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Ulu lJnder Haydarpafa garrndan ~tktyorlar . · Buyiik $elimiz, . kendilerini Haydarpafada biiyiik tezahiiratla karfrlryan halk arasznda 

Yeni Turk 
devletinde yeni 

Tiirk ordusu 
Diin, Atatiirkii her taraf
tan ihata eden kara, deniz 
ve hava krt' alarr onun gii· 
zergahrnda, onun emirleri
ne amade 'bulunduklarini 

en canlr §ekillerJe 
gostermi§lerdir 

V eni Tiirk devletinin biitiin vic· 
dan ve imanile en ziyade ehem· 
miyet verdigi miiesseselerden 

biri ve birincisi ordudur: Karasile, deni
zile ve havasile biitun harb kuvvetleri· 
rniz, ki yeni Tiirk devletinin modern 
zihniyetinde bunlara sulh kuvvetlerimiz 
demek daha dogru olur, Tiirk devletinin 
kendi nefsi ic;in korumak tshrarmda oldu
gu ve milletleraras1 manas1 ise korunma· 
sma ciddiyetle yardtm edecegi sulhun 
kuvvetleri. Biz harbetmek ic;in ordu kur
lllU§ bulunmuyoruz. Bizim askeri devlet 
dairemizin adt bile Milli Mudafaad1r. 
Biz harbi ancak sulhu korumak J&h· 

ran oniinde ihtiyar edebiliriz. 
Diin Ba~bug Atatiirkiin devlet mer

kezinden lstanbulu te§rif etmeleri miina
~ebetile Hatay zaferinin ferdasmda ?u 
.zaferin hakiki sahib ve amiline biitiin Is
tanbul halk1 en candan §iikran ve min· 
.n~tlerini arzetmek istiyen co§kun teza· 
hurler ya§ahrken Devlet Reisinin millet· 
~e · hakh olarak c;ok onem verilmi~ bu 
kutlu istikbaline kara, deniz ve hava kuv
vetlerimiz de · i§tirak eHiler. Manzara ul
vi ve heybetli idi. Kazamlan Hatay za· 
feri, hi~ silah patlamadan elde edilmi~ 
bir sulh eseri olmakla beraber devletin 
butiin askeri simflannJ kafi miktarlarda 
temsil eden kara, deniz ve hava k1t'alan 
Atatiirkii her taraftan ihttta eylemi§ler, 
onun giizergahmda onun emirlerine ama· 
de bulunduklanru en canh §ekillerde gos

termi§lerdir. 
Tiirkliikte askerlik cibilli saytlacak 

hdar milli bir san' at olmakla beraber 
onun cumhuriyet rejiminde kazand1g1 
rnanah paye tarihin hic;bir devrinde go· 
riilmemi§tir denilecek kadar miistesna ve 
ileridir. Rejimin az zamanda temin etti· 
gi asker! kudret ve haysiyete nazaran 
Von Dergolc;'un miisellah milleti eski bir 
-zihniyet sayilabilir. Biz Kurtulu§ ve ls
tikla! Sava§ImJzda miisellah milleti en 
ulvi §ekillerinde en e§siz rnisallerile ya· 
ratmi§ bir milletiz. Ba§ka hic;bir milletin 
topuguna bile yeti§emiyecegi bir yiiksek
likte. Zannolunur ki §imdi Tiirk ordusu· 
nun biitiin Tiirk tarihine nisbetle bile em· 
salsiz bir vaziyet gostermesinin s1r ve 
hikmeti buradadtr. Biz yeni Turk ordu
sunu yJkihp yutulmak tehlikesine maruz 
Vatan ve milleti kurtarmak sava§mda 
:Yoktan yarathk, ve i§te kendi milli elle
rimizin yapiSI olan bu ordu iledir ki lstik
lal Sava§mi zaferlerin en biiyugii ile bi-

YVNUS NADI 
[Arka.u sa. ~ autlf_n 1 del 

Istanbul biiiiin zaje~lerim.izin dO.hi yaraizczsznz 
• muazzam meraszm .ve tezahiiratla kar§zladz 

sonra 
•• uz , n 
topJari Ve k1rka , ya~In tayyarenin U~U~Jari 

aras1nda Atatiirk Istanbula ~eref verdi 

Biiyiik iJnder Ertugruldan halkr ,elamlryorlar 

Ulu Onder Atatiirk diin istanbul hal
kmm biiyuk sevinc ve tahassiir tezahiir -
leri arasmda §ehrimizi §ereflendirdi ve 
balk Biiyiik ~efine kar§J muhabbet ve 
minnetini bir kere daha gosterdi. Tiirk 
Hataym istiklalini temin etmek suretile 
Tiirk milletine kazandtrdigi zafer ve in
kiiablara bir yenisini ve §anh bir yenisini 
daha ilave eden Dahi Reisimize !stan -
bulun diin yaphg1 istikbal fevkalade par
lak oldu. Bununla muvazi olarak, hiiku
metc;e hamlanan resmi program da mii
kemmelen tatbik edilerek Biiyiik ~efimiz 
halk. donanma, kara ve hava ordulan 
tarafmdan muhte§em §ekilde kar§IlanmJ§· 

hr. 
Pendikten itibaren butiin hat boyu, 

Kad1koy, Haydarpa§a, Oskiidar, ~emsi
pa§a, Be§ikta§, Dolmabah~e ve Saray -
burnu ktytlan ve hatta Koprii uzeri yiiz
binlerce ki§i ile dolu idi. Denizde, vapur -
lardan ba§ka, saytsJz motor, romo~kor, 
kay1k ye sandal yard1, 

Buyuk ~et, Ertugrulun gilvertestnde 

Haydarpat}a a~tklarrnda 

Cumhurreisimizin §ehrimizi §ereflen -
direcegini gazetelerde okuyan lstanbul 
halk1 diin sabahtan itibaren hamlanma· 

ga ba§lami§, evlerini, diikkanlanm, rna -

gazalanm Turk bayraklarile donatmJ~tJ. 

Belediye de sokaklara bayraklar ~SIIU§, 

resmi daireler suslen~i§ti. 

Haydarpafa garrnda 
Ba§ta Y avuz olmak uzere donanma

miz Haydarpa§a a~Igmda prova hattJ 
uzerine demir atmi§, Riyaseticumhura 
mahsus Ertugrul yah da Haydarpa§a 
mendereginin di§mda yer almi§ bulunu • 
yordu. Saat bir bu~uktan itibaren Koprii
niin Kad1koy iskelesinden kalkan Aka -
ym iki vapuru kaq1lama tezahiirallm de
nizden takib edecek halkla dolu oldugu 
halde Haydarpa§aya gelmi§. resmi ve 
hususi pek c;ok mu~. istimpot ve romor -
korlerle beraber kendilerine gosterilen 
yerleri tutmu§lardt. 

$ehir Jonanryor 
Haydarpa§a nhtimmm her iki tarafm1 

binlerce balk doldurmu§tu. Gann dJ§an 
kismmda biriken halkm oniinde polis 
efrad1 bir hat te§kil etmi§lerdi. Gann ic; 
k1smmda sag tarafta halk, sol tarafmda 
da bir bahriye silahendaz taburu, bir pi-

.[Arkcm Sa. 8 sutun 4 tel 

I AtatUrkUn seyahati 
iiyiik ef sahya Kara· 

denize hareket edecek 
Reisicumhurumuz Trabzondan sonra ilk 

hale olarak Erzuruma gidecekler 

mer-

; 
t 

Biiyiik Sef, ErtugTulun giivertesinde 

U!u Onder Atatiirk §ehrimizde sah 
giinune kadar kalacak ve sah sabah1 §ark 
vilayetlerimizde bir tetkik seyahati yap
mak iizere Devlet Denizyollanmn izmir 

vapurile dogruca T rabzona hareket ede
cektir. 

Cumhur Reisimiz Trabzondan otomo

billerle Erzurumu §ereflendirecektir. Mii

tealnben bilhassa endiistri tesisatmm faz

la oldugu mmtakalan gezmesi muhtemel· 

dir. 

Maiyetlerinde Dahiliye Vekili $iik
rii Kay a, Orgeneral F ahreddinle Buyiik 
Millet Meclisi ikinci Reisi Hasan Sak'a 
ve meb'uslanmiZdan baz1lan bulunacak4 

lardiT. 
Atatiirk bu tetkik seyahatinin sonunda 

tekrar §ehrimizi te§rif edecektir. 
Kendilerini T rabzonda O~iincii U • 

mumi Miifetti§ T ahsin Uzerle Ordu Mu4 

fetti§i Orgeneral Kaz1m ve §ark vilayet• 
leri valileri, kumandanlar ve balk kar§l4 

hyacaklardu. 

Atatiirk, Ertugr~l ;yahnda 
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Vezir basi 
' 

Padisah 
' 

Arz odas1nda Sadr1azam Ahmed Pa~ay1 bekliyen 
celladlar, bir hamlede onun ba~m1 u~urdular 
0, Sadnazamm ihanetini meydana ko

yacak bir vesika elde edecegini Rlisteme 
soylemi§ti. Kendini yeniden iktidar mev
kiine getirmek ic;in c;evrilmekte olan en • 
trika)'l tamamlamak ic;in Huvat vezir de 
ayn bir harnle yapti. adamlanndan bir 
saray c;avu§unu ele ald1, onun vas1tasile 
bir Mmrh buldu. Semiz Ali Pa§anm 
zulmtinden §ikayetleri ihtiva eden bir ar
zuhal ile herifi - cuma selamhg1 masm
da • Pari§ahm online ~1kartt1. 

Hlinkar, arzuhali almca manah buldu, 
MmrhYI huzuruna getirtip sordu: 

- Padi~ahlara yalan soylenmez. Kel
len sana gerekli ise dogru soyle: Bu ar
zuhali sana kim yazd1rd1? 

0 hasmet, o azamet, o mehabet Ml
mlmm ~khm zaten ba~mdan alm1~h. 
Kellesinin tehlikede oldugunu bizzat Pa· 
di§ahm agzmdan duyunca blisbtitlin §U· 
ursuzla~h ve hakikati soyledi: 

- <;avu§ Bekir aga I 
- Peki, git. Bir dahi §Unun bunun ta· 

limile arzuhal sunma. Ba§m gider. 
<,;avu§u da gene kendi sorguya c;ekti, 

kimin emrile bu Mmrhya arzuhal yaz • 
d1gm1 ara~hrd1. Herif, Rlistemden ald1g1 
yiirek pekligile hie; perve etmedi, takar· 
rtir eden yalam soyledi: 

- Me'mur ma'zurdur sultamm. Sad
nazam Ahmed Pa§a emretti, ben de ba· 
§lmdan korkup bu halt! i§ledim. Boynum 
k!ldan incedir, oldiiriirsen adalet i§lersin. 
Ku§c;a camm1 bagi§larsan merhamet et· 
mi§ olursun. Kul sen in, ferman senin!.. 

Hlinkar, uzun· bir lahza c;avu§un yli
zline baktl, tek bir kelime soylemeden 
elile i§aret edip herifi yamndan uzakla§
tJrdJ ve saraya donerek Hurreme hadi • 
seleri anlath. F ettan kadm, zaten bilinen 
bir §eyi dinliyormu§ gibi davramyordu, 
kayidsiz goriiniiyordu. Hiinkar onun bu 
durumuna §a§h: 

- Carib, dedi, hain deyip de oldli -
riilmesin; istedigin bir adamm hiyaneti 
6abit oluyor da tlnm1yorsun. Y oksa fik
rini degi§tirip herifi iyi gormege mi ba§· 
ladm? 

F ettan kadm kocasm1 z1vanadan c;1 • 
karmak istedigi demlerdeki tavn takmch, 
alt dudagm1 muallak bir buseye c;evirip 

sarkitti, iki par<;a yakuta sanh bir dizi 
nefis inciye benziyen di§lerini parlatll: 

- Soziirne inanmak ic;in, dedi, §ahid 
anyorsun, hoccet anyorsun aslamm. Ben 
sana yalan soyler miyim? Neden boyle 
yap1p yiiregime ate§ veriyorsun, bilmem 
ki?.;. 

rada ba~ka bir ele teslim olunuyordu. ( 1 ) 
Hurrem, o gliniin sabah1 k!Zina haber 

gondererek damadma miijde verilmesini 
JsmarladJgmdan Riistem Pa§a halecan 
ic;inde miihrli bekliyordu. Miijdenin 
dogrulugu tahakkuk eder etmez resmi 
kavugunu giydi, saraya ko§tU, efendisinin 
ayagma kapand1, §likranlanm sundu ve 
i§e ba§ladJ. Semiz Ali Pa§ayJ - Hiinka
rm muvafakatini alarak - ikinci vezirlige 

getirmi§ ve yap1lan cinayetten ona dli§en 
hissenin bedelini hemen odemi§ti. 

