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YOCEL 
Ayhk Kiiltiir Mecmuas1 

Haziran niishas1 AHMED HAStM'· 
in nefis bir resmi, kiymetli makale • 
Ier, siirler, hikayeler, anketler ve 
daha bir<;ok yaz1larla <;1kti. 

YUCEL memleketin en biiyiik kiil· 
tur mecmuasid1r. 

60 sahife 15 kurus. 
Posta kutusu 576, istanbul OnD~DncO yJI sayJ : 4691 

Yerli 

Mallar 

Pazarlar1 · 
ISTANBUL - CA{tALO{tLU 

Telgraf ve mektub adres1: CUmhurlyet, istanbUl- Posta kutusu: Istanbul, No 246 Cumartesi 5 Haziran 1937 
Telefon: Ba§Illubarrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. ±dare ve matbaa klsm1 24299 • 24290 

· Hatay Zaferi Ulu Ondere Kutlu Olsun! 
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Bfiyfik ~efimiz ve 
Milli dava 

Hataytn yalntz za
adt da feri degil, 

onundur! 
Arbk soyliyebiliriz ki bu 
lurk davas1, bilhassa Atatiir· 
kiin icab ederse tahsan her 
fedakarhg,. goze alarak i~tte 
hoyle hallolunmasmi istedigi 

H 
bir dava idi 

ataym yalmz zaferi degil, ad1 
da onundur. Tiirkiin di.inya 
i.izerindeki seyrini ta kabletta· 

rihin en kesif karanhklan i~ine kadar 
llzanan nafiz gozlerinin keskin nurile 
takib eden Atatiirk iskenderun - Antak· 
Ya ve havalisi Tiirklerinin Hatay iilkesi 
'fiirklerinden oldugunu, Orta Asyadaki 
ilk kaynaklanmn bugi.in bile hala mevcud 
tografya belgelerile bize ve di.inyaya gos· 
terdikten sonra Sancak iistiindeki dava· 
truzm manasm1 her goze ~arpacak bir a· 
!;Ikbkla ifade etmi§ olmak i~in bu iilkeye 
adm1 koydu, ona Hatay iilkesi dedi. Ha
tayhlann diyan olan bir iilke. Onun ta· 
rihi eskiligini ise daha evvel, ~oktan, ta 
Kurtulu§ Sava§IIIliZm nihayet bulmasm1 
tni.iteak1b soylemi§ti: En a§ag1 k1rk am· 
l1k Turk iilkesi diye. Adanada karalar 
&iyinerek kar§IS!na c;1kan Antakyahlara 
Atatiirki.in soylemi~ oldugu me~hur ciim· 
1eyj biliyorsunuz: 

- Laak:al kuk a trh 
memleket esarete giremez 1 

iir olan bir 

Atatiirk Hatay davas1m ilk olarak bu 
ciimleyi sarfettigi zaman ele alml§ degil
di. Bunun t3.rihi daha eskidir. Milli mi
sak hududlan ~izilirken cenubda milli is
tiklalleri i~in c;ah§an ve ~arp!§an Hatay· 
hlar, Atatiirkiin nazannda, kendi milli 
varhklarmm mahfuziyetini kendi kanla· 
rile tarihin sahifelerine yazmaktaydtlar. 
1-Iatta biraz daha eski: Atatiirk Biiyiik 
Harbin Suriye muharebeleri sonunda 
1-Ialebde Ti.irk askerliii;inin §eref ve hay
siyetini bir daha tesis ettiii;i sualarda dahi 
tnuhtemel yeni milli Ti.irk hududunun ce
ll.ub ktsiiillan iizerinde goz gezdirmi§ ve 
lskenderun • Antakya ve havalisinin her 
IJ.e pahasma olsa feda olunamaz bir 
'fiirkliik parc;ast bulunduii;una karar ver
tni~ti. 

Bugi.in bu dava milletleraras1 ~etin ih· 
tilaflarm siizgecinden ge~erek Atatiirkiin 
asgari istegine mutab1k bir §ekilde hallo· 
lundu: Hatay istiklalini kazand1, ve nk· 
ta§ karde§lerimiz Hatayhlar yamba§l • 
tnJZda milli varhklannm kendi milli elle
rinde idaresi imkamnm istihsalile bahti • 
Yar oldular. Bu umumi Turk davast 
hilhassa Atatiirkiin, arttk soyliyebi
liriz ki, icab ederse ,ahsan dahi her 
fedakarhga goze alarak i§te bOyle 
hallolunmasmi istedigi bir davaydt. 
Onun i~in bugiin bu zaferi onun hakiki 
sahibi olan Atati.irke kutluluyoruz, biiti.in 
milletc;e ve ba§tanba~a biitiin memlekette. 

Amlara s1gnuyacak ink1lablarla dolu 
Yeni Tiirk rejiminde milli Atatiirk deha
smm ortaya koydugu biri diii;erinden da
ha biiyi.ik hakikatlerden biri de §Udur ki 
'fiirkiye halkt On Asyada cahil veya 
garazkar tarih~ilerin yazd1klan gibi As· 
Yadan daha diin gelmi§ g~ebe bir balk
tan ibaret olmay1p burada onlarca ve on· 
!area amlardanberi kok salarak bir nice 
medeniyetlere kaynak olmu§ asll sekene 
bir halktu ki eskiliginin derinligine baktla
tak adeta bu yerlerin ta§ile topragile, 
iklimile ve her ~e§id tabiatile yogurula 

YUNUS NADI 
[Arkasa Sa. 3 sii.tun 4 tel 

Bugun 12 sahife 
:I iinciide : Maslak yolunda seyriiseferi 
. diizeltemez miyiz? 
•4 iinciide : Hikaye 
S incide : Kiiltiir hayabmiZI baltah • 

yan bir zihniyet 
Eroin ka~akc;Ilar1 nasd ya• 
kalanddar? 

6 ncada : Spor haberleri 
Japonya, Cinde giittiigu si
yaseti degistiriyor. 

Istanbul Ataliirke bugiin kavu§ugor -Hatay muzafferiyetinin biiyiik kahraman1n1 kar§Ilamak iizere 
muazzam bir program hazuland1, donanma da limana geldi 

REiSiCUMHUR OGLEDEN SONRA SEHRiMiZDE OLACAK 

.., 
«ONU NASIL KAR~ILIY ACAGIZ» 

Ankara 4 (A.A.) - Reisicumhur Atatiirk . btigi.in saat 13,45 te· hususi 
trenle istanbula hareket buyurmu§lar ve istasyonda B. M. Meclisi Reisi Abdul
halik Renda, Ba§vekil ismet inonii, Vekiller, meb'uslar, sivil ve askeri erkan 
tarafmdan salamlanmt~ ve ugurlanmt§lardlr. 

Ba§vekil 1smet inonii ve N af1a V ekili Ali· Cetinkaya, Cazi istasyonuna; 
Ankara Vali ve Belediye Reisi Tandogan da Polathya kadar Cumhur Reisine 

[Arkast Sa. 6 sii.tun 1 de] 

, 

Tiirk milletine ayni sene i~inae 
Montreux zalerinden sonra Hatay 
zalerini de kmandtran Ulu tinder, 
Hatay davasr. esnasmda icra ettigi 
Eski,ehir • Konya seyahatinden 
avdette hiikiimet ve ordu riiesasr 

taralrndan karfrlanryorlar 

ATAMIZ GELiYO 
On y1l once, gene bOyle bir yaz. giinU ( 1 temmuz 1927 gi.inii) istanbul en 

biiyiik bayram gi.inlerinden birini ya§tyordu. <:;iinkii, o gi.in, Atatiirk, esaretten 
kurta~d1g1 1stanbulu, zaferden sonra, ilk defa §ereflendiriyordu. 

1stanbulun ve istanbullulann, o ' giin, Bi.iyiik Kurtanoya kavu§maktan duy· 
duklan biiyiik sevinci ya§Iyanlar, onu, bir daha asia unutamazlar. Karanhk ve 

ABIDJN DAVER 
[Arka~ Sa. 3 siltun 6 da] 
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Mezbuhane bir miicadele mi? Aziz Tiirk §ehidlerinin 
hatirasi Londra, Antakyada Arablar1n 1; iirklerle kanl1 

musademeler yaptiklarini haber veriyor 

Cenevre muahedelert ilzerine bayram yapan Hataylllarm tezahilratmdan inttbalar 

Altes Emir Abdullah dil
nii ve bugiinii aniabyor 

7 nci sahifemizde okuyunuz. 

HATAYA SELAM! 
Giizide §air Emin Biilendin Hatay zaferi miinasebetile 

~ok kuvvetli bir §iiri ii~iincii sahifemizdedir. 

Londra 4 (Hususi) - Bugiin Antak
yada Arablann Tiirklerle kanh arbe -
deler pkard1klan haber veriliyor. <;ar
pl§malar §iddetli olmu§, neticede 7 Arab 
yaralanmt§hr. 

V aziyet ~ok gerginmif 
Londra 4 (Hususi) - Antakyadan a

lman son haberlere gore, bugiinkii ha
diseler·in vahameti yiiziinden ordu mii
dahale etmek mecburiyetinde kalmi§tiT. 
Tiirklerle Arablar arasmdaki miinase -
ba~ son derece gergin bir safhaya gir -
mi§tir. 

Antakyaltlarrn tezahuratr ve 
idarecilerin taralgirligi 

Antakya 4 (Hususi) - Halkin sevinc 
tezahiirleri devam ediyor. Kuseyr Arab 

---------------··-------------· koylerinden de bir~ok koy agalar1 bura
[Arkast Sa. 8 sii.tun 2 de] 

ebedi 
KahramanlarimiZ i~in Ankarada muaz. 
zam bir· Me~hul Asker abidesi yapdacak 

Mevsuk bir membaClan aldr· 
gtmtz bir habere gore, Anka
rada. muauam. bir me~hul as· 
ker abidesi yaprlmastna karar 
verilmi~tir. Kurtulu~ harbi 
fehidlerinin bir sembolii ola
cak olan boyle bir abidenin 
kurulmastnda ge~ kalrndrgt 
da nazart itibara altnarak bu 
kararrn siiratle tatbikine ge· 
~ilmesi musammemdir. 

Me~hul asker abideainin ye· 
ri ve ~ekli hakkmda heniiz 
kat'i bir karar verilmemip ol
makla beraber, abidenin Y e
nitJehirde Vekaletler mahaf.. 
lesi civarrnda, butiin fehre 
hakim kurulmast dupiiniilmek· 
tedir. Me~hul asker abidemi· 
zin, Tiirk ,ehidlerinin kahra
manlrgtna layrk bir mamet ve 
ihti,amla yaprlmasr diipiiniif.. 
mektedir. 

Meclisin diinkii i~tima1 
Ziraat V ekaleti teskilat ve vazifelerine , 

aid kanun kabul edildi 
Ankara 4 (T elefonla) - Meclis bu· 

giin Fikret S1laym ba§kanltgmda topla -
narak polis te§kilat kanununun encii • 
menden gelen maddelerini mi.izakere et· 
mi~ ve kanunun heyeti umurniyesini ka • 
bul eylemi§tir. Bunu takiben Tiirkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 kanununun 
ikinci miizakeresine gec;ilrni§ ve bu ka • 
nunun 55 inci maddesi iizerinde soz alan 
Hasan Fehmi Ata~ (Giimii§ane) ajan • 
larla kaza merkezlerindeki sandtklann 
asgarl mi.ikellefiyet vergisinden istisna e • 
dilmelerini istiyen bir takrir vermi§ ve bu 
takririn esbab1 mucibesini izah ederken 
boyle bir karar almmasile halen ajan ve 
sand1k bulunm1yan yerlerde bunlann te· 
m~n edilmesinin imkan dahiline girecegini 

soylemi§tir. 

Mustafa §eref Hasan Fehmi 

Mustafa ~eref Ozkan, Ziraat Ban • 
kasmm esas itibarile tek miikellefiyete ta• 
bi bulundugunu, §Ube ve sand1klann ayn 
miikellefiyetleri bulunmad!gmt soylemi§ 

fArkas: Sa. 'l sutun 6 et<] 
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CUMJruRIYET 

Tarihi tefrika : 140 

Cok 
~ 

~irkin 
Siileyman, kartsmtn 

azledemiyecegi bir 
zulme adli 

Yazan : M. Turhan Tan 
1Terclime ve iktibas edilemez) 

bir hareket 
verdigi 
Veziri 

fetvaya 
katletmek 

alet ediyordu! 

uyarak 
• • 
1~1n 

c eehir va 
F estivale getirilecek 

ecnebi heyetler 
Konservatuar miidiirii 

diin Sofyaya gitti 
Festival komitesi diin de toplanarak 

hamhklar etrafmdaki gorii~melerine de
vam etmi§tir. F estivalin son haftasmda 
a~1lacak olan sergilerin a~1h~ giinlerinde 

l tadilat yap1larak ilk haftaya ahnml§hr. 
Sutan Siileyman her miinaka§a sonun- MISir valiliginden azletmi§ olan Sadn • Son hafta i~inde yapiiacak bir kiSim tern~ 

da oldugv u gibi §imdi de maglub oluyor • azam1 mii§kiil mevkie dii§iirecek i§ler yap-
siller de ilk ii~ haftaya taksim ed1lmi~tir. 

du, Hurreme hak vermek iizere bulunu- maYJ tasarlaml§h. <;iinkii Hiinkarm halk-
M Milli oyunlar i~in Somadan yap1lan mii-

yordu. Hain ogul diye andigl Mustafa~ tan fazla vergi almmasma ve hele I SIT- racaat de tetkik edilerek is' afma imkan 
nm cenazesi ba§mda aghyan, yaygara ko- da boyle bir hakSIZhga yer verilmesine 

d I · goriilmemi§tir. 
paran asker, o hainin su~unu ortaya koy~ nza gi:istermedigini bi!iyor u, yap1 an m· 

R d Devlet Demiryollan idaresi; festival 
dugundan dolay1 usteme husumet gos- celemeler sonunda onun feveran e ece -
terdiklerine ve Ahmedin Sadnazambgmi gini anhyordu. Zaten ortada unutulmaz i~in gelecek seyyahlara tenzilat yapmagl 
alkl§ladJklarma gore kansmm miilahaza· bir misal de vard1. Hiinkar, yirmi yll on· kabul ettigini komiteye b1ldirmi§tir. 
Ian dogru ve Ahmedin Mustafa sevgisi cc M1sudan !stanbula dort yiiz bin lira Giizel san'atlar sergiSimn a~tlacag1 
ta§Imas1 tabii idi. fazla para gonderen Hiisrev Pa§ayl da giin bir de suvare verilrnesi kararla§mi§· 

Lakin onu, hatta bu ag1r sm;undan §iddetle siki§hrarak halkm incitilip inci • tlr. 
dolaYI da, azledemezdi, yeminini ayak tilmedigini ara§hTml§ ve haks1z vergi a- Bogazda yapilacak biiyiik rnebtab 
altma ahp dosta, dii§mana kar§l rezil 0• lmdlgl sabit olamamasma ragmen 0 fazla alemi i~in de geni§ hamhklar vardir. 
lamazdl. parayJ hazineye sokmiyarak su yollan ~ Festival eglencelerinin Balkan millet-

0 halde ne yapmahyd1?.. Hiinkar, nm tamirine tahsis etmi§ti. Ya~J ilerledik- lerine taalluk eden kJSml l~ITI Balkan 
kat'i bir karar vermek ic;in degil de bir r;e bu gibi i§lerde titizligi artan, evlad ve memleketlerine seyahat yapacak olan 
fikir edinmek emelile anlamak istiyormu~ torun oldurmekte pervasiZ goriindugii Konservatuar miidiirii Yusuf Ziya 
gibi davrand1: halde halka taalluk eden meselelerde diin §ehrimizden Sofyaya hareket etmi§-

- Nazik•bir i§, dedi, bern ~ok nazik. mutlaka adil tamlmaYJ istiyen Hiinkann tir. 
Ahmede ili§mek kolay degil. Ben onu o- bu Mmr vergisi maslahahm da bir ada-
Iiinciye kadar azledemem. (:iinkii yemin· let davasi haline koymas1 muhtemeldi. 
liyim, senin de yeminimden haberin var. Ali Pa§a bu dii§iince ile divanda Sad-

Hurrem, dudaklanm biiktii, fetvaYJ nazam1 tohmet altma dii§iirecek bir dil 
okudu l kulland1: 

- Hainler azlolunmaz, katlolunurl - Ben, dedi, §evketlii Hiinkann ha· 
Hiinkar sustu, derin derin dii~iinmege zinesine haram para yqllamaYJ dii§iine • 

daldt. Ocakhnm zorile ve adeta hain og- mezdim. Kanun ne ahnmas\m emredi • 
lunun ruhunu ~adetmek maksadile Sad- yorsa halktan onu toplad1m. F akat ye • 
r1azamhga getirdigi Ahmedden §imdi ig • rime giden devletli, Kubbealtmda kendini 
reniyordu ve onda maktul MustafaYJ ha- tutacak eller bulundugu i~in olacak, zul
hrlatan miistehzi bir §ahsiyet bularak si- me giri§ti, bir akr;e verecek ki:iyliiden iki 
nirleniyordu. Kansmm ortaya athg1 hii- ak~e ald1. Bunun vebalini bana m1 yiik
kiim, i~ine biraz ferahhk vermekle hera· letmek isterler?... Haktan korkup halk1 
her iki Yil once i~tigi and1 uluorta ~igne· incitmiyen benim, MISin soyup sogana c;e· 
mekten gene ~ekiniyordu. Hain oglunun viren Diikakin Mehmed Pa§ad1r. Beni 
hatlrasma sayg1 gosterilmi§ olmak ic;in degil onu sorguya ~ekmek laz1m. 
ocakhmn Sadnazam yaptudigl bu adam· Hiinkar, yiiksek sesle konu§an Semiz 
dan kurtulm1ya karar vermi§ti. Fa kat o- Ali P a§amn kendi dilegine uygun bir dil 
nu kendilerinin mah ve adam1 sayan ocak kullandigm1 goriince Sadnazam1 ~agud1: 
hallum yap1lacak cinayete raz1 edebilmek - Eski M151r valisini, dedi, ho§ tut, 
i~in kuvvetli sebebler bulmak gerekti. incitme. MISlra da adam yolla, iistiine toz 

Sult"'l Si.ileyman boyle dii§iiniirken kondurmak istemidigin Diikakin oglunu 
hatmna MISlrdan gonderilen son hazine sorguya ($ektir, mubasebeden gec;ir. So
geldi. Ahmedin iltimasile oraya vali ya- nunu bana Haber ver. 
p1lml§ olan Diikakin Mehmed Pa§a, ken· Ve Ahmed Pa§a ~1karken ilave etti: 
dinden evvelki valinin gonderegeldigi - Adamm1 kayuay1m, ger~egi yalan 
YJihk hazineden yiiz elli bin altm fazla yapaYJm, yalam ger~ek yerine koya)'lm 
yollamJ§ bulunuyordu. Siileyman i§te bu deme, nedamet ~ekersin. . 
i§i ele almak ve MISir valisinin zulme sa- Ahmed Pa§a, her cahil cesurun yapa
p!p da kanun haricinde para topladigl sa- cag1 i§i yaptl, Semiz Ali Pa§aYJ mahvet
bit olursa onu himaye ettigi bahanesile mek i~in en basit yolda yiiriidii, MISlr 
Sadnazaml sorguya ~ekmek, tohmet al • valisine bir mektub yazd1 ve bu y1l dahi 
tina dii§iirmek fikrine kapilml§tl. istanbula fazla para yollamasml, Kahi-

Adalet endi§esini cinayet kaygusuna reye gidecek memurlan bol bah§i§le 
baglamak, iyj dii§iiniir goriiniip kotiiliik kandmp eski valinin az para gonderme
i§lemek, zuJme ad)i aJet yapmak ~ok ~lT• sine iraddan bir kiSffiinl zimmetine ge~ir
kin bir §eydi. F akat Hiinkar, kansmm mesinin sebeb olduguna dair rapor yaz • 
verdigi fetvaya gore davranmak, azle • d1rtm1ya c;ah§masmi tenbih etti. 
demiyecegi bir veziri katledebilmek i~in Mektubu kendi adamlanndan biri go-
bu ~irkinligi de kabul etmek kiic;iikliigiinii tiirecekti. Bu postac1, efendisinin Semiz 
gosterdi, o gecenin sabahmda eski MISir Ali Pa§aYJ mahvetmege karar verdigini 
valisi Semiz Ali Pa§aYJ divana getirterek bilemezdi, ortada donen entrikalann da 
her Yil yiiz elli bin altm eksik gonderme· farkmda degildi, bu sebeble Kahire yo
sindeki sebebi sordurdu. Junu tutmadan Semiz Ali Pa§anm ko • 

Sadnazam, bu soru ile hangi hedefe nagma gitti: 
vanlmak istenildigini ~ar~abuk kavrad1, - MISira gidiyorum, efendimin ora
himayesi altmda MlSlr valiligi yapan Dii- da goriilecek i§i varsa ben koluna emret· 
kakin Mehmed Pa§amn degil bizzat ken- sin 1 
disinin mes'ul edilmege ~ah§Ildigml an • Deyip liizumsuz bir huluskarhkta bu
ladJ. F akat korkmadJ, Hiinkann kadm lundu ve soz arasmda Sadnazamdan Dii
soziine uyarak boyle bir fikre kap1lmi§ kakin Mehmed Pa§aya mektub gotiir -
olsa bile yeminini ayak altma alamlyaca- mekte oldugunu soylemekten de geri kal
gml dii§iinerek tela§ gostermedi, tegafiil mad1. Semiz Ali, kaziyyenin ne oldugu
yolunu tuttu. Lakin eski MISir valisini nu anladJgmdan hemen harekete ge~ti, 
mahvetmek i~in de plan hazulamaktan gafil postacmm Konya yolunda online 
geri kalmadJ. Ciinkii Padi§aha onun jur- iir; be§ silah§or adam ~1kard1 , M1s1ra gi -
nal sundugunu zannediyordu. decek mektubu ald1rd1 miihriinii bozma· 

Semiz Ali Pa§a da anslZin vukua ge· dan Padi§aha sundu. ' 
len §U sorgu i§inden §evke gelerek kendini 

Gazi Antebde 

Gazianteb (Hususi) - f:?e>hrin metha
linde 1400 metro uzunluk ve 20 metro 
geni§ligindeki yol, biilvar haline sokul
maktadir. Bu yolun esasen Kiiltiir bah
r;esinden Parti kuragma kadar olan kts
ml asfalt do§enmi§, yol iizermde birr;ok 

(Arkast var> 

Bulvar 

yenilikler viicude getirildigi gibi yeni 
binalarm intizamma da r;ah§tlmi§br. 

Yansen'den alman §ehir imar plamn
da biilvar olarak burast kabul edilmi§ 
ve bu hali almas1 ir;in haZirhklara giri
§ilmi§tir. 

-----------------------------MOTEFERRIK 

Riyaseticumhur Umumi Ka
tibi A vrupadan dondii 

Ratay anayasasmm miizakeresine i§· 
tirak eden Riyaseticumhur Umumi Ka
tibi Hasan R1za diin Avrupadan §ehri -
mize gelmi§tir. 

Bir auiiatimal hi.disesinin 
tavzihi 

Evvelki giinkii niishamtzda, Muzaffer 
~ermenle Hayri Sahir isminde iki me -
murun 700 lira k1ymetinde 35 aded Er
gani istikraz tahvillerini zimmetlerine 
g~irerek inhisarlar idaresi tekatid san
dtW.nda bir ihtilasa sebebiyet verdikleri 
ve haklarmda adli takibata ba§landiW. 
yaztlmt§tl. 

Bu suiistimalle inhisarlar Tekaiid san 
dtgmm hir;bir alakas1 olmadtgx anla§tl -
mt§br. Hadise, miilga Barut tnhisar1 za
mamna aiddir. Bilahare tahkikatla rney
dana r;tkanlml§ ve her iki memur, §irn
diki memuriyetlerinden azledilerek mah 
kemeye verilm~lerair. 

Beynelmilel Ticaret Odaai 
kongreai 

Beynelmilel Tkaret Odas1 kongresi 
bu aym 28 inde Berlinde yapllacaktxr. 
Bu kongreye Tiirkiye Ticaret Odalan 
namma gidecek murahhas heniiz ser;il -
memi§tir. Fakat beynelmilel ticaret o
dast umumi reisi §ehrimize geldigi za
man Tiirkiye milli komitesi reisi Mithat 
Nemlinin kongreye i§tiraki arzusunu 
gostermi§ti. Milli komite bugiinler:ie 
toplan1p bir karar verecektir. 

SEHIR ISLER/ 
Belediyenin kaldiracagi 

cenazeler 
Belediyenin kendi vesaitile kaldtra -

cagx cenazeler ir;in laz1m olan gasilha -
neler haztrlanmt§br. Bundan sonra ca
milerde olii ytkanmasl menedilmi§tir. 

Belediyenin haz1rladtg1 asri gasilha -
neler istanbul ir;in Cerrahpa§ada, Bey
oglu ir;in Ziikfrr hastanesinde ve Kar§l· 
yaka ir;in de Zeyneb Kamil hastanesin
dedir. 

Arabacilar k1rba~ 
kullanmiyacaklar 

izmir Belediyesi arabacllann veya 
beygir siiriiciilerinin hayvanlari sevk ve 
idare etmek ir;in kam!:l kullanmalartm 
muvaftk bultmyarak bunu menetmi§tir. 

YapbgJmlz tahkikata nazaran !stan -
bul Belediyesi de bu tarz1 hareketi dii
§iinmektedir. 

INHISARLARDA 

Tiitiin Ialah1 i~in faaliyet 
!nhisarlar idaresi, tiitiinlerimizin key

fiyeten 1slah1 faaliyetine bu sene de de
vam edecektir. istanbul ve Samsunda 
kurulmu§ olan tecrtibe ve tslah istasyon
larmda uzun zamandanberi devam eden 
c;ah§malar neticesinde elde edilmi§ olan 
tohumlarla bu sene muhtelif yerlerde 
tecriibe ziraatleri yap1lacakttr. Biitr;eye 
fenni dikim ve ekim tecriibeleri ir;in 
50 bin lira konulmu§tur. Aynca memle
ketimizde miktar ve nisbeti her sene a
zalmakta olan hastahklarla ugra§mak 
ir;in de 10,000 lira aynlmt§tlr. 

inhisarlar idaresi bu sene, tiittinlere 
sun'i fermantasyon usuliiniin tatbikx ve 
fenni temizleme vaziyet ve §artlarmm 
tesbiti gibi i§lerle 1slah enstitiilerinin 
tevsii ir;in de 30,000 lira harctyacakbr. -···-Maa§ alan stajyerler 

Yiiksek Ticaret mektebini ger;en sene 
bitiren ve askerlik vazifeledni de ifa e
den genclerden bir k1sm1 Denizyollan 
idaresinde stajyer olarak r;ah§maktad1r. 
!dare, biitr;esinde tahsisat olmadigi ir;in 
maa§ verememektedir. Bunun 1c;m 
stajyerler, haklan olan muayyen maa
§In kendilerine verilmesi ir;in alakadar 
makamlara miiracaat etmi§lerdir, 

Memleket Haberleri ) 
Misafir' Emir Abdullah 
Diin Rasadhaneyi gezdi, ogle yemegini 
Bendlerde yedi ve Biiyiikadada tenezziihten 

sonra geceyi orada ge~irdi 

Altes Emir Abdullah 
Bendlerde 

Maverayi Erdiin Emiri Altesse Ab - gitmi~tir. Orada rnuhterem misafirimiz 
dullah diin sabah saat 9 da Beylerbeyi §erefine bir ku ziyafeti verilmi~tir. Ziya
saraymdan Kandilli Rasadhanesine gi • fette misafirlere kuzu ~evirmesi, pilav, 
derek rasadhaneyi gezmi§ ve Rasadhane zeytinyagh enginar, tath, meyva ve por
miidiirii Fatin tarafmdan verilen izahah taka! §erbeti ikram edilmi§tir. 
biiyiik bir alaka ile dinlemi§tir. Emir Misafirler, ziydetten sonra Biiyiik -
miiesseseyi takdir etmi~tir. dere nht!mmda kendilerini bekliyen Sa-

Muhterem misafirimiz bir saat ka'dar karya motorile Beylerbeyi sarayma di:in
Rasadhanede kald1ktan sonra Beylerbeyi mii§ler ve bir saat kadar istirahat ettikten 
sarayma donmii§tiir. Bu mada 1sta~bul sonra, Rasadhane rniidiirii F at1ni de b~ 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Ds - raber alarak Biiyiikadaya gitmi§ler ve 
tiindag saraya giderek Emiri Bendlerde Adada araba ile bir gezinti yapt1ktan 
ogle ziyafetine davet etmi§tir. Altesse sonra kendilerine tahsis edilen otele don~ 
Abdullah sa at 10,30 da Vali Muhiddin mii§ler ve geceyi Adada ge~irmi§lerdir. 

Altesse Abdullah bugiin Cumhurrei -
Ostiindag ve maiyeti erkanile birlikte simizi kar§IIadiktan sonra §ehrimizdeki 
Sakarya motorile Beylerbeyinden hare • gezintilerine devamla sah giinii vapurla 
ketle T ophane nhhrnma ~1km1§ ve ora • Hayfaya, orad an da Ammana gidecek
dan otomobille Biiyiikdere Bendlerine tir. 

il~ii·~··k~iiii .. N~~~;~~·i····t~i~~b~i······Ti~~;~t··· 
muhakemesi 

Dinlenen 51ahidler vak'a .. 
asd cereyan et i 1 

gini anlatblar 
Piyerloti caddesinde h1mzhk rnaksa~ 

dile girdigi polis Sabrinin evinde, Sabri
yj oldiiren ve bir polisle iki bek~iyi ve 
maktuliin oglu R1dvam yarahyan polis 
katili Nazirnm ve arkada§l Salimin mu -
hakemelerine diin de Ag1rcezada devam 
olunmu§tur. 

Diinkii celsede masile R1dvan, polis 
Nevzad, bek~i Hasan ve Mustafa, kom
§Uiardan Melek §ahid olarak dinlenmi§
lerdir. 

Vak'anin en miihirn §ahidi olan rnak
tuliin iivey oglu R1dvan hadiseyi §Dyle 
anlatmi§tir: 

«- Cece olmu§tU. Biz altkatta oturu~ 
yorduk. Yukanda bir patut1 oldu. Ba • 
bam ko§tu. Pahrh biraz daha artlnca 
ben de ko§tum. Nazim babamm g1rtla ~ 
gmdan yakalaml§, yataga yatlrmi§tl. Ben 
Naz1mm sa~lanndan ~ektim. Baham 
biraz serbest kalmca hemen yastlgm al
tmdaki tabancaya sanld1. T abancay1 go
ren N az1m, sakinle§ir gibi oldu. V e elle
rini teslim olur gibi havaya kaldirdi. Bu 
§ekilde sofaya dogru yiiriidiik. N az1m 
birdenbire geriye doniip elindeki bi~ag1 
babamm g1rtlagma saplad1. V e bernen 
merdivenleri atlay1p savu§tu. Daha evvel 
b1~akla beni de bilegimden yaralamJ§tl.» 

Dinlenen diger §ahidlerin i~inde bekc;i 
Mustafamn ifadesi dikkate degerdi. Di
yor ki: 

«- Giiriiltiiyii i§itince ko§tum. N a • 
zim h1zla evden ~Ikmi§ bana dogru geli
yordu. «N e var ?» dedim. «Ko§ ic;eride 
kankoca kavgas1 var» dedi ve savu§mak 
isted1. 

Ben: 

«- Dur hele evvela sen kim sin?» di
yecek oldum. Hemen b1~agm1 sol kolu

ma saplad1 ve ka~mak istedi. Ka~arken 
de: 

«- Salim beni kurtar» diye bagm -
yordu. 

Dava diger §ahidlerin dinlenmesi i~in 
ba§ka bir giine birakiidi. 

E2CMEN ISLER/ 
Bu sene 25 bin muhacir 

gelecek 
Alman malfunata gore, iir; senede 

memlekete 95,431 goc_;men gelmi§tir. Bu 
sene gelecek 25 bin gor;men bu miktara 
dahil degildir. 

ViYANA 

Odastntn biit~esi 
Bazt sebeblerden dolayt 

ikttsad Vekaletince 
iade edildi 

Istanbul Ticaret Odas1 diger Ticaret 
Odalan gibi y1lhk biit<;esini birincika -
nunda 1ktJsad V ekaletine gondermi§ti. 
Odalann yeni bir vaziyet almasx dolayi
sile §imdiye kadar tetkik ed1lmiyen Oda 
biit~eleri §imdi ele almmi§ fakat baz1 se
bebler dolay1sile Istanbul Odasmm biit
~esi Vekalet~e muvaf1k goriilmiyerek ia
de edilmi§tir. 

Diin gelen bu biit~e ile birlikte Veka
let Odadan baz1 sualler de sormu§tur. 
Bu sualler biit~enin n~?en iade edildigi
ni de gostermektedir. Ogrendigimize gO
re suallerin ha§)lcalanm bu seneki biit~e
de gosterilen yiizde 20 varidat fazlalr ~ 
gmm nereden dogdugu ve hayali gorii ~ 
nen varidat rakamlannm nasi! bulundu
gile biitiin devlet makinesinde diger me
murlara hi~bir zam yap1lmazken ve or ~ 
tada hi~bir sebeb yokken Oda memurla
rma ne gibi sebeblerle zam yap1lmakta 
oldugu te~kil etmektedir. 

