ihtiyac1 i~in §artnamesindeki vastflara gore iiOO ton 
<;avdar sap1 satm almacaktlr. 

I - Saplarm te~rinievvel iptidasmdan ba§lamak iizere azarni dart ay 
zarfmda fabrikaya teslimi me~ruttur. 

II - Talib ol~nlarm yiizde on be~ teminat ak<;esile beraber ve 7 hazi
ran 937 tarihine kadar !nhisarlar Umum Miidiirli.igiinde Miiskirat Muame
lat $ubesine miiracaatle teklif mektublanm vermeleri. (3131) 

•r•--• Yeni Tiirkiyede oturmak bahtiyarbgxna eren ---•,a 
BAYANLAR 

Evlerinizi yi.iksek zevkinize gore sUslemelisiniz. 
Bunun i~in ; 

E. i. Du Pont de Nemours et Cle. 
de Newburgh, N.Y. mamuiAta 

~ok zarif 
PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara - Anafartalar caddesi Kmac1 Ham altmda Bekir Ha

mamcJ maga2asmda sablan perdeliklerle beraber Do Pont ma
mulab sofra bezlerini de gormelisiniz. 

Du Pont Fabrikasmm yaptJg1 mallar ~ok dayantkh ve tamamile y1kanabilir 
Benzerlerinden sakmmtz ve markasiDJ 1srarla isteyiniz. 

Du Pont mamulab lstanbulda a~ag1da yazd1 magazalarda sabhyor. 
Etablisman Orozdi-Bak Istanbul Lazaro Franko Mabdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu ., A.D. Zabaryadis , 
Hasan Alanya , Galata Mefruljat Pazan Galata 
Dilber KardelJler Miiesseaah , ve 

AR,iMiDiS Miiessesesi Bevotlu lstiklal eaddesi No. 30 

izmir Belediyesinden: 
Baymdtrhk sahasmda $iikriikaya bulvarmm Montro meydanile ~u 

meydanla Gazi bulvan arasmc..aki k1smmm parke ve kesme ta~?la d6~?enmesi 
i~i 15/6/937 sah giinii saat 16 da kapah zarfla eksiltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli ke~£: yirmi iki bin alh yiiz iki liradtr. 

I~in bedelinin yedi bin alti yiiz iki lirasx nakten ve miitebaki on be~ bin 
liras1 Baymdtrhk sahasmda artttrmtya C:Ikanlacak arsalarla odenecektir. 
Ke~if, ~artname ve plam yiiz on iic: kuru~? mukabilinde Ba~?miihendislikten 
sahhr. Ta~?radan istiyenler, ke~if, &artname ve plan iicretile birlikte posta 
iicreti pe§inen gi:indermelidirler. i~tirak ic:in bin alti yiiz doksan be§ lira on 
be~ kuru~luk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile 
birlikte 2490 sayth kanunun tarifi dairesind.e hazxrlanmi& teklifler ihale gii
nii olan 15;6/937 giinii saat on be~e kadar Enciimen Reisligine verilir. 

cl687• (3114) 

3 Haziran 1937 

Hakiki bir ., FRIGIDAIRE" ~e malik 

oldugunuz zaman, size 5 SENELIK 
RES M f BiR . TEMINAT SEHAOE. TNAMESI 

verilir. Bu sehadetname, kabiliyeti ve 

seliihiyeti memleketimiz piyasasmda 

malum ve rubuars1l1k teerube sahibi 

olan bir muessese taraf1ndan imza 
edilmi1;tir. GENERAL MOTORS' un 

mamulate olan FRIGIOAI~E soguk 

hava dolabe ile verilen teminat, 

bozulan aksam1n tamirini degil, 

sogutmaya tevlit eden cihazan 

H E Y E T I U M U MiY E S I N I N 
DEGISTIRILMESINI 
TEKEFFOL EOER. 
Soguk hava dolaba aler· 

ken, bunun gibi keymetli 

bir teminat is t e m e g i 
u n u t m a y 1 n a z. 

iSTANBUL 

Samsun- B. Alba!;~. ve oglu 
Tokad- B. Albala ve o-1 - Cemal Koval• 
T rabzon - Harunlar miiessesesi 
Zonguldak - Ali RJZa fnce Alemdar oglu 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken 1stnab ~ekilir mi? 

B ·A~, Di~ 
agrdar• 

ve U§Utmekten mUtevellid bUtiin 
agn SIZI, sancdarla nezleye, 

romatizmaya kar§I : 

.NEVR:oz·i·N· 
. . _ ·- '... .. -,._ ' '• . · .. 

icab1nda giinde 3 ka~e ahnabilir. 

Darii~~afaka Direktorliigiinden: 
1938 senesi may1s nihayetine kadar Darli§§afakaya almacak muhtelit 

sebze ile eksiltmesi yap1ldtg1 halde verilen fiat fazla goriildiigiinden fesho
lunan .et a<;tk eksiltmiye konulmu~tur. Taliblerin 4 haziran 937 cuma gi.ini.i 
saat on be§te Nuruosmaniyece Tiirk Okutma Kurumuna gelmeleri, muvak
kat teminat olarak sebze ic:in 200 ve et ic:in 570 lira getirmeleri ve §eraitini 
anlamak i<;in daha evvel Kuruma miiracaatleri. (3035) 

Di' macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR· 

• • 
lzm1r 

Dis Macunudur. • 
Bunu bir kere kullananlar arbk aynlamazlar. 

kullanmaml§ olanlar bir denesinler. 
lzmir satJ§ §Ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu 

Belediyesinden: 
Basmahanede Dokuzeylul meydanmm parke ve kesme ta§larile ve Bas

mahane istasyonu kar&Ismdaki yolun da yalmz parke ta§larile yeniden tef
ri§i i&i 15/6/937 sah giinii saat 16 d.a kapah zarfla eksiltme ile ihale edile " 
cektir. Heyeti umumiyesinin ke~?if bedeli yirmi iki bin iki yiiz liradxr. Ke ~ 
~if ve :;;artname ve projesi yiiz on bir kuru& bedel mukabilinde Ba~miihen
dislikten sahhr. Ta~radan miiracaat vukuunda §artname, ke§if ve proje be· 
deli ile birlikte posta iicreti pe§inen gonderilmelidir. i~tirak i<;in bin alti yiiz 
altm1~ be~ lirahk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektu • 
bile birlikte 2490 sayth kanunun tarifi dairesinde hazirlanmi& teklifler ihale 
giinii olan 15/6/937 sab giinii saat 15 e kadar Enciimen Reisligine verilir. 
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