Sultan Siileyman, biitiin i§leri gene 

Riistemin eline b1rakarak nefsini Hurre· 
mine vakfetmi§ bulunuyordu. Viicudca, 
fikirce ve ruhc;a bitkinligi c;ogalmaktayd1. 
Ne hekimlerin ilacmdan, ne Bursa kap

hcalannda ytkanmaktan bir fayda elde 
edemiyordu. Nikris yi.iziinden el ve ayak 
parmaklan §i§ti ve bu §i§ler ona dayaml
maz !Zhrablar veriyordu. Arhk saltanat· 
tan daha biiyiik nimetler oldugunu an -
lryordu: 

Halk i9inde muteber bir nesne yok devlet 
gibi 

Olmtya devlet clhanda bfr netes sthhat 
gibi 

Saltanat dedikleri ancak ethan kavgastdtr 
Olmwa bahtU saadet nimett vahdet gibi 
Olsa kumlar sagt~mca omrilne haddil aded 
Gelmeye bu $i§eiqarh iqre bir saat gibt 
Ger huzur etmek dilersen ey Muhibbl! 

fart(j ol 
Olmtya vahdet makamt kO$ei ilzlet gibi 

tarzmda §iirler yaz1yordu. 
Arama bogdurttugu kadehda§l ibra -

him, oglu Mustafa ve onun adsrz c;ogucu 
hatmna gelir, vicdanmda yam§lar beli -
rirdi. Kendini haklr gormek ve hakh bul
mak ic;in idrakini zorlamaktan geri kal -
mamakla beraber bu yam§lan kolay ko
lay gideremezdi, fani bir zevk ugrunda 
kiydJgl canlann kemend altmda duyduk
lan 1zhrab1 sezer gibi olup ic;in ic;in <;Ir • 
pmud1. 

Boyle vicdan azab1 c;ektigi demlerde 
yamk yamk §iirler yazar, glinahkar ru -
hunun nedametlerini kagtd iizerine ma
lardr. $u manzumeyi de oyle bir buhran 
dakikasmda yazmJ§tJ: 

A§k ile sahralara du~tiim yurii.r dvareytm 
~;aresiz derde sata$tlm, ah bir bi~areytm 
Cii.rmii. isyamm ba~1mdan a$tt, yii.zii. 

kareyim 
Padi§ahtm sen dururken ben kime yal

varaylm 
Nels elinden ah kim canil dilim ~ermen

dedir 
En bii.yilk su~lar ethan i~inde cilmle ben

dedir 
Lflt!il ihsanii. seha, cudil kerem hep sen

Hiinkar tek teli agarm1yan ipek sac;· Padi~ahtm sen dururken 

dedir 
ben kime yal

varaytm 
etmestn minnet 

ban a 
Amn fle sanmasm kim eri#r rahat bana 
Senden ozge kimse yoktur eyleye rahmet 

ban a 
Padi§ah1m sen dururken ben kime yal

varaytm 
Bir nice gfln ger~i guldil yuzume diinya 

benim 
Bilmedfm halimf en son ne olur !erda be

ntm 
Bu hararetle bii.ki.ildii. kaddtm oldu ya, 

benim 
Padi§ahtm sen dururken ben kime yal

varaytm 

lara elini dalduarak mmldand1: Goster!p dilnyayt dilnya 

- Agu hakikatlere giic; inamhr Hur
rern, ben de Ahmedi feda etmek ic;in 
dii§iinmege mecburdum. ,Simdi yureg1m 
rahatla§h. Glinah i§lemedigimi bilerek 
onu cezalandJracagim. 

6yle de yaph, sakin bir uykudan uya
nir uyanmaz Kubbealtmdaki kafes ar -
dma gec;ti, ollime mahkum vezirinin ba§• 
kanhgt altmda kurulan divan miizakere
lerini dinledi ve i§ler bitince arz odasma 
gitti, usuli.i dairesinde huzuruna c;rkarak 
devlet i§leri hakkmda konu§malar yapa· 
cak olan Sadnazam1 beklemege koyuldu. 

Ahmed Pa§a, tats1z bir vaziyette bu
]undugunu bilmekle beraber mahud ye· 
mine glivenmekten dogma bir kalb em -
niyeti ic;inde arz odasmm online gelince 
sarayda nic;in bulunduklanm pek iyi bil

digi celladlar tarafmdan kar§Jlandl, ag -
zm1 ac;m1ya zaman bulamadan yere c;o
kertildi, bir hamlede boynu uc;urulmak 

suretile oldliriildli. Kelle yere dii§erkcn 
bir el ba§SIZ cesedin koynuna dahp hiima· 
yun miihrii c;1kanyordu ve bu miihlir, 
Riistem Pa§aya verilmek tizere gene o· 

Fa kat hakiki teselliyi §iirde degil, ka -
rmmn goztinde ve soziinde bulurdu, Hur
rem onun adanm bir tath bak1~la din • 
dirir, vicdan azablanm bir tebesslimle 
sondliriir ve biitiin buhranlanm bir cil -
veli deragu§ ic;inde eritip giderirdi. Hur
rem, her §eydi. ,Sifa onda, safa onda 
ve hayat ifade eden her mana ondayd1. 

(1) Busbecq bu h!l.d!seyi anlatrrken Ah
med Pa~amn kemendle oldiiri.ildti~tinti ve 
bogaz1 tamamile .stkilmadan once - 6li.imtin 
bu ttirltistine de al!~mak !<;in - ce!Hi.ddan 
bir nefe.s daha almaga mtisaade l.stedl!':lni 
yazar ki yanl~tlr. Qi.inkti Pec;evl, onun 
boynu vurularak oldtirtildtigtinii tasrih e
der. (C: 1-S: 344) 

29 uncu ilk mektebde giizel bir miisamere 

29 uncu ilk mektebde ders sonu dolaytsile bir mtisamere verilmi§ ve ta· 
lebeler hocalarile beraber resim <;Ikartmt§lardtr. Yukan.ki resim, talebeleri 
hocalarilc birlikte gostermektedtr. 

CUMHURiYET 

( 3ehir ve 
Deniz memurlar1 I 
ve yiizde be~ler 

Paralar1 heniiz verilmi· 
yen memurlar •ikayet 

ediyorlar 
Devlet Denizyollan memurlannm te

kaiidliikleri hakkmdaki 313 7 numarah 
kanun 27 §Ubat 937 tarihinde mer'iyet 
mevkiine konuldugu halde, baZI idare
ler, bu kanun mucibince yapilmasl laz1m 
gelen para tediyelerini heniiz yapmami§· 
lard1r. 

Kanuna gore hizmet miiddetleri 30 
seneyi dolduran memurlar, askeri ve 
mtilkl tekaiid kanunu ahkamma tabi tu
tulacaklan gibi, bunlara, §imdiye kadar 
tekaiidiye nam1 altmda maa§larmdan ke
silmi§ alan yiizde be§ler de iade edile
cektir. 

Diger taraftan, tekaiid miiddetlerini 
dolduran ve ya§lan itibarile tekaiide sev
kedilecek olan memurlara da son ayhk
lanmn emsali has1lmm bir seneligi nisbe
tinde ikramiye verilecektir. 

Deniz Fabrikalan ve Havuzlar ldare
si, kanun mer'iyete girince hizrnetleri o
tuz seneyi bulmu~ memurlarmm mlitera
kim ytizde be§lerini iade etmi§tir. Deniz
yollan ve Akay ldareleri ise bu gibi me
murlarmm paralanm - mtiteaddid mlira
caatlere ragmen - heniiz vermemi§tir. Bu 
tediyedeki gecikmenin, bu i§e aynlnu§ o
lan tahsisatm ba~ka taraflara sarfedilmi§ 
olmasmdan ileri geldigi soylenmektedir. 
Akay ldaresi, kanun mucibince, tekalide 
sevkettigi baz1 ya§h kaptanlarma kanu.ni 
ikramiyelerini de heniiz vermemi§tir. Bu 
ikramiye i§inde de memurlarla idare ara
smda kanuni tefsir noktasmdan baz1 an
la~amamazhklar mevcud bulundugu soy
lenmektedir. 

Yiizde be§leri ve ikramiyelerini alamt· 
yan memurlar bu vaziyete bir c;are bulun
masi i~in alakadar mercilere miiracaati 
kararla§tirmi~lardu. Memurlar, kanunun 
tatbik tarihi olan 27 §ubattan bugiine 
kadar iic; aydan fazla zaman gec;tigini, 
binaenaleyh, miiterakim paralanmn fa· 
izlerile iadesi iktiza ettigini iler isiirmek
tedirler. 

SEHIR ISLER/ 
E§ekle nakliyat ve a1rt 

hamalhgmm men'i 
Eminonti ve Beyoglu kazalarmda 1 a

gustostan itibaren e§ekle nakliyatm 
men'i alakadarlara bildirilmi§ti. Bu hu
susta hazrrhklar yap1lmaktadrr. Diger 
taraftan sut hamalhgmm kaldmlmast 
ic;in yap1lmakta alan tetkikat da devam 
etmektedir. Bunun da agustos birden i
tibaren tatbik1ru temin ic;in tedbirler a
lmmaktadtr. 

Y eni bir tramvay daha 
Tramvay §irketinin, kapilar1 yandan 

otomatik a<;Il1p kapanan btiytik araba· 
Ian ziyadele§tirmek ic;in c;ah§makta ol • 
dugunu yazm~hk. Bu arabalardan bir 
tane daha sefere ilave edilmi§ ve bu su
retle adedi be§i bulmu§tur. AltmclSI da 
yakmda sefere <;Ikanlmak iizere haz1r -
lanmaktad1r. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Eski Bombay V alisi 
Bir aydanberi memleketm;izde bu • 

lunan Hindistamn Bombay §ehri eski 
Valisi Hamid Ali, Bursadan donerek 
dlin Romanya vapurile ve kansile bera
ber Kostenceye gitmi§tir. __ ._ 

Fakir ~ocuklar kampi 
izmit (Hususi) - Gec;en sene Hereke

de ac;Ilarak biiyiik faydas1 goriilen yok
sul c;ocuklar kamp1, bu sene de daha ge
ni§ ve daha mtitekamil bir te§kilatla a
<;tlacakhr. izmit Kiilttir direktorliigii 
bu maksadla ba§lad1g1 haz1rhklara de
varn etmektedir. Kamp gene Herekede 
ac;tlacakt1r ve vilayetin her mmtakasm· 
dan c;ocuklar i§tirak edecekt.ir. Hereke 
kampmm her tiirlii esbab1 istirahati 
carni olmas1 yolunda vilayet makammm 
da btiytik yardtm ve miizahereti gi:iriil
mektedir. 

lzmitte odun, komiir buhram 
!zmit (Hususi) - :;iehrimizde yaz mey 

siminin hayli ilerlemi§ bulunmasma rag
men odun ve komlir buhram ba§gi:ister
mi§tir. Ftrmctlar yakacak mevaddt pa • 
hah tedarik ettiklerini bahane ederek 
ekmegin kilosunu 10 dan 10,5 kuru§a ~~
karml§lardir. 

Mahrukat buhramm onlemek ic;in la
ztm gelen tedbirler ahnmaga ba§lan -
mi§hr. -···-Tiirkiye - Letonya ticaret 

muahedesi 
Tlirkiye ile Letonya arasmda akdedi

lecek ticaret muahedesi mlizakerelerine 
i§tirak etmek iizere haziranm 16 smda 
Rigadan §ehrimize bir heyet gelecektir 
Letonya Maliye Nezareti ticaret ve sa
nayi ikinci miidtirii M. Volmars'm riya
seti altmda bulunan heyet §ehrimizdE 
oir giin kalarak Ankaraya gidecektir. 

Memleket Haberleri J 
27 

• verg1 
biri lirabk 
ka~ak~tbgt 

Kendi ayagile 
kanana diistii 

& ' 

Beyoglu Ermeni miite- Polisten adresini sakh
velli heyeti mahkum oldu yan bir kad1n Adliyede 

Beyoglu Ermeni kiliseleri rnlitevelli 
heyetinin hesabatmda yolsuzluklar mev • 
cud olduguna dair yaptlan ihbar iizerine 
yap1lan tetkikler bitmi~tir. Ogrendigimize 
gore 150 lira maa§ alan iki memurun 
maa§J 40 lira olarak gosterilmi§, baz1 
memurlarm da ismi maliyeye veri • 
len cetvele -ge~irilememi§tir. Defterler ti
zerinde yap1lan tetkikat neticesinde ver· 
gi kac;akc;1hgt sabit olmu§ ve Beyoglu 
miitevelli heyeti 27 bin lira para ceza -
sma mahkum olmu§tur. 

Miitevelli heyeti azalanndan baztlan 
cezanm bu yolsuzluklardan istifade eden 
memurlardan almmasm1 istemi§ler ve 
mevzuubahs memurlar senelerce 150 lira 
maa§ alarak aparhmanlar yaptlrmi§ken 
cezanm cemaat kasasmdan verilmesi dog· 
ru olmtyacagml ileri siirmii§lerdir. Mii • 
tevelli heyeti nezdinde haricden de bu 
yolda miiteaddid miiracaatlar yap1ldJgm· 
dan, mesele ehemmiyetle tetkik edilmek· 
tedir. 

Ermenice gazetelere gore, Evkaf ida
resi de aynca bu hususta tetk1kata ba§ • 
lamt§hr. Ermenice gazeteler, yolsuzluk -
larla alakadar olanlann tek mlitevellilige 
namzedlik koyarnJyacaklarmt kaydet • 
mektedirler. 