Ticaret Odasmm buna ne cevab ve -
recegi ve biit~e iizerinde ne gibi degi§ik
likler yapacag1 heniiz malum degildir. 
Esasen bu biit~e ikinkanun ba§mdan iti
baren tatbik edilecekken senenin alt1 ay1 
g~mi§tir. 

VILAYETTE 

Y erinde hir tamim 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere §U ta • 

mimi gondermi~tir: 
cKat'i ve zaruri ihtiyac ve Iiizum ol

madtkr;a istirahate c;ekilmi§ olan bir va
tanda§ sorgu, ihbar, teblig gibi §eyler
le davet edilmemelidir, 

Polis karakoluna her ne §ekilde olur
sa olsun davet edilecek bir vatanda§a 
nezaket kaideleri dl§mda h1rc;m ve c;ir
kin muamele yaptlmamahdlr. 

Polise vaki olacak her miiracaat s1mf 
ve derece fark1 giizetmeksizin nezaket
le kar§Ilanacak ve cevabs1z btrakllmtya
caktir. Bilhassa her karakolda ve poli
sin hususi not defterinde mmtakasx ic;in
de oturan maruf zatlarm ikametgah ad
resleri vazih surette yaz1h olmahdir. 

Halka sebebsiz diirii§t muamele yap
hklan, salahiyetlerinin fevkine r;Ikhk -
lan sabit olan emniyet mensublarmm 
bu hareketleri sicillerine ger;irilecek, 
terfi haklar1 iizerinde miiessir olacakhr. 
Bu emir emniyet direktor ve amirleri 
tarafmdan her polise okutturulacak ve 
bu mevzular uzerinde konfera~lar ve-
rilecektir .• • 
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Alman • italyan 
harb plant 

V alensia hiikumetine mensub ta)'• 
yarelerin evvela ltalyan harb 
gemilerine ve daha sonra bir 

Alman z1rhhsma yaptiklan taarruz ve 
Almanyamn yalmz, Londradaki fspanya 
i§lerine bakan beynelmilel komiteye §i "' 
kayet etmekle kalmay1p Almeria'y1 hom• 
bard1man ve tahrib etmek suretile rnuka• 
belebilmisilde bulunmas1 ve bu hadise • 
lerin dogurdugu yeni gerginlik Avrupa 
devletleri arasmda zaten teressiim etme-o 
gc ba§lami§ olan cepheleri bir kat daha 
tebariiz ettirdi. 

Almanya ile ltalya Akdenizin gar • 
bmdaki harb sahasmda bahrl kuvvetleri• 
ni hem takviye ettiler; hem de serbest~e 
hareket etmeleri i~in talimat verdiler. Si• 
yasi sahada beraberce nas1l hareket et• 
tikleri malumdur. F a§ist Portekiz dev .. 
leti lngilterenin eski miittefiki tJ!dugU 
hal~e lspanya i§lerinin yeni sa!hasmda 
da ltalya ve Almanyamn tarafma ge~ti. 
Bu iki biiyiik devlet donanmalanmn son 
hadiselerden dolay1 kontrol i§lerinden 
~ekilmeleri iizerine Portekiz devleti de 
kendi limanlarmda ve kara hududlannda 
Londra komitesinin kararile vazolunan 
kontrolu kaldiracagml resmen bildirdi. 

Mutlak otorite rejimini kabul eden bu 
iic; devlet fspanya i§lerinde siyasi ve as• 
kerl sahada bir cephe te§kil ederek miit• 
~ehiden hareket ederlerken Almanya ile 
ltalya yalmz Akdenizin garbinde degil 
A vrupanm ortasmda ve her tarafmda 
politika i§lerinde beraberce hareket et • 
tikleri gibi asker! meselelerde dahi mu• 
ayyen plan iizere miittehiden hareket et• 
mege liizum gormii§lerdir. 

1ki biiyiik devletin askerlik sahasmda 
nas1l hareket edeceklerini tayin edecek 
plam hamlamak ve gorii§mek iizere AI· 
manya Harbiye Nazm Mare§al BJorn• 
berg alel~cele Romaya geldi. M. Mus • 
solini ve Italyan erkamharbiyesi §imdi 
Avrupanm asker! mukadderatlm tayin 
edecek mii§terek harb planlanm tesbit 
ic;in Alman Miidafaa Namile miizakere• 
de bulunuyorlar. Biitiin Avrupaya §ami! 
olacak bu planlann haz1rlanmasJ uzun 
bir i§ oldugundan Alman Mare§ali bir 
hafta 1talyada kalacakttr. 

Mussolini Alman Nazmmn ziyareti 
miinasebetile !talya devletinin askeri 
bahri ve havai biitiin satvetini zahird; 
Alroanlara ve hakikatte biitiin Avrupaya 
gi:istermek i~in muazzam gec;id resimleri 
vc manevralar tertib etmektedir. 

Almanya ile italya yeni Lokarno mi• 
sakma yani garb! A vrupamn emniyetini 
muhafaza i~in alakadar devletler arasm· 
da yeni bir anla§ma yapiimasJ tasavvu .. 
runa aid te~ebbiislerde olsun, ispanya i§• 
lerinde olsun, orta ve ~arki Avrupa me
selelerinde olsun siyasi cihetten JJasrl 
yiiriiyeceklerini evvelce yap1lan ve bahu• 
sus ahiren Almanya Hariciye N azm Ba· 
ron von Neurath ile M. Mussolini ve 
Kont Ciano arasmda cereyan eden mii· 
zakerelerde kat'i olarak tesbit edilmi§ ol• 
dugundan bu defa Ramada ba§hyan mii· 
zakerelerde siyasi ittifaklar mevzuu bah
solmiyacaktJr. 

Romadaki gorii§melerde iki biiyiik 
askeri devletin her hal ve ihtimale kar§l 
miisellah kuvvetlerini birbirine yard1m 
edecek ve mii§terek siyasi gayeleri ta -: 
hakkuk ettirecek surette hareketlendire • 
cek asker! planlar kararla§tlnlacaktu. 

Paristeki son gorii§melerde F rans1z 
Ba§vekili Fransa ile Sovyetler Birligi a• 
rasmdaki misakm askeri bir mukavele 
ile takviye edilmesine aid M. Litvinofun 
yapt1g1 teklifi bu i§i lngilterenin ho§ gor• 
miyecegini sebeb gostererek reddetmi§ti. 
F akat Almanya ile 1talyanm mii§terek 
harb planlanm haZirlamalan kar§Ismda 
Fransa ile Sovyetlerin dahi mii§terek 
harb planlanm tesbit i~in bir askeri mu• 
kavele akdetmeleri ihtimali tekrar ken • 
disini gostermektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

UNIVERSfiEDE 
Bir F rana1z fikir adammm ve· 

recegi iki konferans 
Paris elr;iligimiz tarafmdan istanbul

da iki konferans vermek iizere tavsiye 
edilmi§ Fransxz fikir adamlarmdan Gab
riel Mourey §ehrirnize gelmi§tir. Fran
SIZ fikir adam1 ilk konferansm1 pa• 
zartesi giinii saat 17 de Edebiyat Fa -
kiiltesi cografya salonunda Frans1z §airi 
Mallarme hakkmda verecektir. !kinci 
konferans1 gene saat 17 de Giizel San'at
lar Akademisinde cresim, heykeltrra§ 
ve mimaride bugiinkii Frans1z temayiil~ 
Jeri. mevzuunda olacakbr. K"Onferans • 
lara alakadar herkes gelebilecektir. 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye 
Y idn 

Senelik 1400 Kr. 
AltJ ayhk 750 • 
tic ayhk 400 • 
Bir ayllk 150 • 

Hari~ 

kiD 
2700 Kr. 
1450 • 
suo • 

Yoktur 
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SON HABERLER ••• · 
TELEFON . TELGAAf ~• TELSiZLE 

lngiltere kontrol i§i i~in 
yeni bir proje teklif etti 
General Mola'ntn ugrad1g1 tayyare 

kazastntn sebebi hala anla~damadt 
Vitoria 4 (A.A.) - Havas ajans1 - tardedilmi§tir. 

nm muhabiri bildiriyor: Biscaye cephesi: Havanm bozuklugu 
General Mola'nm bindigi tayyare Val • ve sis askeri harekata mani olmu§tur. 15 
ladolid istikametinde gitmekte iken Ba • milis neferi hatlanm1za gec;mi§tir. 
vilca civannda yere dii§mii§tiir. T ayya - Santander, Asturi, Leon ve Soria cep-
tenin enkazi altmdan ~1kanlan General helerinde hafif piyade ate§i olmu§tur. 
Mola'nm cesedi tanmm1yacak bir hale Madrid cephesi: ] arrama bolgesinde 
gelmi§tir. ispanyanm en muktedir gene • piyade ve top<;u ate§i olmu§tur. Diin ak -
tallerinden olan Mola, iiniformasmdan §ama dogru Cabeza Grande yakmmda 
te§his edilmi§tir. Generalle beraber tay- bir taarruz defedilmi§ ve dii§man bir <;ok 
Yarede bulunan iki erkamharb zabitile olii b~rakm1~hr. Bugiin bu bolgede si.iku
bir pilot ve bir makinist de olmii§lerdir. net hiikiim siirmii~Liir. 
Kazarun sebebi, heniiz esranm muhafaza Cenub ordulan: Hafif mi.isademeler 
etmektedir. olmu§tur. 
Kazamn sebebi hala anla~tlmadt Doyr;land hurbanlart 27 ye vardt 

Salamanca 4 (A.A.)- General Mo- Berlin 4 (A.A.) - Doyc;land mhl1S1 
la'nm olmesine sebeb olan tayyare ka • miirettebatmdan iki ki§inin daha ibiza'da 
Zasr hakkmda aJman miitemmim maJu • oJdiigii ve bu suret]e facia kurbanlannm 
lllata gore, tayyarede bulunan yedi ki§i adedi 27 ye c;Iktigl bildirilmektedir. 
de olmi.i§tiir. Bunlar General Mola'dan lngilterenin teklif ettigi plan 
ba§ka, muavini, pilotu ve erkamharbiye- Londra 4 (A.A.) - Havas Ajansl-
sinden dort zabittir. nm muhabiri bildiriyor: 

Cenaze merasirni bugi.in Burgosta ya- Salahiyettar bir membadan bildirildi-
rnlacakhr. gine gore, ingilterenin Paris, Roma ve 
General Molclntn yerine General Berlindeki siyasi miimessilleri diin bu ii<; 

Davila tayin edildi hi.ikUroet nezdinde te§ebbi.iste bulunarak 
Salamanca 4 (A.A.) - Franco, Ce- fspanyay1 kontrol eden filolarm emniye

l!eral Davila'y1 Bask cephesindeki or • tini temin etmek i<;in takib edilecek me • 
dunun kumandanhgma ve General So • tod hakkmda fikirlerini sormu§lardiT. 
liquet'i de Castille ve Aragon ordusu ku- lngilterenin teklifleri §unlard1r: 
l'rtandanhgma tayin etmi§tir. 1 - lspanya sahillerinde miiteaddid 

Milli radyonun bildirdigine gore, kaza emniyet mmtakalan tesisi, 
'Yuku buldugu zaman miralay Pazas ile 2 - Kontrolu temin eden muhtelif fi-
iki zabit General Mola'nm refakatinde lolarm te§riki mesai etmeleri. 
Valladolid' e gitmekte idiler. ingiltere, bun dan maada ispanyadaki 

Hitlerin ta:z.iye telgralt muharib taraflann emniyet mmtakalarma 
Berlin 4 (A.A. )- Hitler, General riayet etmege davet edilmelerini teklif et

Mola'mn oli.imii dolay1sile General mektedir. 
Fran coy' a bir telgraf gondermi§tir. lspanya hiihiimetinin resmi 

Cephelerde umumi vaziyet protesto notast 
Salamanka 4 (A.A.) - Umumi ka- Londra 4 (A.A.)-Aimeria'mn bom-

rargahtan teblig edilmi§tir: bard1mamm protesto eden ispanyol notas1 
Aragon' da: Alcubiere civanndaki bugiin V alancia' daki lngiliz maslahatgii-

lllevzilerimize kar§l yapilan hafif bir hii- zarma tevdi olunmu§tur. Bu nota ademi 
cum dii§mana biiyiik zayiat verdirilerek miidahale komitesine hitab etmektedir. 
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Ru,tu Aras bugiin Neural 7 haziranda 
Biikre'e gelecek Belgradda olacak 

Hariciye Vekilimiz Pe,. 
tede de miihim temas

lar yapti 
Belgrad 4 (Hususl} - Ti.irkiye Ha

ticiye Vekili doktor T evfik Ri.i§ti.i Aras 
~1acar Ba§vekili ve Hariciye N azm ile 
bugi.in de gori.i§ti.ikten sonra ge<; vakit 
l3i.ikre§ yolile istanbula hareket etmi§tir. 

RiiJtii Arasrn Pe~tede karftlanmasr 
Budape§te 4 (A.A.) - Di.in ak§am 

buraya gelen Ti.irkiye DI§ i§Ieri Bakam 
<loktor T evfik Ri.i§ti.i Aras istasyonda, 
D1§ Bakam Kanya namma siyasi miiste
§an Oroa, el<;i Gabriel Aporsla, Tiirkiye 
elc;isi ve el<;ilik erkam ve Y unanistan or· 
ta elc;isi tarafmdan kar§Ilanml§hr. 

Doktor Aras Biihre,te ihi giin 
halacah 

Bi.ikre§ 4 (A.A.) -Ti.irkiye Ha • 
ticiye Vekili doktor T evfik Rii§ti.i Aras. 
:Yarm, Budape§teden buraya muvasalat 
edecek ve burada 7 hazirana kadar kala
cakhr. Doktor T evfik Rii§ti.i Aras bur a· 
dan Tiirkiyeye hareket edecektir. 

lrana hayvan ihrac ve ithal 
merkezleri 

Ankara 4 (T elefonla) - fran! a ak
dettigimiz son baytari mukaveleye gore 
hayvanlarla ham ve g1dai hayvan mah • 

sulleri Tiirkiyeden irana yalmz hudud • 

daki Ci.irci.ibolat gec;id noktasmdan, fran

dan memleketimize de Bazergandan it • 

hal olunacak ve her iki yerde baytari 

kontrola tabi tutulacakhr. 

Yunanistanda ordu i!rin 
iane toplamyor 

1'\tina 4 (A.A.) - Atina ajans1 bil

~iriyor: Milli Mi.idafaa i<;in ianeler mik

tan yi.ikselmektedir. Mi.itekaid zabitler, 

kara ordusu ic;in on iki buc;uk milyon drah

lni hibe etmi§lerdir. 

i§ federasyoou ve bi.itiin diger i§c;i te

§ekki.iller, bir gi.indeliklerini tayyareye 

:Vermeyi kararla§hrml~lardlr. 
Kritikos, §ahsen elli bin drahmi ver· 

lni§tir. Bir iskandinavya ajam yanm mil

:Yonluk bir c;ek vermi§tir. 

Hiikumet reisi, her giin 'muhtelif slmf

lara mensub e§hastan ianeler almaktadu. 

Alman Hariciye Naz1r1 
Yugoslavyan1n merke· 
zinde iki giin kalacak 

Belgrad 4 (A.A.) - 7 haziranda 
ogleiizeri, Almanya Hariciye Nazm von 
Neurath'm buraya gelmesi beklenmekte
dir. 

Von Neurath, burada dokuz hazirana 
kadar kalacak ve bilahare tayyare ile 
Sofya'ya gidecektir. Programda ezci.im
le Dr. Stoyadinovic;'in muhtelif gorii§ -
meleri vard1r. 

Dr. Stoyadinovic;, 7 haziran ak§amJ 
von Neurath §erefine bir ziyafet verecek 
ve bu ziyafet sonunda nutuklar teati o
lunacaktiT. 

Stoyadinovi~ ltalyan el~isini 
kabul etti 

Belgrad 4 (A.A.) - Ba§vekil ve 
Hariciye N azm Stoyadinovic;, di.in ftal
ya'mn Belgrad sefiri indelli Mario'yu 
kabul etmi§tir. 

Kral Aleksandr i~in dihilen heyhel 
Belgrad 4 (A.A.) - Sovalye Kral 

Aleksandr namma dikilen heykel 20 ha
ziranda Visoko' da merasimle a~Jlacak -
llr. Merasimde, Kralm bir miimessili, na
Zlrlar, sivil ve askeri erkan haz1r buluna
caktlr. 

Roosevelt'in sulh lehinde 
beyannamesi 

Va~ington 4 (A.A.) - Womens Chris
tian Temperance Union ismindeki ka
dmlar cemiyetine gonderdigi bir beyan
namede Roosevelt, ezciimle demi§tir ki: 

cAmerika, cihan sulhunun idamesi 
ic;in ecnebi milletlerle te§riki mesai et
mege her zaman haz1rd1r. BugUn diinya
nm §ahid oldugu ideolojik ve politik ih
tilaflarda Amerika sulh yolunda yiirU
mek hususundaki kararmda mus1rd1r. 
Biz, emperyalist gayeler takib etmiyo -
ruz. Biittin mtinasebetlerimizde kazan· 
drklanmlZl tehlikeye koyabilecek mu -
hataralan uzakla§hrmak azmindeyiz., 

PARiS BORSASI 
Paris 4 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardrr: 
Londra 110,65, Nevyork 22,46 1/2, Ber 

lin 899, Briiksel 378,12 1/2, Amsterdam 
123510 Roma 118,24, Lizbon 100,75, Ce
ne.,;e :h2,75, balm 62 - 64, kalay 251,2,6, 
altm 140,05, gtimii§ 20,5,16, kur~un 

23,17,6, ~inko 22,3,9. 

• CUMHUBIYET 3 

HAdise!er aras1nda 

Sthltate 
~ ir Alman miitefekkirinin 
(g) son kitabhirmdan birini o-

kuyorum: Keiserling'in 
«Mahrem Hayat» adh eseri. 

Miiellif, «Silihat» fashnda, §oyle 
diyor: 

«Bir zamanlar kalb ~arpmblarm· 
dan ~ok rahatsizd1m. Diinyaca §oh
reti olan doktorlardan birine gittim. 
Beni muayene etti ve dedi ki: 

selam! I~Hataya 
~ --

Ey mutlu Hatay bolgesi, ey Tiirkeli, ah ey 
Bagrmda giine~ler ya,atan kutlu, biiyiik 'ey ... 
At; gogsiinii at; ... Kanlar akan bagrma yurdun 
Tiirkiin yiireginden gelen asian sesi dolsun .. . 

Ey zorlu Hatay genci, k1z1l daglar1 y1ktm .. . 
Varol koca Tiirk, Ergenekondan gene t;lktm ... 

¥¥¥-

AT AMIZ GELIYOR 
[Ba§taratt 1 tnct sahttedel 

iimidsiz bir Mi.itareke giiniinde, 15 may1s 
1919 da, i~gal altmda bulunan istanbul
dan sessiz sadaSIZ, bi.iyi.ik vazifesinin ba
§ma giden Mustafa Kemal Pa§a, sekiz 
sene sonra, yalmz istanbulu degil, bi.iti.in 
yurdu kurtaran milli kahraman ve kur
dugu yeni devletin Cumhurreisi olarak 
istanbula geldigi zaman, istanbul, go • 
ri.ilmemi§ bir heyecan1a ayaklanarak, 
Onu sevinc gozya§larile istikbal etmi§ti. 

«- Sizi bu rahats1zhktan kurta
rabilecegimi samyorum. Fakat o za
man kendinizi daha rahat bulacagl
mzdan emin misiniz? Siz bu slkmb
ya ah§Im§Slmz. Hi~ §iiphesiz, bu s1- ' 
kmh ge!<ecek olursa yerine ba§ka bir 
rahatstzhk arayacaksm1z ve ona ah§
mak i!<in uzun bir zaman g~ecek. 

~lktm yiiriidiin, giin gibi, diinyaya goriindiin, 
Ehrama girip, ~ankayanm nuruna dondiin ..• 
Hacet dagmm giiller at;an yay lalarmdan 
Ses verdi Sikllml,lara derman olan Asian ..• 

Ey mutlu Hatay Tiirkii, yag1z daglan y1ktm .. . 
Varol koca Tiirk Ergenekondan gene t;lktm .. . 

¥-'f.¥ 

Bak, dinle, biitiin Tiirkeli tekbir ahyor, bak .. . 

istanbulun o biiyi.ik bayram1, biiti.in 
tafsilatile hala gozlerimin oni.inde ya§l • 
yor. Bi.iyiikada ac;Iklannda Burgaz va • 
purile istikbale ko§tugumuz zaman Er • 
tugrulun gi.ivertesinden bize salladigl be
yaz mendil bile hala gozlerimin oniinde
dir. Dolmabahc;e saraymm bi.iyi.ik mera· 
sim salonunda, fstanbulun her smif hal
bm temsil eden heyete hitab ederken, 
duydugum o c;elik ses bi.itiin heybetile 
hala kulaklanmdadir. 

0 giin hugiin, Alman miitefekki
ri, her yedi senede bir biitiin viicu
diinii doktorlara modern usullerle 
muayene ettiriyor, fakat kalb gibi 
miihim uzuvlannda baZI ar1zalar bi
le olsa, had bir buhran g~irmedik!<e 
hi~ teli§ etmiyormu§. 

Bu usulden !rlkardtgl netice §Una 
benzer bir§ey: Srhhat, basta olma
mak degildir; s1hhat, yalmz ve sade
ce, viicudiin; sarsmtdanna, yalpa 
vuru§larma inubak edebilmesidir. 
Biitiin mesele ah§maktan ve muva
zeneyi bulmaktan ibaret. Hastahgma 
ah§ml§ bir basta silihatlidir; sthhati
ne ah§mami§ bir s1hhatli basta sayi

br. 
Boyle dii§iinen Keiserling vaktile 

istanbula da gelmi§ti. On sene evvel 
ben kendisile gorii§tiim. Y &§h ve 
dipdiri bir adamd1. Viicudii fikrini 
tekzib etmiyordu. 

S1hhat, viicude uzun zaman mu
sallat olan hastahklarla dost olmak 
ve iyi ge~inmektir. Felakete ah§mak 
bir saadet oldugu gibi, hastahga ah§
mak da s1hhattir. Vaziyeti kabul edip 
halinden memnun olduktan sonra ne 
kahr? Viicudiin de, ruhun da Slhha
ti bu memnuniyetten ba§ka nedir? 

PEYAMI SAFA 

Kirabk bir 
kumandan! 

Vehib Pasa bu sefer de 
' 

General Franco'ya arz1 
hizmet etti 

Vehib Pa§anm Habe~istan.da almm1.1 
bir resmi 

Hindistanda ~1kan ingilizce gazeteler· 
den Evening News of india Royter a • 
jansmm K1bnstan ald1g1 §U haberi ne§ • 
retmi§tir: 

«Umumi Harbde Gelibolu yanmada
smda ingilizlere kaq1 harbeden ve son 
Habe§ - italyan harbinde Ogaden cep • 
hesindeki Habe§ kumandam N asibuya 
askeri mii§avirlik yapan Vehib Pa§a Is· 
panyadaki ihtilalcilere hizmet teklifinde 
bulunmak iizere K1bnstan hareket etti. 
Buradan F ransaya gitmek ve orad an 1s
panyaya ge~mek tasavvurundadu. 

K1sa boylu, kuvvetli yap1h, uzun sa
kalh ve daima ne§'eli bulunan Vehib Pa· 
§a Habe§liler tarafmdan pek popoler ve 
sevimli olarak tanmmJ§ti. Siperlerin ve 
kii~iik istihkamlann harbde biiyi.ik ami! 
oldugu kanaatinde idi. Cenubi Habe§is
tanm merkezi Harrar\ italyanlara kar§l 
miidafaa ic;in Dacahbur civarmda Hin • 
denburg hattma benzer mi.istahkem bir 
hat vi.icude getirmi§ti.» 

Blomberg Mussolini ile 
bir miilakat daha yapli 

Roma 4 (Hususi) - Ba~vekil Musso
lini bugiin de Alman Harbiye Nazm 
Mare§al von Blomberg'le uzun bir mii
lakatta bulunmu§tur. Sabahleyin Mare
§alm oniinde askeri menavralar yapll
mr§, gece saat 9 da da askeri kuliibde blr 
ziyafet verilmi§tir. 

Alman - italyan asheri ittifahr 
tehzib edildi 

Roma 4 (A.A.) - italya ile Almanya 
arasmda bir tedafUi askeri ittifak akde
dildigine dair United Presse'in istihba
rah bu ak§am gazetecilerin kabullerin -
de tekzib olunmu§tur. 

Hep ayni sada, sade bu ses, sade bu kaynak .. . 
Bozk1rlara bak, K1ptyaga don, hepsi ve herkes, 
Hep ayni soluk, ayni gogiis, ayni biiyiik ses .•• 

Varol koca Tiirk, arhk o sert ejderi bogdun ... 
Altayda dogan ~anh giinef, sen gene dog dun ... 
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EMiN BOLEND SERDAROGLU 

MASLAK YOLUNOA 

SeyrUseferi dUzeltemez miyiz 
inzibat 

tatbik 
tedbirleri 

ve takib 
ciddiyetle 

olunursa ... 
M.ecvudiyeti zannedilen ba,Ibo,Iuk ortadan 

kazalarln da onii ahnir kalkarak 
Bu Bogaza karadan gotiiren giizell 

yoldur. Fakat neredeyse ad1 Maslak yo
lu olacak ve orada ikidebir tekerriir eden 
kaza fecialanndan kinaye olarak gene 
neredeyse ad1 kanh yo! olup kalacak. 

Son kazamn bir lastik tekerlek sakath
gmdan ileri geldigi soylendi ve yaz!ldl. 
T ahkikat hakiki vaziyeti ortaya koya -
cakhr. Fa kat i<;imizde §U korku var: T ah
kikat ne netice verirse versin, nekadar 
uzun veya k1sa olacagm1 bittabi tayin 
edemedigimiz yakm bir atide gene Mas
lakta bir facia daha diye bu defa ba§ka 
sebebden ileri gelmi§ yeni bir kanh 
vak1a daha kaydetmege mahkumuz. 
Eger nihayet arhk ciddi tedbirler ahnma· 
ga tevessiil edilmezse. 

Tedbirlerin ne olacagm1 Vilayet, Be
lediye ve onlarm te§kilah §iiphesiz biz -

Her sene birt;ok kurban verdigimiz 
Maslak yolundan bir manzara 

den daha iyi bilirler. Bizim gordi.igi.imiiz bu ba§Ibo§luk ortadan kalkarak kazalann 
§udur: ~ehir harici olan bu yerin ya ba- da onii almml§ olur. 
~1bo~ birakiitni§hr, ya orada seyriisefer iki motosikletli inz1hat memuru bu i§i 
edenler ba§larmm bo§ oldugunu zanne- pekala yo! una koyabilir. Y ollara s1grn1 -
diyorlar. Ve oyle olunca da hic;bir kay1d yan o kocaman otobiisleri bazan oyle 
ve §art bilmiyen bir serbestlikle c;ah§Iyor- ko§turuyorlar ki yalmz manzaras1 insamn 

lar. gozi.ini.i karartmaga kafidir. Bir iki ye • 
Arabalann muayenesinden ba§hyarak rinde aglr ceza bu oliim ko§ulanm elbet

yiiri.iyi.i§lerin siirat derecelerine kadar 
d te durdurur. Bunu vazifedarlardan pek her§eyi inz1bat altma alan tedbirler ci - . . . 

diyetle tatbik ve fas1las1z takib olunursa biiyi.ik ehemm1yetle nca ed1yoruz. 
·························································································································· 

Biiyiik ~efimiz ve milli dava 
tBa~makaleden devam] 

yogurula onlardan bir par<;a olmu§tur 
denilebilir. On Asya Tiirkli.igiini.in umu
mi heyeti ic;in hakikat olan bu keyfiyet 
iskenderun • Antakya ve havalisi ic;in de 
buralara Hatay unvamm verdiren en ha
kiki §eklinde tecelli etmi§tir. Bu vaziye· 
tin F rans1z te~ebbiis ve teklifile mi.iracaat 
olunan Milletler Cemiyetince de ciddi 
tetkiklerden sonra aynen bu suretle kabul 
ve teslim edilmesi hakikate miistenid bir 
hakkm teslimi §eklinde diger bir zafer 
olmu~tur, bu da insanhgm ve sulhun za
feridir. 

luklan bunlarm ba§mdad1r. 
F ransa ile <;etin bir davadan daha 

dost ~1km1§ olmakhgimiz hakikaten c;ok 
zevkli bir§eydir. Bi.iyiik fngiliz devletinin 
bu mesele vesilesile de takdir ve muhab
betini kazanml§ olmaktan bittabi mem -
nun ve mi.iftehiriz. En ba~ta Rusya bu
lunan diger k1ymetli dostlanmmn her ve-
5ile ile oldugu gibi bu fmatta dahi teey
yiid eden dostluklanm ise aynca izaha 
li.izum bile gormeyiz. 

Hatay zaferi dolay1sile bu noktalara 
i§aret edi§imizse bu zaferin §iimul ve 
ehem~iyetini tebari.iz ettirmek i~indir. 
Bu ~iimullii ve ehemmiyetli zafer Ulu 
Onder Atatiirke kutlu olsun, Tiirkiin 
biiyi.ik evlad1 Atati.irk de bi.iyiik Ti.irk 
milletine kutlu olsun. YUNUS NADI 

Hamidiye Atinada biiyiik 
merasimle kar,Ilanacak 

«- lstanbuldan ~rktrgrm giinden bu· 
giine kadar sekiz sene ge~ti. Hicran ve 
iahassiirle ge~en dakikalarm bile nekadar 
uzun geldigi dii§iiniiliirse, sekiz senelik 
hasretin, lstanbulun muhierem ahalisi 
ic;in ruhumda atqledigi i§tiyakm biiyiik· 
li.igii kolayltkla takdir olunur. /ki biiyiik 
cihanm miiltekasmda, Tiirk vaiamntn 
ziyneii, Tiirk iarihinin serveti, Tiirk mil
letinin gozbebegi Istanbul, biitiin vatan• 
da§larrn kalbinde yeri olan bir §ehirdir. 
Bu §ehir, me§'um hadiselerle muziarib 
bulundugu zamanlar, biitiin vaiand~la· 
rm kalblerinde kanayan yaralar ar;dmi§ir. 
Kalbi yaralr olanlardan biri de bendim. 
Bugiin goriiyoruz ki ge~irdigimiz karan • 
irk gecelerin me§iminden kalblerimizi 
mesarla dolduran nurlu seherler dogdu. 

Sekiz sene evvel muztarib, aglryan ls
tanbuldan kalbim srzlryarak ~rkirm. T e§• 

yi edenim yoktu, sekiz sene sonra kal • 
bim miisterih olarak giilen ve daha gii • 
zelle§en lstanbula geldim. Biitiin /stan • 
bullulann ruhuma heyeccm veren steak 
ve muhabbetkiir agu§ile kar§tlandrm. 

................................... -........ .. 
V atantn imart, milletin refaht daha 

~ok gayrei ve mesai taleb etmektedir. 
Hissiyatr ve vicdani teliikkiyait, ilim ve 
fenle tenmiye ve terbiye ederek heyeti i~· 
timaiyemizin hakikl huzur ve saadetine 
~alt§mak ulvi bir noktai nazardrr. Bu 
noktai nazarr, size, aziz Istanbul halkr • 
na, sekiz sene evveline kadar, i~inde yedi 
evliya kuvvetinde bir heyulii tasavvur 
ettirilmek istenilen bu saraym i~inde soy• 
liiyorum. Y almz, aritk bu saray zrlliil· 
lahlarm degil, zrl olmryan, hakikat olan 
milletin saray1drr ve ben burada milletin 
bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla 
bahtiyartm ... » 

Atatiirk, bu sozleri soylerken kudretli 
sesi kulaklanmiZClan girerek ruhlanmrza 
aksediyordu. Onun sesinde bir ~elik sa • 
labeti tmneti vard1. Bu ses, hi<;bir zaman, 
hi<;bir an titremiyordu; heyecanm en yiik
sek perdesine c;lkllgl zaman bile ... Bel • 
liydi ki bu ses, harb meydanlarmda or • 
dulara, ink1lab anlannda halk ki.itlelerine 
kumanda etmege ah~ml§hr. V e gene bel
liydi ki bu ses, titremek ic;in degil, titret· 
mek icin yaradiiml§tlr. 

0 gi.in, tesisat eski oldugu ic;in bir ka • 
zadan korkularak merasim salonunun 
elektrikleri yakllmami§b. F akat salonun 
lo§lugunu y1rtan ve biitiin gozleri c;eken 
iki 1~1k vard1: 

Atati.irki.in c;elik bak1~h mavi gozleri, 
Atati.irki.in gogsiinde, yani istiklalin 

tam kaynagmda panld1ya]! lstiklal ma • 
dalyas1. 