Maslak yolu 
Belediye kontrol nok· 

talarui1 artbrmaga 
kararla.brdJ 

Zaman zaman Maslak yolunda vukua 
gelen feci kazalarm online ge~mek iizere 
§imdiye kadar yap1lan tedbirler kafi ge
lememi§tir. Her nekadar yo) iizerine i§a• 
retler konmu§; agac;lar boyanml§; Aya
zagada bir seyriisefer noktas1 tesis edil -
mi§ ise de gene kaza eksik olmamaktadJT. 
Y ap1lan tetkikler ekseriya fazla sliratin 
kazaya sebebiyet verdigini gostermekte· 
dir. Bunun ic;in Belediye bu yol lizerin
deki seyriisefer noktalarmJ miimktin ol
dugu kadar ~galtmaga ve bu suretle 
siira.ti s1k1 bir kontrol altma almaga ka • 
rar vermi§tir. Bu noktalann nerelerde bu
lunmasJ laZJmgeldigi mahallen tetkik e
dilm<~;tedir. Y erleri derhal tesbit edilerek 
yol tizerindeki zab1ta memurlan ~ogalh
lacaktJr. 

MOTEFERRIK 

On ayhk tiitiin ihracatl 
936 senesinin son on ay1 ic;inde yap -

rak ttittin ihracat1m1z 23,297,708 kiloyu 
bulmu§tur. 935 senesinin ihracatt tse 
20,855,150 kilo idi. ihrac edilen ttitiin • 
lerin 7,874,925 kilosu istanbuldan, 
14,053,846 kilosu !zmirden, 1,102,474 ki
losu Trabzondan ve 138,365 kilosu da 
diger rnuhtelif yerlerden sevkedilrni§tir. 

ihracahmlZln 9,731,954 kilosu Alman
yaya, 7,393,030 kilosu Amerikaya, 
1,382,220 kilosu <;ekoslovakyaya, 831,069 
kilosu da Holandayadtr. Geri kalan mik
tarlar da ingiltere, tsve~, italya, Maca
ristan, MISlr ve Fransaya ihrac edilmi§· 
tir. 

Ticaret Odaa1 memurlar1 
arasmda· 

Ticaret Odas1 memurlan arasmda ba· 
z1 degi.§iklikler yaptlmt§ttr. Kimya sa
nayH miitehasslSl alan Oda Sanayi §U • 
besi raportorlerinden Abud, merkezi 
Mangesterde olan bir ingiliz firmas1 ta
rafmdan angaje edilmi.§ ve dtin tngilte
reye hareket etmi§tir. 

Sanayi raportorliigline Oda tetkikat 
§Ubesi raportorlerinden Vedad, Tetki -
kat §Ubesi raportorliigiine de Muame • 
lat §Ubesinden ve Odanm en eski me • 
muru olan :;iekib naklen tayin adilmi.§ • 
lerdir. _._ 
0~ eroin ka~ak~1s1 yakaland1 

Beyoglunda Saktzagacmda bir apartl
manda eroin sahldtgt zabttaya haber 
verilmi§ oldugundan ani bir baskm ya
pllmi§tlr. 

Bu zehir deposunun sahibi olan !s • 
Tl;laille tamnrru§ kadmlardan iki ki§i ya
kalanmt§hr. 

Dairede yapllan aramada 140 gram 
morflnle 8 gram kokain elde edilmi§tir. 

Yakalanan kac;ak<;Ilarm evvelki giin 
meydana <;tkartlan eroin fabrikas1 men
sublarile alakas1 olup olmad1klar1 tah -
kik edilmektedir. -···-Bir sandal devrildi 

Diin, 8 numarah Halic vapuru Kastm
pa§a iskelesine yana§Irken Seyfullahm 
idaresindeki sandala c;arpmt§tlr. Sa11dal 
devrilmi §ve ic;inde bulunan David, Lo· 
na, Yuvan admdaki yolcular denize dli§· 
mii§lerdir. 

Etraftan yeti§enler kazazedeleri kur
tarmt§lardtr. Liman idaresi kaza hak • 
kmda tahkikat yapmaktadlr. 

yakaland1 
Sabriye isminde bir kadm, kocas1 Ib

rahim tarafmdan aleyhine ac;1lan zina 
davasmda bulunmak tizere diin Adliyeye 
gelmi§ ve koridorda kocasm1 gorlince ag
za almm1yacak kiifiirlerle zavalh ada -
mm iizerine hticum etmi§tir. Ibrahim de 

Adliye polisinin himayesine iltica ederek 
Sabriyeyi §ikayet etmi§tir. 

Sabriye, ciirmli me§hud Miiddeiumu

misi Hihmet Sonelin yanma gottirtilmli§ 
ve kendisine ya§l sorulmu§tur. Cezasmm 
indirilmesini istiyen Sabriye bile yoluna 
sapml§ ve: 

- Y a§Jm yirmi birdir !.. demi§tit'. 
Ahvali umumiyesi itibarile daha ya§h 

gorlinmekte olan Sabriyenin bu ilk yalam 
biraz de§ilince Sabriye 23 ya§mtia oldu
gunu soylemi§ ve adresi sorulunca da 
Be§ikta§ta {,;atlak~e§me sokagmda 6 nu· 
marada oturdugunu beyan etmi§tir. 

Miiddeiumumi, bu adresten de §iiphe
lenmi§ ve kocasma sormu§tur. Kocas1: 
«- Be§ikta§ta degil, Y enimahallede 

Fmn sokagmda 6 numarada oturuyo -
ruz>> diyince derhal telefonla Be§ikta§ 
karakoluna miiracaat edilmi§ ve bu sefer 
de karakol: 
«- Aman biz de, bu evde adresini 

vermi§ Sabriye admda bir kadm anyoruz. 
Vaktile Beyoglunda sogmeden bir mah-

kumiyeti var. Onu c;ektirmek 1st1yoruz. 
F akat kap1da koskoca bir «kirahktm> 
lcvhasmdan ba§ka bir §ey' bulam1yoruz.» 

Diyerek Mtiddeiumumiligi tenvir et -
mi§ ve kadmm da kanundan ka~mak i~in 
bu gibi hilelere ba§vurmakta oldugu an
la§Ilarak derhal nezaret altma almmJ§tlr. 
Zina suc;undan mahkemeye verilmi§ alan 

Sabriye bu sefer de kocasma kiiflir et -
mek ve Miiddeiumumilige yalan beya • 
natta bulunmak ve hiiviyet saklamak 
suc;larmdan hakkmda takibata ba§lan -
ml§hr. 

ADLIYEDE 

Bir katil da vas1 
Bundan altl ay kadar evvel Kad1ko -

yiinde Mahmudbaba mezarhgmda met
resi Haceri oldiirmekten suc;lu alan Hii
seynin muhakemesine diin Ag1rcezada 
devarn edilmi§tir. Diinkii celse, §ahid -
lerin ifadeleri baklmmdan c;ok ehem -
miyetli olmu§tur. 

Hadisenin en miihim §ahidi, Hiiseynin 
diger sevgilisi :;ierife §U ifadeyi vermi§
t-ir: 

c- 0 gece Hiiseyinle beraber Papas
bahc;esinde sabaha kadar eglendik. Or • 
tahk agarmaga ba§laymca kalktik. Me
zarhk civarmdan gec;iyorduk. Ben Ha
cerin cesedini gi:irdiim. Hiiseyne gi:ister
dim. Bana: 

c- Sen i:iyle §eylere kan§ma, sakm bu 
gordiigiinii de ba§kasma si:iyleme, dedi. 
Bu strada Hiiseynin belinde kanh bir 
kasatura vard1. Elleri kanh idi. Kasa • 
turasm1 otlarla sildi, elini de <;e§mede 
ytkadi.• 

Cesedi muayene etmi~ alan doktor 
Zeki de, cesedin ba§mda bir yara bu • 
lundugunu, sag gozliniin oyulmu§ ol:iu
gunu, kafasmm ta§la ezildigini, cesedin 

yamnda kanh bir ta§m bulundugunu, 
cesedin vaziyetine nazaran arka iistii 
yatarken birdenbire iizerine ahlmak su
retile oldiirtilmii§ olmasl muhtemel bu
lundugunu soylemi§tir. 

Dava, gelmiyen bir iki §ahidin celbi 
i<;in ba§ka bir giine btraklldt. 

lzmirde ihtilas yapan 
memurlar 

izmir (Hususi) - San'atlar mektebi 
katibi Fuad, avans ald1~ paradan yedi 
yiiz ljrayt zimmetine gec;irdigi i<;in tev
kif edilmi§tir. 

332 senesinde izmir Belediyesinde tah
sildar iken zimmetine 367 lira gec;ip or
tadan kaybolan Tahir, Halebde tutul • 
mu§ ve §ehrimize getirilmi§tir. 

1zmirde bir ihracat §irketi 
kuruluyor 

izmir (Hususi) - izmir ihracat<;1la • 
rmdan tanmmi§ firmalar, biiytik bir ser
maye ile kendi aralarmda mii§terek bir 
ihracat mtiessesesi te§kilini dii§linmek
tedirler. Bu hususta mlizakerelere de 
ba§lami§lardir. 

thracat §irketi teesslis edince, bittabi 
mevcud tesisat ve- miiesseseler de ora • 
ya intikal edecektir. Nizamnamenin e
sast da hazirlanmi§br. 

T orbahda bir kaza 
izmir (Hususi) - Torbahmn Demirci 

koylinden Osman, yanmda bir ya§mdaki 
oglu oldugu halde tiittin arabasile tar • 
laya giderken araba bir hendege dli§ • 
mli§, zavalh baba i:ilmti§tiir. <;ocukca • 
g1za bir §ey olmamt§tlr. 
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. Siyasi · icinal 
. . 

Almanya Hariciye 
NazJrJnin seyahati 

A Imanya bir taraftan ftalya ile 
Ramada bulunan Harbiye Na~ 
zm Mare~al von Blomberg ve 

erkamharbiyesile Musolini ve !talya U~ 
mum! Erkamharbiyesi reiSl Mare§al 
Badoglio arasmda cereyan etmekte olan 
mtizakerelerle tekqik teferruah tesbit e
dilecek bir askeri anla~ma yapmakla 
me~gulken, diger taraftan orta Avrupa• 
daki ve alelumum Tuna havzasmdaki si· 
yasi ve iktJsadi mevkiini saglamla~hrmak 
ic;in geni§ mikyasta siyasi faaliyette bulu· 
nuyor. 

Bu maksadla Almanya Hariciye Na· 
zm Baron von Neurath yann Belgrada 
vas1l olacakhr. Burada Yugoslavya Ba~' 
vekili Dr. Stoyadinovic; ile gorii§ecektir. 

Yugoslavya matbuah bu seyahatin 
sabJrs1zhkla beklendigini yazmakta ve 
Almanya gibi bir biiyiik devletin harici 
i§leri ba§mda bulunan bu nazmn Bel • 
grad! ziyareti Yugoslavlar ic;in bir §eref 
te~kil etmek ve ayni zamanda Almanya 
ile Yugoslavya arasmdaki dostlugun bir 
kat daha kuvvet bulduguna yeni bir de
li) olmak itibarile miihim oldugunu yaz· 
maktad1r. 

Almanya Hariciye N azmmn Belgra· 
da geli§i daha evvelden Yugoslav gaze .. 
teleri tarafmdan metnnuniyetle kar§Ilan " 
m1~ olmas1 Ramada Alman ve !talyan 
miidafaa naZJrlan ve umumi erkamharbi· 
yeleri arasmda iki biiylik devletin askeri 
sahada beraberce hareket etmelerinin 
plamm haz1rlamak maksadile cereyan et~ 
mekte olan miizakerelerin Yugoslavya 
tarafmdan kendi aleyhine tevcih oluna " 
cak bir hamhk olarak telakki edilmedigi" 
ni ispat etmektedir. 

Bunun ic;in Belgradda Dr. Stoyadino
vic; ile !talya Hariciye Nazm arasmda 
imzalanan muahede ile ltalya ile anla§~ 
mi§ olan Yugoslavya~m §imdi de AI• 
manya ile her suretle anla§masmda bir 
mahzur gormeyip bilakis biiyiik faydalar 
bekliyor. ltalya Afrikada kurdugu bli • 
yiik imparatorlugu muhafaza ic;in askeri 
ve siyasi kuvvetinin merkezini Akdenize 
naklettikten sonra orta Avrupadaki eski 
mevkiini Almanyaya buakmi~hr. Daha 
ziyade Adriyatik denizinde ve Amavud~ 
luk itibarile Balkanlarda iki tarafm mev• 
ki ve menfaatlerini tesbit ve muhafaza 
ic;in !talya ile anla§an Yugoslavya, ikh .. 
sadi noktadan iki arada miihim baglar 
bulundugu gibi General Goring'in Bel " 
grada yapt1g1 miiteaddid seyahatlerle 
siyasi mlinasebah dahi c;ok iyile§mi~ bu~ 
lunan Almanya ile etrafh bir surette an• 
la§mak ic;in Baron von Neurath•m seya" 
hatini bir fmat saymaktad1r. 

Almanya Hariciye N azm Bel grad " 
dan Sofyaya gidecektir. Aradaki an'a .. 
nevi miinasebata Umumi Harbden son" 
ra ve bilhassa son senelerde s1k1 ikhsadi 
baglar inz1mam etmi§tir. Bulgaristan tii .. 
tiin ve yemi§ gibi ba~hca istihsalahm AI· 
manyada sarfetmektedir. Almanyamn 
sanayi istihsalatJ kin Bulgaristan miihint 
bir piyasa te§kil ediyor. 

$imdi Almanya Bulgaristanla daha 
s1k1 siyasi miinasebetler tesis etmek isti " 
yor. Almanya ile Bulgaristamn stkt bir 
surette yakmla~alan Yugoslavyada 
hi~bir §iiphe uyanduacak degildir. <;un" 
kli Balkanh iki devlet yekdigerinin siya" 
si te§ebblis ve hareketlerinden §iipheye 
dii§memekte ve birbirine emniyet ve iti " 
mad gostermektedir. 

Almanya Hariciye Nami Sofyadan 
li~iincii bir Tuna devleti bulunan Maca" 
ristanm merkezi, Pe~teyi ziyaret edecek" 
tir. Zaten Macaristan mevcudiyetini 
muhafaza ve siyasi emellerininin tahak• 
kuku hususunda italya ile Almanyaya 
giivenmekte idi. ftalyamn orta Avrupa " 
daki mevkiini Almanyaya buakmasm .. 
danberi Macaristanm Almanyaya bagh" 
hg1 daha ziyade artm1~tir. Macaristan 
ancak Harbiye Nazm General Rodefi 
Berline gidip M. Hitler'le gorii~tlikten 
sonra silahland1gmJ meydana vurmu~ ve 
miisavat hakkm1 daha metanetle ortaya 
atm1~h. Almanyadan bu kadar te§vik ve 
himaye '(oren Macaristan Baron von 
Neurath'm Pesteyi ziyareti neticesi ola "' 
rak Almanya ile daha ziyade yakmla" 
§acakhr. 

M,f,nrr4'!m Pev~; TOr.AY 

Emir Abdullah 
Misafirimiz Erdtin Emiri Altes Ab • 

dullah i:intimlizdeki sah glinii Hayfa yo~ 
Iile memleketlerine hareket edecektir. 
Emir Abdullah buglinlerde §ehrimizin 
tema~aya §ayan yerlerini gezeceklerdir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

A bone ~eraiti { Tiirkiye Harie 
Y i~in i~in 

Senelik 
Alb ayhk 
ti~ ayhk 
Biz ayiJk 

1400 Kr. 2700 Kr, 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • }! oktW: 
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:s .O'N_· ..... _-· H ABE R_L ER. ~ .. -
TELEfOii . TELGAAF · ve TELSiZLE 

HAdise!er arasanda Antakyada askeri idare ilan olundu Prof~s-or-~1-an 
Ahmed Ha,imi anmak 

nasd olur? Hatayda isyan hazirhyan eski _B--'--a,vekil 

Suriyeli memurlar! ::n~:ui~;!e~~~:1m'!t H a r i c i y e V e k i lim i z in II » ::· .::~=:-::.d!:;• .. inde 

P d 
«Gazeteler ii!r y1ldu Ahmed 

e~te e yaptig"" I temaslar ~~§imi anmadan ge~!yorlar. Halbuki 
~ dort yd evvel ona aghyanlar, onun 

biiyiikliigiinii sayliyenler ve san' ab- Umumi aftan sonra mahpuslari almak iizere hapi· 
saneye giden bir Tiirk kafilesine sopa ve ta,Iarla 
hiicum edildi. Siikunet miiskiilatla temin olundu 

istemiyorum» diyor 
Eski Alman Ba§

vekili Briinnig, mem 
leketinden tarde -
dildikten sonra bir 
miiddet muhtelif 
Avrupa ~ihirlerin -
de dola§IDI§ ve ni -
hayet Amerikamn 
Harvard Universi -
tesinde bir profe -
stirliige tayin edil -
mi§tir. 

Tiirkiye · Macar Hariciye V ekilleri arasinda na hayran olanlar vardl. Eger bu in
sanlar olmedilerse herhalde bunarm§• 

I 

yapdan gorii~melerde iki memleketi alakadar 
eden biitiin meseleler gozden ge~irildi 

Budape§te 5 (A.A) - Tiirkiye Ha
l'iciye V ekili Doktor T evfik Rii~tii A -
ras, diin sa bah Kral N aibi Amiral Hor
thy'nin sraaymdaki hususi defteri imza -
lad1ktan ve Ba§vekil Daranyi'nin ika -
rnetgahma kart b1raktJktan sonra, Hari -
ciye NaZJn de Kanya'y1 ziyaret etmi~ 
'Ve kendisile uzun miiddet gori.i§mii§ti.ir. 

Salahiyettar mehafil, bu ziyaretin hu
susi mahiyetini tebariiz ettirmekle bera -
her, iki Hariciye N azmmn gorii§melerin
de iki memleketi alakadar eden biitiin 
rneseleleri tetkik eylem~i bulundugunu da 
kabul etmektedir. 

Doktor Rii§tii Aras, bilahare Ba§ve -
kil Daranyi'yi ziyaret etmi~ ve kendisile 
bir buc;uk saat gorii§mli§ti.ir. 

Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya 
elcrileri, Macaristanm Ankara elcrisi Ma
riasy, Meb'usan meclisi ikinci reisi M. 
Tahy, ingiltere elc;isi M. Knox ve Tiir
kiye elc;isile elcrilik erkam tarafmdan u -
gurlanmJ§hr. 

Budape§te 5 (A.A.) -Doktor Tev
fik Ri.i~ti.i Aras, Macar Ajansma beya • 
natta bulunarak demi~tir ki: 

«- <;;ok az olmakla beraber Maca -
ristanda kald1g1mdan ve eski dostum de 
Kanya'y1 ziyaret etmek hrsatlm buldu -
gumdan dolay1 bilhassa memnunum. De 
Kanya ile yaptJg1m gorii~me, en kalbi 
dostluk havasJ i~inde cereyan etmi§tir. 
Esasen Tiirkiye, Macaristan hakkmda 
samimi bir dostluk beslemektedir ve bu 
dostlugun kokleri, Tiirk milletinin ta kal
bindedir.» 

Hariciye V ekilimiz Biikreste 

De Kanya, Doktor Rli§tli Arasa, 
'fiirkiye elcriliginde ziyaretini iade etmi§ 
'Ve elc;ilikte saat 14 te bir ogle ziyafeti 
'Verilmi§tir. Bu ziyafette, vaktile Tiirkiye
de bulunan ve Doktor ArasJ tamyan Biikre§ 5 (A.A.) - Tiirkiye Dl§ Ba-
Macar diplomatlarile In gilt ere elcrisi ve kam Dr. T evfik Ri.i§tii Aras sa at 12,30 
Balkan Antantl memleketleri siyasi mii- da Viyanadan buraya gelmi§ ve istas -

yonda Hariciye N azmn Antonesco ile 
rnessilleri de haz1r bulunmu§tur. 

Doktor T evfik Rii§tii Aras, ak§am, Tiirkiye elc;isi Sup hi T annover ve elc;ilik 
Biikre~ gitmek iizere, buradan hareket erkam, Balkan Antantl elc;ileri, ve Hari

etmi~ ve istasyonda, Hariciye N azm de ciye direktorleri tarafmdan kar§JlanmJ§ • 

Kanyay1 temsil eden Baron Apar ile t1r. 
" "'""""'"""'""""""'"""'"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuoooooo•"'""""""'" 

diin Hamidiye 
Pireye vardt 

Dost Yunan bahriyesi 
samimi bir istikbal yapb 

Atina 5 (Hususi) - Tiirk deniz 
harb talebesinin rakib oldugu Hamidiye 
lllekteb gemisi bu sabah Faler limamna 
&eldi. Hamidiye top atarak limam selam
ladr. Y unan deniz mekteb gemisi Aris de 
tnukabil toplar atarak Harnidiyeyi se
lamladJ. Bu arada Hamidiye kumandan 
Ve zabitlerine mihmandar tayin edilen 
Yunan zabitlerile Pire' deki Ti.irkiye 
konsoloslugu memurlan gemiye girdiler. 

Ogleden sonra Hamidiye kumandam 
lie yiiksek zabitleri saraya giderek defteri 
lllahsusu imza ettiler ve Tiirkiye el<;isi 
Ru§en E§ref Onaydmla Yunan Deniz 
Mi.iste§an Papavasiliu'u ve deniz Erka
DJharbiye Reisi Amiral Sakelariu'yu zi
)'aret ettiler. Ak~am Glifada'da Deniz 
Mi.iste~an tarafmdan Hamidiye kuman
dan ve zabitleri §erefine bir ziyafet verildi. 
Ziyafet esnasmda iki taraftan da Tiirk
Yunan dostlugunun samimiyetini tebari.iz 
tttiren nutuklar soylendi. 

Dost Yunanhlar Tiirk denizcilerini 
]:lek hararetli bir surette alki§lamaktadlr -
lar. 

Hamidiye Korloya da gidiyor 
Atina 5 (Hususi) - Korfo adas1 

lirnan riyaseti Tiirk deniz mekteb gemisi 
1-Iamidiyenin aym 1 0 unda Korfo lima
llJm ziyaret ederek bir giin orada kala
cagml teblig etmi~tir. 

Korfolular da Tiirk denizcilerine sa
tniml bir istikbal hamlamaktad1r. 

lriirk • Japon ticaret muahe· 
desinin esaslar1 

, 'Ankara 5 (A.A.) - Bize verilen 
tnalumata gore, 22 may1s 937 tarihinde 
Ankarada imza edilmi§ olan Tiirk • J a
t>on ticaret muakevelesi imzas1 tarihinden 
itibaren bir sene miiddetle meriyet mev -
kiinde kalacaktu. Bu miiddetin bitmesin· 
den dort ay evvel feshi ihbar edilmedigi 
takdirde anla§ma ayni miiddetler i~in 
kendiliginden uzatllacakllr. Bu anla§ma 
tna! takas1 es<\>ma miisteniddir ve takas
lar sif kJYmetler iizerinden yapllacakllr. 
Japonyaya sif 100 bymetinde Tiirkiye 
lnen§eli mal ihracma mukabil J aponya -

dan sif 95 k1ymetinde mal ithal edilecek
~r. Miitebaki 5 de serbest doviz olarak 
' iirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
trnrine verilecektir. Tiirkiye men§eli mal· 
1ar J aponyaya mezkur memlekette hal en 
tller'i ahkama tevfikan ithal olunacakt1r. 
f'lla§maya bagh iki liste vard1r. Birinci 
lste, Tiirkiyeye serbest sokulacak Japon 
~allanm, ikinci liste J aponyaya veri! en 

ontenjanlan ihtiva etmektedir. 
, Bundan ba§ka Japan anilleri umumi 
~thalat rejimimiz hiikiimlerinclen de isti -
tda edecektir. 

Fransada bah§i§ usulii 
kald1rdd1 

~ :Paris 5 (A.A.) - Parlamento 265 reye 
h at'§t 267 reyle bah§i§lerin kaldmlmast-

1 kabul etmi§tir, 

Evvelki giin Anka
rayt basan seller 
~ehir temizleniyor, 

zayiat yok 
Ankara 5 (Telefonla) - Diinkii miit

hi§ sellerin, §Uraya buraya y1gd1g1 kum 
ve gamurlarm temizlenmesine bugiin de 
devam edildi. Seller, dun de bildirdigim 

gibi, §ehrin muhtelif k1S1mlarmda, bir 
c;ok evlerin bodrum katlanm kaplamr§, 
baz1 kald1nm ta~lar1m siikmli~ vc bir iki 

agac1 siiriiklemi§Se de, miihim higbir za
yiata sebeb olmaml§tlr. Bir anda sular 
iginde kahp da kurtanlanlar vard1r, fa

kat yaralanan veya olen yoktur. Bu §id
detli ve devamh sagnak esnasmda An
kara zab1tasile, !tfaiyenin gah§malan da 
um.umi bir takdir uyand1rm1§hr. Neza
fet amelesi de su iginde gah§arak cad -
delerdeki menfezleri agm1§lard1r. 

Alman Hariciye 
Nazirintn seyahati 

Bir Bulgar gazetesi mii
him bir makale ne,retti 

Sofya (Hususi) - Alman Hariciye 
Nazm von Neurath'm Sofya ziyaretleri 
miinasebetile Slovo gazetesi ~u ba§maka
leyi ne§retmektedir: 

«Son aylar zarfmda A vrupada dip -
lomasi faaliyet c;ok artml§I!T. Balkanlar, 
Avrupamn nazik bir mevkiinde bulun
dugu ic;in gayet tabii olarak bu faaliyet 
Balkanlara da dokunmaktad1r. Baron 
von Neurath'm §imdiki seyahatinin ga • 
yesi daha ziyade yerinde tetkikat yap -
makhr. Bu seyahatin ba§ka bir gayesi 
yoktur, c;iinki.i heniiz daha hicrbir mem • 
leket kendisini muayyen bir grupa bagla~ 
maga cesaret edememektedir. Bir harb 
biiti.in Avrupa ic,;in felaket olacagmdan 
bu diplomas! gorii§me ve miizakereler u
zun zaman devam edecektir. Von Neu

rath gayet tabii olarak Bulgaristanda 
c;ok samimi bir hissi kabul gorecektir. 
<;;unkii Bulgaristanla Almanya birbirine 
an' anevi bir dostlukla baghd1r. Bu dost· 
luk Harbi Umumide dogdu ve ondan 
sonra da devam etti. Diger taraftan miis
takbel siyasi kombinezonlarda Bulgaris
tana da bir mevki ve ehemmiyet verilmesi 
gayet tabii olarak bizi fazlasile sevindir
mektedir.» 