Bugi.in Atati.irk gene lstanbula geli • 
yor. Onun ilk zafer donii§iindenberi ara· 
dan on y1l gec;mi§tir. 1927 ile 1937 ara· 
smda, 0 her defasmda, daima daha bii· 
yiik, daima daha kuvvetli, daima daha 
yiice, daima daha sevgili olarak lstanbula 
gelmi§tir. Bu 1 0 y1l ic;inde, 0, yurda 
1 ()() senelere s1gm1yan §aheserler hediye 
etti. lstanbula ilk geldigi gi.in, soyledigi 
nutkun, bir ciimlesinde vadettigi ~eylerin 
hepsini, hatta daha fazlasm1 yaph. Ulu 
Onderin bugiin, !stanbula geli§i hpk1 I 0 
y1l once gibi bir zafer doni.i§iidi.ir. 
0, bu defa, bize, Hatay zaferini getiri· 
yor. istanbul da, Ona, biitiin memleket 
gibi, ebedi baghhgm1, heyecanh sevgisi
ni, sonsuz §iikramm ve ti.ikenmez minne· 
tini sunuyor. 

Milletleraras1 i§lerinin milletlerarasl 
vicdanma dayanan sulh yolile halledil -
mesi Atatiirk Tiirkiyesinin ac;hg1 ve mu
vaffakiyetle ileri goti.irdiigi.i onemli bir 
~1gird1r. Bizim ic;in hayati bir ehemmiye
ti haiz olan Bogazlar meselesinde bu yo
lu ihtiyar ettik ve milletleraras1 i§lerinin 
i§te bu ti.irlii usullerle hallini tercih ve ter
vic eden biiyiik ki.ic;iik sulhcu milletlerin 
minnettarane muzaheretlerile maksudu
muza zafer bulduk. Hatay i§inde de oy
le oldu. F ransa Milletler Cemiyetine gi
delim dedigi zaman bu teklifi kabulde te
reddiid etmedik ve hakh davamm sulhu 
seven dost milletlerin huzurunda muda
faa ettik. Y almz ak1l i<;in degil, hak i<;in 
de yo! ve son birdir. Bir meselede bir 
tek hak ve bir tek hakikat olunca her 
dikkatli ara§hrmanm sonu elbet bu 
tekligi ortaya c;1karmak olacakbr. Netice 
boyle oldu: Milletler Cemiyeti Hatay 
i§inde Tiirk noktai nazarmm dogru
lugunu kabul etti, ve oradan muzaf. 
fer t;Ikbk, bir~ok dostluklar1 da bera· 
ber alarak. lngiliz ve Frans1z dost-

Atina 4 (A.A.) - Cumartesi sabahr 
Pireye muvasalat edecek olan Hamidiye 
i«in haz1rlanan programda, devlet ma
kamlan ve Aris gemisi kumandanile zi
yaretler teat-isi, bahriye mektebini ziya
ret ve Kral saraymda defteri mahsus 
imzalamak vardrr. Bahriyc Miiste§an 
cumartesi ak§amr, Glifada' da TUrk mi
safirler §erefine biiyiik bir ziyafet ve -
recektir. 

. ABJDIN DAVER 

Ankarada 
Bir~ok evlerin bodrum 

kabnJ su basb 
Ankara 4 (Telef~nla) - Bugiin og· 

!eden sonra saat bir bu~ukta ba§hyan 
yagmur birdenbire ~iddetini arhrarak ade
ta tufanasa bir §ekil ald1. Sehirde bir~ok 
evlerin bodrumlanna su basmi§, Emniyet 
abidesi civarmda bir otomobil suya go • 
miilmii§ ve birka~ agac seller tarafmdan 
siiriiklenmi§tir. Niifus~a bir zayiat ve k.a
za olmaml~hr. 

Meclise gelen oliim cezalar1 
Ankara 4 (Telefonla) - Y eni§ehrin 

K1Z11 koyi.inden Ahmed oglu Hi.iseynin 
Ayanc1gm Hurrem§ah koyi.inden Sucu 
oglu Mehmedin ve Ke~~inin Mahmakh 
koyi.inden Osman oglu Omerin oliim ce
zalanna c;arptmlmalan hakkmda Ba~
vekalet tezkereleri Meclise verildi. 



• 
CUMHURtYET 

KU~iik 
hi kaye Onun bayram1~ :Bib-liyografya 

0 Zamanlar 

«Balkan rnemleketleri 
Iskandina vla§acaklar» 
Hariciye Vekilimizle yap1lan bir mul8kat 

Amerikada 

CAHID UCUK 

Lubliana sergisi · 
On yedinci beynelmilel ilkbahar ser

gisi, bu sene Yugoslavyada 5 haziranda 
ac;1lacak ve 14 hazirana kadar devam 
edecektir. 

Miitenevvi sanayi mamulatmm te~hir 
edilecegi bu sergide bir av me~heri de 
bulunacak, buna bir de av hayvanatma 
mahsus bir hayvanat bahc;esi ilave edile
cektir. Aynca kiic:;:iik hayvanatm te§hir 
edilecegi bir sergi ile bir de niimune 
meyva bah~esi vard1r. Yugoslav trenleri, 
sergiye i§tirak etmek istiyenler ic;in yiiz
de elli nisbetinde fiat tenzilah yapm1~hr. 

Sergi Lubliana §ehrinde a~Ilacakhr. 

grev facialan 

Amerikada vakit vakit pathyan amele grevleri bazan kanh hadiselere de 
sebebiyet vermektedir. Yukanki fotograf Kaliforniya konserve amelelerinin 
grevinde polisle i§t;i arasmdaki musademeleri gostermektedir. 

Cumhuriyet Bas~mevi • istanbuL 1937 
Fiatt 100 kuru§ 

«0 Zamanlar,, ismail Habi-bin 1920 
ile 1923 seneleri arasmda yazd1g1 yaz1 -
lard1r. cBuna 0 Zamanlar denmesi kly
metinin yaz1larda degil, yaz1Ian zaman - · 
larda goriilmesindendir t diyen ismail 
Habib yaztlanntn klymetinin naklettigi 
zamanla miltenasib oldu~unu bilmezlik-

<<Balkanhlar tarihte ilk de fa kendi 
riZa ve ihtiyarlarile birle~miflerdir)) 

Hariciye V ekilimiz zasmdan daha evvel 

cO Zamanlar» tn giizide muharrirt 
i3ma!l Habib 

ten geliyor. Buna imkan var m1? 
«0 Zamanlar• yani «Milli Mii.cadele• 

ve c!stiklal Sava~1:> gibi adlarla anllan 
bu ii~, di:irt senelik zaman, i~inde ya~I
yanlar i~in oldugu gibi, yakmdan temas 
edenler i~in de ~ok fiisunlii bir zaman
drr. Tiirk milletinin i:ilii.mden kurtanl
mast ve bir daha i:ilmiyecek kudrete gel
mesi bu zamanlarda olmu~tur. Zamanla 
her halde bu ulvi menk1beye laYik des
tan viicude getirilecektir. 

Bugiin biz bunun cO zamanlar• yazi
lan paq;alanru okumakla ikti:fa ederiz. 
Yeter ki yaz1Iar ismail Habibinkiler de
gerinde olsun. Mademki o gii.nleri ya§a
dlk, o giinlerin heyecanlarm1 tathk ve 
o gilnlerin haztrlad1g1 gururla gogusle
rimiz kabanyor, bu hislerimizi degersiz 
yaz1larla kiilliyemeyiz. 

ismail Habib, bunlan giindelik gazete 
sahifelerinin eri~ilmez derinliklerinden 
t;Ikarmi§. Her halde ~;ok yorulmU§ ola
cak. <;iinkii bizde, her hangi bir devre 
aid olursa olsun, tam bir koleksiyon, l>ir 
gazete koleksiyonu bulmanm ne derece
de mii§kiil oldugunu yakinen biliriz. 0-
nun i~in «Bu yaz1lan beni o zamanhra 
erdirrni§ ve o zamanlann ic;inde ya§at
mi§ olan talihime !iUkrederek topladtm• 
diyen ismail Habibe iki suretle de hak 
veririz ve te§ekkii.rler ederiz. 

Kitabm birinci klsmt cSakaryadan 
once• ba~hgl altmda toplanan 16 yazl -
dan ibarettir. Hepsi o zamanlar Bahke
sirde ~1kan clzmire Do~ru• ve Kasta -
monuda 1;1kan cA\;Ik Siiz• gazetelerin -
den almmi§. 

ikinci kls1m, «Biiyilk zafere kadar. 
ba~hgl altmda toplanan cAc;Ik Sozt, 
cYeni Giin· gazetelerinde c;Ikmi~ yazl
larla c!zmir Yurduo nun niishai mahsu
sasmda ~1km1§ 18 yaz1dan ibarettir. 

LJc;iincii klSlm, cZaferden · sonra• ba~
hgi altmda toplanan 26 yaz1dan ibaret
tir. Biitiin bunlar cYeni Giin• gazetesi
nin cHer giln bir dii§iinceo sii.tununda 
c;tkml§hr. 

Dordiincii klstm, cGazi ile Adana se
yahath ba~hg1 altmda Atatiirkiin alti 
muhtelif nutkundan almml§ parc;alarla 
zenginle§tirilmi§ 11 yaz1dan ·ibarettir. 
Hepsi de lsmail Habibin cHakimiyeti 
Milliye• de pkan seyahat intibalarm • 
dan almml§hr. 

Kitab hakkmdaki bu umumi ve ihsai 
malfunata daha ne Have edeyim? Bun -
Iar1 bilmek, milellifinin !smail Habib 
oldugunu ogrerunek, kitabl her halde a
hp okumak demektir. 

Okuyanlar da yalmz Ismail Habibin 
renkli iislubunu tatml§ olmakla kalmi
yacaklar, mesela «iki Bahar ve iki Gazh 
adh par~ada oldugu gil>i gorii§iiniln dog
ruluguna da §ahid olarak eserle bir kat 
daha alakalanacaklardtr. 

Ford fabrikasmm davas1 
iki senedenberi ihhsas mahkemesinde 

duru§mas1 yap1lan Ford fabrikas1 gii.m
riik resmi kac;akc;thgmm davasma diin 
de devam edilmi§tir. Bundan evvel bu 
i§i tetkike memur edilen ehli vukufun 
raporu diin okunmu§ ve iki taraf da bu 
hususta miitalealanm soylemi§Ierdir. 

Ehli vukuf raporunda mevzu dava O· 

lan 7 kamyonun ~1kanlmasile bazine -
n~n zarara girmiyecegi beyan olunuyor
du. Buna bazine vekili Nureddin itiraz 
ederek ehli vukufun tetkikatma esas o
larak §imdiki tarifeyi ald1g1m, halbuki 
tarife maddelerinin o zamana nazaran 
degi§tigini bildirdi. Suc;lu Ford fabrika
SI vekili Sabri bu fikre i§tirak etmedi
ginl soyledi. Miiddeiumumi ise hazine 
vekilinin iddiasma i§tirak etti. 

Ne~icede, hakim, meselenin tetkiki i
ic;in davay1 ba§ka giine b1rakb. -·-·--Mi.irebbiye aran1yor 

On ve yedi ya§Iarmda iki c;ocuga ingi
lizce ogretecek, bakacak ve onlarla ge
zip dola~abilecek iyi referansh bir mii
rcbl>iyeye ihtiyac vard1r. Mektubla veya 
~ifahen Cumhuriyet gazetesi idaresine 
miiracaat olunur. 

ViYANA 

T evfik Riittii Arasla ls- Tiirkiye ile akdettigi 
lcandinav gazetecilerin - dostluk muahedeleri gibi 
den Alfred Joachim muahedeler akdedecegi 
Fischer bir miilakat yap- beklenir. 
mi~tlr. Bu miilakatm en Bunlarm akdile Bul-
miihim ve §ayam dikkat garistana da bilfiil Bal-
noktalanm aynen nakle- kan Anla~masi kadrosu-
diyoruz: na girmi~ nazarile baki-

Yiiz senedenberi bii - labilir.» 
tiin diinya, Balkanlan Balkan milletleri ara-
daima tiiten bir ,uri~ o- smdaki s1k1 mUnasebatm 
cag1 ve Avrupanm ebedi humsi bir alameti, Sela-
harb tehlikesi memba1 o- nikte Biiyiik Tiirk Ha-

larak gormegi itiyad e- Hartctye Vekilimiz doktor laskarr ve Yunanhlann 
dinmi§tir. Tevjik Rii§tii Aras eski muzaffer hasmi 

fsvi~rede her birinin Atatii kiin dogdugu eve 
ayt1 lisam bulunan iir; muhtelif millet be- konulan kitabe oldugunu hatJrlata -
raberce siikun ic;inde ya§ad1klan ve isvir;- rak Tiirkiye ile Y unanistan arastndaki 
re ikt1sad ve hars noktasmdan son derece an' anevi husumetin nih a yet bulmasi Tiir
inki~af buldugu halde emperyalist emel- kiyenin harid siyasetinin en miihim mu
ler ve yekdigerini velyeden Balkan harb- vaffakiyeti oldugunu kaydettim. 
leri bu yanmadadaki devletlerin huzur i- Ve soziime devamla dedim ki: 
c;inde inki~af bulmalarma ve muntazam <<- Bir tehlike membami ebedi ola-
bir surette terakki etmelerine engel olmu§- rak kapatan Milan' daki gorii§IIIeleri 

tur. diinya memnuniyet ve sevincle takib et -
Bu vaziyetin esash bir surette degi§me- mi§ti ... ~ 

si gec;en yirmi senelik zamanda vukubul- - $imdiden malum oldugu vec;hile 
mu§tur. Milan gorii§melerile yarahlan hava iyi 

Bu biiyiik sulh binasmm en miihim dostluk ve kom§uluk mi.inasebatmm tesi
mimarlanndan biri Dr. Rii§tii Aras olup sinde kendisini gostermi§tir. Milano mii
Atatiirkiin kurdugu dahiyane planma tev· . lakah mes'ud bir hadisedir. Her iki ta
fikan on dort sene bu binanm ta§Inl ta§l tafta dahi aradaki dostane ve iyi kom~u
iizerine koymu§tur. Bu miiddet zarf1nda luk miinasebahm saglamla§hrmak I~m 
diger rejimler hariciye namlanm birc;ok kuvvetli bir irade ve arzu mevcuddur.: 
defa degi§tirdikleri halde Atatiirk mu; - Tiirkiye harici politikaya aid bii -
vaffakiyetli Hariciye Vekilini makamm- tiin muvaffakiyetlerini Milletler Cemiye
da muhafaza etmi§tir. tile te~riki mesai sayesinde elde etmi§tir. 

Bugiin Dr. Rii§tii Aras Avrupanm en Her tiirlii ihtilaflann bu yolda halledil
eski Hariciye N azmdir. Beynelmilel a- mesini dogru bulmaz ffilSin!Z ekselans? 
lemde o kadar sevilmektedir ki digerleri - Milletler Cemiyetini tamyan her 
tarafmdan fedakarhk yapiimasmi istedi- devletin diger devletlerle olan ihtilaflan
gi zaman bile sozleri alki~lanmaktadir. m ya kendi aralarmdaki miizakereler, ya-

Dr. Rii§tii Aras verdigi miilakatta hud Milletler Cemiyeti vas1tasile hallet
Balkanlar i<;in cihan§iimul ehemmiyeti mesi kendisinin manevl bir borcudur. 
haiz ~oyle bir formiil .bulmu§tur: Lakin bu sozlerle Miiietler emiyeti-

«Balkan milletleri Iskandinavyahla§a· nin her ihti!af1 haHedebile~;ek derecede 
caklardir.» olgun oldugunu soylemek istemiyorum. 

Bu siyasi diisturun yerine gelece- Kiic;iik ve biiyiik devletlerin bir~ogu ha
gine Dr. Rii§tii Arasm §ahsiyeti bir za- Ia bu miiessesenin azas1 bulunmuyorlar. 

mand1r. Milletler Cemiyetinin her ihtilaf1 iyi -
Bogazlar Konferansmda ve Sancak lik yolile hal ve tesviyeye muktedir ola

meselesinde Tiirkiyenin kazand1g1 mu- cak derecede kuvvet bulmas1 herkesin ve 
vaffakiyetler Dr. Rii§tii Arasm diplo - bahusus bizim en biiyiik emelimizdir.l' 
masi s1fat ve meharetinin beynelmilel bir «- Ekselans, Milletler Cemiyetine 
delilini te§kil etmektedir. Biittin diinya kar~I iki tarafm besledigi mii§terek sada
yeni Tiirkiyenin dahili umran ve terakki· katin Tiirkiye ile !ngilterenin birbirle -
sini ve miitemerkiz bir iradenin c;ol orta- rine yakmla~malarma yard1m etmi§ ol • 
smda bile neler yaratabilecegini is bat e- dugunu zanneder misiniz? 

den modern devlet merkezi Ankaray1 _ ,Siiphesiz iki tarafm bu favir ve 
tam bir hayranhkla seyrediyor. hareketi, iki devletin yakmla§masma 

Bu eserlerin meydana gelmesinde yo· hizmet eden sebehlerin suas1 i~inde
rulmaz ve fedakarane i~ birliginin de mii- d. 
h b h IT, 

im ir issesi bulundugu a§ikard1r. Tiir· 
kiyenin harici politikasmm yiiriidiigii Ekselans, Sancak meselesinin 

halli suretinden c;ok memnun kaldm1z yolun mes'udane olmasi Atatiirkiin ~ii-
mullii ve biisbiitlin yeni Islahahm kolay
la§hrmi~l!r. 

Dr. Rii~tii Aras eski miinasebetleri de
rinle$tirmek ve yenilerini tesis etmek iize
re ekseriya ecnebi payitahtlannda bulu
nur. Bu devamh §ahsi temaslan yeni 
Tiirkiye cihan politikasi orkestrasmda 
oynad1g1 miihim role medyundur ki bu
gi.inkii mevkii bir biiyiik devlet derecesini 
bulmaktad1r. 

Belgrad ve Biikre§ gorii§melerinin a
kabinde yap1lan bu miilakatta ilk mevzuu 
Balkan Misaki ve bunun ehemmiyeti te§· 
kil etti. Dr. Rii§tii Aras bu meseleyi §U 
suretle izah etti: 

«- Balkan Anla~mas1 Milletler Ce
miyeti ruhunda viicude getirilen misakla
rm bir parc;asidir. Milletler Cemiyeti es.as 
misakmda boyle misaklann akdedilecegi 
derpi§ edilmi§tir. Balkan Misak1 mevzii 
ve cografi §eraite en uygun misaklarm bi
rincisidir. 

T arihte ilk defa Balkan yanmadasi 
Balkanhlar arasmda taksim edilmi§ ve 
ilk defa bu devletler kendi r1za ve ihti
yarlarile birle$mi§lerdir. T arihin gec:;:en 
amlarmda Balkan milletleri birbirlerinin 
hi.ikmii altma girmi§lerdi. Simdi eri§mi~ 
olduklan tam istiklal son amda lskan
dinavya devletlerinin mazhar oldugu inki
,afa pek mii§abihtir. Finlandiya ile Nor
vec:;:'in istiklalleri bu asra tesadiif eyledigi
ni hatirlatmak istiyorum. Bu suretle Av
rupamn §imalinde dort ve cenubunda al
b millet tam bir hiirriyet kazanmi§hr .. ~ 

- Ekselans, Belgradla Sofya arasm· 
daki dostluk misakmdan sonra muayyen 
bir zaman zarfmda Bulgaristamn Bal • 
kan Misakma girecegini zanneder misi
niz ?» 

- Bulgaristanm yakm zamanda Yu
nanistan ve Romanya ile dahi evvelce 
.Y ugoslavya ile ve Balkan Misakmm im-

ffil?. 

- Milletler Cemiyetindeki nutkum • 
da memnuniyetimi ac;1k olarak ifade et-
mi~tim. 

- Ekselans, 1skandinavya devletle
rine kar~I Turkiyenin vaziyetini fenvir 
etmenizi rica etmege cesaret edebilir mi
yim ?--

Bu suale §U cevab1 ald1m: 

- Muhtelif vesilelerle miiteaddid 
defa Balkan memleketlerile ~imali Av • 
rupa devletleri arasmda dostluk tesisi lii
zumuna i~aret etmi§tim. Bu miinasebet -
ledir ki Balkan memleketlerinin «lskan
dinavla§masi» tabirini kullandJm. 

iskandinavya memleketlerini ziyaret 
ic:;:in bir fmat zuhurunda bu seyahati bii
yiik bir memnuniyetle yapacag1m. Bu 
yolda iskandinavya' daki dostlanma dahi 
vaidde bulunmu~tum.» 

Alfred Joachim Fischer 

Londrada halka gaz maskesi 
dagibhyor 

Londra 4 (A.A.) - ingiltere Dahiliye 
Miiste§ari, Avam Kamarasmda yaphgi 
bir beyanatta, halen sekiz milyon gaz 
maskesinin haz1r bulundugunu ve bun
lann Iiizumunda derhal sivil ahaliye 
tevzi edilecegini bildirmi§tir. 

(,_A_~,_~_RI_il(_iS_lE_Ri_), 
Yoklama 

Uskiidar A.skerJtk :;lubeslnden: 
1 - 333 dogumlularm Ilk yoklamalarma 

14 hazlran 937 tarlhinde ba§lanacagmdan 
i~ bu tarlhten ltlbaren her haftanm pazar
tesl, c;;arflllmba ve cuma giinlerl saat 9 dan 
12 ye ve ogleden sonra saat 13 ten 17 ye 
kadar devam o!unacakt1r. 

2 - h bu dogumlularm blrer adM fo
tograf!arlle ve nlifus tezkerelerlle blrllkte 
§Ubeye miiracaatlerl ve gelmed!kleri tak
d!rde haklarmda kanunl muamelenln tat
blk ed!lecegi ilan olunur, 

!) Haziran 1937 

( Bu ak$amki program) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk mus!kls! - 12,150 hava· 

dis - 13,05 muhtellf plak ne~rlyah - 14,00 
son - 18,30 plakla dans muslkisi - 19,30 
konferans: Dr. Prof. Fahreddin Ker!m ta.
rafmdan <irade ve telkin) - 20,00 Fas1l sal'l 
heyet! - 20,30 Orner R1za tarafmdan arab· 
ca soylev - 20,45 Fas1! saz heyeti (Saat a.
yan) - 21,15 ORKESTRA • 22,15 Ajans VC 
Borsa haberleri ve ertesl giiniin programl-
22,30 pHi.kla sololar, opera ve operet par " 
c;;alan - 23,00 son. 

ViYANA : 
19,05 halk ~arkilanm ogreneliml - 111,35 

bir ayhk haberler - 20,05 spor, hava ve sa• 
ire - 20,35 EC.LENCELi KONSER - 21,311 
EOLENCELi KONSER - 22,50 MUSiKi VEl 
~AN - 23,15 muhtellf haberler - 23,25 DANS 
MUS:iKis:t. 

BERLiN: 
17,05 KARI!;IIK MELODiLER- 19,05 rac1~ 

yo piyesl - 20,05 giinun akislerl - 20,25 Pi:· 
YANO KONSERi - 21,05 haberler - 21,15 
MUSiKi - 23,05 spor, haberler ve salre .. 
23,35 dans musikisl. 
P~TE: 
18,05 KONSER - 19,05 hikaye • 19,35 OR

KESTRA KONSERI - 20,50 p!yes • 22,25 
QiNGENE ORKESTRABI - 23,45 ORKli:S .. 
TRA KONSERi - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 ASKER! BANDO - 19,05 konu~ma. 

ve salre - 19,15 ORKESTRA KONSERt • 
20,35 MUS:iKi - 21,05 mektub kutuau-21,20 
CAZBAND TAKIMI - 22,35 haberler TEJ 
salre - 22,50 GECE KONSERI - 23,50 fran
Sizca ve almanca haberler • 24 son ha.. 
berler. 

BELGRAD: 
19,05 MUHTELiF :;IARKILAR - 20,35 u

lusaJ yaym - 20,55 KONSER - 21,35 haber
ler - 21,45 S1rb gecesl - 23,05 ha.berler .. 
23,25 MUS:iKi - 24,05 DANS MUSiKiSi. 

LONDRA: 
18,05 c;;ocuklarm zamam - 19,05 radyo 

revii.sii - 20,05 muhtellf lta.berler, spor ve 
saire - 20,35 PIYANO KONSERi - 21,25 hi
kaye - 22,05 ORKESTRA KONSERi - 23,05 
spor, konu§ma, haberler ve salre - 23,30 
DANS ORKESTRASI. 

PARiS [P.T.T.): 
17,35 SENFONiK ORKESTRA - 19,35 ha• 

berler - 20,05 PiYANO VE KEMAN KON
SERi -20,28 hava, haberler - 21,05 EOLEN"" 
CELi YAYIN - 21,30 OPERA YAYINI • 
23,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,20 DANS MUS:iKiSi - 18,55 karl§lk ya• 

ym - 22,05 MUSiKiLi YAYIN, istirahat es• 
nasmda konll§ma, haberler, hava. ve sa
ire. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

nobetc;;i olan eczaneler §unlardir: 
istanbul cfhetindekiler: 
Eminoniinde (Be~ir Kernan, BeyaZldda 

(Cern ill, Kii<;iikpazarda (Yorg!), Eyiibsul
tanda (H!kmet Atlamaz), l;!ehremlnfnde 
Samatyada (Teofllo.s), §lehzadebatmda. ( · -
mall Hakki), Aksarayd a (Sarim), Fenerde 
(N az1m Sad1k), Karagiimriikte (Kern a!), 
(Em!Jyadl), Alemdarda (Srrn Raslm) Ba-
kirkoyde (Hila!). · 
Beyo~Iundakiler: 
istikllU caddesinde (Della. Suda), Tepe

ba~mda (Kinyol!), Galatada (Hii&eyln 
Hii.snii), Taksimde (Limonclyan), ~ll~llde 
(Asim), Kas1mpa~a.da (Vasif), Haskoyde 
(Barbut), Be§iktqta. (All Riza), Sanyerde 
(Osman). 

'Q'skiidar, Kadtkoy ve Adalardakller: 
Usktidarda (Ahmediye), Kad1koyiinde 

Pazaryolunda (Rifat), Biiyiikadada (Halk), 
Heybelide (Tan a~). 

r YENi ESERLER ) \... ___ , ___ _ 
Faruk Nafiz 

Siihulet Kitabhanesi tarafmdan tertib 
ve ne§redilmekte olan §iihretli edibler, 
§airier ve romanci!ar serisinden Faruk 
Nafize tahsis edilen ciizii. de ~1km1§hr. 
Bu cilzii'de §airin hayah tahlil olunmu~ 
ve eserlerinden birc;ok niimuneler veril
mi§tir. <;ok tamnml§ ve ~ok sevilmi§ o· 
Ian gene §Biri biraz daha iyi tammak i9in 
bu eseri okumak laz1mdir. Eser yirmi 
formad1r .. fiat! da - takdirle haber vere
lim - yirmi be§ kuru§tur. 

-----------------A~1k te§ekkiir 
Yakac1kta vefat eden sevgili aile rei· 

simiz (Hulusi Net) in cenaze merasimi
ne gerek bizzat i§tirak eden, gerek tel
graf ve mektubla taziyette bulunan bii
tiin dostlanm1za ve bilhassa o ac1 gii
niimuzde yard1mlanm gordilgiimiiz 
muhterem Yakac1k halkma ayn ayr1 te
§ekkiire teessilriimii.z mani oldugundan 
bu §iikran borcumuzun muhterem gaze
tenizle iblagm1 dileriz. 

Oglu Karde§i E§i 
Hilmi Net Zebra Akten Siikriye Net 

Narbkapi ~afak Sinema11 
Bu ak§am 21,15 te 

Tarzan geliyor 
Tiirkc;e sozlii 

Te§ekkiir 
Henii.z on dokuz ya§mm ilk bahartn· 

da hayata gozlerini kapayan k1ymetli 
yavrumuz Salahaddin Nasmn cenazesi
ne bizzat i§tirak edenlerle mektub, tel
graf ve telefonla taziyette bulunan ze
vah muhteremenin her birerlerine ayn 
ayn te~ekkii.re aClffilZ mani Oldugundan 
_gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Babas1 R1dvan Nas1r, amcas1 Fethul· 
Iah Nam, karde§i Abdiilhadi Nas1r 
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Eroin ka~ak~1lari 
nas1l yakaland1lar? 

Giimriik ka~ak~thk memurlar1 giinlerce devam 
eden s1k1 bir takibden soilra bu eroinci sebekesini 

' 
su~ iistiinde yakalamaga muvaffak olmu~lard1r 

Ka~akct Milttyadis ve Aram 

. Bundan uc; sene evvel Avangilos a -
<linda bir eroin kac;akc;ISI yakalanmi§ ve 
lllahkum olmu§tu. Avangilosun karde§i 
de aradan bir ka!f ay gec;tikten sonra 8 
arkada§ile birlikte eroincilik sw;undan ya
kalanml§ ve ihttsas mahkemesinde bun • 
lar da mahkum olmu§lardi. 

Avangilos kerde§lerin gayet zengin ol
lllalan ve muazzam servetlerini uyu§turu
cu maddeler iizerinde kac;akc;1hk yapmak 
suretile kullanmalan giimriik kac;ak!fthk 
biirosu tarafmdan ehemmiyetle nazan 
<likkate almmi§ ve mahki'imlarm hapisa -
llede ya§ayi§ tarzlar1, kimlerle temasta 
bulunduklan giinii giiniine tesbit edil • 
lllege ba§lanmi§hT. 

Avangilos karde§ler hapisanede hep 
llle§hur kac;akc;IIarla temasta bulunmu§ -
lar, fakat hapisten <;Ikttktan sonra gayet 
<liiriist bir hayat ya§amaga ba§lami§IardJr. 

Nihayet Avangilos karde§ler Miltiya
dis admda bir '!ift'!i ile s1k s1k gorii§mege, 
onunla Biiyiikdere ile T araby a arasm -
daki ii<; odah bir evde bulun§maga ba§la
ll'll§lardtr. 

Aram admda eroin imalinde usta bir 
adamla da bunlar temasa ba§laymca 
giimriik kac;akc;I!Ik biirosu memurlan iic; 
lmma aynlarak bu iipheh adamlar1 s1k1 

bir surette tarassud al tma almi§lard!l. 

Ka!fakc;Ilar nihayet Miltiyadisin asfalt 
yolun kenanndaki yoldan gec;enler tara
fmdan goriilemiyecek bir halde funda • 
]Jklar ic;inde bulunan kiic;iik kuliibede ge• 
celeri muntazaman bulu§Up esrarengiz bir 
is gormege davranmca memurlar muhte
]jf k1yafetlere girerek kuliibeye yakla§IP 
ic;eride ne olup ne bittigini ogrenmek iste.
mi§ler, bu arada civardaki meyva agac;· 
lanndan hirSizhk bile yapmi§lar ve me • 
murlardan biri Miltiyadis tarafmdan tu
tularak dogiilmii§tiir. 

Nihayet memurlar uzaklardaki tepe • 
lerden diirbiinlerle tarassudlarma devam 
etmi§ler ve kuliibede geceleyin eroin imal 
edildigini, aletlerin sabaha kar§I fmda -
hklar arasma saklandigmi ve imal edilen 
maddelerin yolun kenarma serilerek ku -
rutuldugunu tesbit etmi§lerdir. 

Biitiin tertibat tamamland1ktan sonra 
evvelki glin memurlar buraya ani bir bas
km yapmi§lar, eroin aletlerile. imal edilen 
12 kilo kadar eroini ele ge«;irmi§lerdir. 
Suc;lulann da hepsi suc; iistiinde yaka • 
lanmJ§lardir. 

Giimrlik kac;ak«;1hg1 bii.rosu memurla
rmJ bu muvafEakiyetlerinden dolay1 teb
rik ederiz. 
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K1z Muallim • • ergtsi Mektebinin 

<;apada Ktz Muallim mektebi 1936 - 37 
ders yilmda talebe tarafmdan hazirla
nan resim, eli§i, diki§e ajd eser leri gii -
zel l:>ir sergi halinde toplamt§tlr. Bu i§
ler di:irt geni§ salonda gayet IT!Untazam 
bir §ekilde te&hir edilmi§tir. Geni§ resim 
atOiyesinde gerek orta k1s1m ve gere!< 
muallim ktsmt talebesi tarafmda yalmz 
bu sene i~inde yap1lan sulu boya resim
ler, h1rka bqsmalan, kola kag1dlan, 

iZ 

§ablon resimleri, mozaik resimler, afi§
ler arasmda c;ok muvaffak olanlan var
dJr. 

iki geni§ salonda diki§ ve bicrkiye aid 
bircrok slisler vardt. Eli~i safonu miis -
t11kbel muallimlerin ders tatbikah i~in 
haZtrladiklan ~ok hayati eserleri ihtiva 
etme~tedir. Yukandaki fotograf <;apa 
Ktz Ogretmen okulu sergisinde giizel 
bir parc;ay1 gostermektedir. 

ANLAR 
"===::::::::::====== Y azan: Peyami Safa =::II 

- Esasmda belki oyle. Fakat muay

Yen §ah1slara tatb1k edildigi zaman go

ziimiin online kii~;iik bir kalabahk geli -

Yor: Haydarlar, Bahriler, Rii§tiiler ... 

Orhan glilerek ilave etti: 

- Orhanlar ... 

V edia da giildii. 

Or han sordu: 

- Serbest izdivacdan kasdini;z: ne? 