Atinanrn miitaleaSt 
Atina 5 (Hususi) - Almanya Ha -

riciye Nazm von Neurath'm Belgrad'1' zi
yaretini buranm siyasi mahfilleri suf bir 

eseri nezaket olarak telakki etmekte ve 
bu ziyaret esnasmda hic;bir itilaf 1mza 

edilmiyecegini soylemektedirler. Ayni 
mahfeller Almanyamn Yugoslavyaya 

gosterdigi bu hususiyetin Yugoslavyaya 
ihrac edilen Alman e§yasile alakadar ol -

dugunu ve biitiin diger biiyiik devletlerle 

oldugu gibi Almanya ile Yugoslavya a

rasmdaki miinasebetlerin pek normal bu

lundugunu ileriye siirmektedirler. 

lardtr. Delik ve !ratlak haftzalanndan 
koca bir Hi§im s1yr1hp gitti.» 

Bu sabrlann muharriri de, buna 
benzer sabrlann biitiin muharrirleri 
gibi zannediyor ki, gazeteler, bir ve
ya bin sene evvel olmii§ Tiirk san' at
karlarmm oliim ylldoniimiinii her 
Allahm giinii habrlamah, hattrlatma· 
h ve matem tutmahdlr. Boyle bir 
an'aneye hangi milletin matbuatmda 
tesadiif ettigini bilmedigimiz bu ar
kadll§, yalmz bizi degil, diinyamn 
biitiin gazetelerini bunamakla itham 
etmi§ oluyor. Biz bu arkada§ cinsin
den alolh olm1ya, diinya matbuab 
cinsinden bunak olmay1 tercih ede
riz. T akvimin ihtan iizerine, oliimii
niin her ylldoniimiinde olmii§ bir 
san'atkar i!rin 1smarlama ve sun'i 
vaVIeylalar koparmak §art olduguna 
inananlardan degiliz. Tiirk tarihinde 
oliimiiniin yildoniimii belki senenin 
her giiniine isabel eden pek ~ok me§· 
bur insan varc:hr; bunlarm mate mini 
tutmak i~in gazetelerin hergiin bir 
kerbela sahifesi a!rmalar1 laz1m gelir. 

Hay1r, biz aradan aynlrnl§ hi~bir 
loymet sahibini unutmu§ degiliz; 
hele Ahmed Ha§im gibi kalbur iistii 
gelenler, delik ve !rallak haflzalan
rnlzdan kolay kolay s1yr1hp gidemez
ler. Fakat biz unutmamasm1 degil, 
anmaam1 bilmiyoruz. K1rktnc1 giin 
lokmas1 veya mevlud okunmas1 gibi 
yalmz matem ~er~evesi i!rinde kalan 
merasime benzer §ekillerde ve mu

ayyen giinlerde i£imizi ~ekmeyi an· 
mak saruyoruz. Beynelmilel ol~iilere 
hi!r uym1yan ve akhm1za estik~e yap
hglmlZ ihtifallerde de yalmz bu lirik 
mersiye hassasiyeti vard1r. 

Adana 5 (Husus4 muhabirimizden) -
Ba§ta Suriyenin tayin ettigi mutasarnf ol
mak iizere Vatanilere alet olan Antakya 

kaymakaml, jandarma kumandam, tapu 
miidiirii ve sair hiikumet erkam, Hatay
daki muhtelif unsurlan Tiirkler ve Ce -
nevre anla§JnaSJ aleyhine k1yama tahrik 

i<;in olanca gayretlerini sarfettikleri halde 
cebren diikkanlan kapamaktan ba§ka bir 
§ey pamad1lar. Bunlar nihayet sinsi emel
lerine muvaffak olamaymca maskeyi ahp 

dogrudan dogruya hareket ge~;mi§lerdir. 
Kendilerinin muhakkak bir hadise c;Jkar
mak karannda olduklanm sezen Tiirk 

heyeti miimessilesi bundan iic; giin evvel 
delege vasttasile Ali Komisere miiracaat
Ie vaziyeti anlatmJ§, bitaraf yerli bir oto
rite tesisini istemi§lerdir. 

Hmlanm yenemiyen Suriye hiikume
ti elemanlan en nihayet azkalsm kan 
dokiilmesile neticelenecek bir harekette 
bulunmu§lard1r. Hadise §udur: 

Afh umumi dolay1sile serbest b1rak1 -
Ian mahpuslanm almak iizere hapisaneye 

giden bir Tiirk kafilesi Asabetiilkavmiye 

Zagrebde Davis kupas1 
ma~lar1 

Zagreb 5 (A.A.) - Diin ogleden son
ra 3,000 ki§iyi miitecaviz bir seyirci 
kiitlesinin oniinde Yugoslavya ile ce • 
nubi Afrika arasmda Davis kupas1 igin 
te1_1is tasfiye mac;lan yap1lm1§tlr. 

Ilk magta Palada - Yugoslavya - ile 
Farque Harsson - Cenubi Afrika - ikin· 
ci magta da Puncek - Yugoslavy~ - i!e 
Kirby - Cenubi Afrika - kaqlla§IDl§lar
dJr. 

Yugoslavyah oyuncular, maglarm iki
sini de kazanmJ§lardJr. 

Palada 3/6, 3/6, 6/3 , 6/0, 6/3 ile ve 
Puncek te 6/1, 0/6, 3/6, 6/2 ve 6/4 Ie 
galib gelmi§tir. 

• 

ismindeki kuli.ibi.in oniinden gecrerken De
mirgomlekliler ve sair hiikumet adamla -
nndan miirekkeb bir kalabahk tarafmdan 
ta§ ve sopa hi.icumuna maruz kalmt§, bir 
ka<; Turk ag1r surette yaralamni§tlr. Bu 
barbarca tecavi.iz hadisesi bir anda tek
mil Hataya yayilml§, halk arasmda fev· 
kalade infial ve heyecan uyandJrmJ§IJr. 
Halk miimessillerinin teskin edici tedbir
leri sayesinde umumi bir vak' anm onii a
lmml§llr. Meselenin vahim neticelere 
mi.incer olacagm1 kestiren F ransa hiiku -
meti diin saat dortte resmen idarei aske
riye ilan etmi~tir. Miitecavizlerin giitti.ik
leri gaye: hadiseler c;1kararak guy a Ha
taydaki anaSJT Cenevreyi protesto edi • 
yormu§, Tiirklerle ekalliyetler arasmda 
ihtilaf varm1~ gibi gostermek, ayni za -
manda haricde ho~larma gitmiyen bay
ram hamhklarm1 durdurmaktJr. 

Halk miimessillerinden Samih Azmi 
ile Abdullah Miirsel Adanaya gelerek 
bir gi.in kald1ktan sonra Antakyaya don
mii~lerdir. Antakyada yobaz hoca Ze -
keriyya bir hie; yliziinden Kaz1m admda 
bir genci tabanca ile oldiirmii~tiir. 

~~is - Soir gaze- Doktor Brii.nnig 
tes1~m New-York muhabiri, sab1k Ba§· 
vek11le yaphgr bir miilakatl anlatlyor 
ve diyor ki: 

cBundan altl sene evvel, Ba§vekil 
Briinnig'i, Berlinde Radziwil saraymda 
ilk defa olarak gtirdiigiim o gi.ine§li i
kindi vaktini hig unutamam. Briinnig, 
o tarihte kudretli bir ~ahsiyetti. Bir soz
le, 60 milyon insam ayaga kald1rabilirdi. 
Almanya i§lerini bliylik bir kudret ve 
niifuzla idare ediyordu. Bir dedigi iki 
olmuyordu. Harb sonrasr Almanyasm -
da demokrasinin §ampiyonu olmu§tu. 
Fransay1 ziyaret edip Laval ve Briand'la 
gorli§tligii zaman, biitiin diinya, Alman
ya ile diger devletlerin me§ru bir el
birligi yapacaklanm ve endi§e iginde 
puyan olan Avrupa igin yeni bir de -
vir ac;rlacagmt zannetmi~ti. 

iki sene §eref ve iktidar mevkiini mu
hafaza eden bu adam, bugi.in herkesten 
farks1z her hangi bir kimsedir. Ya§a • 
mak, gah§mak, kendine bir vaziyet ha· 
z1rlamak, yarrm dii§linmek mecburiye
tindedir. 

Alelade muz1r bir insan gibi memle • 
ketinden kovulan, van yogu elinden a· 

Londra 5 (A.A.) - Oniimiizdeki per- lman, hatta ~erefi ve haysiyeti lekedar 
~embe giinii, Negus, minyatiir ha!inde edilmek istenen eski Alman BR.§vekili 

Briinnig, Almanyadan aynldtktan son
bir parlamento demek olan Cambridge ra, her §eyden evvel geginme derdine 

Negus, Cambridge' de nutuk 
soyliyecek 

Universitesi meclisinin riyaset divam dii~mli§tii. Birgok memleketleri dola§h, 
intihabah dolaytsile iiniversitenin misa- birc;ok hiikfunet merkezlerinde te§eb • 
firi olacakhr. Cambridge cemiyetinin biislerde bulundu. Fakat, insan, sab1k 

daimi azas1 olan cNegiis~ bu toplantlda 

franslzca bir nutuk soyliyecek, bunu 

miiteakib de Noel Baker'le Titulesco a-
rasmda kollektif emniyet mevzuu etra
fmda ingilizce bir miinaka§a cereyan 
edecektir. 

V aliler arasmda degi§iklik 

bir BR_§vekil, felsefe doktoru ve ikhsad 
doktoru da olsa, memleketinden uzak
ta i§ aramak zaruretinde kalmca, biitiin 
bu slfatlar biiyi.ik bir k1ymet ifade et -
miyor. 

Ahmed Hll§imin unutulmamast 
laz1m gelen taraf1, dostlannm asla 
unulmad1klan §ahs1 degildir; onun 
ve biiliin Tiirk san'atkarlannm san· 
atlanndan gelen tesirleri devam ettir
mek laZimchr: Hll§imin eseri iisliin-
deki dikkatimiz ya§adikcra onun !air Ankara 5 (Telefonla) - Valiler ara • 
laraftru ya§alml§ oluruz. Ankara 5 (Telefonla) - ikhsad Ve . smda degi§iklikler yapan liste, bugiin -

lskele ve r1hhm iicretleri 

Nihayet, Briinnig, gliniin birinde A· 
merikaya gitmege karar verdi. Orada 
bir i§ bulabilecegini, kendisine bir istik
bal haz1rhyacag:tm iimid ediyordu. Bu 
iimidi tamamen degilse de krsmen ta -
hakkuk etti. New-York kollejinde seri 
halinde konferanslar vermek suretile 
biraz para kazanmaga muvaffak oldu. 
Hatta, Amerika Universitelerinden bi
rinde inhilal edecek ilk kiirsiiniin ken
disine verilecegi vadini de alml§h. 

l§te bizim diinyast darmadagmtk kaletince hamlanan iskele ve nhhm lerde c;tkmak iizeredir. Ogrendigime go
iicretleri tarifesi bugiin tatbik mevkiine re, istanbul Belediye Reis muavini Nuri 

edebiyabm1zm bir tiirlii yapamad1g1 
§ey budur. Oliilerimiz hakkmda da, girdi. Bu tarifede yaz1h resimlerden Rize Valiligine tayin edilmektedir. 

dirilerimiz hakk.mda da dii§iindiikle· ba~ka , mahalli idareler veya bunlarm <;anakkale, Trabzon ve Mara~ VaHlik -
rimizi bildirecek tek bir ne§ir vastta- memurlan tarafmdan miiruriye i§leri lerine Miilkiye miifetti~lerinden bazl -

smdan mahrumuz. Tek bir edebiyat igin higbir namla ba§ka para almam1ya- lannm tayinleri teklif edilmi§tir. 

mecmuam1z yoktur. Gazelle sahifele- cakbr. Portekizde ihtilal ~1kmam1§ 
rinin losa ve dar siitunlannda Ah- Paris postanesinde bir infilak Lizbon 5 (A.A.) - Portekizde bir ih

med Ha§im i~in verilmesi mukadder Paris 5 (A.A.) - Bir kiigiik paket tilal g1ktlgt hakkmda ecnebi memleket
olan acele ve sathi hiikiimlerin hep· postanede damgalamrk~n infilak etmi§ lerde dola§an §ayialar kat'iyetle tekzib 
si verilmi§lir ve buna ilave edilecek ve memurun elleri ve yiizii hafif suret- edilmektedir. 
hi~ bi~y kalmaml§br: Zeytinyagh te yaralanml§tlr. Bir §aka yap1lmak 1s· Lizbon ve biitiin memlekette tam bir 
pathcan dolmas1m pek sevdigine va• tendigi anla§llmt§br. siikunet hiikiim siirmektedir. 
rtnc1ya kadar. Fakat, Oldugu giin· •....•..........•.•.•..................•......•.•.•.•.•. , ...................................•.........................•.•. 
denberi, ne onun, ne de otekilerin 
san' all i~in esasb bir tek eser ne§re
dilmemi§tir. Heniiz Ahmed Ha§imin 
san'atkar tarafm• iyice tan1rruyoruz 
ki onu ytl da bir habrlamayt dii§iine
lim. Y 1lda bir ne kelime! Biz asuda 
hire raz1y1z. Fakat, i§te Fuzuli ba§la, 
astrlardanberi biitiin Tiirk §airleri me· 
zarlanna inmesini bekledikleri boyle 
bir nurdan mahrumdurlar ve edebi
yat tarihimizin oliimden beter karan
hgt i!rinde yabyorlar. 