- Tiirlii tiirliisti olabilir. Ben hep-
sinden nefret ediyorum. 

iclal i~,;eri girdi ve Vedianm kulag10a 

bir§ey soyledi: Orhandan miisaade alan 

kiZ di§an <;Ikarken hizmetc;i de arkasm -
dan birkac; adtm yliriimii~ii; sonra don
<lii ve Orhamn online gelip durdu. Y ere 
bahyordu. 

- Beyefendi, dedi, Mustafayi gor -
diiniiz mli? 

Bu klZin kaytkc;tya kar§l .,:afma clair 

Bahrinin si:iylediklerini hatirhyan Orhan, 

§efkatle cevab verdi: 

- Gordiim lela!. iyidir. Merak edi

lecek bir§ey yok. Diizelecek her§ey, 

Hizmetc;i i«;ini «;ekti: 

- B1r i§ bulabilecek mi dersiniz? 

- Bulmu§ galiba. Bir bakkahn m1, 

manavm m1 ne, yanmda c;ah§acakml§· 

Diikkanm iistiinde yabp kalkacakmi~. 

Ben §imdi Anadoluda bir seyahate «;tkl
yorum. Dondiigi.im zaman ona daha jyi 

bir i§ hulacagim. Y a mektebe ahnm. ya 
ba§ka bir yer bulurum. 

- Siz seyahate mi crtl6yorsunuz) 

- Evet. Elazizde amcam i:ildii. Yen-
gemi ya)mz b1rakmamak ic;in gidecegim. 

- ~ok kalacak mmmz? 

- Bilmiyorum; fa kat ~ok degil sal}I-
nm. 

!cia! Orhl!nm yiiziine bir bakt1, sonra 

ba§Jm tekrar online ~gerek sustu. Onun 
bu halinden, bir§ey si:iylemek i'!ln dt§a -

ndan cesare! almaga muhtac oldugunu 

sezen Orban: 

CUMHURiYET 

iktzsadi hareketler 
i, kanununun tatbik1 

miinasebetile 
i§ kanunu 15 hazirandan itibaren tat

bik edilmege ba§lanacakhr. Bu miina -
sebetle bin;ok yerlerde aktl ve hayale 
gelmiyen §eyler soylenmektedir. Bunla
rm hepsi de bo§ laktrdtlardan ibarettir. 
<;iinkii i§ kanunundan gaye, ne i§ vere
ni ezmek ve ne de i§criyi §trnartmakhr. 
i~ kanunundan maksad, memleketin 
yiiksek menfaatlerini gozi:iniinde bulun
durarak memlekette i§ verenle i§cri ara
smdaki mtinasebah kat'i bir surette tan
zim etmek, bu mtinasebatta her hangi 
tarafm olursa olsun tahakkiimiine mey
dan vermemek ve memleketin i§ haya
tmt devlet kontrolu altmda intizamh bir 
crah§ma yolunda yiiriitmektir. 

Diger taraftan Milletler Cemiyetinde 
ve Cenevredeki beynelmilel mesal b\i, -
rosunda aza olmam1z dolaytsile l:>iz za -
ten bir i§ kanunu yapma~a mecburduk. 

Kom§ulanmtz alan Bulgaristan, Yu -
nanistan, Romanya ve Yugoslava boy
le kanunlan bizden ~ok daha evvel yap
IDt§lardir. 

i§ kanununun ihtiva ettigi mevzular 
kanunda gayet sarih olarak gosterilmi§
tir. Mesela kanunun ahkam1 on ve on -
dan fazla i§cri kullanan miiesseselere tat
bik edilecektir. Fakat bazt vaziyetler 
gozoniinde bulundurularak yeni bir ni
zamname haZirlamak icab edecegi icr!n 
be§ ve be§ten fazla i§~i kullananlardan 
da beyanname istenmi§tir. 

Bir seneden fazla siirecek i§ler ic;in 
mukavele akdedilecektir, Miiddeti mu
ayyen olm1 an i§c;iler ihbarstz i§ten 'fi
kmlamtyacaklardtr. Bu ih}Jar miiddeti 
i§c;inin miiessesede crali§hgt miiddete go
re degi§ecektir. i&c;i iicretinin ayda otuz 
lirasma kadar olan ktsmma haeiz kona
mtyacakhr. S1hhi i§ler icrin S1hhiye Ve • 
kaleti altt ay zarfmda ayn bir nizamna
me haztrhyacaktlr. Her i§ veren miies -
sese vaziyetine gore dahili bir talimat -
name yapmaga ve bunu tasdik ettirme
ge meeburdur. i§ saatleri haftada 48 o
lacakhr. 

Bunun muhtelif §ekilleri icrin lie; sene 
zarfmda ayn bir talimatname yaptla • 
cakhr. i§ ve i§t;i bulma i§ini devlet mee
canen yapaeakbr. Amelelerin grev ve 
patronlarm lokavt yapmasi yasakbr. 
ihtilaflar devletin kontrolu altmda sui
han halledileeektir. t§~i sigortalanm da 
devlet yapacakhr. Bunun ic;in icab eden 
kanunlar alb ay zarfmda yap1lmaga 
ba~lanaeaktir. 

Goriildiigii gibi i~ kanununun ihtiva 
ettigi mevzular gayet sarihtir. Onlar1 
tiirlti tiirlii §ekillerde tefsir etmek ma
nastz l:lir §eyqir. 

M. T£ZEL 

9 uncu lhba a mahkem sinin 
yeni tekli 

~ehrimizde be§ ytldanberi faaliyette 
bulunmu~ alan 9 uneu ihtiSas mahkeme
sinin lagvedilerek yerine be§inci asliye 
ceza adile tek hakimli bir asliye mah • 
kemesi te§kil edildigini yazmi§hk. An
cak yeni te~kil edilmi§ olan asliye mah
kemesinin, 9 uncu ihttsas ma)'lkemesi 
gibi istan)Jul Vilayeti harieindeki diger 
vilayetlerin de i§lerine baktp bakmiya-
cagt lizerinde tereddiid basil olmu~ ve 
keyfiyet Adliye Vekaletinden sorulmu§· 
tur. Vekalet dlln cevab vermi~ ve yeni 
te§kil olunan mahkemenin 9 numarah 
ihtlsas mahkemesinin haiz oldugu ka
za salahiyetinip. geni~ligi kadar sala • 
hiyetle ~ah§masma devam etmesi Iaztm 
geldigi bildirilmi§tir. 

Yeni mahkemenin hakimligine sa -
I§.hiyetle verilmi§ olan ikinci asliye ceza 
hakimi Kemalden bo§ kalan ikinci as -
liye riyasetini vekaleten azadan Ka§if 
idare edecektir. 

- Ni~in soruyorsun? dedi. 
Klz ellerini oniine kaVU§turarak ba§llJI 

sol tara fa dogru biraz yahrdt: 

- C:ok kalmasamz ... diye mmldan
dt. 

- Ni~in. tela!? 
Hizmetc;i arlcastm dooerek kapiya hak

ti ve eski vaziyetini alarak sustu. 
Orban tekrarlad1: 

- Ni«;in boyle soyliiyorsun? Bana 
ah§tlgm i .. in mi? 

- Sade onun ic;in degil. 

Orban bizmet~inin bir§ey haber yer • 

mek ihtiyacmda oldugunu daha iyi an -

hyarak ayaga kalktt ve ona ya1da~h: 
- Y a nic;in? diye sordu. 

Hizmetc;i kapah bir sesle: 

- Klic;iikhamm1 yalm;z birakmaymiz, 
dedi. 

- Bunu ben de istemem, C:abuk di:in
mek istiyorum. F akat... kalmaga mec -
bur olursam, faraza ..• 

- N e yap1p yaptp ~abuk geliniz. 
Orban, mektebde c;ocuklara kar§l pey

qa ettigi bir itiyadla elini lelalin omzu ,. 

na koyarak: 

- Peki, nic;in? dedi, soylemiyorsun. 

Benim bilmedigim bir sebeb var m1) 

- Evet. 

Kiiltiir hayahmiZI 
hal alayan bir zihniy t 

Hakikl bilgi adamini yeti,tirebilmek 
hima ve lazimdir i~in her halde 

Halkm hayat felsefesini tahlil etmek 
ve yazmak laz1m gelse ilk kaynak ala -
rak halkm arasmda kullamlan darbt -
meselleri tavsiye etmek c;ok dogru bir 
hareket olur. Bu darbtmesellerin ve ata 
sozlerinin senelerin insanlara verdigi 
tecriibeler neticesi formlile edildikleri 
dogru ise de bazan bu gibi darbtmeselle
rin yanli§ telakki edildigi ve kullana 
kullana insanlarm, milletlerin hayatla
nnda bazan iyi fakat ~ok kere kotii izler 
b1rakhklan da muhakkakhr. 

Bu fena darbtmesellerin her glinkii 
hayahm1zda btrakhgi fena izleri buglin 
bile her sahada gormek ve olcrmek ka -
bildir. 

Meselfl balk arasmda kuilamldtgmi 
~ok i~ittigimiz: cAglamtyan ~oeuga me
me vermezlero darbtmeselini alahm. Bu 
gerek kelimelerinin ifade ettigi mana ile 
ve gerek mecazi manasile zamammtzda 
arbk ktymeti olmamas1 laZim gelen bir 
fikirdir. Fakat maalesef bu darb1me -
selin ifade ettigi zihniyetin halkimizm 
kafasmda el'an ya~adtgt gf.iriiliiyor. Ke
limelerinin ifade ettigi mananm ~oeuk 
terbiyesindeki fena tesirini az crok iyi 
dii§iinmesini bilen herkesin anlamasma 
imkan vardtr. 

BugiinkU ~ocuk terl:liye sistemi bize 
c;ocugun muntazam saatlerde yedirilme
sinden, uyutulmasmdan, oynamasmdan, 
banyo yapllmasmdan ve sairesinden 
bahseder. 

Ortamekteb ve liselerde nizam ve in
tizama ehemmiyet verilir. Buna ragmen 
halkm §UUrunun ba~ka tiirlli i§ledigini, 
halkm duygusunun hiila bu eski telkin
lerin tesiri altmda kaldtgtm goriiyoruz. 
Demek ki terbiye sistemimizde ikilik 
vardtr. Sosyal hayahmizda birbirine ztd 
iki zihniyet hakimdir. 

Bu itibarla bugiinkii terbiye sistemi
mizi kitab terbiyesile halk duygusu ter
biyesi diye ikiye aytrmamiz laz1m ge -
liyor. f?u halde terbiye sistemimiz vazi
fesini laytkile yapam1yor. Eski terbiye 
prensiplerine gore, terbiye, hayllta ha
ztrhk demekti. Bugiinkii prensiplere go
re ise terbiye; hayat, ya§ayt§ demektir. 

Mekteb, k1smen !kinci prensip kabul 
ve tatbik ediyorsa da halk nazarmda 
mekteb ve terbiye hayata haz1rhk ola
rak telAkki ediliyor. 

Yani c;ocugun bugiin okudugunun ve 
ogrendiginin bugiinkii hayatla hi~ al§. -
kas1 yokmu§ gibi hareket ediliyor. 0, 
okuduklarmt ve ogrendiklerini memu
riyet hayatmda, tiearet hayatmda kul
lanmak icrin i:igreniyor. Bu dii§iineeye 
gore, c;ocuk bugiinkii inktlab prensiple
rine crok aykm olan ailesinin dii§iinee ve 
hareketlerinin tesirlerinden kurtula • 
mtyor. liala: cAglamtyan ~ocuga merna 
verilmez. dti§iincesinin hAkim bulundu
gu bir kitlede ~oeugun laytkile giirbiiz 
)Jiiyiimesine imkan olamadtgt gibi ya -
rmki hayatt da derbeder gecrer. 

Gelelim mecazi manasma: Yurd i~in
de ve yurdun hududlanm R§acak bilgl 
adamtnt yeti§tirmek i~in gene istidadla
n aramak, bulmak ve onlan her hangi 
ktymetli bir mlicevheri muhafaza eder 
gibi korumak, te§~i etmek ve ktymet -
lerini layikile takdir ederek geni§leme
lerine ve biiytimelerine yanyaeak saba
Ian ve malzemeyi kendilerine tedarik 
etmek lazimdtr. 

Genclerimizin sade Avrupada okutul
malan kafi degildir. Avrupadan yurdu
na donen bir geac, ihttsast dahilinde a
zami randtmam verebilmek i($in her 

Orhan elini t;ekti: 

- 0 ba§ka I dedi. 

Hizmet~ideki if§a arzusunu iirklitme
mek i<;in, ellerini arkasma keyarak uzak
la§h, geriye di:indii ve sordu: 

- Nedir sebeb? Bana s&ylersen c;ok 
memnun olurum. 

Hizmetc;i kaptya bakh ve alt;ak sesle: 

- Vedia Han1m ni§anlaniyor, dedi. 

Birdenbire, biiyiik bir hayretle s1~ra -
mak ihtiyaem1 tadil etmek i~in ellerini 
cebine koyarak htzla dola§maga ba§hyan 

Orhan, «Rii§tii Beyle mi?» diye sora -
cakt1; sualini degi§tirdi: 

- Kiminle l dedi. 
- Rii§tii Beyle. 

Bu haber, Vedianm biitiin soyledikle

rile, evlenmege clair biitiin fikirlerile, Or~ 
hana gosterdigi alakalarla, Bahrinin ktz 
bakkmdaki tahroinlerile, biraz evvel Sa-

miye Hammm imalarile taban tabana 

zidd1. Orhanm gozlinli a«;mak i~,;in, haki
kat olmasmdan korktugu herhangi bir ta

savvuru bir karar §eklinde gostermek is

tiyen lclalin mubalagasma atfedilmek 
l!zimdJ, 

Orban inanmad1 ve sordu: 

- Karar verildi mi) 

- Verildi gibi. 

tiirlii. malzemeden istifade edebilecek 
bir vaziyette olmahdtr. 

Avrupa iiniversitelerini c;ok iyi bitir
mi§ gene istidadlar, yurdlarma dondiik
leri zaman laytkile kar§tlanmaz ve ihti
saslan di~tnda dersleri okutmaga, i~leri 
yapmaga mecbur edilirse, ve yahut o
kutaeaklan mevzular, tek bir ders kita
bmdan ibaret kahrsa, kurak topraga a
hlmi§ sec;me l:>ir tohumun ugnyacagt a
kibete ugrarlar. 

Bu memleketin aiger her evlad1 gibi 
Avrupadan di:inen bilgili gene de c;alt§
sm ve istedigini edinsin nazariyesi yan
h§tlr. Didinen gene, bilgi adam1 olamaz; 
ancak ekmegini kazamr. 

Bu tarzda c;alt~arak bilgi adam1 olan 
gok azd1r. Bilgi adam1 yeti§ebilmesi ic;in 
himaye Iaztmdtr. 

Her hangi bir mevzu hakkmda iist.lin
ki:irii malumah olmakla beraber, nii.fu
zundan ve mevkiinden istifade ederek 
malfunat!iiru~luk eden kimselerden 
korkmak lazJmdtr. Bu gibiler eemiyette 
kurulmak istenilen bilgi miiesseseleri -
nin, §U ve bu ilim ve fen §Ubelerinde 
ihtisas1 alan genclerin iimidlerini ktrar
Iar. Ulusun yeti§tirmek azminde oldu
gu ilim ve fen adamlarmm yeti§mesine 
engel olurlar. 

cAglamtyan c;oeu~a meme verilmez• 
diyenler, sosyal ve bilgi hayahmtzl, ulu
sal hayabmlZl ve onlann i($indeki binl:>ir 
hedefi sathi gi:irenlerdir. Tahsili ve ka
biliyeti yliksek bir gencin tecriibesi bile 
olmasa, tahsili olm1yan kimse gibi ha
reket etmesine imk§n yoktur. Zaten i
lim adamt ba§ka tiirlii hareket edebilir 
m!? 

cAglamiyan «;ocuga meme vermezler• 
darb1meselinin kimsenin kimseden ha -
beri olmadigi, bilginin mevcud olmadi
gt, bazunun bilgiye ve fazilete hakim ol
dugu eski zamanlarda yeri vard1. Bu 
c;ok yanlJ§ hayat telakkilerinin bugiinkii 
hayahmtzda yeri yoktur; olmsmahd1r. 

HILMI MALIK EVRENOL 

DENIZ ISLER/ 
Vapurlarda aoguk hava 

tertibatJ 
Denizyollan idaresi, yeni vapurlan 

geldikten sonra da bir miiddet pasta va
puru olarak c;ah§tlracag1 Ege, izmir, 
Giineysu, Aksu, Tan gibi vapurlarmda 
frigorifik tesisat viieude getirmege ba§· 
lami§hr. Bu vapurlardan bir ktsmmda 
bu tesisat yaptlml§, digerlerinde yaptl -
mak iizeredir. 

Frigorifik tesisat sayesinde limanla
nmtz arasmda ya§ sebze, meyva, et, yu
murta gibi s1cakta bozulan maddelerin 
ta~eligini muhafaza ederek nakli kabil 
olacakhr. 

V apurculuk §irketinin 
tasfiyesi 

Eski Vapurculuk §irketi hissedarlan 
onlimiizdeki aym birinde toplanarak tas
fiye heyetinin kat'i tasfiye vaziyetini 
miibeyyin raporunu tetkik ve heyeti ib. 
ra edeceklerdir. 

Dellizyollan idaresinin §irketten sa -
tm aldtgt vapurlarm son taksit! olan 
300,000 lira da ay sonuada tasfiye heyeti 
emrine verilecek ve hissedarlara dagttl
lacakhr. 

1 temmuzda toplanaeak umumi he -
yetten sonra tasfiye heyeti mesaisine 
nihayet verecektir. 

Hizmetci tekrar kap1ya bakll ve Or • 
han a dogru ko§arak: 

- Ayaklanmzt opeyim, benden bil • 
meyiniz, dedi. 

- Ona emin ol. Bana biraz malumat 
verir misin? 

tela! tela§h ve kiSJk bir sesle anlatt -
yordu: 

- Besime Hammm zoru. Han1me ~ 
fendinin de giinii giiniine uymaz. Bir 
bakarSJnlZ oyledir, bir bakaT!IftlZ boyle. 
Kiic;lik hamm yengesinin soziinden «;tk • 
maz. Rii§tii Beyin de evlenmesini baba!l 

istiyor. Kumar oynamasm diye. Ailece 
konu~uldu, gorli§lildii. 

- Vedia Hamm kabul etti mi? 

- Bir ~ey soylemiyor o. 
- Belki Rii§tli Beyle aralannda ko· 

nu§mu lardir, degil mi) 
- Her hal de. F akat kiic;;iik hammm 

gonlii var m1, yok mu, belli degiJ. Ben 
hie; iatemiyorum, Orhan Bey. ~imdi anla· 
dm1z m1 nic;in size ~abuk doniiniiz diyo -
rum) 

- Evet lela!. Aileee konutuldu di • 

yorsun. Rii§tU Bey resmen Vedia Hant· 

!lll istedi mi? 

- fstedi Orhan Bey. 

- Yengesinden mi~ 

- Evet. 

5 

Edebiyat tari inde 
• 

miZa 

fE9J izde miz~h, uluorta sogiip say
l,g) maktan 1baret olan hecve in-

hisar ettirilmi§ti. Bu yanh~ ve 
~arp1k telakkiye gore mesela Harna • 
me mizah1 bir eserdir, Nef'inin Siham1 
Kazas1 mizahm en belig niimuneleridir, 
Siirurinin Hezliyah satu satJr birer mi ~ 
zah nefisesidir ve E§ref, mizahm son iis
tadlanndan biridir. 

Halbuk; Harname siyasi bir manzu -
medir, devrin haks1zhklanm terenniUn 
eder. ,Sairin bir e§ek agzmdan naklettigi 
si:izlerde Osmanh sarayma tevcih olun -
IDU§ keskin fikirler ya~ar ve eser glildi.i
recek yerde dii§iindiiriir. Nef'i de, hie; -
bir zaman mizah yapmak iilkiisiine bagh 
kalmami§, hicviyelerinde yaka 1 ynhlma
d•k kliflirler strahyarak zulmii ve zalimi 
~ fakat kendi zaranna veya kazancma go
re • lanetlemek istemi§tir. Osmanh ede -
biyatile me§gul olanlar pek iyi bilirler ki 
Nef'i kasidelerinde bir ahenk perisi, hic
viyelerinde sarho ve kiifiirbaz bir kal -
dmm kabadaymd1r. 

Siiruri, mizaha kalemini en c;ok yak -
la§tiran §airlerdendir. BJrer san'at niirnu
nesi olan o kmak tarihlerinde bile ba -
zan mizaha sapar, «Kara, kuru kan al
dt Numan>> gibi izdivac tarihleri yazar. 
F akat Hezliyah N ef'inin Sihammt ha
l!rlatacak derecede ~irkin kiiflirlerle do
ludur. Bir insanm onlan kiZarmadan, 
terlemeden okumasma ve okuduktan son
ra da bir daha eline almamak ic;in kendi 
kendine yemin etmemesine imkan yak -
tur. 

E§ref, arama tam bir mizah §airi ol
mu§ ve araSITa kiifiirbaz kalmi§hr. Bu 
belliba§h iistadlann mizah telakkilerini 
bir yana atarak o kelimenin hakiki mef
humuna k1ymet verdigi ve ger<;ekten 
mizahi yaz1lar kaleme aldig1 si:iz gotiir
mez bir kat'iyetle kabul olunan tek bir 
eski air vard1r: Tokadh Kani!.. 0, 
cid ile hezli ustaca mezcetmegi bilen ve 
yaZilanmn ciddi tarafm1 mizahtaki k1v ~ 
rakbgile okuyucuya giildiire glildiire 
hazmettiren bir san' atkard1. 

Ondokuzuncu amda Ali Beyle Ziya 
Pa§a mizaha garb «;e~nisi vermek isted•
ler, eskilerin yolundan aynhp yepyeni 
bir yo! tuttular ve bugiinkii edebi miza
hm temelini kurdular. 

:to :to :to 

Aziz okuyucu, hangi bir edebiyat ho
casma sorsaniz size mizah tanhimiz hak
kmda a§agJ yukan bu sozleri soy)iyecek
tir. <;unkii dillerde dola~an ve ellerdcki 
kitablarda gi:iriinen isimler hep bu Har
nameler, Siham• Kazalar, Hezliyatlar 
filandu. F akat uzun aSITlann mizah ta
rihini bu kadar dar bir c;er«;eveye s1gdir· 
mak ne dereceye kadar i abetli bir ha -
rekettirL 

Bunun cevabm1 gene bir edebiyat mu
allimi veriyor ve on diizineden fazla mi
zah muharririnin hal terciimesini - eser
lerinden nefis ornekler gostererek - art -
ya koyuyor. 

Ben bunu heniiz du dum ve boyle bir 
zahmeti ihtiyar eden muallim Mehmed 
Behc;et Y azan §U siitunda alk1 Iamay! 
bore. bildim. Bakahm bu giizel eser ba • 
stlabilecek mi? ,Simdi derin bir merakla 
bunu anlamaga ah§Iyorum. 

M. TURHAN TAN 

ViY ANA DONO~O I 
- Y akmda m1? Bahrinin vefahndan 

sonra m1? 
- Haytr. Evvel. <;ocuga belki o do-

kundu. 

Orban biiyiik bir bayretle dogruldu: 
- Bahrinin haberi var m1ydi? 
Hizmetc;i online bakt1: 

- Ona da ben soyledim. Benden 
duydu. 

Orhan, zaptolunmaz bir heyecan i~in
de: 

- Carib §ey. . . dedi. 
Biiyiik adimlarla geziniyordu. «Klic;iik 
h&mmm gonlii var m1, yak mu, belli de

gil» sozlerindeki teselli olmasayd1, Or -

han, yalmz bu hadi eyi kendisinden giz
lcdigi ic;in Vediaya kar§l duydugu igbira
nn ilk iddetli tesirine kap1larak bu ya
hdan hemen c;1kip gidebilir, yahud, hie 
olmazsa bir an boyle bir arzu duyabilir· 
di. 

Merdivende ayak sesleri vardt. lc!ill 
bahsi degi§tirdi: 

- M ustafay1 tekrar goriir miisiiniiz) 

diye sordu. 

Vedia ic;eriye girerken u7.akla~an hi:z;

metc;iye Or han yiiksek sesle cevab verdi: 

- Gitmeden evvel her halde gore • 

cegim. 
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«ONU NASIL 
KARSILA Y ACAGIZ» 

[Ba§tarat' 1 fnct sahtfccle] 
refakat etmi§lerdir. 

Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sek
reteri Siikrii Kaya da Reisicumhur Ata
tiirkiin maiyetlerinde bulunmaktadu. 

Eskifehirden ge~erken 
Eski§ehir 4 (T elefonla) - Atatiir

kii hamil olan hususi katar saat 20,40 ta 
Eski§ehire geldi. Atatiirk vagondan ine· 
rek kendisini te§yie gelenlerin ellerini sik· 
t1 ve tekrar vogonuna 4$Ikarak Sabiha 
Cok4$eni, Valiyi, Belediye Reisini, Kol
ordu kumandamm ve T ayyare alayt ku
mandan vekili Muhsini vagonuna alarak 
kendilerile bir mi.iddet gorii§tii. Bu go : 
riisme esnasmda istasyonda Atatiirkii 
go.rmege gel en halk «- Y a§a Atatiirk !» 
diye bagirdi. Hususi tren 20,55 te ha • 
reket etti. 

i:zmite giden heyet 
istanbul Valisi Muhiddin Ostiindag 

ile istanbul Kumandan vekili Orgeneral 
Ali F uad Atati.irkii karsilamak iizere diin 
ak§amki trenle izmite iitmi§lerdir. 
Donanma Haydarpa~a onlerinde 

Adalar a<;~klannda bulunan Yavuzla 
fi!onun d:ger aksami di.in Haydarpa§a 
onlerine gelerek demirlemi§lerdir. Filo 
bugi.in §ehrimizi §ereflendirecek olan A
tatiirkii selamhyacaklir. 

IJttikbal ve te:zahiirat program1 
Biiviik Onder Atati.irk bugiin saat 

lcte §ehrimizi §ereflendirmi§ bulunacak· 
'-rchr. Diin de yazdigimtz gibi; Biiyiik 
Onderin Hatay zaferinden sonra §ehri • 
mizi ilk defa §ereflendirmesi bi.iyiik bir 
bayram halinde tes'id edilecektir. 

Bu miinasebetle resmi daireler ve bii
tiin nakil vasitalan giindiiz bayraklarla; 
gece de elektrikle donahlacakhr. Hay • 
darpa§ada da geni§ bir istikbal merasimi 
yapilacaktu. 

Aziz misafiri kar§Ilamak iizere Akay 
ve Sirketi Hayriye idareleri be§ vapur 
tahsis etmi§lerdir. Akay idaresinin 1,15 
ve I ,55 te kalkan mutad vapurlanndan 
ba§ka bu be§ vapur da l1areket edecektir. 
Akay idaresinin saat ikide kald1racagt bir 
vapur resmi elbiseli hiikumet erkan ve 
memurini i4$indir. uiger dart vapur saat 
bir buc;ukta gene Kopriiden kalkarak ve 
tezahiirata ;§tirak edecek halk1 aim!§ bu
lunarak Haydarpa§a oniinde bulu • 
r.ncakt•r. Akay ve :;;irket vapurlan do • 
nanmamn arasmda yer alacaklardir. 
Tren Haydarpa§aya muvasalat edip A
tatiirk yata ge4$tikten sonra bu vapurlar 
da Dolmabahc;e sarayt online kadar yah 
takib edeceklerdir. ;;ehir ve itfaiye ban· 
dolan da halka tahsis edilen vapurlarda 
bulunacakhr. 

Ulu Onderin Haydarpa§aya muva • 
salatlarile kara ve denizden toplar all] • 
mak ve limandaki deniz vasitalanmn dii
diikleri c;almmak suretile bu §erefli daki
ka her tarafa ilan edilecektir. 

Vilayet hududundan itibaren biitiin 
istasyonlarda da halk toplanarak teza • 
hi.irata i§tirak edecektir. 

Gece yapilacak tezahiirat i4$in de gene 
Akay ve Sirketi Hayriye idaresinden va
purlar tahsis edilmi§tir. Bu vapurlarda 
bandolar bulunacaklir. 

Aynca Kad1koyiinden kalkacak bir 
vapur halkla beraber Kadikoy Halkevi 
koro heyeti ve Selimiye bandosunu ala
cak; Oski.idara ugradiktan sonra Dolma
bah4$e sarayi oni.ine gelecektir. Saray o· 
niinde toplanan vapurlardaki istanbul 
halk1 bu vesile ile de minnetlerini izhar 
edec~klerdir. 

Akay ve $irketi Hayriyenin 
verdigi tafsilat 

Akay ve ;;irketi Hayriye idarelerin • 
den: 

Atati.irkiin istanbulu §ereflendirme • 
lerinin miibeccel vesilesile yaptlacak de
niz merasimine i§tirak edecek istanbul 
halkma idarelerimiz iki§er vapur tahsis 
etmi§tir. Bu vapurlar 5 haziran 937 cu
martesi giinii saat 13 ile 13,30 arasmda 
Akaym Koprii Adalar ve ;;irketi Hay • 
riyenin Koprii Bogazi4$i iskelelerinden 
kalkacak ve hi4$bir yere yana§miyarak 
merasimin hitammda gene Kopri.iye av
det edecektir. 

Merasimde bulunacak zeval! Haydar· 
pa§aya goti.irmek iizere saat 14 te Aka· 
ym Erenkoy vapuru Koprii Haydarpa§a 
iskelesinden kalkarak dogruca Haydar • 
pa§aya gidip yolcu 4$Ikaracaktir. 

Gece yaptlacak fener alayma Akay 
ve ;;irketi Hayriyeden dorder vapur tab
sis edilmi§tir. 

Akay vapurlanmn program!: 
Saat 21.45 te bir vapur Koprii Ada 

iskelesinden. 
Sa at 21 ,50 de bir '9apur Koprii Hay

darpa§a iskelesinden. 
Saat 21,30 da bir vapur Kadtkoy 

iskelesinclen. 
Saat 20,30 da bir vapur Biiyiikda 

iskelesinden Heybeli, Bur
gaz, Kmahya ugnyarak 
alaya i§tirak edecek ve so
nunda da ayni iskelelere 
donedecktir. 

;;irketi Hayriye vapurlannm program!: 
73 numarah vapur: 
Saat 19,40 ta Anadolukavagmdan ha

reketle Rumelikavagt, Y enimahalle, Sa
nyer, Bi.iyi.ikdere, Kirec;burnu, T arabya, 
Y enikoy, istinye, Emirgan, Rumelihi
san ve Bebek iskelelerine ugnyarak 21,30 
da Kopri.iye gelecektir. Buradan alaya 
ve alaydan sonra Kopriiye gelerek dogru 
Bebege masile Rumeli iskelelerine ugn· 
yarak Anadolukavagma donecektir. 

68 numarah vapur: 
Saat 19,50 de Beykozdan hareketle 

Pa§abahc;e, ~ubuklu, Kanhca, Anado
luhisan, kandilli, Vanikoy, ~engelkoy, 
Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Oskiidara ug· 
nyarak 21,30 da Kopri.iye gelerek Os • 
kiidardan itibaren Sirasile Anadolu iske • 
lelerine ugnyarak Beykoza donecektir. 

Y almz gece vapurlanna popriiden bi
nenlerden birinci mevki gidi§, geli§ birinci 
mmtaka iicreti diger iskelelerden binen • 
Jerden de Koprii ile mmtaka arasmdaki 
gidi§ geli§ birinci mevki iicret ahmr. 

Muallimlerin 
ev kiralar1 

Meclis tahsisat1n miite
madiyen tecilini dogru 

bulmadt 
Ankara 4 (T elefonla) - ilk tedri

sat miifetti§lerile ilkmekteb ba§muallim 
ve muallimlerine her ay 5 liradan 1 0 li
raya kadar ev kirasi verilmesine dair ka • 
nun hususi idarelerin mali stkm!ilan do
layisile alti senedir iki§er ytl, iki§er ytl 
tecil edilmektedir. Son tecilin mi.iddeti 
haziranda bittiginden Maarif Vekaleti 
iki senelik tecil hiikmii olan bir layihayt 
Meclise gondermi§tir. Meclis enciimen • 
Jeri layihayt tetkik ederken hususi idare
lerin s1km!!da olduklarmt kabul etmekle 
beraber bu miitemadiyen tecil i§ini dog
ru bulmiyarak Maarif Vekaletinin I§I 
esasmdan halletmesini ve oniimiizdeki se· 
ne zarfmda muallimlere bu zamlann 
tediyesine imkan hazirhyacak tedbirler a· 
lmmasmt temenni etmektedir. 

Enciimenler bu sebeble bu sene ev 
kirasma aid kanuni hiikmii ancak bir y1l 
tecil etmi§leroir. 

f HACI 
\- «CamhUTiyel» in mill; ~~o~ :~6° J 

F akat tevkif edilirsen, delige tikihrsan - Belki bir hahra defteri bulurlar. 
masum olman ihtimalile senin hapiste kal- Hahra defterinde senin ismin ve adresin 
mana tahammi.il edemem. bulunabilir. 

Bir dakika ikisi de sustular. Sami Bey - Bulunsun baba, yakalasmlar heni .. 
bir sigarasmt sondiiriiyor, otekini yak1 • Hapsetsinler. Ne yapayim ? .. Ben boy· 
yordu. Gozleri dumanlann arasmda bin- le agu bir itham altmda serbest olmakla 
bir ihtimal dii§iiniirken: mahpus olmak arasmda bir fark goremi-

- Hem, dedi, soyledim ya, polis, eve yorum. Sonra bana tavsiye ettiginiz na
gece di§andan gizlice ve kimsenin habe- sil serbestliktir?.. Ka~acagim, ba§ka 
ri olmadan birisinin girmesi ihtimali ol- memleketlere gidecegim ve saklanaca • 
madigma da hiikmetti. Bunu bana me- gim. Hergiin, her dakika bir korku ge • 
murlardan birisi soyledi. Dii§iin, biiti.in ~irecegim. Oyle mi? Boyle ya§amr mi? 
;~iipheler, adeta hi.ikiim halinde sen in ii - Mektebim, tahsilim ne olacak? 
zerinde toplamyor. Onlar seni tammi - - Her~ey mahvoldu. T emenni ede • 
yorlar, yalmz bildikleri sabah erken u • rim ki bir ba§kasi katil olarak bugiinlerde 
zunca boylu, laciverd elbiseli bir gencin tevkif edilsin. Y oksa hangi yoldan git • 
Leyla tarafmdan tewi edilmesidir. Bu sen senin i~in mahvolmak, benim i4$in 
genci bulmak onlar i~in pek de giic; ol • omriimiin son giinlerinde en agn clarbeye 
miyacakttr. Leylayt takih edecekler, maruz kalmak mukadderdir. 
Levlanm odasmda baz1 evrak ve mek • Sami Bey, oglunun karanm bekliyor
tublar arayacaklardtr. Belki resim, filan IDU§ gibi susarak gozlerini onun gozleri-
<Ia... ne dikti. irfan, hem vicdan azabma, 

- Haytr, hi~bir §ey bulamazlar. hem bir~ok iimidlerin birden ytkthp git-
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JJMi~ fiirk-~ulgar-Y~~an Japonya, <;inde giittiigii 
R .d k demiryollari •:m siyaseti deg-' i~tiriyor 

apl ta 1m1 Tatbik edilecek mu,te- ~ 
bugun geliyor rek tarife yak•nda ha- Harici siyasette beliren muhim degisiklikler 

sah z1rlanmaga ha,Ian•yor Yarin Fenerbah~e, 

giinii de F ener - Giine• 
muhtelitile kar,da,acak 

Fenerbahc;enin 29 uncu ytldoniimii 
ic;in davet edilmi§ olan Rapid takimi bu 
sa bah saat I 0 da istanbula gelecektir. 

Rapid ilk mac;I pazar giini.i saat 16,30 
da F ener stadmda F enerbahc;e ile yapa
cak, ikinci ma4$lnl da sah gi.inii saat 17 de 
T aksim stadyomunda F enerbahc;e • Ci.i
ne§ muhtelitile oymyacaktu. 

Rapid taktmmda be§ all! enternasyo • 
nel oyuncu da bulunmaktadir. Merkezl 
Avrupa futbolunun ba§mda giden Avus
turyah futbolcular istanbula c;ok kuv • 
vetli bir kadro ile gelmektedirler. 

Bundan ba§ka ayni gi.in, bu mac;tan 
evvel, F enerbahc;e tekaiidlerile eski Ga
latasarayhlardan miirekkeb olan Giine§ 
tekaiidleri arasmda bir tekaiidler mac;I 
yaptlacaklir. Eski futbolculan seyretmek 
de aynca bir zevk te§kil edecektir. 

:(.:(.1{. 

F enerbahc;e spar kuliibii ba§kanh8'tn· 
dan: 

6 haziran 37 pazar giinii 29 uncu yii
doniimiimiizii, F enerbah4$e stadmda kut
luhyacagiz. Bu miinasebetle Viyananm 
biitiin diinyaca tamnmt§ tak1mlanndan 
Rapid Spor Kliib futbolculan memle • 
ketimize davet edilmi§tir. Bu takim 5 
haziran cumartesi gi.inii saat 1 0 da Sir • 
keci istasyonunda kar§Ilanacakhr. Ar • 
kada§larm soylenilen saatte istasyonda 
haztr bulunmalanm rica ederim. 

1 - Ma4$ saat 16,30 dadtr. 

2 - Hakem ;;azi T ezcand1r. 

3 - Stad gi§eleri tam saat 12 de ac;t· 
lacakttr. 

4 - Kapah tribunler 1 00, ac;1k tri • 
biinler 50, pist iizerindeki niimerote yer
ler 150 kuru§tur. istiyenler biletlerini 
§imdiden Milli Spor Zeki Rtza maga • 
zasmdan ·tedarik edebilirler. 

5 - Kutlulama merasimine tam saat 
14,30 da ba§lanacaktu. 

Amerikan Bogasi bu 
akfam giire,iyor 

Bir miiddettenberi §ehrimizde bulunan 
Amerikan bogas1 namile maruf Kulka • 
mar ilk giire§ini bu ak§am T aksim stad
yomunda yapacakt1r. Tiirkiye serbest 
giire§ ikincisi Bulgaryah Cerna! pehli • 
Van dun matbaamiza ge)erek §Unlan SOY• 
lemi§tir: 

«- Su Amerikah kaplan mtd!r, as -
Ian mtdir, bog a midiT; onunla ilk giire§ 
hakkt benimdir. <;iinki.i §imdiye kadar 
memleketimize gelen biitiin ecnebi gii • 
re§4$ilerile ben giire§tim ve hepsini yen -
dim. Amerikah evvela beni yensin, son· 
ra ba§kalarile gi.ire§sin.» 

Milli Turk giire§leri 
;;eref stadyomunda ba§lanan Turk 

giire§lerinin ii<;iincii haftasi bu pazar saat 
on iic;te ;;eref stadyomunda devam ede

cektir. 

Ciddiyeti ve halkm gosterdigi alaka ile 
gi.indengiine inki§af eden bu sporun he
veskarlarmm her hafta artmasile ati i4$in 
c;ok i.imidvanz. Duhuliyenin ( 1 0 ve 15) 
kuru§ gibi pek az olmas1 da gi.ire§ me • 
rakhlanm tatmin eder bir hadisedir. 

J" enis miisabakalar1 
T. S. K. istanbul Bolgesi T enis A -

janhgmdan: 

12 haziran 193 7 tarihinde ba§lamak 

mesine atfolunabilecek bir inkisar i4$inde 
ba§lnt online egmi§, son sozlerden hic;bir 
§ey anlamtyarak di.i§i.inceye dalm!§tl. Sa
mi Bey birdenbire act bir sesle: 

- hte, dedi, cinayetin en yeni deli
li ..• 

Ve Irfamn 4$enesine clayah olan eline 
elini uzath. Irfamn beyaz gomleginin 
kolunu 4$ekti. Dt§an ~Ikararak ucunu 
gosterdi. Bu gomlegin kolunda bir dam
Ia kan lekesi vardt. frfan bu lekeyi go -
riince §a§Irdt. 

- Bu nedir, bu kan lekesini buraya 
kim si.irmi.i§? .• 

Diye kolundaki lekeyi oteki elile ve 
gayrihitiyari silmege ~h§tt. Leke ~1kmt· 
yordu. Sami Bey miiteessir ve miistehzi: 

- Heyhat oglum, dedi, sen bu leke
yi omri.ini.in SOnuna kadar 4$Ikaramtya • 
caksm. 

Bu iz kar§Ismda evvela teessiir ve 
merhamet duyan baba, arlik tereddiidii 
zail olarak oglunu katil gormekten 
mi.itevellid bir kin ve gazab duymaga 
ba§ladt. 

- Arttk inkar edebilecek misin? Al
c;ak evlad ... Nankor, mel'un ... 0~ bu -
~uk kuru§ i~in biitiin bir ailenin namusu
nu lekeliyen hain .•• , 

Ti.irk - Bulgar - Yunan demiryollan 
murahhaslan pazartesi giinii §ehrimizde 
toplanarak ii4$ memleket demiryollan ic;in 
tatbik edilecek mii§terek tarifeyi hawla
maga ba§hyacaklardir. 

Bundan bir miiddet evvel ii~ memle -
ket demiryollannda miitekabilen ihrac 
e§yast iizerinde azaml tenzilath bir tari
fenin tatbik edilmesi ic;in bir mukavele 
yapilmi§tl. Bu mukavele lie; hiikumetin 
de ta&dikma iktiran ettigi ic;in §imdi buna 
miiteallik tarife yapilacak!ir. 

Ogrendigimize gore §ehrimizde cere -
yan edecek olan miizakerelerde Devlet 
Demiryollanm Devlet Demiryollan T a
rife Dairesi miidiiri.i N aki ve N aft a Ve
kaleti Miinakalat Dairesi reis muavmi 
;;erefeddin temsil edecektir. 

Evvelce yapilan ana mukavelede bizi 
alakadar eden ihrac maddesi olarak ka
vun, karpuz, bugday, yumurta, tiitiin, 
ya§ ve kuru sebzelerle ya§ ve kuru ye -
m:i§ler konulmu§tu. Bu maddeler gerek 
Yunanistamn bizi alakadar eden 33 ki
lometroluk demiryolunda, gerek Bulgar 
demiryollannda hangi memleket istika • 
metinde olursa olsun azaml tenzilatla 
naklolunacak!ir. 

Bundan maada yakmda biitiin Mer -
kezl Avrupa demiryollan miimessilleri • 
nin i§tirakile bir toplantl yapilacak ve her 
memleketin miitekabilen ihrac e§Yasma 
tenzilat yapmast ic;in gorii§i.ilecektir. 

~eriat mahkemeleri Bulgaris
tanda da kaldirdacak 

Bulgaristan Adliye N azm Aleksandr 
Bulgaristandaki mufti mahkemeleri hak
kmda §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Bence §ayam dikkat miihim bir 
mesele de mi.ifti mahkemeleri meselesi • 
dir. Hatta Ti.irkiyede de arttk mahkeme
lerde §eriat usulii tatbik edilmemektedir. 
Orada isvi4$re kanunu ve ahkamt §ahsi • 
yesi tatbik olunmaktadtr. Biz.de §erial 
el' an cari bulunmaktadtr .» 

Adliye Nezareti talaktan evvel ka -
dmJann aynlmas1 i§ile de i§tigal etmek • 
tedir. 

iizere Turk Dagdtk kuliibii kortlannda 
T enis F ederasyonu te§vik miisabakalan 
tertib edilmi§tir. 

1 - Miisabakalar: Tek kadm, kadm 
erkek, tek erkek, 4$ift erkek. Birincilere 
kupa ve ikincilere madalya verilecektir. 

2 - Miisabakaya duhuliye bir lira • 
dir, her fazla miisabakaya i§tirak ic;in 
aynca yanm liradtr. 

3 - Seyirciler ic;in her yer yanm li • 
radtr. 

4 - Miisabakalara i§tirak ic;in T ak
simde, Dagcthk kuli.ibii hinasmda 
Ten is Aj anhgma sa at 18 - 20 aras1 pa
zardan ba§ka hergiin miiracaat edilebili
nir. Kayid 11 haziran 193 7 sa at 20 de 
kapanacakhr. 

Sergi turnuvasi 
Paris 4 - Sergi miinasebetile yap!· 

Ian futbol turnuvasmda Lil' de yap1lan 

miisabakada Bolonya (italyan), Slav • 
yayt (~ek) 2 • 0, Pariste yaptlan mii

sabakada da Celsi (ingiliz) Osturya'y1 
(Avusturya) 2 • 0 yenmi§tir. 

Final miisabakast pazar giinii Bolon
ya ile Celsi arasmda Pariste yaptlacaktu. 

ViY ANA DONO~O I 
irfamn gozleri kan lekesine tak1h ka

larak sanki iki cam parc;as1 gibi donuk -
la§ffii§h. Sami Bey, boguk bir sesle de -
vam ediyordu: 

- Haydi sayle bakal,m, bunlar cla 
rot ihanetinin delili degil... Degilse bu 
kan lekesi senin koluna nereden geldi? ... 

irfan i§itilmiyecek kadar hafif bir ses
le: 

- Bilmiyorum baba, dedi, bilmiyo -
rum, vallahi bilmiyorum ... 

0 kadar derin bir teessiir ve §a§ktnhk 
ic;indeydi ki Sami Bey birdenbire sarsii
dt. Baba §efkati onu bir anda merhame
te davet etmi§ti. Kendi kendine: 

- Zavalh 4$0cuk... Belki hakikaten 
bilmiyor, belki hakikaten biimiyerek yap
!1. 

Dedi ve bu miilahazasmt ogluna kar§I 
izhardan da bir haz duydu. 

- Hakikaten, bilmiyerek bu cinayeti 
i§lemen de miimkiindiir. F akat elbette 
bir§eyler hattrlarsm. Ceceyans1 uyand!· 
gml, yahud fena kabuslar ge~irdigini, fe
na riiyalar gordi.igiinii de hattrltyamtyor 
musun? 

- Hayir, hie; ..• 
Sami Bey, kendi kendine soylenir gi

bi: 

Hiikumet, •imdiye kadar takib ettigi harici 
politika neticesinde neler kaybetti? 

Londra (Hususi) - Yeni intiha ·jJaponlar biliyorlar. Fakat bu suretle Bii· 
batm J aponyamn dahili siyasetinde ne yi.ik Britanya devletinin her vakitkinden 
gibi degi~iklikler yapacagi heniiz kimse 
tarafmdan kat'iyetle kestirilemiyor. Fa
kat dahili i§ler ile hic;bir alakas1 olmadan 
Japonyamn harici siyasetinde ~ok mii • 
him ve ciddi degi§iklikler olacagma de -
lalet eden bir~ok alametler belirmi§tir. 
J aponya harici siyasetinde mutlaka bir 
cephe degi§tirmege haztrlamyor. Buna 
artik §i.iphe edilmemektedir. 

Hariciye Nazm Sato'nun bir miiddet 
evvel millet meclisindeki beyana!I bu de· 
gi§ikligin ilk resml i§areti olarak telakki 
edilmektedir. Japonya Hariciye Nazm 
neticesi muhtelif yabanc1 devletlerle tam 
bir anla§maga varacak olan ~inin mi.i -
savi haklara dair bilciimle dileklerini ta· 
mmaga ham bulundugunu soylemi§ti. 
Bu beyanat, Japonyamn §imdiye kadar 
tc.kib ettigi muharebe istikametini degi§
tirerek yabanct devletlerle samimi ve dos
tane mi.inasebetler tesis etmek emeline 
terciiman oldugu suretinde tefsir edil • 
mektedir. 

Acaba bu degi§iklik nereden ileri ge
liyor? Alii senedenberi takib edilen ha
r!ci siyasetin J aponyanm iktisad ve siya
set bakimmdan bugiinkii mi.i§ki.il mevkiini 
yarathgma artik umuml bir kanaat basil 
olmu§tur. Man4$uri ve ~ine kar§I takib 
edilen barb siy asetinin biiyiik masraf • 
Ian ]apon halkmm ikhsadi muvazenesim 
alti.ist etmi§ ve diger milletlerin biribirini 
takiben J apon mahsullerine kar§I yiik -
selttikleri giimriik duvarlan memleket 
ic;in hayati bir zarurette bulunan ihracat 
siyasetini yalmz tehdid etmekle kalmtya· 
rak hatta imha etmege kadar yakla§ • 
roi§hr. 

}aponyamn yabanct devletlere kar§t 
tuttugu yo! ve bilhassa Uzak§arkta kuv -
vet ve menfaatleri bulunan ingiltere, A
rr:erika, F ransa, Rusya ve F elemengi o 
taraflardan uzakla§hrmak ic;in takib etti
gi politika kendisini biitiin d'tinyadan ayi
rarak adeta miicerred bir vaziyete dii ,• 
§iirmii§tiir. <;inin de yava§ yava§ kuvvet· 
lenerek arhk hesaba kattlacak bir dii§
man halini aldtgt gi.inlerin gelip 4$al!Igmi 
Tokio hiikumeti anlamaga ba§lami§ttr. 
Binaenaleyh §imden sonra ~inde eski 
metodlarm tatbiki kabil degildir. 

Diger taraftan Sovyet Rusyanm §ar
ki Asyada Japonyaya silahla mukabeie 
etmesi ihtimalile iktisadi tedbirlerle bii -
yiik zararlar verecegi de sabit olmu§ ol
du. Yukandakilere inztmam eden en 
miihim bir cihet te Japonya Almanya ile 
malum itilah yap!iktan, Nankin hiiku -
meti ingiltere ve Amerikanm yardimile 
harb istihzaratlanm ikmal edip te eskisi 
gibi J aponyanm tehdidine boyun egroe • 
mege ba§ladiktan sonra her an artmakta 
olan Biiyi.ik Britanya di.i§manhgmm pek 
sarih ve a4$Ik bir §ekilde goriilmesidir. 
N ihayet J apon bahriyesinin cenuba ya· 
yflma plam F elemengi de endi§eye dii
§Urmii§ ve bu devletin de ]aponyaya kar§I 
di.i§manca bir vaziyet almasma sebeb ol
mu§tur. 

Bundan ba§ka lngilterenin deniz si -
lahlanm tasavvur edilemiyecek bir nis • 
bette arhrmaga karar vermesi de Tokio 
hiikumet adamlal'1 i.izerinde kat'i bir tem 
yapmt§hr. ingilterenin yeni silahlanma 
programmm gosterdigi adedler J aponya 
efkan umumiyesinde miithi§ bir §a§kmhk 
uyandirmi§IIr. Buyiik Britanyamn silah
lanmasmm hedefi ise kendileri olmadigmJ 

- Benim kammdan olan bir adamm 
katil olmast miimkun degildir. Bu olsa 
olsa ana tarafmdan sakat, aksak ve has
tahkh bir aileye mensub olmamn eseri o
labilir ve muhakkak §Uur haricinde, bil
miyerek ..• 

Diye mmldand1. Irfan birdenbire hay
retten dona kalarak: 

- Benim annem hastahkh miydt ba
ba?.. 
~ Evet, hem ne feci bir hastahk!. .. 

Belki de sen bu irsi hastahgm esiri ol • 
dun, kimbilir!.. 

- Baba, ben basta degilim, ~ok §U • 
kiir ..• 

Sarni Bey ba§tm salladt: 
- Bilmezsin oglum... Bu oyle bir 

hastahktir ki annen de omriiniin sonuna 
kadar bilemedi. Eger bir doktor kii~iik 
bir §iiphe ile onun kamm tahlile lii~um 
gormeseydi belki hi~ bilmiyecektik. Me • 
ger o, dogdugu giindenberi gizli gizli 
frengi mi.kroblanmn hiicumuna maruz • 
ffiU§··· 

- Frengi mi? 
- Evet... Cizli kalan bu mikroblar 

eserlerini otuz sene sonra gosterdiler. Za
valh kadm son derece asabl, ne yaptlgi· 
m bilmez, liizumsuz yere giilen, aghyan, 

daha kuvvetli bir hale gelerek Londranm 
gerek Avrupa ve gerekse Uzak§ark ic;in 
konu§tugu vakit sesinin daha ziyade a • 
kisler peyda edecegini de biliyorlar. As· 
Ya sulanndaki ingili;z filosu kuvvetlene • 
cek, Singapur iissii ikmal edildi, Hong· 
Kong iissii takviye ediliyor. 

~in, ingiltereyi en kuvvetli bir dostu 
olarak telakki etmekte ve Londra ile Va· 
§ington miinasebetleri o kadar samimi bir 
hal almi§hr ki bir harb zuhurunda iki 
devletin birbirinin yanmdan ayrilmiyaca· 
gi §imdiden apac;tk goriinmektedir. Va ~ 

ziyetin J aponlar tarafmdan c;ok dikkatli 
olarak olc;iilmege ba§ladigmm en ac;tk bir 
delili matbuatm eskiden ingiltere aleyhi
ne ac;mt§ oldugu §iddetli hiicumlann bir 
mi.iddettenberi tamamile terkedilmi§ ol • 
masidir. ~iinkii J aponya hiikumeti Bii -
yi.ik Britanya ile eskiden mevcud olan 
dostluk miinasebetlerinin yeniden ba§la· 
mast ic;in ciddi te§ebbiislere ge~mi§ bulu· 
nuyor. 

Bu te§ebbiisler hakkmda burada c;:ok 
enteresan haberler ne§redilmektedir. ilk
once iki devlet arasmdaki bu uzla§ma te· 
§ebbi.isiine J aponyamn onayak olduguna 
i§aret edilmekte ve Biiyi.ik Britanyanm 
J aponyamn tekliflerini hayirhahane bul· 
makla beraber ihtiyatla kar§Iladigi anla • 
§Ilmak istenmektedir. ingiltere bu te§eb· 
biisiin fmattan istifade etmek emelinden 
uzak olarak samimi bir arzunun mahsulii 
bulunduguna inanmak istiyor. Keza bu • 
rada usti.inde !Srar ediJen bir nokta da 
ingilterenin Birle§ik Amerika hiikumet -
lerile mutabtk kalmadan Japonyanm 
tekliflerini kabul etmesine imkan bulun ~ 
mamasidir. 

iki devlet arasmda ba§hyan miizake • 
reler heniiz yan resmi mahiyetini mu• 
hafaza etmekte oldugundan konu§u .. 
Ian §eylerin mevzuu tamamile rna .. 
lum• bulunmamaktadir. Ancak fngiliz 
gazetelerinin siyasi muharrirleri bu mu .. 
zakerelerin eS'asuu ~in de bir ingiliz - J a· 
pon te§riki mesaisi te§kil etmekte oldugu· 
nu yaZ!yorlar. 

Halihaztrda • Hariciye N azmmn da 
soyledigi gibi • ]aponya ~ini miisavi 
haklara malik bir devlet olarak tammi§ .. 
hr. Y ani ~ini himaye altmda bir devlet 
haline sokacak olan bir siirii «prensip» ve 
«mutalebattan» vazgec;mi§tir. Ayni za .. 
manda §imdi iki devlet arasmdaki dost• 
luk ve ikllsadi miinasebetlerin inki§afi i4$in 
Nankin' de biiyiik gayretler sarfedilmek
tedir. J aponlar ar!!k §imali ~inin Nan kin 
devletinden aynlmas1 emellerine nihayet 
vermi§ oluyorlar. 

Tokio' da ~in • J apon anla§masmm 
ancak ingiltere ile elde edilecek bir iti -
lafla tekamiil edebilecegi kanaati kat'i ve 
umumidir. 

Merhum Vas1f <;mar i~in 
ihtifal 

fzmir 4 (A.A.) - Halkevinde merhum 
Vas1f <;:mar it;in biiyiik bir ihtifal ya .. 
pilml~tlr. Oliimiiniin yildoniimii miina
sebetile yapilan bu ihtifalde ilbay Fazll 
Gillet; ve $arbay Dr. Beh~et Uz ile ka
labahk bir miinevver grupu bulunmu§ 
ve izmirin bu enerjik evladmm habra· 
Ian ya§ahlmi§, meziyetleri anlahlmi~· 
hr. 

kavga eden, ka4$an. ba§kalanna fenahk 
eden ve nihayet farkmda olmadan evi • 
mizi yakmaga bile te§ebbiis eden bir 
mahluk olmu§tu. 

- Demek ki i§ittigim hareketleri o .. 
nun hastahgmdan ileri geliyordu!.. 

- Evet ... ~ok gee; te§his edilen bu 
hastahk onun oliimiine sebeb oldu. Ben 
birc;ok defalar senin de ayni irs! hastah· 
ga yakalamp yakalanmadtgmt ogrenmek 
istedim. Doktorlar heniiz bir iz goreme
diklerini soylediler. F akat dun geceki 
hadise ..• 

irfan bu hi.ikiim kar§tsmda ba§mi tu .. 
tamadi. Masamn iistiine dayah duran 
dirsegine cli.i§ti.i. Gozleri kapand1. 

Sami Bey, oglunu teskine 4$ah§Irken 
hic;kiran bir sesle: 

- Oglum mukadderat; diyordu. Ben 
anneni nastl kaybettim? 0 faciaya nas1l 
tahammi.il ettim? Y eni bir hayata gir • 
mek bile bana o actyt unutturamadi. 0 
kadar bi.iyiik ve beklenmez felaket nastl 
ac1 bir kaderin i§i ise senin annenden 
mevrus bir hastahgm esiri olarak elinde 
olmadan, bilmeden, duymadan bir takim 
kotiiliiklere alet olman da ayni mukad -
deratm eseridir. N e yapahm? Alnimizda 
yazth olan bu .. _. <Arkasz var> 
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5 Haziran 1937 CUMHURIYE't '1 

• bdullah ile E 1r Meclisin diinkii i~tima1 
Ziraat Vekaleti teskilat ve vazifelerine _______________________ ... ____________________ ___ 

' 

Bendlerde birka~ saal ve Altesin 
miiliikat 

aid kanun kabul edildi 
[Ba§tarat' 1 inc! sahttede] tJlmi§ bazi adimlanmiz vardu. Mesela 

ve icab eden yeni sandiklann a~llmasi i- Kayseride bir yonca istasyonumuz vardir. 
~in prim dahi verilecegini ilave ederek, Burada yonca tohumunu i.iretme ve Islah· 
memleketin bi.iti.in kazalarmda bankanm Ia ugra§maktay1z. Koye ve koyli.iye in· 
hirer ajam bulunmak liizumu hasil oldu- dik~e hayvan yemi maddelerimizin de 
gunu soylemi§tir. taammiimi.ine ~ah~mak esash vazifeleri .. 

cc Cumhuriyet » e verdigi 
«Atatiirk ~ok biiyiik, adam. Onu goren ·her hal de kendisine 
inan1r. Gozlerinde muradini telkin eden ·bir kuvvet mevcud!)) 

Neticede takrir reye konulmu§ ve red- mizdendir. Hatta mer'a ve ~ay1rhklan .. 
dedilmi§tir. m1z hakkmda Kamutaya verilmi§ bir de 

Ziraat Bankas1 kanunundan sonra da kanun layihasi vard1r.» 
Ziraat Vekaleti vazife ve te§kilatma aid Ziraat Vekaleti teskilat ve vazifele • 
kanun layihas1 miistaceliyet kararile mi.i- rine aid kanunun hey~ti umumiyesi i.ize ... 
zakere olunmu§tur. rinde gec;en bu miizakereden sonra mad· 

<< Bugunun ve yannm ' 
kahramanlan arasmda» 
Roportaj1 konu~ulurken. 

Ziraat te~kiliilt takviye ediliyor delere ge\;ilmi§ ve aynen kabul edilmi§ , 
Hiisnii Kitabc1, mevzuu miizakere olan tir. 

Altes Abdullah «Ne 
olurdu, dedi, bunlar1 
Arablar i~in yazsaniZh> 
Maverayi Erdiin Emiri Altes Ab -

~ullah iki giindiir, ~ocuklugunun ve genc
lrg]nin en giizel giinlerini ge~irdigi 1stan
bu!un misafiridir. 

Memleketinde kendisini bekliyen bir -
~ok i§ler yiiziinden ancak be§ gun siirebi
lecek bu ikamet esnasmda, y11lardu has
teti ~ekilmi§ istanbulu doya doya gore
bilmek i~in dolgun bir tenezziih progra -
tnile hareket eden muhterem Emiri ziya
tet maksadile diin sabah Beylerbeyi sa -
tayma gittim: 

- Biraz evvel Rasadhaneyi te§rif et
ti, dediler. 

Bir saat kadar sonra Rasadhaneden 
<tvdet ettikleri zamansa Bendlere gitmek 
i.ilere nhhmda bekliyen motore biniyor
du. 

i§te o esnada, muhterem Emiri~ 
<<Cumhuriyet» e kar§J izhar buyurdugu 
sevgi ve alaka, bize, refakatinde bulun -
lllak imkamm bah§etti. 

Bendlerde tahassii.r 
Saat on birde Bendlerdeydik. 
Bu, suyile, dallan ve ~imenlerile yem

Ye§i! tabiat ortasmda, bir miiddet: 
«- Bir zamanlar buralara arabalarla 

gelirdik .. <;ocukluk ve genclik demleri .. » 
diye eski giinleri yadederek dola§an 
E:mir, haSIT koltuguna oturur oturmaz 
giiliimsiyerek bizi yamna davet etti ve 
tertemiz bir tiirk~e ile konu§maga ba§la
dJ: 

8ii.yii.k $efimize dair tahassii.sleri 
«- Atatiirk i~in tek kelime soyleme

sini istemezdim. Onun hakkmdaki duy -
&ulanml kendime saklamak emelimdi. 
F' akat mademki soruyorsunuz, mademki 
istiyorsunuz, k1saca soyliyeyim: Atatiir
ki.i bu defa Ankarada ii~ defa gordiim. 
~a kat on dan evvel yalmz resimlerini gor
llli.i§tiim. Bu resimler bile, onun, yorgun 
bir memleketi birdenbire diriltecek kud • 
tette bir yaradih§ oldugunu anlatJyordu. 

Bu defaki miilakahmda ise, Atatiirkii 
daha ba§ka tiirlii gordiim: Akhm fikri
lli, biitiin muhabbetini, olanca kuvvetini 
tnilletine, milletinin refahma hasretmi§ 
~ok biiyiik bir adam. Onun baki§lannda 
<<beni, iyice anlamadan, bir tak1m zan • 
lar!a tahayyiil etmeyiniz» manasJ var. V e 
kendisini goren, herhalde ona inamr. 
Cozlerinin §Uamda muradm1 muhatabma 
ilka edecek tarif edilmez bir kuvvet mev
c.ud. Kendilerini kalbimden sevdim. Tiir
kiyeye ise zaten kalbi alaka ve muhabbe
tim var.» 

Bir !ahza susan muhterem muhatablm, 
iki elile bastonuna yaslanarak, ag1r agiT 
ilave ediyor: 
«- Ben bir ArabJm. Ve resmen ec

llebi say1hTJm. Binaenaleyh bu sozlerim
tle bir miirailik kokusu bulmamaniZI rica 
ederim. 

Ankara 
- Ankaray1 nas1! buldunuz ~ 

Altea Emir Abdullah Bendlerde kitabeyi tetkik ediyor 

kanunun kabulii ic;in yeni elemanlarla Hava yollarz ve orman biit~eleri 
takviye edilecek olan ziraat te§kilatmm de kabul olundu 
koye ve koyli.iye dogru giderek koyli.iniin Meclisin bugiinkii toplantJsmda Ha • 
derdlerile, ihtiyaclarile yakmdan alaka • va Yollan idaresinin 1937 Yih biit~esile 
dar olmas1 temennisile sozlerini bitirmi§· Orman Miidiriyeti Umumiyesi te§kilatr 

tir. kanunu miizakere ve kabul edilmi§tir. 
General Ahmed (Urfa) muzur hay- Orman Miidiriyeti Umumiyesine aid o • 

vanlar ve parazitlerle mi.icadele liizumun- Ian kanunun mi.izakeresinde soz alan T a· 
dan bahsetmi§ ve bununla devamh su - hir Hitit (Manisa) kanun layihasmdaki 
rette me§gul olacak bir laboratuar viicu- esaslann tatmin edici mahiyette bulun • 
de getirilmesini ve memleketimiz ic;in bi.i- madigmi soylemi§ ve bu hususta noktai 
yi.ik bir ehemmiyeti olan hayvan beslen- nazanm izah eylemi§tir. 
mesini ve ~ay1r ve mer'a i§lerine lazlffi Ziraat Vekili Muhlis Erkmen buna 
gelen ehemmiyetin verilmesini istemi~tir. 1 

Ziraat V ekilinin izahatr 
kar§Ihk olarak demi§tir ki: 

«- Arkada§Imm bidayetteki sozleri .. 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ileri ne baktJm da bu babda soyliyeceklerinin. 

si.iriilen bu mi.italealara kar§I §U izahat1 bu te§kilah kafi gormiyerek takviye edil· 
vermi§tir: 

mesini teklif edecegini sanml§bm. «- Evvela, Hiisni.i arkada§Jmm Js-
Arkada§larun, ormanc1Ttk hakikaten 

lah vadisinde, fidanc1hk vadisinde, Isla • 
bizde daha yeni 1;urulan bir §Ube oluyor. 

h1 hayvanat vadisinde arkada§lanmm hiz-
birc;ok kiSimlan, amenajman meselesi ol• 

metleri hakkmda burada takdirkarane 
sun, miicadele, imar, ekonomik k1sunlari 

soylemi§ olduklan sozlerden dolayl te-
yeni teessi.is edecektir. 