PEYAMI SAFA 

Almanya ile ltalya arasmda 
ittifak yapilmami§ 

Roma 5 (A.A.) - Salahiyettar mah
filler, Almanya ile !talya arasmda te -

dafiii bir ittifak akdedilecegi hakkmda 

ecnebi memleketlerde ne~redilen haber
leri tekzib etmektedirler. Bu mahfiller, 
Giornale d'italia gazetesinde g1kan Gay
da'nm bir makalesinin ecnebi memle -

ketlerde yanh~ tefsir edilmesi neticesin

de bu haberlerin dola~maga ba§ladrgm1 
ilave etmektedirler. 

Romanya V eliahdinin Var~ova ziyareti 

Rumen Veliahdi Prens Michel Var§ovaya giderek siyasi bir ziyaret yapml§hT. 
Fotografta goriilenler soldan itibaren Mare§al Rydz-Smigly, Reisicumhur Mos
cicki, Prens Michel ve Hariciye Nazm miralay Beck'tir. 

Filhakika, bir miiddet sonra me~hur 
Harvard Universitesinde ag1lan ikhsad 
kiirsiisii profesorliigiine talib oldu ve 
bu vazifeye tayin edildi. 

Briinnig'in bugi.in bu profesorHikten 
ald1g1 maa§ senede 240,000 frank kadar
drr ve iyi bir paradtr. M. Briinnig, eski 
esmini degi§tirmi§, doktor Anderson a
drm kullanmaga ba§lami§hr. 

Doktor Anderson'u, Von Hinden • 
burg'un bu sab1k Ba§vekilini c;ok degi§
mi§ buldum. Goziinde hala eski bic;im
deki gozliigiinii t~ryan sabrk M. Briin
nig, oldukga fakirane giyinmi§ti. Fakat, 
onun bu eskimi§ esvablarr, ba§mdaki 
molon !japkasr, Universitenin zengin ta
lebesinde, bu yeni profesore kar§l bii -
yiik bir sempati uyandtrtni§h. 

Sab1k Ba!jvekil bana: 
- Doktor Anderson, BR_§vekil Briin • 

nig'in lafm1 bile etmek taraftan degil· 
dir, dedi. 

Sordum: 
- Derslerinizde, Alman milletinden, 

harbdenberi Almanyada cereyan eden 
siyasi hadiselerden ve bunlarm diinya • 
daki akislerinden bahsedecek misiniz? 

- Bu husustaki biitiin fikirlerimi, 
gec;en sene verdigim konferanslarda 
soyledim. Bundan boyle, iki sene Ba§ • 
vekilligini yaptl~m memleketimle ar • 
tlk me§gul olmak istemiyorum. Tek -
rar profesorliik meslegine avdet ettlm 
ve bu vazifemi vakarla ifa etmek isti
yorum. Bundan sonra Ba§vekil Briinnig 
degil, profesor doktor M. Anderson'um. 
Siyasi faaliyetimi unuttum.~ 

Cenubi Afrika 
ve Almanya 

Mandater hiikumet 
taahhiidlerini ifa 

etmiyormu~ 
Berlin 5 (A.A.) - Bu sabahki Alman 

gazeteleri, miittefikan, cenubi Afrika 
birligi hiikfunetini ve bu hiikfuneti Al
man garb Afrikasmda Germanizmi tah· 
rib etmekle itham eylemektedir. Gaze
teler, Pretoria hiikumetinin, mandater 
devlet taahhiidlerini ihlal ~tmekte ol -
dugunu bildirmektedir. Zira, hiikumet, 
Almanlarm siyasi faaliyetlerini tahdid 
eden ve cemiyet kurma haklanm k1san 
tedbirlere kar§l cenubi Afrika birligi 
Almanlarm veFdigi istlday1 Milletler 
Cemiyetine havale etmekten imtina et
mektedir. 
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Biiyiik bir ilim adam1 
hak.ktnda hattralar 

• 

( Bu ak$amki program) 
Ey namus ve vicdan sahibi insanlar, I mt? 

ISTANBUL: size anlatacagtm vak' a hakikattir, uydur- «Bur ada» dedigi, kendi evi idi. 
rna bir hikaye degil. Ba§tma bir felaket Program! kabul etmekle beraber §U 

Remzi Kitabevi - istanbul 1937 
Fiat1 50 kuT'U§ Birka~ ay evvel tekaiide sevkedilen Hamburg 

Paul 

12,30 plakla Tiirk musLk.i.si - 12,50 ha.va· 
dis - 13,00 Beyoglu Halkevi gooterlt kolU 
tarafmdan bir temsil - 14,00 son - 18,30 
plakla dans musikisl - 19,30 konferans: or· 
du saylaVl Sel!m Srrn Tarcan tarafmctan 
Ungiliz terbiyesi) - 20,00 Miizeyyen ve ar
kada§larl tarafmdan TUrk musikisl ve 
balk ~arktlan - 20,30 Orner Rtza tarafm -
dan arabca &Oylev - 20,45 Muzaffer ve Ill'· 
kada§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve balk 
~arktlan (Saat ayari) - 21,15 ORKESTRA· 
22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve ertesi gii· 
n\in programt - 22,30 plakla sololar, ope -
ra ve operet par~alan - 23,00 son. 

•• geldi. Ben de sizin gibi namuslu bir kim- ilavele~~e bulundum: 
se oldugum i11in, halimi size anlatara'k - Ogleden sonra gelip seni ahnm ve 

Remzi Kitabevinin ne~retmekte oldu
gu cDiinya Muharrirlerinden Terciime
ler. serisinin iki iit; kitabi olan Thais, im 
moralist ve Stepte'den burada bahset -
mi§ ve bu te~ebbi.isi.inden dolayt tabii 
alkt~lam1~ ve arkasmm gelmesi it;in de 
temiz bastian ve ueuz sablan bu kitab -

Universitesi cerrahi klinigi profesorii 
fihinizi sormak isterim. olomobille bir gezinti yapanz. Kocan 

Miisaade buyurursamz evvela kendimi Poitiers'te, degil mi? 
Sudeck'in hiirmet ve takdire ~yan hayab 

takdim edeyim: 1smim Pierre Allevard- - Evet. 
dtr. Otuz ya§mdaytm. Ne giizel, ne c;ir- - Ne olur ne olmaz, sah sabaht bana 
kin, ne esmer, ne san, ne uzun, ne ktsa bir tezkere yazarsm, ben de saat iki ile 
boylu bir adamtm. Herkes gibi ben de iic; arasmda gelerek seni almm, gideriz. 
lahsilimi yapttm. Fa kat zen gin degilsem ;>imdi dinleyin, bakm, ne oldu: 
de halim iyi oldugu ic;in, bir meslek edin- Kararla~hrdt~mtz lezkere . sah giini.i 
meyi zaid gordiim. Simdi gelirimle gec;in· saat on bir bu~ukta geldi. Ozerindeki 
mekteyim. Yalmz ha§tmaytm, ne anam damgadan, sabah saat dokuzu ktrk ge11e 
var, ne babam, ne kanm ne de ba§ka postaya verildigi anla~thyordu. 1c;inde 
kimsem. sadece §U kelimeler vardt: «Seni sabtr • 

Arttk ba~tma gel en vak' aya gelelim: SIZ!tkla bekliyorum.» 
Bir sene oluyor. Biiyuk bir caddeden Ben de bunun Uzerine saat ikiyi ~eyrek 

gidiyordum. Hava giizeldi. Tesadiif g~e dostumun kaptstru c;aldtm. 
bu ya, yammdan gene ve giizel bir kadm Her vakit kaptyt derhal ac;arlardJ. Fa· 
gec;ti. him yoktu, haydi pe§inden gide- kat bu sefer epey bekledim. 
yim, dedim. Epey yiiriidiikten sonra ni· Bir daha kuvvetli kuvvetli c;aldtm. 
hayet kadm bana giiliimsemege tenezziil 0 zaman kapmm arkasmdan agtr a -
etti. Benimle bir yere gidip bir fincan ~ay yak sesleri geldi. Nihayet siirgii yava§ 
ic;mesini kendisinden rica ettim. Kabul yava~ <;ekildi. 
etti. Bundan sonra evime gelmek i~in hi(f Kapmm kanadt araland1. Kar§tma di~ 
naz yapmadt. kilen uzun boylu ve sakalh bir adam dik 

Kadm bana kim oldugunu, kocasmm dik yiiziime bahyordu. 

Ian karilerimize tavsiye etmi~tik. 
Temennimizin vuku buldugunu seri-

nin oldukc;a ktsa fastlalarla inti~ar eden 
yeni tit; kitabm1 elimize alarak gorduk 
ve sevindik. <;unkii bu suretle bizde de 
bir kari kiitlesinin mevcud oldugu ve 
itimadi kazantldtgl takdirde yaptlan ne~
riyata lakaytd kalmadtgt da tahakkuk 
etmektedir. 

Bunlarm ilki Hiisey·in Cahid Yalt;l -
nm Anatole France'dan terciime ettigi 
cAllahlar Susami§lardh dtr. 

1kincisi, Dostoievski'den terciime bir 
eser olan ve Mustafa Nihadm ismini ta
§tyan cNetoc;ka Nezvanovna:o dtr. 

'Ot;iineiisii de Nasuhi Baydann D'an
nunzio'dan terciime ettigi ve bugiinkii 
yaztya mevzu te§k.U eden •Sigtnth dlr. 

Eserleri lisammtza pek az t;evrilmi§ 
olan D'annunzio hakkmda bu terciime-

ismini, velhastl her§eyi anlatmt~b. itimad Dostumun kocasmm seyahatten don-
k d 

nin ba~mdaki §U satlrlardan, biraz lasa 
ve cesaretine hayret ettim. Bunu en i- mii§ olmasma o hdar az ihtimal veriyor- olmakla beraber, umumi bir fikir edi -
!ine soyleyince, kahkahalarla gUlerek: dum ki yanh§ kapt c;aldtgtml sandtm. nebiliriz. cRomanct D'annunzio'nun 

- Azizim, dedi. Kocamt tammt§ ol- F akat ihtiyar adam kimi aradtgtml Bourget' den, Zola'dan ve Rus romamn· 
saydmtz ne itimad, ne de cesaret keli • sordugu ic;in ben de dostumun ismini ver- dan mi.iteessir oldugu iddia edilebilir. 
mesini agzmtza altrdmtz. Bir bardak su dim. Fakat ba§hca eserlerinin ashnda ince 
ic;mek ic;in nekadar cesaret laztmsa benim Adamcagtz sakin sakin: bir hislilik, gi.izellik hakkmda alimane 
kocamt aldatmak ic;in de o kadar cesare! - Eve!, bur ada otururlar. Y almz bir vukuf, derin bir hiiznii, kendi §air 
laztmdtrl lsterseniz yann kocama, ka • kendileri oldiiler de... sahastnl roman a da te~mil etmek istiyen 
mmm dostu oldugunuzu soyleyin. Sizinle Bunun iizerine kaptyt htzla yiiziime bir temayiil goriiniir. Muhakkak ki 0 

alay eder ve inanmaz. kapadt. I zamamm1zm en biiyiik san'atkarlarm • 
Dostumun kocast bir ticarethanenin hte, namuslu ve vicdanh insanlar, ba- dan biridir.• . 

seyyar miimessili imi§. Bunun i~in hafta· ftma gelen bu kadar! Nasuhi Baydar terciimelerinde oldu
run alh giinii evde bulunmazmt~. $imdi sizden rica ediyorum, bana bir gu kadar kitab intihabmda da mii§kiil • 

Bundan istifade ederek kadmm evine fikir verin, yahud da imHn varsa bana pesenddir. Bu sebebden. i~~ yiiz ;m. ~c; 
de devam ettim ve orada geceleri bile yard1m edin. sahife clan, formalart .. d~llt oldugu 'c;~ 
kalmaga ba~ladtm. Metresimin oldiigii haberi hakikat. Ce- rahatc;a okunan ve butun b~nlara raf 

Buraya kadar fevkalade hic;bir ~ey nazesinin kaldmldtgmt goziimle gordiim. men elli kuru§a satllan blu kttabt tere · 

k d -·r .. , F k · d b E b 1 a· d d I . hk'k diidsi.iz almah ve okuma tytz. yo , egt mt r a at musaa e uyurun. sasen e e tye en e mese ey1 ta 1 

Miinasebetimiz ba,hyah bir sene ka - ettim. 
dar olmuttu. Birbirimize c;ok ah§IDIJhk. Dostum nasJI oldii~ Bunu bilmiyo -
AramJZda a§k yoksa da kuvvetli bir §ef· rum. Burastm ogrenmege ~h~mah mt • 
kat hissi vardt. y1m? Tahkilcat yaphrmah m1, bu garib 

Bir cumartesi gtinii ogleden sonra gene oliime adaletin diklcatini c;ekmeli miyim? 
beraberriik. Oniimiizdeki sah giinii, ta • Y oksa agztmt ac;makla nammt lekeliye· 
m~hgtmtztn senei devriyesi idi. Bu mes'ud bilecegim zavalh kadmt rahat rahat uyu
Ylldi:iniimii giiniinii beraber gec;irmemizi maga buakmah m1ytm? 
dost~a teklif ettim. Ey vicdanh ve namuslu insanlar, be-

- <;ok giizel bir fikit, dedi. Ak§am nim yerimde olsamz ne yapardmtz~ 
yemegtnt gidip bir yerde yeriz, on dan <;eviren: 
sonra da geceyi burada gec;iririz, olmaz F. V ARAL 

Y eni Tiirk devletinde 
yeni Tiirk ordusu 

[Ba1makaleden devam) 

tirdilc. Buradaki ince mra balumz: 
Orduyu millet yarattl, milleti ordu 
tutlu, ve yeni rejim yekdijerini ik· 
mal eden bu iki kuvvetin mahaulii ol· 
du. 