§ekkiir edecegim. Bu takdirler arkada§la-
Bunu her hangi bir memleketin tees • · 

nm i~in bi.iyi.ik bir te§vik olacakhr. Ar -
siis etmi§ olan bir ormancihgile mukayese 

kada§Im koye ve koyli.iye inme meselesi 

istanbul dan Hicaza giderken 
i.izerinde durdular. Bu hakikaten Veka • etmek dogru degildir. Ekonomiden bah

settiler. Bu ~ok mi.ihim bir §ubedir. Tari· letin i.izerinde uzun uzad1ya durdugu bir 
I d. h d f" · k"' k .. 1·· feyi, harici piyasay1, dahili piyasay1 ta· mese e 1r ve e e 1m1z oye ve oy uye 

kib edecek ve bunlar iizerinde tetkikatta dogru gitmege matuftur. 18 inci madde 
okundugu zaman goreceksiniz ki ziraat bulunacakhr. Amenajman, hakikaten ii· 
te§kilahrniZln miimki.in oldugu kadar sey- zerinde durulmas1 laz•m gelen miihim bir 
yar bir halde kurulmasJ gozoni.inde tu _ §Ubedir. Ondan sonra mi.icadele de mii· 
tulacakhr. Masa ba§mdan c;ah§maktan him bir §Ubedir. Avc1hk meselesi de ha· Emir ((Q vakit aglami,bm, diyor, sonra bir~ok gavail has1l 

oldu ve beni benligimden ~1kard1. Arablar ve Tiirkler, 
~rktn garba kar~u mes'uliyetini birka~ deEa yiiklendi>) 

_:-- kikaten iizerinde tevakkuf edilmesi lazun ziyade tarla ba§mda ~ah§arak yani ko-
ye ve koyliiye dogru inerek, ve- onunla gel en miihim bir meseledir. ~imdiye ka· 

b d ar orman hastahklarile, ormanlara anz irlikte ~ah§arak ziraatimizin ilerlemesi-
ne gayret edecegiz. Gayemiz budur. olan ha§aratla maalesef me§gul olmad1k. 

General Ahmedin veteriner hakkmda Billiassa §ark vilayeti ormanlanm gezdi-

- Ankaray1 evvela Arabistana ben
zettim. ismet inonii Enstitiisiinden An -
karaya bakarken bizim Elmuvakkan ha
tJrladim. Oradan goriinen manzara da 
biraz buna benzer. Etra£1 ciballe muhat, 
ortas1 bas1k manzarah bir §ehir. Bu go -
ri.ini.i§ bir an beni miiteessir etti. F akat, 
vakta ki §ehre geldik, hay1r aldanmJ§hm: 
Ankara, Asyanm ortasmda muazzam bir 
mamure idi. V e bu memleket, on a kuca
gmJ a~ml§ bi.iyi.ik bir babanm elinde dev 
adimlarile ilerliyordu. Bunu her ad1mda 
farketmemek imkans1zd1. 

Ve Istanbul 
- Y a Istanbul? 
- 1stanbulu heniiz iyice gezemedim. 

Ancak Galata ve Beyoglu taraflannda 
yer yer havay!l- fulaml§ yap1lar gordi.im. 
Ne yalan soyliyeyim, bunlan hi~ de be
genmedim. 

fstanbulun tabii gi.izelligi i~inse, ben, 
ne diyebilirim? Di.i§iini.iniiz ki y1llarla 
ya§ad1g1m ve ko§e bucagmdaki bi.iti.in gii
zellik}eri gordiigiime, bildigime inand1 -
g1m lstanbulda, bugiin Rasadhaneye gi
dince, oradan §oyle Bogaza bakhm da, 
kendi kendime: «Meger bu §ehrin bil -
medigim daha ne giizellikleri varml§ .. » 
dedim. 

- Uzakta, lstanbulun hasretini duy
dugunuz zamanlar oldu mu? 

- Ooh .. Ka~ sene oldu .. istanbuldan 
Hicaza giderken aglaml§hm. Sonra meb
us olarak birka~ defa geldim, gittim. Bu
nu mi.itea.k1b bir~ok gavail has1l oldu. Ve 
beni benligimd~n ~1kard1. Bamba§ka bir 
adam oldum. Oyle bir hale gel dim ki; 

Emir muharririmizle konufuyor: 

art1k hi~bir §eyden ne keder, ne si.irur du
yuyorum. 

Emirin hayatuiJa en miihim 
hadise? 

- istanbuldan son aynh§mizdanberi 
ge~en hayatmiZin en mi.ihim hadisesini 
sormama miisaade buyurur musunuz} 

Muhterem Emir, ~ok samiml gorliioen 
bir hareketle elimi tutarak, yiiziime ba -
k1yor: 

- Bu suali bana sormasaydmiz .. , 
Susuyorum. 
0, devam ediyor: 

- Mademki sordunuz.. Daha a~1k 
sorunuz.. Sua! a~1k olmazsa miifti cevab 
veremez .• 

Susuyorum. Ve bastonunun ucile ~i • 
menlerin i.istiinde mu~el §ekiller ~ize 
~ize anlatan muhterem muhatab!IDI dinli
yorum: 

T arihin iyi veya lena cihetleri 
- Size gonliimi.i a~arak soyliiyorum. 

Bu sualiniz zanmmca en ziyade tarihe 
temas eder. T arihin ise iyi ve fena ci • 
hetleri vard1r. Milletler vatan ve adete 
merbutturlar. T arihimiz bizi evvela 
Arabistandan §arka ve garba sevketti. 
Sonra sizi garbdan bu diyara getirdi. 
Birka~ def~ §arkm garba kar§I mes'uli -
yeti her ikimizin tebadiilen mtma yiik -
lendi. Her iki millet de, hana oyle geli -
yor ki, her defasmda maddi ve manevi 
hasalar ge~irmi§tir. Ti.irkiye daha seri 
bir surette bu felaketlerden kurtuldu ve 
uyand1. Arabistan oyle degildir. Evvelce 
irfan ve sakafetc;e ... 

•. 1 d'kl · k ··h· d" D d"l k" gim zaman gordiim.» 
Burada muhterem Emir. bir istitrad soy e 1 en ~0 mu liD Jr. e 1 er 1 va- k d 

zife ~ok bi.iyi.ik, buna mukabil kadrolar Ziraat Vekili sozlerini bitirir en e 
yapiyr: c;ok dar ve eksiktir. Gerek veteriner ve §unlan ilave eylemi§tir: _ 

- Siz hars kelimesini kullamyorsu - T k"J•t b" k belere ay1rmak gerekse ziraat sahasmda yap1lacak i§ler «- e§ 1 a 1 IT!;O §U • 
nuz, aroma, zannederim, bunun daha h d ~ "t k d k.: Mesat' 

t ~oktur. F akat bunu zamanla elemanlan- i tlsasa ogru g1 me erne "r. 
dogrusu sakafettir. Evet.. rfan ve saka- d 1·ht1sas da1"resm' de teksif edildig~i irin kir· m1z arthk~ pey erpey yapacag1z. Ensti- " 
fetc;e Arablar Ti.irklerin madunu idi. h- b 1 d 1 k tasiyeciligi artlrmak degil bilakis azal • . 
te bu inkllab esnasmda Ti.irklerin Arab- tiide bu ran§ ar i.izerin e ~a I§ma i.ize- tir.'' , 

re laboratuarlanm1z bulunacakhr. Bu • , • 
lardan farh bu noktadadJr. Bugi.inki.i la§Ik hastahklarla mi.icadele etmekle be- Bu izahattan sonra maddelere ge~ile-
Arab te§kilatJ gayrimuvahhid bir te§ki - raber lslahi hayvanatla da ugra§Jyo • rek kanun kabul edilmi§ ve pazartesi gii· 
lathr. Buna muhtelif dahili ve harici te- B h · d d k n1·LI· toplanmak u··zere toplanbya nihayet ruz. u sa a iizenn e urur en yem me-
sirat sebeb olmu§tur. F akat herhalde bii- selesinden de bahsettiler. Bu hususta a- verilmi§tir. 
tiin iktidarile ve zekasile Arab da uya- ~:;:=~~~;:=;:::....:.::_:==~~~-__:---.~~..,..--~~~~~ 
mp temerki.iz etmek istiyor. i§te beni, Ahlaksizbk su~ile mahkum Soda ve gozta§I istihsal i~in 
bahsettiginiz bu tarihl senelerde en ziya- ~'ah~:malar 
de endi§eye sevkeden noktalar, Arabia- edilen papazlar ~ '!1: 

rm, kendilerine bilafayda zaman kaybet- Va§ington 4 (A.A.) - Nevyork Times izmir (Hususi) - Hiikfunet, yeni c;a• 
· · I I' d k 1 h d f"l gazetesi, ahlaka mugayir hareketlerden ll§ma ve tetkikleri arasmda, baZl mii • 

tuen nca em e a rn_as1, ya u 1 en hi·m 1·st·l·hsalat uzerinde de durrnakta • 
tb.k 'k b'l b" · · d suc;lu papazlarm muhakemesinde haz1r 

ta 1 1 gayn a 1 IT s1yaset pe§m en dir. Bunlardan biri, izmir civarmdaki 
I bulunmak iizere Coblence'a gonderdiiF 

ko§ma and1r. • Tuzlada b1·r 1·mala'thane kurarak ~'ama • hususi: muhabirinin verdigi malumab "' 
Tii.rkiyeile mektebler ne§retmektedir. §If sodast istihsal etmektedir. Tuzu:n 

Ag1r ag1r yerinden do~rulan muhterem Muhabir, biitun suc;lularm itirafta bu- ~imdiki maliyet fiab, 10 para kadar btr 
muhatabu_n, bizi de bi.iyiik bir nezaketle, lunduklartm, bunlann kendi sec;tikleri ~ey tutmaktadlr. Nekadar sevkiyat ya • 
agaclar altmda kurulmu§ sofraya davet avukatlar tarafmdan miidafaa edildik • pihrsa yapllsm, gene istihsalat c;oktur. 
ediyor, ve yemek, tath, samimi bir soh- Jerini, muhakemenin Alman matbuat ve Binaenaleyh bu fazlanm, sod~ h~~inde 
bet i~inde devam ediyor. kilise mumessilleri huzurunda cereyan loymetlendirilmesi dti~tiniilme te II. 

Bir arahk, muhterem Emir: ettigi, suc;lularda hic;bir i§kence eseri Diger tetkik te, nikotin fabrikast te • 
sisidir. Her sene gerek inhisarlar ida-

- Bunu da kaydediniz ki, diyor, goriilmedigi, gazete muha_bi~leri~i~ s~~- resinin, gerekse tacirlerin depolarmda, 
T "rk" d b"lh kt ble azar d1"k lularla serbestre gorti~ebtldiklenm, Ih- d ah u 1ye e 1 assa me e r n 1 - ,.. - §Urada burada, sah§ kabiliyetin en .. ~ 
katimi celbetmi§tir. Evet bilhassa o mii- raflarm igrenc; bir intlba basil ettigini rum lormh doktintU, hastahkh tutun· 
kemmel mektebler ve oraya gelen gozle- ve tam itirafta bulunmiyan hic;bir kim- ler kalmakt~dir. Hi.ikfunet, i§te bu tii~ 
rinde ilim ve irfan a~k1 okunan ~ocuklar.. senin mahkfun edilmedigini bildirmek- ti.inlerden nikotin istihsal ederek hem 
itiraf ederim ki bu, beni en fazla mem- tedir. ziraat miicadelesinde kullanmagi, hem 
nun eden bir nokta. Ba§ka hi~bir yerde, ~ de ihtiyacdan fazlasm1 harice _sevkey •. 
bu derece bi.iylik bir bilgi a§kl goremedi- done dola~a. bizim (Bugi.ini.in ve yanmn lemegi dii~i.inmektedir. Bu fabnkanm E-' 
gimi soyliyebilirim. kahramanlarl) roportajma gelmi§ti. ge tiitiin mmtakasmda kurulmasl c;ok 

Son Avrupa seyahatlerinden bahsedi- Muhterem Emir, be~u• bir rehre ile muhtemeldir. 
~ ~ " u ~iincii bir tetkik te, gozta§l istihsali-

yordu: sordu: ne matuf bulunuyor. Memlekette her 
- Evet gezdik. bir~ok §eyler gordi.ik. - Bu makaleleri ni~in yazars1mz? yll kiilliyetli miktarda gozt~1 . ~ullam-

F akat ar1kra soyliyebilirim ki; hi.-bir ta- b dd h · d getuihr Hal-" " " Ona, benim yerime, §U cevabi verdi- hr ve u ma e, anc en · 
rafta, Tiirkiyedeki kadar mi.itehassis ol- ler: buki fenni baz1 ameliyelerle baklrdan 
mad1m. Bilhassa hakkJmda o derece mi.il- gozta§I imal edilebilecegi anla§tl_makta-
tefit davrand1lar ki, dogrusu bu kadanm - Ti.irk askerinin kahramanhgmJ, d1r. Netice miisbct c;1karsa, fabnka Er-
beklemezdim. Tiirk ordusunun bi.iyiikli.igi.ini.i bir kere ganidc kurulacakhr. 
H abe, lmparatorunun baklavast daha mille tin goziinde canladtrmak ic;in - • • • -

T a thy a ~atallanm dokundururlarken, olacak. · • Bir haftada yakalanan 
gi.iliimsediler: Muhterem misafir, bir lahza durdu, ka~ak~1lar 

- Bu defa Londrada Habe§istan 1m- ~atahm buakt! ve bana dondii: Ankara 4 (A.A.) - Gec;en bir hafta 
paratoru beni yemege davet etmi§ti. E- - Hay1r ..• Ti.irk milleti, ~ok eski - ic;indc glimriik muhafaza orgi.itii biri 
fen dim bir baklava yedik ki orada ... Bu denberi, her zaman askerdir, her zaman olii 50 kac;akc;I, 1003 kilo giimri.ik kagagJ, 
kadar nefis baklavayl ben ne 1stanbulda, kahramandir. Bunu o kadar benimsemi- 318 kilo inhisar kac;agi, 448 gram esrar, 
ne ~aroda, hi~bir yerde gormemi§tim. Me- §imdir ki. · · 102 Ti.irk liras1, 4 silah, 77 mermile 27 
rak ettim, herhalde yaglann fevkalade Ve sabit bir noktaya dalan bakJ§lanm kac;akc;I hayvam ele gec;irmi§tir. 
nefasetinden olacak... ~evirmeden ilave buyurdu: -· •,-

Bu mada, gayriihtiyari kaleme kag1- - Bu giizel yaz1larmm Arab harf - Ac1 bir kaYih 
da sanlml§tlffi. lerile yazsamz, Arablar ic;in yazsamz Uskiidar Halkevinden: 

- Ne o ... Gene ne oluyor?.. Baklava ne olurdu? Uskiidar Halkevi Gosterit kolu i.iye. 
hikayesi miL diye giiliimsedi. Yava§ yava§ sofradan kalkt!k. lermden Emin Yi.iksel, Haydarpa§a En-

Ve ilave etti: KANDEMIR taiye hastanesindc diin ak~am vefat et-
- Canlffi, cinayet i§lemedik ya... .-----------•• --•• ~· I mi~tir. Cenazesi bugiin saat 11 de has-

Baklava yedik i§te... ViY ANA DONUSU tan eden kaldmlacakhr. Biitiin Halke-.·i 
Sofradan kalkmak i.izereydik ki, soz ' mensublanm tccssiirle davet eddlZ 



8 CUMHURiYET 

Habe~ harbi 
milyar lirete 

talyaya 12 Tiirk mimarlarmm Windsor ou,esinin 

I ld ydhk . toplanttsi Avrupaya a~dadtgi 
rna 0 U y I I . · · d I 0 CU sa onu proJeSIDII\ mO a Sa giDI 

Art1k muharebe i~in her seyden evvel bir ecnebi mimara ve .. 
' • • rilmesi tenkid edildi 

paran1n fart oldugu diisturu degifli Turk Mimarlar Cemiyetinin y1lhk top· 
lantJsJ, diin saat 6,30 da Gi.ilhane par
kmdaki Alayko~kiinde yapilmi§!ir. istan
bul Miizeleri miman Kemal Altamn 
kongre reisliginde akdedilen i<;timada ev
vela idare heyeti raporu okunmu~ ve bun
dan sonra mali raporun miinaka§asma 
gec;ilerek rapor miittefikan kl!lbul edil-

Pariste t;Ikan L'!ntramigeant gazetesi 
ftalyamn Habe§ harbi biitc;esi hakkmda 
§U yaz1y1 ne§rediyor: 

1 talya hiikumeti, Habe~ harbine aid 
m~sraf biitc;esini ne§retmi§tir. Bu biitc;eye 
nazaran, Afrika seferi ftalyaya on ik.i mil
yar yiiz on bir milyon lirete mal olmui· 
tur. ftalya bu milyarlan nasi! tedarik et
ti? Bundan yanm aSIT evveline gelinciye 
kadar boyle bir sua! miihim say1abilirdi. 
Ciinkii o tarihte, bir orduyu tec;hiz ve 
idame etmek ic;in pek c;ok paraya ihtiyac 
oldugu, paranm harb ic;in esas §arh te§· 
kil ettigi kanaati vard1. 

Birkac; senedenberi bu diistur c;ok es
kimi tir. Milletler, paras1z harbetmenin 
yolunu ogrenmi§lerdir. Nitekim, Harbi 
Umumi, ikhsadcilann dort aydan fazla 
devam etme ine ihtimal vermedikleri hal
de, dort sene siirmii§tiir. On iic; milyara 
mal olan Afrika harbi de, halyayJ he • 
men hie,: fakirle§tirmemi~tir. 

M. Mussolini'nin, italyan milletine 
muazzam bir gayret yiiku tahmil etmi§ 
olmas1 bu i~in smmt te,kil ediyor. Afrika 
harbinde, yalmz Habe~istana gonderilen 
ordular degil, biitiin millet seferber edil
mi§, fabrikalara vazJYed edilmi§, amele 
seferber hale konulmu~ altm ve doviz 
mevcudu mtisadere olunmu§tur. Hiiku -
met, harb masraflanm kar§IIamak ic;in, 
memleketten istiyecegi parayi kemali ne
zaketle degil, emirle ahyordu. Memle -
kette mevcud sermaye tamamile devlete 
in tikal etmisti. 

On iic; ~ilyar liret bu suretle temin e
dildi, daha laz1m olsa daha temin edilebi
lirdi. Simdi yeni harbler, harbe mahsus 
bir hazine ile degil, kaimelerle yapih
yor. 

Altm yalmz bir noktada lazimdir. Her 
memleketin sahib bulunmadigi iptidat 
maddelerin tedariki ic;in. Nitekim italya, 
petrol bahsinde boyle bir vaziyette hl
mii, fakat, Cenevre'nin petrol ambargosu 
le§ebbiisii 1talyaya biiyiik bir ders vazi
fesi gormii§tiir. Duc;e, muzaffer ftalya
YI, kendi yagile kendi kavrulma siyaseti
ne goti.irmii§ ve elinde bulunm1yan iptidai 
maddelerin temini ic;in te§kilat yapmaga 
sevketmittir. ,Simdi, ftalya. ba§ka mem
leketlerin kau~ugu ve petrolu yerine, 
sun'! kau<;uk ve sun'i benzin yapiyor. 

Almanya ayni §ekilde hareket ediyor. 
General Goering, Weimar'da «Dart se
nelik plan nihayete geldigi zaman, Al
manya ebediyyen namaglub bir memleket 

Fran ada 
cephesinin 

h Jk~dar 
yddoniimii 

B!um. Biiyiik Britanya, Bel,.ika, Kii
c;ii~ Itilaf, Tiirkiye, lskandinavya devlet
len ve Amerika ile mevcud dostane JTIU· 
nasebetle~i tarsin etmi§ oldu~undan do
lay! bahl!yar oldugunu soylemi~ ve Fran
sanm cihan sulhu i .. in biitiip milletlerle 
mesai birliginde bulunmaga haZIT oldu
gunu teyid etmi~tir. 

Paris 4 (A.A.) - Populaire gaze
tesi, Blum'un Daily Herald muhabirile 
h~lk~IIar .. cephesi hiikumetinin ilk yildo
n.~mu '?unasebetile yapm1~ oldugu go
TU§meyi ne§retmektedir. 

Blum, bilhassa §unlan demi~tir: 
«- lbidar mevkiini ele aldigimiZ 

mada Fransada mevcud olan dahili va
ziyet dolay1sile ic;timai noktai nazardan 
en miistacel i§leri halletmek zaruretinde 
kald1k. Buglin ikhsadi kalkmma, mu
hakkaktir. fstatistiklerin gosterdigi de bu
dur. 

Bu kal~mmamn diger memleketlerdeki 
kalkmmadan daha az mahsus olrna$mlll 
sebebi, bizim belki Amerika miistesna ol
mak iizere hi .. bir memlehtin te§ebbiis et
memi§ oldugu hir i§e te~ebbiis etmemiz • 
dir. 

Biz, diger memleketlerin yaphklanmn 
hilafma olarak, ic;timai i§leri ikhsadi i§· 
Jere ve ikt1sadi i§leri de mali i§lere tak
dim ettik. Mali tahminler, mutlak surette 
nikbinanedir ve ahval ve §erait ne olursa 
olsun para siyasetimizi tadil etmiyecegiz 
ve iic; tarafh i tilafname, b!zim kaidemiz 
olarak kalacaktir. 

Harici siyasetten bahseden Blum, 
§OY 1 e demi§tir: 

«- Kabinemizin beyannamesine sa • 
d1k kalmi§ oldugumuzu zannediyorum. 
Sulhperver Avrupaya itimadmi iade et -
mek. Avrupa, taahhiidlerimize ve idea • 
lizme sad1k kalacagimiZI bilir. Bizim ni • 
hai gayemiz, her zaman ic;in, kollektif 
ernniyettir ve bu emniyet hakem usulii, 
miitekabil yard1m ve kontrola tabi umu
mi tahdidi teslihatla zaman alhna a! • 
makhr.)> 

Mare~al Badogltvo Dessie've girerken 

olacaktm> diye haykiTmi§h. 
ftalya ile Almanya Autarchie siste

mini tatbik etmek suretile, sulh ve harb 
ic;in zarurl olan buyu kiptidat maddele
rin ithali mecburiyetinden kurtulmagi ta
sarhyorlar. Haricden ithal mecburiyeti
nin kalkmasi, tediye mecburiyetinin de 
kalkmasi demek olduguna gore, harb yap
mak, dolar veya lngiliz lirasma sahib 
bulunmaga miitevakk1f olmaktan t;Ika • 
cakhr, liret veya mark sahibi olmak kafi 
gelecektir. Bunu da hadsiz, hesabs1z te
darik etmekten kolay bir§ey yoktur. 

Bir tek muhatara•varsa, o da, para te
dariki hususundaki bu kolayhktan ifrat 
derecede istifadeye kalkJ§Ip, fiatlarm faz
la yukselmesi yuzi.inden had bir ic;timai 
buhrana sebebiyet vermektir. 1nflation'la
nn en biiyiik tehlikesi buradad1r. 

Vaktile, sefere c;Ikmak i~;in paraya ih • 
tiyac olmasma mukabil, bugiin yalmz 
kuvvet kafi geliyor. Top fabrikalan dev
let emrine veriliyor, imalah devlet tara -
fmdan mtisadere olunuyor. Vaktile, harb, 
silah fabrikalanm zengin ederdi, ~imdi, 
boyle bir vaziyet, ayni fabrikalar i .. in, 
mutavaat ve inkiyad manasm1 tazammtin 
etmektedir. Ciinku, modern harb, eskisi 
gibi sad~ce askeri harekattan ibaret de • 
gil. «kiilli harh>> dir, bir nevi yiiriiyii§ ha
linde ihtilaldir. Ve hi~bir ihtilal yoktur 
ki paras1zhk yiiziinden yanda buak1l -
sm. 

F akirlik, eskiden, sulh ic;inde ya~amak 
mecburiyeti demekti; bugiin hie; de i:iy]e 
degildir. Ve binaenaleyh, sulhun, kendi 
kendisinden, yani biitiin diinyayi vahim 
bir alubete siiriiklemek korkusunun vic • 
danlarda uyandiracagi akisten ba§ka hic;
bir teminab yoktur. 

M zbuhan bir miica
dele mi? 
[Ba§tarata 1 fncf aahlfede) 

ya gelerek te~ekkiir telgraflan <;ekmek 
istemi~lerse de kaymakamla telgraf mii
di.irii, birka~ saat miizakereden sonra 
bunlarm kabul edilemiyecegini soyle • 
mi!llerdir. Hatta parasm1 ald1klan bir 
telgrafm suretini de iade etmi§lerdir. 

H ala mr tahrikat? 
Ba~ta muhafiz oldugu halde Suriyeli 

memurlar, meselenin halledilmi~ oldu
gunu bildikleri halde, tahrik~ta devam 
ediyorlar. Mlimessil heyeti ve koylerden 
gelen ylizlerce ki§i bu vaziyeti delege 
nezdinde protesto etmi§lerdir. 

Duriat Adanaya geldi, gitti 
Adana 4 (Husus1) - Hudud inzibah

na ve hududlara taalluk eden diger me
seleleri gorli§mek lizere ~ehrimize ge • 
len Fransamn Sancak delegesi Duriot 
bu sabahki !skenderun postasile avdet 
etti. Toplanh bir hudud komisyonu i~ -
tima1 mahiyetinde olmay1p ikinci dere
cede hudud i§leri konu~ulrnu§tur, As1l 
hudud komisyonu aym on be§inde gene 
burada Valimiz Tevfik Hadi Baysahn ri
yasetinde i<;tima edecektir. 

Mukavele Mecli• e geliyor 

mi~tir. . 

T oplan!Ida soz alan mimarlar bilhas
sa Istanbul Liman idaresinin yolcu sa
lonu in~as1 ic;in ac;Ilan proje miisabaka
smda ii.iri heyetine dahil bir ecnebi mi
mann, mimari kavanin ve kaideler hila
fma yolcu salonu projesinin tanzimini ka
bul etmesi dolayiSi!e itirazlarda bulun • 
mu,lardir. Bundan ba~ka mimarlar bu 
gibi hareketlerin Ti.irk mimarhgmm is -
tikbali hakkmda hakh endi~eler uyand1 • 
rabilecegini tebari.iz ettirmi~lerdir. 

Mimarlar Cemiyeti idare heyeti bu 
miisabakada Jun heyetinin raporlan 
hakkmda tetkikatta bulunmak arzusunu 
izhar ettiklerini, fakat bu dileklerinin 
kabul edilmedigini umumi heyete bildi -
rerek alakadar makamlar nezdinde tekrar 
te1ebbi.isatta bulunmas1 ic;in yeni heyeti 
idareye salahiyet verilmesi yolunda teklif
lerde bulunmu~lar ve bu dilekler heyeti 
umumiyece de kabul edilmi§tir. 

Saz alanlar aynca, eskiden Turk mi
marhgmm da diger serbest meslek erbab1 
gibi yalmz Turk vatanda~larma hasre
dilmesi ic;in evvelce Maarif Vekaleti nez
dinde yap1lan te§ebbiislerin tekrar edil
mesi laz1m geldigini ileri siirmi.i~ler ve 
Alayko~kiiniin ressam ve mimarlara tah
sis olunmasi ic;in de Parti nezdinde le§eb
biisatta bulunulmasi i§ini yeni heyeti ida
reye ha!irlatmi~lardJr. Bundan ba§ka aza 
aidatmm 8 liradan 1 0 liraya t;IkanlmasJ 
i§i reye konulmu§ ve bu fikir de miitte
fikan kabul edilerek heyeti umumiyenin 
tensibile Atatiirke, fsmet Inoni.ine, N af1a 
Vekili Ali Cetinkayaya, Maarif Vekili 
Saffet Ankana, Dahiliye Vekili ,Si.ikri.i 
Kayaya tazim telgraflan c;ekilmesine ka
rar verilerek kongreye son verilmi§tir. 

Y eni heyeti ida. eye, Seyfi Arkan, 
Faruk Ce\;en, Zeki Sayar, V. Adaman, 
Arif Hikmet Oltay se\;ilmi§lerdir. 

Erkegin karntndan ~1kan 
ceninin mahiyeti 

Karnmda bir cenin bulundugu iddia 
edilen Bulgar koyliisunii ameliyat eden 
doktor T emerkof bir F ransiz gazetesine, 
bu garib vak' a hakkmda §U beyanatta 
bulunmu§lur: 

«- Teratome tabir edilen bu nevi 
urlar pek nadir goriillirse de tababette 
malum §eylerdir. Ancak, bu defaki urun 
6 buc;uk kilo ag1rhgmda olmas1 ve ic;inde, 
hayli inki§af etmi§ nesir;ler ve insan uzuv
lan bulunmas1 bir fevkaladelik te§kil edi
yor. 

Urun i\;itde, oldukc;a te§ekkiil etmi§ 
bir beyin, bir gogiis, kalbe benzer bir 
parc;a, ve tamamen te§ekkiil etmi§ bir 
dizkapagi bulunmu§tur. 

Biitiin bunlar, her nekadar §ekilsizse 
de, tamamen viicud bul!JlU§ bir cenini 
andirmaktadJr. 

Bunu ancak ceninin te§ekkiili.i esnasm
da. uzviyetin heyeti umumiyesinden ki.i
c;iik hiiceyrelerin aynlmasi ve ileride, 
mec;hul bir sebeble bi.iyiimege ba§lamasi 
~eklinde izah edebiliriz. Bu gibi hi.icey
reler ekseriya boyle uzuv parc;alan, na -
diren de tam bir cenin halinde buyi.iye • 
bilirler.» 

0~ otomobil kazaJ&l 
Evvelki gece saat 21 de 532 numarah 

otomobil si.iratle Taksimden Harbiyeye 
dogru giderken Harbiyede caddenin bir 
tarafmdan diger yamna gec;mekte olan 
14 ya§larmda Mehmed admdaki c;ocu
ga c;arparak tehlikeli surette yaralami§· 

!Ir. 

,Sofor siiratle kac;mi§hr. 
hastaneye kaldmlmi~hr. 

* * * 

Yarah .. ocuk 

Aks11rayda Y e§iltulumbada oturan 18 
Diin gece Beylerbeyinde ya§lannda Bahri, evvelki gece saat 24 te 

Lalelide tramvaydan indikten sonra 
bir cinay t oldu 2863 numarah otomobilin c;arpmasma 

Ankara 4 (Telefonla) - Hatay anaya
sasma aid mukavelelerin tasdik i9in bu
giinlerde Meclise gelecegi anla§Il1yor. 
Hariciye Enciimeni derhal toplanarak 
mukaveleyi tetkik ve Meclis heyeti u
mumiyesine sevkedecektir. Ba§vekil !s
met !noniiniin siyasi nutuklanm bu mu
kavelenin tasdik1 s1rasmda irad etme -
leri muhtemeldir. 

Dun ak§am gee; vakit Beylerbeyinde maruz kalmi§ ve tehlike]i surette yaralan
bir cinayet olrnu§tur. Eczac1 mutekaidi rnl§tir. 
Sami ile ailesi arasmda bir ge .. imsizlik de- $ofor kazayi yapllktan sonra kac;mi§-
vam ediyormu§. Nihayet Sami dun ak§am t1r. 
refikasile baldiZJna Beylerbeyi fmm o • 
niinde tesadi.if etmi§, biiyi.ik hic;akla her 
ikisini de yaralami~tJr. Etraftakilerin fer
yadJ iizerine polisler yeti~mi~ ve Samiyi 
yakalami~lardiT. Y arah kadmlar Hay
darpa~a Niimune hastanesine kaldmlark 
ilk tedavileri yapilmi~hr. Y arahlann va
ziyetinde tehlike olmadJ$h anla$IImi~lir. 

*** 
,Sofor Ardavutun idaresindeki 200 

numarah otomobil, diin sabah Pangalh

da Mic;o admda bir kasab t;Iragma c;arp-

IDI§ ve yaralami§tlr. 

Her i.i<; kaza hakkmda 

vam edilmektedir. 

tahkik&ta de-

~imdi herkes Wallis 
mavisi aramakla me~gul 

Windsor Dii-:esinin Cande $atosunda 
altnml§ en yeni resmi 

Windsor Dii§esi lahik Madam Wal -
lis'in mavi rengi sevdigini, bu renkte rob
lar IsmarladJgmi i§itenlerde miithi§ bir 
merak ba§lami~Iir. Paris moda mehafili, 
Wallis mavisi derdine di.i§mii§tur. 

As1l mesele, bu mavinin nas1l bir rna
vi eldugunu tayin etmektedir. Kimisi 
koyu mavi, kimi ac;1k mavi, ' kimi gok 
mavisi, kimi deniz mavisi diyor. Paris 
Moda mehafilinin, tam rengi ogrendigi, 
ve zamam gelince piyasaya Wallis rna -
visini dokiiverecegi ~uphesizdir. F akat, 
§imdilik, Paris magazalan dahi bu rna • 
vinin ne c;e§id bir mjivi oldugunu bilmi -
yorlar. 

;limdi bi.iti~n di.inyamn bir Wallis ma
visi salgmi gec;irecegi anla§Ihyor. 

Windsor Diihiiniin evlenmeai 
tahdis edilemezmi~ 

Londra 4 (A.A.) - Anglikan kili -
sesinin resmi na§iri efkan olan Church 
Times gazetesi rahib Jardine tarafmdan 
yap1lan dini merasim hakkmda «sozde 
ayin» tabirini kullanmakta ve kilisenin, 
biri evvelce evli bulunan ve zevc veya 
zevcesi heniiz sag olan iki tarafm birle • 
mesini takdis edemiyecegini ilave eyle • 
mektedir. 

Windsor Diihii ve Dii~esi 
V enedihten ge~ti 

Paris 4 (Husust) - Windsor Diikii 
ile kariSI bugiin saat 15,50 de Milano • 
dan ekspresle Venedige muvasalat et • 
mi§, Ingiliz konsolosu ile Venedik bele
diye reisi tarafmdan kar§Iianmi§hr. Di.ik 
ile Dii§es ekspresten inerek saat 18,30 da 
otomobille Avusturyaya hareket etmi§ • 
lerdir. -------Zahire Borsastnda dUnkii 

vaziyet 
Diin !stanbula memleketin muhtelif 

yerlerinden 525 ton bugday, 30 ton c;av
dar, 15 ton arpa, 114 ton mlS!r, 5 ton 
nohud, 60 ton un, 30 ton kepek, 7 3/4 
ton peynir, 6,5 ton ka~er ve 1,5 ton da 
zeytinyagt gelmi§tir. !stanbuldan harice 
5 ton ig bademi, 15 ton arpa, 3 kilo sf
yon ve bir ton da i<; cevizi giinderilmi§
tir. 

Dlin Istanbul borsasmda §U fiatlarla 
sah§lar olmu§tur: 

Yumu§ak }Jugday kilosu 6,04 kuru§
tan 6,15 kuru§a kadar, sert bugday 6 
kuru§tan 6,13 kuru§a kadar, <;avdar 
4,17 1/2 kuru§, ~an m1s1r 4,27 kuru§tan 
4,37 kuru§a kadar, ku§yemi 9,15 kuru§· 
tan 9,17 1/2 kuru§a kadar, yulaf 4,10 ku
ru§, tiftik 113 kuru§ tan 117,20 kuru§a 
kadar, gliz ylinii 68 kuru§, ke<;i k11I 45 
kuru§, beyaz peynir 26,22 kuru§tan 28,20 
kuru§a kadar. 

Diin yabanci borsalarda §U fiatlarda 
alivre sati§lar olmu§tur: 

Bpgday kilosu 5,14 kuru§tan 6,16 ku
ru§a kadar, arpa 4,88 kuru§, mlSlr 3,79 
kuru§, keten tohumu 8 kuru§, i<; fmd1g1 
94,78 kuru§. 

Feci bir kaza 
Balatta Mollaa§ki mahaHesinde otu • 

ran Sinyora'nm kiZI 3 ya§lannda Hanila, 
diin sabah eyin ugiincii kat penceresinden 
sokaga bakarken muvazenesini kaybede
rek di.i§mi.i§tiir. 

Ag1r surette yaralanan c;ocuk kaldml
digi hastanede olmi.i~tiir. 

r Gaib kopek aran1yor 
.. ~r~ek, k1sa tliylii, b~~ ~~nginde, 

gogsu, ba§l ve karm, ustu beyaz, 
Bobi isminde ktigtik bir kopek kay-
bolmu~tur. Bulan Ni§anta§mda 
Hayvanlan Koruma Cemiyetine 

getirdigi takdirde kendisine nakdi 

bir miikiHat verilecektir. 

Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
Hastahklan miitehass1s1 Koprii ba~t 

I••• Eminonii han Tel. : 21915-

GUNUN BULMACASI 
1 ~ 8 4 II II 1 8 9 10 

1f-+ I I I I I ll• l 
I ~I I I I 1• 1 I I I 

s I I ,. I _I 
4 I • 1 I I I I• 
5 1• 1 I I I I I 
6 I I I • I I• • 1• 1 , ,., I I I• 
8 

I 1• 1 I I I I I II· I I• I •l!ij u 1• 1 I U •L 
Soldan saga: 
1 - Diinyanm yiiksek daglari. 2 - Bir 

memleketln merke:;~i, vas1talar. 3 • Yiik • 
seklik ic;in kullamlan bir tabir, duvarcmm 
bir aleti. 4 • Bir fiil, sucu. 5 - FranSJZCa 
cRehben, asri kii~Uk masal. 6 - Ttirklye
nln Trakyada en garbe dii~en blr k1t'as1. 
7 • Blr mabud, btiytikliik. 8 • Biiyiiyen. 9 -
Blr renk, iran dlllnde cs1u, frans1zca blr 
emir. 10 - E)Ik, ve uzun sopa, !ransizca 
cboga giire~l yap1Ian meydan:t. 

Yukarldan a~agwa: 
I - Japonlarm blr ftdetl. 2 - Blr Sll'b 

slnema yi!dJZI, iskambllde blr Ug1d. 3 • 
Japon imparatoru, bir l9in yaptlmasi. 4 • 
E§ege verilen bir emir, blr oyun vas1tas1. 5-
Arab alfabeslnde bl!· harfln okunu~u. ~iin
kii. 6 - Qehreler. 7 - Q1rak, i<;kl ile yenen 
yemekler. B - ill§lk, arkada~. 9 • Eglence, 
viicudden s1zan su. 10 - Ecdad, blr edat, 
bir nehlr. 

Evvelki bulmacanm hnll~dilmi'J §ekU 

' ist. BorsasJ 4/6/937 
PARALAR 

Ah~ Sah~ 
Sterlln 627.- 627.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 110.- 113.-
Liret 120.- 125.-
Bclcika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 19.- 23.-
isvlcre Fr. 568.- 576.-
Leva 20.- 23.-

. Florin 69.- 66.-
Kron Cek 70.- 75.-
Silin Avusturva 20.- 23.-
Mark 25.- 28.-
Zloti 20.- 23.-
PenJ!O 21.- 24.-
Lev 14.- 14.-
Dinar 52.- 52.-
Kron lsvee 30.- 32.-
Altm 1051.- 1052.-
Ranknot 254.- 255.-· 

C EK LE R 
A~;th~ Kapants 

Lont•da 625.50 626.-
I New-York 07880 0.7860 
Paris 17.6864 17.6725 
Milano }4.9640 14.955 
Brtiksel 4.6782 4.675 
A tina 87.37 87.30 
Cenevre 3.45 3.4466 

: Soba Q;l.9488 63.8975 
Amsterd. 1.4325 U310 
Pral! 22.5610 22.5430 
Vjyana 'f.2062 4.2025 
Madrid 13.9088 13.8975 
Berlin 1.9636 1.9625 

1 Varsova 4.1566 4.1534 
Budapeste 3.9810 3.9775 
Biikres 107.4340 107.3482 
Bell?l'ad 34.5325 34.505 
Yokohama 2.7464 2.7443 
Moskova 24.04 24.06 
,StokhqJrn 3.10 a.o9a2 

ES H AM 
A~;the KJip&ms 

Anadolu $m. 
% 60 Pe&in 23.80 23.75 

Asian Cimento 13.90 13.85 
t S TiKR AZL AR 

A~;Ih$ ~"panJlj 
, Turk boreu J Pe&in 19,- 19.-

• ., I Vadell 19.05 19.05 
,. • D Vadell 18.75 18.75 
.. • III Pe~fn 18.675 18.675 

J<:r~ranf 95.25 95.-
Slvas • Erzurum I 96.- 96.-

• • III 96.j)O 96.-
TAHV tLA T 

A~;th!i KallBlll!) 
Anadolu I P e&ln 

• I V ad I'll 40.-
• n Vadell 40.-
,. Miimessil 

Vadeli 44.30 

40.- I 
40.-

44.20 I 
~~,......._===;;;;;;;;;;;;;;;=-./ 

Zayi 
Askeri tezkeremi kaybetUm. Yentslni 

IJikaracagimdan esklsinln hiik.mti yoktur. 
Gerede kazas1 Mengen nahjyesl 328 

tevelliidlti Halil o~lu Mahmud 

5 Haziran 1937 

dan: I tstanbul 4 i.incii icra 

ibrahim oglu Mehmede birinci 
cede ipotekli olup paraya ~evrilmesJ 
karar verilen ve tamamma 7965 lira 
met takdir edilmi§ olan Beyoglunda 
merhatun mahallesinde eski ~.,·rh<•th:a ~ 

yeni 6mer Hayyam sokaglllda eski 
yeni 15 No. h aparhmanm iki hissede 

hissesi ac;1k arttlrma ile satllacagmda 

evsaf1 a§ag1da yaz1hd1r: 

Bodrum kah: Zemin kattan merdive 
le inilir, zemini c;imento bir ta§hk iiz 
r-ine bir kuyu, bir komiirli.ik ve i<;in 

sabit c;ama§Ir teknesi ve alafranga oc 
ve sarmc1 olan bir mutfak ve arka c' 
hetinde bir miktar bah<;esile bir hala 
kiimesl vard1r. 

Zemin kat1: <;ift kanadh demir ka 
dan aparhmana girildikte zemini kts 
men karasimen di:i§eli bir antre iizerin 

bir oda ile zemini mermer bir sofa uz 
rinde diger bir oda vard1r. 

Birinci kat: Zemin kattan merdive 
le c;Iklhr bir sofa lizerinde bir hala 
kar:phkh iki oda vard1r. 

ikinci kat: Bir sofa lizerinde iki o 

bir hala ve zemini k1rm1zi ~ini maltiz e 
cakh bir mutfak. 

tigiincii kat: Bir sofa iizerinde :zem 
ve etraf1 fayans dii§elidir. 

Diirdtincli kat: Bir sofa iizerinde i 
oda, bir dolab ve zemini klrm1z1 c;ini, a 

ka cihette iistli kapah bir taras olup e 
raf1 duvar korkulukludur. 

Hududu: Arkas1 yol, §imali 38 No. 
ev, garb1 k1smen 10 No. h ev ve apart 

man, cenubu 40 No. h ev ve k1smen 
partlman. 

Sahas1: Tamam1 104 metro murabb 
olup bundan 71 metro murabblil bina 
kalam bah<;edir. 

Yukanda evsaf1 ve hudud ve saba 
gosterilen gayrimenkuliin yar1s1 a~l 
arthrm1ya konulmu§tur. 
2- Vergiler, tellaliye, taviz bedeli s 

tl§ bedelinden gikanlacaktJr. Arttlr 
pe~!ndir, Arthrmiya i§tirak edecek mii 
terilerin k1ymeti muhammenenin yiiz 
yedi buc;ugu nisbetinde pey akc;esi ve 
milli bir bankamn teminat mektubun 
hamil olmalan icab eder. Miiterak; 
vergi, tanzifat, tenvir·iye ve vaklf bor 
Ian borcluya aiddir. Arthrma §artna 
mesi 4/6/937 tarihine musadif cuma · 
nil dairede mahalli mahsusuna talik 
dilecektir. Birinci arthrmas1 5/7/937 t 

rihine musadif pazartesi giinii dairemi 
de saat 14 ten 16 ya kadar icra edilece 

. biJjlJ.ci .,arthr:rnada bed eli k1ymeti mu 
hammenenin %75 ini buldugu takdir 
listte b1rak11Ir. Aksi takdirde son artt 
ramn taahhtidti baki kalmak lizere ar 
ttrma 15 gtin daha temdid edilere 
20/7/937 tarihine musadif salt giini.i sa 
14 ten 16 ya · kadar dairede yap!lacak 

kinci arttlrma neticesinde en ~ok art 
hranm iistiinde biT;llulacaktu. 2004 N 

h icra ve iflas kanununun 126 nc1 mad 

desine tevfikan haklan tapu sicilleril 
sabit olm1yan ipotekli alacaklarla di 
ger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahi 
lerinin bu haklanm ve hususile faiz v 
masarife clair olan iddialanm ilan tari 
hinden itibaren 20 glin zarfmda evra 
miisbitelerile birlikte Q.airemize bildir 
meleri lazimdir. Aksi takdirde hakla 
tapu sicillerile sabit olm1yanlar sab§ b 
delinin payla§masmdan baric kahrla 
Miiterakim vergi, tenvirat ve tanzifiy 
den ibaret olan belec:j.iye rii!!umu ve v 
k1f icaresi bedeli mlizayededen tanzil 
lunur. Daha fazla malumat almak isti 
yenlerin 936/1079 No. li dosyada mev 
cud evrak ve mahallen haciz ve takdi 
k1ymet raporunu goriip anhyacaklan i 
Ian olunur. (33166) 

Fat-ih Tapu sicil muhaf1zhgmdan: 

Unkapamnda Papazzade mahallesi 

nin Unkapam sokagmda eski 14 yen 
16, en yeni 24, 2M1 No. 11 Kad1yoran f1 
nm namile maruf fmmn 2/24 hissesini 

mutasarnf1 Kirkor oglu Ha<;ik oldug 

kayid kaleminde bulunan Habazan ce 
miyetine aid defterde zikredilmekte i;. 

de mezkfu defterin tasarruf defteri rne1 

hiyetinde olmadigmc:l.an c:l.olaYl mahal 
linde tahkikat yapllmasJ laZlm gelece • 
ginden mezktlr hisseye iddiayi tasarru 

edenler var~a ellerinde mevcud vesail< 

tasarrufiye ile birlikte i§bu ilan miiti • 
detinden itibaren on be§ glin zarfmda 
Sultana}lmedd'e Tapu dairesinde Fati!"l 

Tapu aicil muhaf1zhgma ve yahut tan· 
kikat giinii olan haziranm 19 uncu cu• 

martesi giinii saat 14 te mahallinde na· 

(33172) 

10 Haziran Per§embe gUnUnden itibaren 

I 
Memleketin t;Qk sevilen saz heyeti ile birlikte 

Tel f n : 43703 
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Ankara asliye mahk · ik" . h I Beyoglu birinci sulh hukuk bakimli-
L k . . emes1 met u - g" inden: 
•u da1resmden: . li . . . Sam1 ve ~akir ve Kemaleddinin mu~-
ll1e azme~ mahye namma avukat Meh- tereken mutasarnf olduklan Cihangirde 

d Emm tarahndan Ankarada Bahk- Tavuk yokU§Unda eski 2 yen· 20 numa
~:zarmda Giizel 1zmir sokagm~a Zira- rah ve 1800 lira muhammen

1 
ktymetE 

S Bankast aparttmamnda mukun olup evin tamamt §iiyuun izalesi igin agtk 
~hkpazannda ~~c.iye~ bakkaliye dlik- arttmmya konuldugundan 6/7/937 5ah 
d nmda _Ka~senh IS:anbull~ ogullann- giinu saat 1 (ten 1 - ya kadar Beyoglu 
an Nazlf oglu Hayn aleyhme muma - sulh mahkemesi ba§katibligince muza

lleyh Hayri vaktile 44 numarah tahnr yede ile sat1lacaktlr Arthrma bed r 
lra · k · d 'k ld • · e 

1 

ZI om1syonu azasm an -I en a tgt muhammen bedelinden o/c 75 ini bulursa 
h~rcirah avansmdan Eski§ehir Malmu - o giin ihale edilecektir. Bulmadtg 
d~7lugiine 250 lira v~ 29 numarah tah .- takdirde 15 inci giinu gel en 21/7 /93~ 
l'ir1 musakkafat komtsyonu azasmdan l- gar§amba giinii saat 15 ten 16 ya kadar 
ken Elaziz Malsandtgmca 19/10/930 icra olunacak ve en gok arthrana ihale 
larihinde sarfiyah muvakkate olarak edilecektir. 
kendisine verilen 286 lira ki ceman 535 1 - Evin evsaf1, mahkeme ba~katibi 
liraru kfl 1 . h . . . nezdindeki 937/20 numarah dosyada ya-

n va I e muame et rna sustyesml Zlh oldugundan anlarnak istiyenler ora-
l'aptirmlyarak zimmetinde kalrnl§ ol - dan okuyabilirler. 
lllakla mezkur paranm tahsiline ve mas- 2 - thaleye kadar birikrni~ maliye, 
taf ve iicreti vekaletin tahsili hakkmda belediye vergileri; vak1f icaresi ve tel-
30/4/935 tarihli istida ile a<;tlg1 dava u- laliye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
l:erine teblig edecek miiba§irin teblig mii§teriye aiddir. 
11 .. . . 3 - Arthrm1ya girmek istiyenler mu-

rnuhabermdekl me§ruhatmda mum a • h b d 1- "'- 7 5 · b t' d t · U . . . • arnmen e e m 1 r , n1s e m e em1 -
eyh Hayrmm 1kametgahmm meghul nat ak<;esi veya ulusal bir bankanm te-

Oldugundan bilateblig iade ktlmd1gt gos· minat mektubunu getirrneleri ~arthr. 
terilmi§ ve davac1 vekilinin ilanen teb- 4 - Arttlrma bedeli ihaleden itibaren 
ligat icras1 hakkmda sebkeden talebi yedi giin iginde mahkeme kasasma ya
u tmlacaktJr. Aksi takdirde ihale bozula
•1. U. M. K. nun 141 ve miiteak1b mad - rak farkl fiat, zarar ve ziyan, faiz bi1a-
deleri hukiirnlerine uygun goriilerek ~- hiikiirn !l:endisinden almacakhr. 
bu istida ile birlikte davetiye tebligine 5 - 2004 numarah icra ve iflas kanu
karar verilmi~ olup muhakeme giinii o- nunun 126 nc1 rnaddesine tevfikan gay
Ian 2/7/937 cuma giinii saat 14 te An • rimenkul uzerinde ipotek sahibi alacak
kara as'liye mahkemesi ikinci hukuk hlarla diger alacakhlar geyrimenkul li-

d zerindeki haklanm ve hususile faiz ve 
airesinde haZir bulunrnamz veya. bir masrafa dair olan iddialanm ispat i<;in 

Vekil ikame etmeniz, aksi halde i~bu ilan giiniinden itibaren 20 giin iginde 
ilamn teblig makamma kaim olmak u- evrak1 miisbitelerile birlikte sat!§ me
l:ere keyfiyet ilan olunur. (33173) rnuruna miiracaat etrnelidirler. Aksi lak 

dirde haklan tapu sicillerile sabit olmt-
••• yanlar sat~ parasmm payla§masmdan 

.. -• Knlliyetli miktarda 1 baric kahrlar. 
H A K • K f 6 - ~artname mahkeme divanhane -

I sinde herkesin gorebilecegi yere astlmJ§-

Inat}I•Z Kumac::.larl hr. Fazla malfunat almak istiyenlerin 

0 • ~ 937/20 numara ile ba§yanganhga miira-
caatleri ilan olunur. Galatada, Karakoyde 

r 

CUMHURiYET 

Cunku ASPiRiN seneler
denberi her turlu sogukal· 

gmllklarrna ve agnlara kar~1 
tesiri ~a~maz bir ilact oldugunu 

isbat etmi~fir. 

A S P i A i in tesirinden 

emin olmak i~in luffen 
kasma dikkat ediniz. 

MODE LA 
Bayanlar•n liiks f&pka 

mar· 

El.b ise ve ~amat•r salonu 

" 

J. T A istanbul Be§inci Noterinden: Mevsim yeniliklerini te~hir etmektedir. 
~i~hane karakolu <;e~me sokagmda 2 M 0 D E I. L A kuma§ ticarethanesine gelmi§tir. 

EN ALA. CiNS, 
EN MUNTEHAB DESENLER 

eyo~t u s 1 • ca rs1 u .... ..- • ,.._ numarall evde oturan Avram Tazartes B 1 1 t"kl"'l dd • 31" I Ank•·a da Erai Ma"'a•a-

k1ZI Rebeka ile Sa batay oglu Salamon ~~~~Y~e~r~li~M~a~l~la~r~P~a~z~a~n~Y~a~n~J~n~d~a~~..:._ __ ~B~a~n~k~a~la~r~C~a~d~d~eu~· ~~~~~ 
Fiatlar her yerden ucuzdur. Kamhi akdeyledikleri evlenrne iizer·ine -

Hemen satllan bu kurna§lan gor
mek tizere lutfen magazay1 ziya -

ret ediniz. 

FIRSA TT AN iSTiFADE EDiNiZ 

dairernde tasdik ve tes<;il ettirdikleri 
mukavele ile mallarmm sureti idaresi 
hakkmda mal birligi usultinii kabul ve 

tercih ettiklerinden keyfiyet alelusul 

ilan olunur. 

Ed rmid aymak:ambgmdan: 
1 - Eksiltmiye konulan if;!: Edremid civarmdaki Bostanc1 Ihca bin.asmm 

yeni c!en in~as1. 
2 - Ke~if bedeli 9973 lira 50 kuru§tur. 
3 - Bu 1~e aid $artnarneler ve evrak: 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ~artname 
D - Hususi $artname 
E - Metraj ve hulasai ke$if cetveli, projeler 
Istiyenler bu f;lartname ve diger evrak1 Edremid Kaymakamlt~mda 
gorebilirler. 

4 - Eksiltme 28/6/937 pazartesi gi.inii saat 15 te Edremid Kaymakamhk 
dairesinde yapllacakhr. 

5 - Eksiltme kaDah zarf usuliledir. 
6 - Ek~iltrniye girebilmek ic;in isteklilerin 748 lira muvakkat teminat ver

mesi ve bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan hamil olup gosterrne.si 
laz1rndir: 
A - Ticaret Odasma kayidli bulunduguna dair vesika. 
B - Bu gibi in~aah yapabilecek fenni iktidan bulunduguna veya bu 

evsaf1 haiz gosterecekleri in~aat ustaba~mm Naf1adan veya sair 
fen heyetlerinden ald1g1 ehliyet vesikalan. 

7 - Teklif mektublan yukanda 3 uncii maddede yaz1h saatten bir saat ev
uline kadar Edrernid Kaymakamhg1 dairesiJle getirilerek Eksiltme 
Korn;syonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;uncu maddede yazth 
11aate kadar ~elmi~? olmas1 ve dt$ zarflarm miihur mumile iyice kapa -
tllm1s olmas1 lazirndir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3198) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari 
isletme Umum Miidiirlii2iinden: 
6/6/937 tarihinden 16/8/937 tarihine kadar Haydarpa~a - Adapazar ve 

fzmit • Adapazar arasmda pazar giinlerl lc;in gez.inti trenlerl sefere konul -
mu$tur. Haydarpa'fadan saat •7,10• da ve Adapazardan saat cl7.00• de hareket 
eden trenler yalmz iic;iincii mevkl arabalardan keza Haydarpa~ac.an saat 
c8,35• te Adapazardan da saat c15,38• de hareket eden trenler birinci, ikinci 
mevki arabalardan teskil edilecektir. Gezlnti trenlerinin baz1 istasyonlara 
var1s ve kalki$ saatleri a~a~1ya derccdilmi§tir. Muhterem halka ilan 
olunur. (3125) 

!stasyonlar 1 incl tren 2 nci tren 
Vans. Kalkts Varut K alki!$ 

Havdarpa$4 
fzmit 
Sa panes 
Adapazar 

Adapazar 
Sananca 
!zmit 
Havdarpa$a 

!zrnit 
Sa ):Janca 
Adapazar 

Adapazar 

10.02 
11.01 
11.44 

7.10 8,35 
10,08 Durrnaz 
11.M 11,48 11,58 

12,35 

15,38 
16,12 16,18 17,35 

18,36 
21,35 

17.00 
17,43 
18,40 

19,40 

9,24 
10.00 

Durrnaz 

8,34 
ll,26 

Yiiksel( 

Miinakasaya konulan 
mevaddm cinsi 

Pirinc 

Toz $eker 

Slit 
Kase yogurdu 

Zeytin 
Zeytin yag 
Sa bun 

Yurnurta 
Sogan 
Patates 

Kuru fasulye 
Kuru barbunye 
Nohut 
Ktrmtzl mercimek 

Ptrasa 
La han a 
Ispanak 
Kiik kereviz 
Havuc 
Karnabahar 
Yerli bakla 
izmir, Adana Bak. 
Semizotu 
Path can 
Dolrnahk domates 
Taze bamya 
Ay~ekadm 

Cahfasulye 
Yesil bc:.rbunye 
ic; barbunye 
Saktz kabag1 
Enginar 
Limon 
Sale; a 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze sogan 
Dornates k1r 
Tuz 

Ekrnek 

Miihendis Mektebi 
Direktorliigiinden: 

Tahmin\ Pey 
Miktan fiab akc;esi 
6000 K. 21.00 94.50 

8500 ,. 

4000 • 
2000 ,. 

27.00 

10.00 
5.00 

1000 K. 28.00 
4000 • 62.00 

172.15 

46.88 

Eksiltme 
T. 

21/6/937 

Saati 

14 
14.30 

15 

Eksilttne
nin ekli 

Actk 

• 

• 

35oo .:• __ 3:..:5~.o~o~_sl_a_.8_8 ___ • ___ 1_s_.s_o ----

50ooo A. 2.00 \ 
7000 K. 2.75 
9000 ,. 7.00 136.70 

3000 ,. 
1000 ,. 
1000 ,. 

500 ,. 

7500 ,. 
4000 ,. 
5000 " 

700 ,. 
1200 ,. 

600 A. 
1000 K. 
1000 ,. 
2000 ,. 

30000 A. 
1500 K. 

600 ,. 
4000 ,. 
1500 ,. 
1000 ,. 

500 ,. 
5000 ,. 
7000 A. 

20000 • 
400 K. 

2500 D. 
3500 " 
2000 ,. 
1500 K. 
2000 ,. 

50000 ,. 

13.25 
9.50 

13.50 
11.00 

2.50 
4.00 
5.00 
4.25 
4.00 

16.00 
5.00 

13.00 
4.00 
3.00 
7.00 

20.00 
11.50 
13.50 
10.50 
13.00 
7.50 
7.50 
2.00 

15.50 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
4.50 

51.20 

344.70 

11.00 I 412.5o 

23/6/937 10 

14 " 

15 

24/6/937 10 Kapah 

Koyun eti 31000 ,. 44.00 1 1023.00 " 14 

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

2 - Bu ihtiy,aclarm cins ve miktarlarile fiatlart ve ilk teminatlan ve 
eksiltmenin tarih ve ~ekilleri hizalarmda gosterllrni~tir. 

3 -· Kapah zarf usulile yaptlacak eksiltrneler l<;in isteklllerin teklif 
mektublanm 2490 numarah kanunun emretti~l di~er vesikalarla beraber 
munyyen saatten bir saat evvel rnakbuz mukabilind.e Komisyon Reisligine 
vermelerl rnuktezldir. 

4 - istekliler 937 mali senesine aid Tlcaret Odas1 vesikalarmt aostere
ceklcrdir. 

5 - Sartnameleri gormek istiyenlerin herglin ve eksiltmiye girecekle
rin muayyen gtin ve saatte Gumu~suyunda mekteb binas1 dahilindeki Ko -
misyona miiracaatleri ilan olunur. (3180) 

I 

Sa pane a 
izmit 

N AZARI DiKKATE: 

18.27 
19,26 

17,50 
18,37 

r---------------------------. SALACAK 
Haydarpa~adan saat «8,35· ve Adapazarmdan saat «15,30,. da hareket 

eden 1056 ve 1057 numarah birinci, ikinci mevki arabalan hAmil t renlmiz gi
dis ve doniiste 1zmitte tevakkuf etmez. (3125) 

RIZAYI TARAFEYN iLE SATI~ 
KIZ KULESi BAHCE ve PLAJI 

EMNi"'t"ET SANDIGI iLANLARI 

Emlak al•c•lar•na sekiz 
taksitte sat•• 

I 

S EM T i C i n s i Muhammen 

Aksaray Gurebahiiseyinaj:(a mahalle
sinde C1kmaz~iimiishane yeni Kakrna
Cl sokak eski 13, 15 yeni 15 numarah 

klymeti 
iki buc;uk katta yedi oda ve 
2 sofayx havi bahc;eli bir ev 1000 

Alacaharnam Hac1alaaddin mahallesi 
Tahmis ve Asmalti sokak eski ve yeni 
28, 30 nurnarab. 
Yenibahc;e Softasinan mahallesinde 
Lale sokak eski 17 yeni 14 numarah. 

Uzum;arst eski Sarnanviranisani yeni 
Ferhata~a mahallesi Uzunc;arst sokak 
eski 341 yeni 88 nurnaralt. 

Ustiindc ii<; odayi mii~ternil 
kargir bir diikkamn mslf 
hissesi. 
iki katta 2 oda, 2 sofa ve 
elektri.iH bavi kar~ir bir ev 
(ici ahsab). 
Kargir ve elektrHH havi bir 
dukkan. 

Curnartesipazan Hac1iiveys rnahalle - 2 katta 5 oda 2 sofay1 havi 
si Hactilvas sokak eski 44 Mii. ycni kar~ir bir ev. 
91/1 nurnarah. 
Erenkoy Merd.i.venkoyunde yeni Ba -
hariye sokak eski 5, 7, 5 Mii. yeni 42, 
42/1, 42/2 numarah. 
Uskiidar Tavasihasanai:(a mahallesi 
eski Bakkal ve yeni Balic;avus sokak 
eski 31 yeni 17 numarah. 

Biri iki katta 6 odah ahsab 
ve di~eri kar~ir 5 oda ve 
bahceli iki ev. 
2 katta 4 odah ahsab bir ev 

Beyoglu Kamerhatun mahallesi eski 4 katta 8 oda 1, elektrik ve 
Zeren yeni Ceki<; sokak eski ve yeni kurnpanya suyunu havi kar-

1500 

650 

300 

700 

800 
300 

12 nurnarah. ~ir ev. 3000 
1 - Arthrma 25 haziran 937 tarihine diisen curna gunu saat 13 ten 15 e 

kadar yapllacak ve gayrimenkuller en qok bedeli verenin iistlinde kala -
cakhr. 

2 - Arthrmtya girmek ic;in muharnrnen k1ymetin yiizde onu nisbe • 
tinde pey akqesi yahrmak laztmdJr. 

3 - Bedelin dortte biri pesin geriye kalam sekiz senede sekiz miisavi 
taksitte odenir. Taksitler yiizde be faize tabidir. 

4 - Taksitler odeninciye kadar gayrimenkul Sand1ga birinci derecede 
ipotekli kahr. (3214) 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Orta okullarda tiirk,.e, tarih - cografya, ri aziye, tabiiye, franstzca, 

almanca ve ingilizce ogretmeni olmak istiyenler i<;in bu ytl smav yaplla -
cakhr. 

2 - Smavlar 1 eylul gan~arnba giinu istanbul Universitesinde b h -
yacakhr. 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A) Tiirk olmalan, 
B) 20 den asag1 ve 45 ten yukan yasta olmarnalan, 
C) Hiisniih l erbabmdan oldukl n, cinayet ve ciinha nevinden mahku

miyetleri olmad1g1 hakkm& mahalli vilayet v ya kaza idare heyetinden b1r 
mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve ogretmen olanl r bu kayiddan 
mtistesna olup mensub olduklan daire amirinin verecegi vesi ·a kafidir.) 

D) Her tiirlu ha tahkt n ve ojtretmenlik etmiye mani iicud anzala • 
rmdan salim olduklarm1 isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) En az lise ve 4, 5, 6 smtfh ogretmen okulu mezunu veya bunlann 
mua~ili tahsil gormiis olmalan, 

Oji;retmen okullanndan mezun olanlarm en az iki ders senesi ogretrnen
lik etmi!i bulunmalan gerektir. 

4 - Gcrek sozlli ve gerck yazth smav sorulan Universite ve Yiiksek 
Ogretmen okulu talebesinin takib ettigi ders mufrcc.'ltmdan se~ilecektir. 
Bundau ba!ika smava gireceklere pedagojik sorular da orulacakhr. 

5 - Namzedler smavda kazandtklan takdirde 1702 numarah kanunun 
birinci maddesinde giisterilen dereceler dahilinde her:. hangi bir Orta Ogret
men okulu yar ogretmenliji;ine atanacaklarclr. 

6 - Yukand.aki ~artlan haiz olan namzedler bir istida ile Bakanhga 
muracaat ecleceklerdlr. Bu istidaya ~u vesikalar bajtlanacakhr. 

A) Nlifus tezkeresinin as1l veya ta dikli sureti, 
B) Tab il derecel rine aid ehadetname veya vesikalarmm asll veya -

hud "uretleri, 
C) Hiisnllhal mazbatas1, 
D) Mahalli Kiiltiir idaresinden nlimunesine tevfikan tasdikli s1hhat ra-

poru. 
E) Ma.halll Kiiltiir idaresincP-n tasdikli ve fotografh fi~. 
F} Alh aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonsuz fotograflan, 
Bl\ vesikalann en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanhga gonderilrni~ 

olrnas1 laumd1r. Bu tarihten sonra Bakanhga gelmi$ olan veya evrak1 miis
bitesi noksan gonderilrnii;i bulunan istidalar hakkmda muamele yapllrn1 -
yacakhr. «1455· (3191) 

II II 
.... 8UNDAN. BOYL £ M UNHA 51 RAN 

PPERL ODENT" KUUANINI z' 
I 

Dl~ MAC UN LARIN IN 
I I I I 1 

· -~--N I Y 15/ D 1 R /1 

Ampir salon, giizel yemek odas1, ingiliz fotoy ve kanapeleri, diger muhtelif 
ei'lya: (Fotoyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, ayna
lar, perdeler. kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen tak1mlan. 

Y ar1n a~d1yor 
Kopriiden 7,30. 9,30 . 10,30 . 13,30 • 15. 16,15 ·17 ,30- 18,25 -19,15 .. 20,5 i ~ M E L 

Salacaktan 7,55-9,45 ·13,45 - 15,15 • 16,30 ·17,55 ·18,55 • 19,45 • 20,30 • 23,4.§ 
Adres: Maiyka Gozem aparhmam birinci kat No . 4 Saat 16 dan 24 e kadar CAZ AND varc{lr. _ .. ._ __ 1 3 H A Z i R A N D A A q I L I Y 0 R 
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__!.nhisarlar Umum Miidiirlii~iinden 
I - Sartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tiiylii, tiiysiiz (32) aded 

lito makinelerine mahsus kosele merdane pazarb.kla satm almacaktlr. 
II - Pazarhk 7/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinti saat 16 da Ka

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Allm Komisyonunda yaplla • 
caktir. 