Millt hayahmtztn dasitam olan bu mu
azzam hadiseler i~inde biiyi.ik asker Ma
re§a] F evzi <;akmagtn galiba cephe ku
mandam lsmet lnoniiniine hikmet dolu 
§oyle bir arkadat nasihatini hattrltyoruz. 
Kazanchiimtz her zafer bize bir ordu 
verir. Sakaryadan rnuzafferen donen 
'Ba§kumandan Atatiirk ise cepheye aid 
inttbalarmm en canliSint hentiz tozu 
durnant iistUnde bir fikir olarak ~oyle an
lahyordu: 

- Millet biiyiik bir millettir, ona 
la)'lk kumandan olabihnek crok zor 
bir marifettir! 

Dort sene 
kad1n 

uyuyan 
uyandt 

1zmir (Husust) - Haber aldtgtrnlza 
gore, Asansorde oturan (M.) nammda 
bir kadm, dort sene siiren l>ir uyku has
taltgmdan sonra iyile~mi§, tabii halini 
iktisab etml~tir. 

Kadm dort sene evvel, uykuya dalrnt§ 
ve kalkmann~tir. Memur olan zevci ve 
aile efradt telii~ etmi~ler, doktorlara 
ba~vurmu§lardtr. Nihayet kadmm uyku 
hastaltgma tutuldugu anla§1lm1~ ve ag
zmdan, kmk blr di§inin verdigi arahk
tan si.it, limonata verilmege ba~lanmt~
br. Zevci, her gun ogle vaktinde gelir, 
zevcesine muntazaman gtdastm verir -
m~. Be§, alt1 ay sonra kadm uyanmt~, 
yar1 dalgm vaziyette biraz uyamkhk 
gostermi§tir. Fakat bu da ~ok siirmemi§, 
kadm gene uyumu , gene ayni gtda ve
rim tarzmm tatl>ikma devam edilmi~
tir. Bu uyam~ ve uyku fasdalar vere 
vere son zamanlara kadar devam etmi§, 
nihayet kadmcagtz iyile§mi~tir. 

••• 
,Simal Kutbuna giden Sovyet 

ilimlerinin vaziyeti 

Feci bir kaza 
1zmit (Hususi) - Derbend istasyo -

nunda oliimle neticelenen feci bir kaza 
olmu§tur. izmitin girin Sulhiye koyi.in

den Yusuf oglu Mehmed Cevdet ismin
de gene bir adam paras1 olmad1~mdan 
Bilec!kten !zmite gelmek ~in yUk tre-

nine gizli olarak binmi~ ve Derbende 
gelince memurlara goriinmemek ic;in 
inmek ·isterken muvazenesini kaybede

rek tekerleklerin altma dii~erek par • 

c:alanmi§tlr. 

CaOnlar, Konferanslar, kongreler 
Kad1koy Halkevinde bando 

ye.p1lacak 
Kadtkoy Halkevlnden: 
Evimizde bir Halk bandosu te~kil edile

eektir. Bu heyete dah!l oltnak ve derslere 
devam etmek l.stlyenlerin 3Crait ve progra.
mt oltrenmek iizere hergiin saat 14 ten 18 e 
kadar !dare memurluguna miiracaatlerl. 

( YENI ESERLER ) 
Endiiatri 

izmirde ~tkan bu g\izel derginin 2.2 nc1 
y11mm mayLS niishast ~1km1.4t1r. 

Biitiin TUrk endti.striye11erl, ~~ ve tek
nlsyenlerl alAkadar eden fennt yaztla.rla 
dolu ve II$ kanun.unun gerek if verenler ve 
gerek l~?~iler l<;in birer hulasa.smt havi bu· 
lunan bu teknik eseri ehemmiyetle tavsl,ye 
ederlz. 

Benellltl 1!10 kurl1.4tur. 

----PARiS-• 
Sergisinde 14 Farnsn. Milli Bavram 

,enliklerini voreeelc grupun 
pa•aportlart yapthvor. 

Hareket 1 temmuz 
Evrakmm hazitlaytp B•voA-lunda 

NATTA Acentahg1na 
he men miira eaat ediniz. 

Gldh;te : Belgrad, MilAno 
Dcsnu,te: Deniz ve kara yolu 
Uzerlnde muhtellf gezmeler 

30 temmuzda hareket edecek lklncl bliyUk 
rupun nl&If yerlerl sahlm1~hr. Acele edfnlz 

Telefon: 44914 

ttniversitemizin degerli iistadlann -
dan profesor Akif $akir $akarm hoeast 
Hamburglu profesor Sudeek'in 70 inci 
yildiini.imii miinasebetile bir tlbbi mee
muada t;tkan yaztsim, Ti.irk halkmm a
sil bir vasfl olan ~iikran hissini parlak 
bir surette ifade eylemesi hasebile, ga
zetemizde aynen ne§rediyoruz. Doktor 
Akif ~akarm frans1zca yaztst da La Re
publiquete inti§ar etmi~tJr: 

Hamburg ttniversitesinin, istirahat 
ya§ma geldiginden tekaiid edilen eer -
rahi klinigi profesorii Sudeck 70 ya§ma 
girmi§ bulunuyor. 

Harb1 Umumi ba~langrcmda Filistinde 
bir miiddet refakatinde r;ah~mak ftrsa
tma nail oldugum muhterem Profesiir 
Miihlens'in k1ymetli delaletile miistakil 
bir §ehir clan Hamburgdaki Sena ttni -
versitesinde ~ah~mak uzere beni davet 
etmi~ti. ilmi ne~riyabm gtyaben taki1: 
ettigim bi.iyiik eerrahi iistadt Sudeck'e 
c;ok ktymetli dostum Miihlens tarahn -
dan takdim edilmi§tim. Mii§arunileyh 
profesor Sudeck lit; diirt haftahk bir tec
riibeden sonra 45 yataklt bi.iyiik bir pa
viyonun miistakil §efligini uhdeme tev
di buyurmak suretile Alman asistanla -
rmm salahiyetile t;ah~mak frrsatnn bah
~etmi§ bulunuyordu. 

Derin ilmi ve kalemle tavsifi kabil ol
mtyan emsalsiz mezayayt. f,jahsmda ce· 
metmi~ clan bu bi.iyi.ik iistadm yanmda 
yalmz fenni cerrahiye aid bilgileri ve 
teknikleri tevsi etmek degil, bir mem -
leketin miistakbel miitehasstslan ve 
profesorleri olacak olan gene asistan ve 
do~entlerin nastl yeti§tirildiklerini, on
larm formationu it;in §efin ne biiyiik bir 
itina ile c;ah§tigtm, istidad ve kabiliyet
lerine gore tasnif ve tavzif eyledigi bu 
gencleri nas1l te~vik ve te§~i eyledigini, 
§efin dendriteleri mesabesindeki bu 
gene elemanlarla ahenktar bir tarzda 
~ah§arak ilme nasll yardtm edildigini ve 
bu suretle b!r §Ubenin ve her §Ubede de 
boyle r;ah§arak yeti§IDi§ milli eleman -
larile bir memleketin nas1l yiikseldigi
ni giirdi.im ve ogrendim. Her yevmi ve
ladetini ve ytlba~ml tebrik eyledigim 
bu biiyiik iistadm ilmi fazlile mepsuten 
miitenasib bir nezaketle verdigi eevab
lanm ne biiyiik zevkle okumaktay1m. 
Sonuncu mektubunda arhk istirahat ya
§tna gelmesi hesabile asayt daha gene ve 
faal elemanlara btrakmak iizere bulun
dugunu yaztyordu. 

Sudeck, yeti§tirdigi gene ve faal ele -
manlarla iftihar eden biiyiik bir insan
dtr. :;limdi a§ag1da ancak bir ktsmml sa
yabilecegim ilmi ara~hrmalan ve ne§ • 
riyatile ttb binasma miihim ta§lar kay· 
maga ve bu binanm ic;inde esash retu~
lar yapmaga muvaffak alan yiiksek bil
gili profesiir ayni zamanda miistesna ka· 
litelere malik insam kamildir. 

Kendinden ilmi direktifleri alan asl.s· 
tanlan bu degerli §efi severek sayarlar· 
dt, korkarak degil. Yiiksek bilgisine in
zimam eden nezaketi, zerafeti, bilhassa 
samimiyeti miistesna hilkatinin en ba· 
riz evsafmdandtr. Ben de dahil oldugum 
halde maiyetinde c;alt§anlarla yaptlgt 
samimi munaka§alarda ir§adah hepi • 
mizde derin minnetler uyandtrmt§tlr. 

1885 te Tiibingen ttniversitesine gire
rek 1890 da Wi.irzburg'dan doktor un -

vanile mezun bulunan Sudeck asistan
hk zamamnt Rindfleisch gibi bir pato
log ve Kilmmel gibi bilyi.ik bir clinicien 
yanlarmda g~irmi§tir. Bilahare Ham -
burgdaki Saint Greorg ve daha sonra 

Professor Titresile Almanyanm en mo
dern ve muntazam hastanelerinden biri 
olan Barmbeck'in cerrahi klinigi §efligi
ne tayin edilmi§tir. 0 zaman Hamburg
da iiniversite yoktu. 1919 danberi iini -
versite kliniklerine tahsis edilen Epp
fendorf hastanesindeki hoeast Kiim -
mell'in tekaiidliigii iizerine 1923 te 1.tni
versite cerrahi klinigi direktorliigiine 
tayin olunmu§tur. 1899 danberi Atrophie 
aigue de Sudeck diye kendi nammt ta
~tyan kemik tegayyiiratmm fizyopata -
logik izahahm gene kendisi vermi§tir. 
Kahn barsak kanserinde §iryana kona
cak rtbat mahalli gene bu iistadm adtm 
ta$11'. Anastesi meselelerinde derin tee-

hte bu hengamelerden dogup gelen 
Tiirk ordusu sulh devrimizin biiti.in itina
larile daima ileri giderek bugi.in modern 
ordularm en kuvvetlileri derecesine yi.ik
selmi~ bulunuyor: Karada, denizde ve 
havada. Y e bu ordu mille tin en biiyiik 
iftihar ve iatinad sermayesi olarak gec;en 
giinlerin mepsuten miltenasib bir mikya• 
sile alabildigine tekemmiil ediyor. Y eni 
Turk rejimi kendi sulhunu korumaktaki 
iktidanna zamimeten biiti.in diinyada her
gun artan bir hiirmet ve muhabbetle kar
§tla§tyor a bunun mlanndatt biri i§te boy· 
le sulha hizmet edecek bir kuvvet temsil 
etmesindedir. 

Moskova 5 (A.A.) - Profesiir ~mit· 
den alman haberlere gore, ~imal Kutbu 
istasyonu mmtakasmdaki buzlar, bir -
birlerinden az ~ok aynlmtya ba§lamt§ • 
hr. Sovyet istasyonunun bulundu~u iki 
kilometre kut~un~aki buz par~as1 etra-1 
fmda !lOk gent§ btr taktm delikler pey
da olmu§tUr. Bu delikler vasttasile hid
rolojik tetkikat yapllmaktadtr. Buz par
<;asl ~imdilik hi~bir tehlikeye maruz de
gildir. Esasen buzlann Groenland'a dog
ru seyri hafiflemi~tir. 4 haziran tarihin
de Sovyet kutub istasyonu, 38 derece 
57 dakika tuli.i §imalide ve 30 derece ar· 
z1 garbide bulunmakta idi. Gokyiizi.i tn
mamile kapahdtr. Hava, u~u~lara mli -
said degildir. Hararet, stflrdan a§agt 3 
dereeededir. 

TATILDEN ISTiFADE EDiNiZ; 
Orduya ihtiyac var m1, milletler silahh 

m1 olmalt sualleri athk diinyada bir ara· 
hk yamp sonen ktymetlerini kaybetmi§
lerdir. Bu sozler ileri siiriildiigii zaman 
biz zaten silahb biiytik milletlerin ba§ka· 
larmt silahstz btrakmak istedilderi gibi 
bir endi eye dii~mii§tiik. ~imdi en kuv 
vetli milletler yeniden yeniye ailahlam· 
yorlar, Demek ki sulhu tutrnalc i~in be· 
hemehal kuvvetli olmak liizumunu takdir 
huausunda dahi Tiirk gorii§ii en dogru 
idi. 

Ordu aksammm diin Ba§bug ve Ba~· 
kumandammtz Atatiirk oniindeki kuv
vetli ve manah vaziyetlerini gordiigiimiiz 
zaman bu hakikate bir daha iman ettik. 
Kimseye tecaviiz el!Pek niyelitniz olma· 
dtgt ac;tkttr. Kimsenin bize tecavii&Une 

Amerikamn siyasetinde 
degi§iklik yok 

Va§ington 5 (A.A.) - Reisicumhur 
Roosevelt, gazetecilerin toplantlsmda 
yapbgt beyanatta Amerikamn s!yasetin
de hic;bir de~i§iklik derpi§ edilmedigini 
soylemi§tir. 

imkan b1rakmtyan azim ve irademitse or
du ~eklile i~te meydandadtr. Biz bu 
azimle ve bu kuvvetle sulh seven diinya 
milletlerinin yamba~mdaytz! 