III - Sartnameler parasJZ olarak hergtin sozii ge~en f$Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarllk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2902) 
~ 

I - !daremizin Pa~abah~e fabrikasmda f$artnamesi mucibince yapllacak 
c 1655!h lira 71 kuru~ ke~if bedelli amele yemekhanesinin in~aatl kapab zarf 
usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

II- Eksiltme 7/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba
ta9ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yap1lacaktir. 

III- Muvakkat teminat 1242 liradrr. 
IV- i'nale evrak1 83 kuru~ mukabilinde inbisarlar ln~aat Subesinden ve 

Ankara Ba~mtidiirliigiinden almabilir. 
V - Istekliler ihaleden en az 2 biin evvel bu gibi if$leri muvaffakiyetle 

yaphklarma dair resm1 vesaikle inhisarlar !n§aat Subesine miiracaat edip eh
liyet vesikasi almalan. 

VI- Miihiirlii teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesikalarile muvakkat te
minat ~kc;esini ihtiva edecek olan kapah zarflar ihale giinii en gee; saat tam 
14 e kadar yukanda ad1 gec;;en Alrm Komisyonu Baf$kanhgma makbuz mukabi
linde verilmi~ olmahd1r. (2835) 

~ 

1 - 25,000 kilo toz sigara makine kolas1 
10,000 kilo ni~asta kolasi ::~artnamelerine gore pazarhkla satm ah • 
nacakt1r. 

2 - Pazarhk 11/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabatalita 
Levarnm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi buc;uk 

giivenme paralarile birlikte ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3012) 

I - 8000 kilo ~azyag1. 
20000 kilo benzin liartnamelerine gore pazarhkla satm almacaktlr. 
II- Pazarhk Il/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Kabata§

ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapliacaktir. 
III - §)artnameler paraslZ olarak hergiin sozti ge<;en f$Ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me ,.ralarile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3011) -I - 100 kilo ~omprime halinde k1londrat do kinin 
1250 kilo bergamot esansi pazarhkla satin almacaktlr. 

II - Pazarbk 9/VI/1937 tarihine rashyan c;;arliamba giinii Kabatal1ta Le
vazim ve Mubayaat liUbesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakbr. 

III - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozli ge<;en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa-

ralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3064) -I - 450 kilo Piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metil alkol pazarhkla sa
tm almacaktrr. 

II - Pazarhk 10/VI/937 tarihine rashyan perliembe giinti saat 14 te Ka -
bata~ta Levazrm ve Mubayaat liubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pllacakbr. 

III - $artnameler parasiz olarak hergiin sozti ge<;en liUbeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen glin ve saatte yiizde yedi bu<;uk 

glivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olu
~ ~~ 

~ 

I - 6000 kilo gozta~I pazarhkla satm ahnacakbr. · 
II - Pazarhk 14/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinti saat 14 te 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat :;mbesindeki Alrm Komisyonunda yap1 • 
lacakbr. 

III - !;)artnameler parasiZ olarak hergiin sozli get;en f$Ubeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yea.i 

bu~uk giivenme paralarile birlikte ad1 get;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 3202) 

~ 

I - <;amaltt tuzlasi ic;;in cl5,000• kilo ktilge kur9un pazarhkla satm ah
nacaktrr. 

II - Pazarhk 15/VI/937 tarihine rashyan s:~h giinii saat 16 da Kaba
ta;ita Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 

III - $artnameler paraSIZ olarak herglin sozii gec;en ~?Ubeden almabilir. 
IV -::- !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi 

buguk guvenme paralarile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3204) -I - Niimune ve ~artnamesi mucibince muhteli£ eb'adda 4 930 000 aded 
kapsiil p,azarhkla satm almacakbr. · 

II - Pazarllk 21/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinti saat 15 te 
Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesind.eki Abm Komisyonunda yap1 -
lacakbr. 

III - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
IV -::- !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

bu<;uk guvenme paralarile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3203) 

846 aded Kova 
114 ,. Kanca 
110 ,. Balta 24/VI/937 Per~embe saat: 14 
78 " Yangm si:indlirme aleti 
37 ,. Kiirek 

770 metre hortum 

1000 aded Bez torba l 24/VI/937 Per~embe saat: 16 
I - Yukartda yazllt c6,. kalem yangm malzemesile bez torbalar pazar

llkl;t satm almacakbr. 
II - Pazarhk, hizalarmd~ gosterilen tarihlere rashyan giin ve saat -

lerde Kabata~ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda 
yaplla caktir. 

III - $artnameler ~aras1z olarak hergtin si:izii gegen liUbeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gtin ve saatte ytizde yedi 

buc;uk giivenme paralarile birlikte adl get;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3201) 

Asipin Kenan 
Sizl soguk atg1nhg1ndan, nezleden, gripten, ba, 
ve d a lar1ndan koruyacak en iyi ila~ budur 

Jsmine dikkat buyurulmasa 

CUMIIURiYET 5 Haziran 1937 

r BASURA ~ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTi 
Ameliyatstz basur memelerini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, blitlin 
dunyada ~ohret bulmuf?, yi.izlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanmi~tlr. 

CiLDiNiZi 
Gene hayvanlann derin 

cild hiiceyrelerinin 
kalbi olan 

Bi·OCEL 
ile 

Besleyiniz 
VE HER SABAH 

DAHA GENC GoRUNONOZ 

Meshur bir iiniversitede dahi bir 
dokto~ profesor tarafmdan ke~if 
ve istihzar edilen asrm en biiyiik 
ve ktymetli giizellik unsurudur. 

25 ya§mdan itibaren eildiniz, kiymetli 
Bioeel'ini kaybetmege ba§lar. $ayed, 
eild ba§ka bir unsurla beslenmezse, bu 
z1ya seneden seneye artar ve nihayet yii
ziiniiz buru§mU§ ve ihtiyarlami~ olur. 
Cilrlinizin Bioeel'i yiizi.iniizi.i taze tutar 
ve gene gosterir. Gene hayvanlardan is
tihsal edilen Bioeel, t1pk1 eildinizin tabii 
Bioeel'i gibidir. Mi.imasil eild unsurlan 
arasmda en miiessir ve en bymetli bir 
eevherdir. Cild hiieeyrelerinizin derinli
gine ni.ifuz ederek buru§ukluklarm te -
sekkiili.ine ba§ladJgi yeri hemen besleme
~e ba§lar. Hatta annelerin bile yiiziinii 
gencle§tirir. V e gene kiZlara hie; go nne· 
dikleri sehhar ve teriitaze bir ten temin 
eder. Bu Bioeel eevheri, §imdi pembe 
rengindeki T okalon kreminin terkibinde 
tam eildinizi beslemek ic;in matlub nisbet 
dairesinde mevcuddur. Geeeleri yatmaz· 
dan evvel kullammz. Sabahlan yags1z 
beyaz rengindeki T okalon kremini kul • 
lammz. Bu kremCle bilhassa • birkac; giin 
zarfmda birbirinden daha beyaz iic; renk
te teninizi beyazlataeak olan • «Oksijen 
Beyazi» vard1r. Bu iki krem kullamldtgl 
takdirde memnuniyetbah§ semeresini ga· 
ranti ederiz. 

KA 
c; 

Tarihin s1rrm1 c;;ozen KARL 
MARKS'm bu abide eseri, Hikmet 
Klvilcimh tarafmdan ALMANCA 
aslmdan tiirkc;eye aynen c;evrildi. 
Emekt;i Klitlibhanesi, l;iiMDiLiK 
her aym 1 inde, forma halinde ne§
rediyor. Kapak ic;leri lugat ve lSh· 

lab izahlarile dolu olarak, formas1 
5 kuru§tur. Her kitabc1 ve bayide 

bulunur. 

...... Dl.r~. iHSAN SAMi 

Gonokok A~1s1 
Belsoguklugu ve ihtiHi.tlanna kar~1 
pek tesirli ve taze a~1d1r. Divanyolu 
Sultanmahmud ttirbesi No. 113 

Beyoglu 5 inci Noterligine! 

Ben a~ag1da imzas1 yazll1 olan kimse 
(E. Stefanidis ve ~eriki Gune§tel, t;ivi 
ve aksam1 komandit §irketine muvazaa_ 
olan (Platen Tako ve §eriki) kollektit• 
§irketindeki kaffe haklanmi bedeli mak 
buz mukabili Hasan Tahsin ve Hiiseyin 
HUsnu AKer karde§ler §irketine beyi ve 
devrii temlik etmi§ ve bedelini de tama
men alml§ oldugumdan keyfiyetin ala -
kadarlarca malum olmas1 igin alelusul 
ilan edilmesini diler ve saygilanmi su • 
narnn. 

Beyoglunda Galatasarayda Tiitiincii 
g1kmazmda Arifpa§a hanmda 2 numara
da Eftim Stefanidis. 

Dr. Suphi 'enses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Beyoglu Ylld1z sinemas1 karf?lSl 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere paras1~ 
Tel: 43924 

Hiddet, merak ve korkudan bayllanlar, siniri, hafakam, ~;arpmhSl 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemah almca hemen a<;thrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga <;1kmaym1z. Bu hle~hur 

Pek miiessir bir ilacdtr. Bel gev~ekliginl ge<;i· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan genclelitirir. Sui· 
istimal edilmi~ yorgun viicudlari dincle$tirir. 

cNevrol Cemah i ahrken •Cemah ismine dikkat ediniz. Yalmz ismine dikkat ediniz. 

Malive ., 

- ~ 

iNKIBAZ 
vc ondan miitevcllid ba~ agrtlarmt de· 
feder. MiDE ve barsaklart kolayhkla 
bo~alhr. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR · 
LARDAN DAHA l;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'I tesir eder. Ye
meklerden sonra ahmrsa HAZIMSJZ· 
LI(H, MiDE EK~iLiK ve YANMA -
LARINI giderir. MiDE VE BARSAK 
LARI ALI$TIRMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tatstzhg1 defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

Kii~iik ~i~esi pkmJ~br, fakat biiyiik 
&i~esi ekonomiktir. 

Memur Abnacak 
V ekaletinden: 

Samsun ve Mersinde bu defa ihdas olunan Kambiyo idareleri i~in a§a -
gtdaki mev7ulardan imtihana tabi tutularak hirer murak1b almacaktir. 

A - ikbsad 
B - lllaliye 
C - Hukuk Bilgisi 
D - 'J.'icaret ve usulii muhasebe. 
imtihan tahriri olacakt1r. Liizum gi:irtiliirse ~;ifahen aynca denemeler 

yapilacaktlr. 
imtihan : Ankarada Maliye Vekaleti Nakid i~leri Umum Miidiirliigiinde 

istanbul ve izmir Kambiyo Mtidiirliiklerinde 1 ve 2 temmuz 937 per:;~embe 

Kazananlara iki yliz lira ticret verilecektir. 
gunu ogleden sonra saat iki bu~;ukta yapllacakbr. I 

!mtihana girmek istiyenlerin mekteb ~ehadetnamelerile askerlik ve 
hiisntihal vesikalanm ve sthhat raporlanm ve bulunduklan i~lere dair bon
servislerini 25 haziran 937 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Nakid 
hleri Umum MudurlliiNne tevcl.i etmi~ olmalan laztmd1r. 

imtih:.ma kabul edileceklere teblil!at vaPJlacakbr. •1443• 

$irketi Hayriyeden 

Denizyollar1 
I~LETMESt 

Acentalan: Karaki:iy Ki:ipriiba§J 
fel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

H:m. Tel 22740 

Trabzon PostalarJ 
Pazar, Sali, Per~embe 12 de 

izmir Siir'at PostasJ 
Cumartesl 15 te 

Mersin Postalan 
Sah. Persembe 10 da 

kalkarlar. 
•Sali postalan on be~ giind., 

bir yapli1r.» 

Diger Postalar 
BAR TIN 

1ZM1T 

MUDANYA 

BANDffiMA 
I 

KARAB!GA 
AYVALIK 

iMROZ 

- Cumartesi, 
Car~amba 18 de 
Pazar. Sah, 

Persembe 9.30 da 
Cumartesi 14 te 
diger giinler 8,30 
da, Pazarlar1 sa
bah postasmdan 
ba~ka ak~am 18 dr 

- Pazartesi. Sah. 
Car~am ba, Per· 
~embe. Cumar
tesi 20 de 

- Salt Cuma 19 da 
Sal! 19 da, 
Cuma 17 de 

- Pazar 9 da 
Trabzon ve Mersin Postalanna 

kalkts giinleri viik ahnmaz. (~206) 

• • 
ilkbahar1n bu son haftalar1 Bogazi~inin en giizel mevsimidir. 
Her tarat yemyefil ziimriid gibi, tatil giinlerini zevk ve ne,'e 

ile Bogazi~inde ge~iriniz. 

1 - Cumartesi ak~am postasa ile pazar sabah postalarmda % 50 fevkalade tenzili.tb tarifeler 
tatbik edilmektedir. - Bu biletler pazartesi ogleye kadar avdet i~in muteherdir. • 

2 - Salacaktaki • rzku esi plajr • yarmki pazardan itibaren umuma a~IImrftlr. Kopriiden 

plaja gitmek ve gelmek i!rin saat 7-} tan 23,45 e kadar postalar tertlh edilmi, ve adi giinlerde de 
plajda, hanyo dahil oldugu halde gidip gelme bilet iicreti birinci mevki i~in 33 ikinci mevki i!rin 28 
kuru,tur. 

3 - Oskiidar • Kabataf arasanC:Ia araba vapur seferleri 20 gidi, ve 20 geli, olarak ~ok tnk ter
tib edilmi\1 ve iicret tarifeleri de biiyiik tenzilata tabi tutulmu~tur. 

K U/'\BA RAN:-
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TURK TiCARET BANKASI 
Metkezi: ANKARA 

HER NEVi lANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri iidenen : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

$UBELER • • 
Adapazar1 BozUyUk Gemlik 

ANKARA Band.rma Bursa izmit iSTANBUL 
Bart1n DUzce Safranbolu 

Teleton ; 2316 T elefon : 22971 
Bolu Eskitehlr Tekirdag 

Tiirkiyenin her taraftnda muhabirleri vardtr. 

TELGRAF ADRESt : 

_ ..... L DlREKT0RL0K: TiiRKBANK - ~ubeler: TiC A RET 

BAYANLAR ~OK uzucu 
J? E M 1 L nedir? 
FEMiL kadmm ayhk ihtiyaGlarmda kullanacagt yeni ve s1hhi 

bir tuvalet •serviyeti» dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
Stkt elbiseler altmda goriinmez. Ctkmtl ve bi~imsizlik vermez. 

F E M i L sthhidir. 
FEM!L serviyetleri sthhi ve fenni bir ~ekilde hususi bir pamukla 

haz1rlanmt~tlr. Emici kuvveti fazlac.l.tr. Kan1 derhal emer. Asia ku
rumadtgt ~ibi, 1slakhk ta vermez. Gayet • hafif ve yumu~aktlr. Cilde 
yapu;maz ve deriyi tahris etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M i L pratiktir. 
Ciinkii giiniin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta~rmast 

ve kullanmas1 GOk kolayc1Jr. Bilhassa i~e giden Bayanlara ~ayani tav
siyedir. El Gantalarmda ihtiyat bulundurarilinir. <;ama§rr zahmet -
lerini tamamile ortadan kald1nr. 

FEMiL ve baglanm bir defa ayba~I ihtiyacmda denemek, biitiin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecrube ediniz. 
Her Eczanede, Parfiimori ve biiyiik Tuhafiye magazalannda bulunur. 

KUMBARA 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

S·ERViETTE 
HYGiENiQUE 

FE MiL 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.---
I 

, •• .... b 

1..,. • .. • ,• • • X .... t • ·~~ ~ ,... '· ' • 

. . .. . ' 

~f~ 
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Evioizde daima bir paket 
YILDIRIM trat b1~ag, b ... 
laoaua. YILDIRIM trat b1· 
\'aldan bOtOn bJ\'aklano fey. 
kinde olup biriaci \'tlikdn 
imal edilmiJdir. Her b1~ak 
iacedea iaceye muareaedea • 
!ft\'irilir ve ralaiZ mnkem
mel olanlan a~a \'lkanbr. 
Binaeaaleyb prantilidir. 

Sat•hk Kof;k 
Giiztepede istasyon ve tramvaya ·pek 

yakm bir mevkide emsalsiz bir c;ic;ek ve 
meyva bahc;esile yeni yeti~tirilmi§ bir 
bag1, elektrik, su, havagazi tesisatlm, 8 
oda, 2 salon, bir yemek salonu, zarif bir 
hamam1, mutfak, kiler ve sair mii~te
milatl havi mukemmel bir ko§k satihk
ttr. istiyenlerin Goztepede Tepegoz so
kak, 17 numaraya miiracaatleri. 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho~ kokuyu gideren yegane 

Sihht pudrad1r. 

lNGILtz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, Top<;ular cad. 37 
I 

Sinir zafiyetine 
fevkalide bir iii~ 

KARDOL 
eczanelerden aray1n1z. 

istanbul 4 iincii icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolay1 mahcuz olup pa

raya c;evrilmesine karar vcrilen 200 lira 
k1ymetinde 1880 No. li Ford otomobili 
5/6/937 cumartesi gunu saat 11 den 12 
ye kadar Divanyolunda 12 No. h Giiven 
garaj1 onunde sahlacakhr. 

Birinci arthrmada mahcuz otomobil 
muhammen k1ymetinin %75 ini bulma
dtgt takdirde sah§ 21 haziran 937 pa -
zartesi giinii saat 11 e buakllacakt1r. 

Sat!§ pe§in para iledir. Talib olanlarm 
mahallinde haz1r bulunacak memura 
muracaatleri ilan olunur. 

Diinyada biriocihgi ka:>aoan 

saatlerJdir. 

Her yerde aray1mz. 
155 birinci miikatat. 

Salttll ve na~muh.arnn: funu• Nadr 

Umumt ne~71at' tdare ed:en Yan lf/.en 

Mtld1lr1l: Hikmet Miinif 

cumluiTtJI~ matbaas~ 

11 

SEFALiN 

1s1m vP kutuya 
dikkat 

Seyahatte, vapurda, trende ba~I
niZ agnyorsa ve yahud bir k1r1khk 
hissediyorsamz derhal bir ka~e 

SEFALiN 
ahn1z. Bir tecriibe SEF ALiN'in 

ani tesirini ispata kafidir. 

Ba~ ve di~ agnlart, GRiP, NEZLE 
Giinde liizumunda 3 ka~e almabilir. 

Amasya C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Amasya Cezaevinin mall 1 haziran 937 giiniinden 31/5/938 sonuna 

kadar beheri 41l0 c;ifti 960 gram itibarile bir senelik 122640 kilo Amasya Bele
diyesintn kabul ettigi ikinci nevi bugday ekmegi bugiinkii Belediye rayicine 
gore 10424 lira 40 santim muhammen bedelile 25/5/937 giiniinden itibaren 15 
gun miid~etle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Isteklilerin muhammen bedelin yiizde yedi buc;ugu olan 781 lira 80 
kuru~ nisbetinde para veya tahvilat veya banka mektublarmm mahsus kanun
daki sarahati vec;;hile teklifnameye ekliyerek ihale gunii olan 8/6/937 sah gii • 
nii saat 15 e kadar Amasya C. Miiddeiumumiliginde toplanan Komisyona ver
meleri laztmdir. 

3 - ihale giinii Miiddeiumumilik dairesinde toplanan Komisyona saat 
15 ten sonra verilecek teklifle teminat mektublan kabul edilmiyecektir. 

4 - ihale 8/6/937 sah giinii saat onaltlda Amasya C. Miiddeiumumilik da
iresinde toplanan Komisyon huzurunda yapllacakhr. 

5 - Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Muddeiumumiligine veya 
o yer Cezaevi Direktorlu.l!iine ihaleden evvel miiracaatleri ilan olunur. (2982) 

I Dewlet Demiryollarr i"etme Umum Miidiirliigiinden J 
idaremizin Eski~ehir hastanesile talebe pansiyonunun bir senelik ihtiyac1 

olan 25 kalem sebze ve 15 kalem meyva 2 grup halinde ve ayn ayn ihale edil
mek iizere 9/6/937 c;;ar~amba giinii saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahi -
lindeki Komisyon tarafmdan aGtk eksiltme ile satm ahnacaktir. 

Sebzenin azami ihtiyac miktarma gore muhammen bedeli 1634 lira 20 ku
ru~ ve meyvamn muhammen bedeli 1267 lira 75 kurwstur. 

Bu i~e girmek istiyenlerin sebze iGin 122 lira 57 ve meyva iGin de 95 li
ra 9 kuru~luk muvakkat teminat ve kanunun tayin etti!P vesaikle birlikte 
eksiltme gii.nii saatine kadar Komisyona miiracaatleri lanmd1r. 

Bu i~e aid ~artnameler Eski~ehirde Hastane Operatorliigu ile 
Pansiyonu Direktorliigunden, Haydarpa~ada Komisyondan paras1z 

Tale be 
olarak 
(2868) dag1tilmaktad1r. -Muhammen bedeli •15620» lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bag teli 16/ 

6/1937 Gar~amba giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 1dare bina
smcl.a satm almacaktir. 

Bu i!?e girmek istiyenlerin (1171,50) lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan Resmi gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah nus -
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklif -
lerini ayni g:iin saat 14,30 a kada,r Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpa~a-
da Teselliim ve Sevk $efliginden dagthlmaktadir. (3034) -1Ik eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira olan 100 ton 
renkli veya beyaz iistiipii 21/6/1937 pazartesi giinii saat 15 te yeniden kapa
h zarf usulile Ankarada idare binasmda satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (3150) lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1937 giin ve 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde Nafla Vekaletincl.en alm
mt~ muteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazrmd1r. 

Sartnamcler 210 kuru~ mukabilinde Ankara, izmir, Haydarpa§a ve Ada-
na veznelerinden sahlmaktad1r. (3149) 

Biiyiikadanln en buyuk ve en kibar oteli ---••a 
SPLANDiD PAL AS 

BUGON A<;ILIYGR. MUdiriyet: A. LALA 
MP~jhur ah~1hal}l Panayoti~ Therapianos idart'sinde birind 11o1f mutbah · 
Pek mutedil tiaHarla pansiyon komple - Uzun ikametler i~in hususi 

fiatlar • TeiPfon : 56 · 22 

B• t • . Herganhl blr sayflyede ev tutmazdan 
·--· Jr aVSJye • evvel flatl&rlmiZI lstl,are edlnlz. ---· 

Merinos Y apag1s1 Sat1s ilant 
' 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 
(;iftligi Miidiirliigiinden: 

1 - Merinos Yeti~tirme Ciftliginin 937 senesi hasllatmdan (12500) on iki 
bin be~ yliz kilo safkan Merinos yapag1sile (6200) alb bin iki yiiz kilo yar1m· 
kan Merinos yapag1s1 kapah zarf usulile arthrm1ya konmu~tur. 

2 - Arttrrma giinii 25 haziran 1937 tarihine musadif cuma giinii saat 
on be~tir. 

3 - Muhammen fiat olarak safkan Merinos yapag1smm beher kilo (120) 
yiiz yirmi kuru~ yanmkan Merinos yapag1smm beher kilosuna da (110) yiiz 
on kuru~ tahmin edilmi~tir. 

4 - Her ikisi iGin (1637) bin altl yliz otuz yedi lira muvakkat teminat 
almacakbr. 

5 - !steklilerin Karacabey kazas1 dahilinde Merinos Yeti~tirme Cift -
ligi Miidiirliigiine ihale giiniinde ve 2490 .. say1h ka_!l~~ hiikiimleri dahilinde 
teminat ve teklif mektublarile birlikte muracaatlen Ilan olunur. (2935) 

lr T~~~~ah~!,,~~~~m'~'~:~~ v~~~?!? . ralarilP. Pa~aroma ve Taksim bah~elerinin saz heyetlerinin i§tirakile fev -

I kaladc bir ziyafeti musikiye verileceginden zevki selim sahibi say.m mu_~
terilerimizin bu fevkalade zengin geceyi ka~rrmamalanm temenm ecl.enz. 

Turan Bann muhte::?em salonlan da tam bir nezih aile mahfilidir. 

Goren goz! Ktlavuz istemez!! 

JU i 0 R 
Yelek cebi fenerleri k1lavuza liizum kalmadan 

kendini gosterdi. 
Sah~ deposu: Galata, Karakoy, HaraGGl sokak No.5 

iSJUAiL ()MER t~«;EN 
Ta§ra sah~ yerleri: Samsun Gazi cac.desi Halk 

kitabhanesi • Bolu: Varhk Ticaretevi Osman Se
yid, Ali Kesim - Mersin: Uray caddesi No. 41 
Sedad Sahir - Zonguldak: AyY,lld!% Pazan. 



12 CUMHURiYET 

MOESSES Miz BiR 
TAMiRHANE 

DE iLDJR 

~~ 

Bunun ic;:in, soguk hava dolab•htiCfa 
b1r ama c;:1kacak olursa tamlrini 
teklif etmiyoruz... 

BOZULAN CIHAZININ YEPYENI SIR DIGERIL~ 'f'AMA'\ 

MEN TEBDILINI T AAHHUT EDIYORUZ, 

Haklki FRIGIDAIRE'i araym1z ''l 
ve buna ait BE$ SENELIK 
RESMi TEMINA T $EHADETNA, 

F R J G f O~A~J~R~~E~==M·E~S:INI almay1 da unutmay1n1z, 

·izMiR 
Adana - Muharrem Hilmi R.emc. 
Adapazan - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmed ~vki Zaman ve ~SI 
Bahkesir - Hiiseyin ~ahlan 

ve S A T i E nin §Ubelerinde 
Diyarbekir - Misbah Miinib Uras karde§ler 
Eski§ehir - Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 

Konya - Ali Ulvi Eranda~ 
Mersin - <;ankaya §irketi 
Samsun - B. Albala ve oglu 

Bursa - Marko Herman 

Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 
lzmit - Zihni Kaman ve §eriki T okad - B. Alb ala ve oglu • Cemal Kovah 

T rabzon - Harunlar miiessesesi Kayseri - Zeki Saatman 

A LETUAL L. HOVAGiMYAN 
437 

PARiSTE 
43752 

'nin 1astikl1 
Dantel'den Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 
SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Mutehass1s korsetyer Bayao tarafmdao Jsmarlama 
LASTEKS ve kuma§tao son moda korseler, sutyeo-

gorjlar ve s1hhi kemerler yapd1r. 

Bir tecrilbe kifidir. ----• 

Denizyollar Miidiiriigiinden: 
Kapah zarfla eksiltmesinde talibi zuhur etmiyen 80 • 120 bin ton maden 

kemiiruniin Zonguldaktan !stanbula nakliyesi i~i pazarhkla talibine ihale 
edilecektir. Pazarhk 10/6/937 giinii saat 14 te 1daremiz Levaz1m Sefliginde 
yapilacakhr. Talibler ~eraiti ogrenmek i~in Levaz],m Sefligimize miiracaat 
etmelidirler. (3152) 

sevimli 

Bahcasinde 
Saz heyeti: Keman Cevdet • Kemen~e Sotiri - Piyaoo Feyzi • Udi 

Mthrh Ibrahim • Kanun Ahmed - Klarnet Ramazan - Ney Emin. 
Artlstler: Radife, Faide, ~iikran, Bi.sen, K. Safiye, Muazzez. 

Okuyucular: Hamid, Artaki, Solist Mustafa. 

Pek yak1nda hakiki siirprizler. Tel. 41065 I 
~--------------

Zonguldak - Ali R1za !nee Alemdar oglu 

TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

TURK ANONiM EREYLi SiRKETi 
' iKiNCi iLAN 

TUrk Anonim Ereyli ~irketi hissedarlar umumi heyetinin 27 §Ubat 1937 
tarihinde vuku bulan fevkalade ic;;timamda ittihaz edilmi~ olan karara tev
fikan ve mezkur ~irketin i11tira mukavelesini tasdik eden 3146 numarali ka
nunun 30 nisan 1937 tarihli 3543 say1h Resmi Gazetede ne;?redilmi;? olmasma 
binaen, mephus 11irket feshedilerek 1 may1s 1937 tarihinden itibaren tasfiye 
haHne girmi~tir. 

Bay G. Boissiere. Bay R. Sasportes ve Bay M. Audouin ;?irketin tasfiye 
memurluguna tayin edilmi~tir. ~irketi ilzam i~in iki tasfiye memurunun 
imzas1 lazimdir. 

Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince ~irketin dainleri alacak
lanm isbat ic;;in ~irketin Galatada, Voyvoda caddesinde kain Osmanh Ban
kasi binasma nakledilmi~ olan merkezine nihayet bir sene zarfmda miira • 
caat etmege davet olunur. 

!11bu ilan azami birer hafta fas1la ile lie;; defa ne~redilecek ve yukar1da 
yazi11 bir senelik miiddet ilfmm iic;;iincii defa olarak ne;?redildigi tarihten iti
baren i~?lemege ba$1Iyacaktir. 

Tasfiye Memurlan 
• . . -~· - .. • • ~~ . • •• - ~ ) l . . ,.. . 

l:Eo.2-.I·u-v.a•k•'•fl•=l• ... _n.i.r.ek•t•o··:r.Iu.· u.u.· .i.ta." n.t.a.r.• -~~ 
Kirabk Emlak 

Pangalh Elmadagi caclilesi 7 No.h ev 
,. ,. ,. 25 ,. ,. 
,. ,. ,. 35 ,. ,. 
,. ,. ,. 41 ,. ,. 
,. ,. "43,.,. 
,. 

" 45 ,. ,. 
Yukanda yazi11 emlakin a~1k arttJrmasmda istekli ~1kmad1gmdan 10 gun 

miiddetle uzatm1ya konulmustur. 
!steklilerin 10/6/937 per~embe giinu saat 15 te Beyoglu Vak1flar Miidiir-

liigu Miilhaka kalemine muracaatleri, (3066) 

5 Haziran 1931/ 

Hasa11 Zeytin 
Ti.irkiyenin ve biitiin diinyanm en leziz ve nefis ve tabii yag1d1r. Ye ~ 

meklerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tatliiarda tereyag1, 
yerine en sthhi yagd1r. Kum, bobrek, mesane ve bilhassa safra ve karaciger 
hastahklarmda §erbet gibi. i~ilir. Fiatlarda miithi~? tenzilat yaptlmi§tlr. 

Tam 1/4 litre tite 40 

" 
1/2 

" " 60 

" 1 " " 100 

" 2 
" " 200 

" 1 
" 

Teneke 90 

" 7 1/2 
" " 

550 
HASAN DEPOS U: 

Istanbul, Ankara, Beyoglu, Bet;iktat;, Eskit;ehir. 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. Miiddeiumumilignden: 
Afyon hapisanesinin 1 haziran 937 tarihinden may1s 938 gayesine kadar 

bir senelik ekmek ihtiyaci icin beher ~ifti 960 gram itibarile giinde 600 aded 
fabrikada ogutiilmii~ ikinci nevi safi Anadolu bugday unundan imal edilmi~ 
ekmek kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. Teminatl muvakkate 900 
liradn·. ihalesi C. Miiddeiumumiliginde miite~ekkil komisyonu mahsusunda 
15 haziran 937 tarihine musadif sah giinii saat on be§te yap1lacaktrr. ~artna • 
meyi giirmek ve malumat almak istiyenlerin Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. (3003) 

Dis macunu piYango bileti deQildir 

adece talihe giivenilerek 
rasgele se~ilemez .• 

RADYOLIN giizel kokulu ve hot lezzetlidir. ~ocuklar bile kulla· 
nabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasint tahrib etmeden ~ok k1sa bir zaman 
i~ind di~leri beyazlabr ve parlabr. 

RADYOLIN ag1zdaki her ~etid mikroblart yiizde yiiz oldiirur. 
Agtz kokusunu izale eder, nefesi tathlattmr. 

RADYOLIN dit etlerini kuvvetlendirerek bir~ok tehlikeli hastahk' 

Biitiin bu evsaft bir araya toplad1g1 
se~ilen en miikemmel dit macunudur. 

i~in hi~ tereddiid etmeden 

Bahkesir Belediye Reisliginden: 
Belediyemiz kadrosunda miinhal olan 250 lira iicretli miihencljslige b_ir 

miihendis veya mimar miihendis · almacaktir. Mimar miihendis olursa. terci~ 
edilecektir. Yiiksek Miihendis mektebi mezunu veya Avrupada aym der~ 
cede tahsil yapm1~ oldugunu gosterir Naf1a Vekaleti ruhsatnames.~ni. hat:Z: 
olmas1 :;;arthr. Taliblerin Belediyemize miiracaatleri ve evraki musb1tele• 
rinin gonderilmesi ilan olunur. (3197) 

Belediyesinden: . 
Ankarada yevmiye 100 000 ekmek yapabilecek kudrette bir ekmek fab· 

· ' · f da rikas1 in~asma talib olanlann tekliflerini ve kataloklanm b1r ay zar tn 

Ankara 

vermeleri evvelce ilan olunmu~?tu. Vaki olan muhtelif miiracaatler iizeri~) 
bu miiddet haziran sonuna kadar uzatllml§tlr, c1458a (319 