YUNUS NADI 

E C N E B i lisanlarda zaylfsan1z 

BERLiTZ Mektebine 
Kay1t olunuz. Her lisanda hususi ve umumi dersler. 

Tecri.ibe dersi meccanendir. 
ANKARA : Saylavlar caddesi, ISTANBUL: 373, Istiklal caddesi 

• D i K K A T : T epeba~n • Dairede Y A Z i «; i N 
Pazartesinden itibaren HER GON ogleden sonra 14.30 a kadar 

serin ve 

• 
I NOVOTN 

giizel b•ah~esinde me~hur orkestras1 en se~kin 
lan ~alacakhr. oglen i~in teuzilatb tiatlar. 

par~a-

•·---- Tabldot a 4 kap yemek 75 kuru~ ____ .. 

rtibe ve bilgi sahibi olan Sudeek'in Av
rupada ilk defa Lachgas narkozu hak -
kmdaki tetkikatmt ve kendi adm1 ta§t
yan eihazlan di.inyaea tanmmi§br. Yal
mz Almanyanm diger i.iniversitelerin -
den degi.l, Avrupanm muhtelif memle -
ketlerinden kendi usullerini ve aletle
rini gormek iizere klinige akm akm 
doktorlar gelir. 

1nce mekanizmasrm bizzat izah eyle
digi etherrausch anestezisi gene bu iis
tada aiddir. Sudeck'in trepanation 
Fraise'ini tammtyan cerrah yoktur. Et
her narkozu ic;in kullamlan Sudeek mas
kesi bizim kiit;iik klinigimiz de bile 
mevcuddur. 

Pseudarthrose'lar hakklndaki ilmi 
ne§riyati, return prolapsusunda Sudeck 
usulile ameliyat, rektumun ihracmda 
V §eklindeki Sudeck ijakkt, atlas ftkra -

ViYANA: 
18,35 kan§tk yaym - 21,05 BUYUK KON· 

SER - 22,55 askeri bando, !.stlrahat esna -
smda muhtell! haberler. 

BERLiN: 
17,05 iKiNDi MUSi:KiSI • 19,05 KON • 

SER - 20,35 gramofon - 20,45 spor - 21,05 
piyes - 22,20 ORKESTRA KONSERI-23,05 
hava, haberler, spor - 23,35 DANS HAVA
LARI. 

PE;>TE: 
18,05 §AN KONSERi • 18,50 kart§lk ya. .. 

ym - 19,30 Qingene orkestrast - 20 hikaye-
20,30 PIYANO KONSERi - 21,05 spor -
21,20 komedi - 22,50 haberler, spor • 23,10 
ASKER! BANDO - 24,20 QiNGENE OR -
KESTRASI - 1,10 son haberler. 

smm ~1kmasma aid trava)'l r;ok inee BUKRE§: 
mesai ve tetkikat mahsuliidiir. 1frazat1 18,15 ORKESTRA KONSERI _ 20,05 ulu-
dahiliye guddeleri, hele thyroide cerra- · sal yaym - 20,25 KORO KONSERi - 22,0& 
hisine aid derin tetkikat ve ne~riyah bu piyes - 2.2,10 AK§AM KONSER.t - 22,35 

spor, haberler ve salre - 23 ORKESTRA 
mebhasm chef d'oeuvre'lerini te~kil ey- VE §AN KONSERI. 
lemektedir. Bu biiyi.ik Basedow cerrahi· BELGRAD: 
nin strumectomie ameliyatlm seyret - 18.05 KONSER - 18,35 ORKESTRA KON-

SERi - 19,35 balk §arktlan, gramofon, ulu-
mek ne btiyiik zevktir, tarif edemem. sal yaym _ 20,55 RUS §ARKILARI VE ME-

Cerrahinin hemen her bahsinde in - LOD:iLERi - 22,05 haberler - 22,25 KON -
ceden inceye tetkikatl clan bu iistadm SER - 23,05 ulusal yaym - 23,25 MUS:tKi: 
travaylarmm hangisinden bahsedeyim. VE DANS HAVALARI. 
Boyle bir makalede biraz etraflt bah - LONDRA: 
setmege degil, bunlan saytmya bile im- 18,05 ORO KONSERi - 18,40 HAFiF MU-

s±Id - 19,20 ORKESTRA KONSERI-20,20 
kan yoktur. Yalmz etraf kemiklerinin ASKER! BANDO • 21 kart~tk yaym _ 22,10 
dystrophie'sine aid tetkikatm safaha - SENFONiK KONSER _ 23,05 krsa hika _ 
tmdan bir nebze bahsetmek it;in iki for- yeler - 23,35 son. 
maltk bro~iire ihtiyac vard1r. Thy - PARis [P.T.T.J: 
roide'in bahis tiimorlerinde guddenin 
tam ihraeile therapeutique'de substi -
tion'u miiteaddid hastalar iizerinde ilk 
defa muvaffakiyetle tatbik eden Su -
deck'tir. Talebelere vermi§ oldugu ve -
ciz ve c;ok giiezl haztrlanmt§ klinik ders
leri do~ent ve profesor unvamm ta§t -

yan biiti.in asistanlan ic;inde son derece 
mucibi istifade -idi. Hamburgu ziyarete 
gelen ve ic;lerinde tanmmt§ miihim si -
manlarm da bulundugu yiizlerce Arne -
rikah doktorlara Basedaw'un cerrahi 
tedavisi ve etraf dystrophie'si hakkm -
da tamamile kendi mesaisini gosteren o-
rijinal projectionlarla verdigi konfe -
ranslanm dinledikten sonra bu mute -
vazt, alayi§ten ho~lanmtyan iistadm ni
hayetsiz bilgi!finin derinligine ~ahid ol
dum. Asistanlarmt te§vik ve te§t;iden 
biiyiik bir zevk duyard1. 

Bana aid bir vak'ayt burada anlatma
dan ge~miyecegim: Giilhanenin degerli 
dahiliye tistadt Profesor Abdiilkadir 
Eppendorf hastanesini gezmege gelmi§
ti. 0 giin her tiirlii ameliyatl yapm1ya 

mezun nobet~i ba§asistan stfatile ismim 
operations - haus'da yaz1h bulunuyordu. 
Bunu giiriince sevinen stmf arkada~tm 
Abdiilkadiri hocam profesor Sudeck'e 
takdim ettim. Ben sitayi§kar ci.imlelerle 
arkada~rm1 Sudeck'e tamhrken bu go -
rii~meyi, muhterem iistad, hakktmda 
iltifath ei.imlelerle benim mide resee -
tion'larmdaki muvaffakiyetli ameliya -
trmdan Profes5r Abdiilkadire bahs i<;in 

vesile ittihaz etti. 

18,35 plyes - 19,35 haberler - 20,05 !i!AN 
KONSERi - 20,20 gramofon - 20,28 kart -
§Lk yaym - 23,50 gramofon, hava. - 24,10 
dans musiklsl. 

ROMA: 
18,05 HALK MUSiKisi, spor, ha.va - 20,55 

kiic;iik ra.dyo sahneleri - 21,10 konu~ma ve 
salre - 22,05 OPERA YAYINI, en sonra: 
DANS MUSiKisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtellf semtlerlnde 

nobe~l clan eczaneler ~unlardrr: 
istanbul clhetlndekller: 
Emlnoniinde <Mehmed Kaztml , Beyaztd· 

da CBelk!s), Kti<;iikpazarda (H. Hulusl), 
Eyiibsultanda (Mustafa Arlf), !;lehremlnln
de (Hamdl), Ka.ragiimriikte (Fuadl, Sa· 
matyada (Rtdvan), !;!ehzadeba~mda (A~ 
sat>. Aksarayda (Etem Pertev), Fenerde 
(Hiisameddln), Alemdarda (E~ef Ne§'et), 
Baktrkoyde (Merkez). 
Beyo~lundakiler: 

Galatasarayda (Kanzuk), Altmmdalre -
de (Giine§), Galatada To~ularda (Sport
dis), Taksimde (Nlzameddln), Tarlaba!lm· 
da (Nihad), §l§lide (Halk), Kastmpaljada 
(Mi.ieyyed), Haskoyde (Neslm A.seo), Be
~ikta§ta (Siileyman Receb), Sanyerde (Nu
rll . 

ti'skiidar, Kadtkoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (imrahor), Kadtkoyiinde, Mo

dada (Modal, Biiyi1kadada (§!nasi Rrza), 
Heybellde (Halk). 

Haydar Rifabn 
eaerlerinden 

Karagiimlekliler ihtilali 100 Kr. 
Etriisk V azosu 20 • 
Ilit;in Oliimii 50 a 

Efendi lle U~ak 40 a 
Bilgisi ve mezayasile muhitinele ya - Vikontun Oliimil 30 a 

rathgt ilmi ve samimi atmosphhere'i tklimler 100 • 
unutm1ya imkan yoktur. Profesor Su • tlk A§k 100 • 
deck'in klinik hayatmdaki ince niifuzu Ki.i~iik Hikayeler 100 • 
nazar1, gozden kac;al>ilecek ehemmiyet- Mevud Toprak 125 , 
siz gibi goriinen bir arazdan biiyiik rna- Stalin 150 • 
nalar ~rkarmas1, bir meseleyi viizuh ve Lenin Mezhebi 75 , 
ilmi delaille tenkid etmesi, te§histeki Felsefe 35 • , 
mehareti, biyolojik mesailde derin l>il • ~ Tarih Felsefesi 125 a 

1

1 

gisi klinik hayatmda, ktymetli dersle - ~~Ai!n~a~rs;;,;i~zm~!!!:E~~~~~~!IIi6iliOIJillli•il!!!'!cl; 
rinde ve ne§riyatmda daima gaze t;ar - , . .., --- -
par. tsmini memleketin smutan hari • Mi.irebbiye aran1yor 
cinde hi.irmetle yadettirmege vesile O· 

lan ilmi tetkikattan biran farig olmtyan 
profesor Sudeck son derece yiiksek in • 
sani meziyetlerile de astl talebeleri ad
dedilmek iktiza eden asistanlarma nii -
munei imtisal olurdu. Biiyiik itina He 
formationlanm temin ettigi asistanlart
na son derece itimad eder. 

Midesindeki i.ilserden ~ikayeti artttgr 
zaman ameliyahm, (resection) Alman -
yanm ~ok tanmmt~ profesiirlerinin yap
mak istemelerine ragmen, bu hakild iic;
tad asistanlarmdan birine yaptlrmt§tl. 
Bir ttniversite balosunda beni sofrast -
na c;agrrmi§ ve bunu anlatmt§ti: Azizim 
$akir, mideme en giizel ameliyatJ ya -
pacak operatoriin asistanlartm olduguna 
eminim, demi~ti. i§te midesini teslim e
decek derecei tekemmiilde asistan ye · 
ti~tiren bir hocad1r ki, memleketin ken
disine tevdi eyledigi ttniversitedeki va
zifeyi ve yurduna kiiltiirel borcunu ifa 
etmi§ saythr. 
Birka~ aydanberi 70 ya§tna giren de

rin bilgili ve faziletli iistadtmtz profesor 
Sudeck'e uzak bir ufuktan derin ve son
suz saygtlartmtzt sunar ve miiteaddid 
defalar istifadeli, tatl1 sohbetine nail ol
dugumuz Alster kenarmdaki giizel vil
lasmda mes'ud ve asude hayat g~irme
sini dileriz. 

ProF. Akil $akir $akar 

On ve yedi ya§larmda iki t;ocuga ingi· 
lizce 1igretecek, bakacak ve onlarla ge
zip dola§abilecek iyi referansll bir mti· 
rebbiyeye ihtiyac vardtr. Mektubla veya 
~ifahen Cumhuriyet gazetesi idaresine 
miiracaat olunur. 

Dans dersleri 
Hususi ve mlinferiden (asri dans 

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

Oskiidar Hale sinemasi 
KARIS! VE DAKTiLOSU 

Narhkapt ~afak Sinemasa 
Bugi.in 14,30 da 

San'atkar Na§id ve arkada§lan 
Bu ak~am 21,15 te 

TARZAN GELiYOR 
Tlirkc;e sozlii 

KALiENTE T~ 
N A E ve iliveten 
-: hergiin 2,30 da 

N ~ ilahlar Egleniyor 
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Serbest cerrahi devleti 
Yunanistanin Kira 

Panaiya adas1nda 
kurulmak •• uzere 

Dr. Esser'in 
hiikilmeti 

kuracag1 devlete, Yunan 
tam istiklal verecek 

Bir mi.iddetten • 
beri, doktor Esser 
isminde bir Alman 
hekimi, ortaya, <<ser
best cerraht devleti» 
te§kiline dair bir fi
kir atmi§ ve bu fikir 
etrafmda biiyiik bir 
faaliyetle c;ah~maga 
ba§lami§b. Bugtin 
bu fikir tahakkuk et
llli§, «serbest cerra· 
hi devleti» te§ekki.il 
etmi§tir. 

Be§eriyetin en de
gerli eserlerinden bi
ri olan «KIZllhac;» 
te§kilatmm Henri 

Adaya. ve tek bina olarak bulunan manasttra bir bakt§ 

Dunaut tarafmdan vi.icude getirildigi ta· 
ri!lten bugi.ine kadar, hastalar ve aliller 
i~in, «serbest cerrahi devleti» ayarmda 
bir yardtm ve himaye eseri yarablma • 
llll§tl. 

Doktor Esser, hangi milletten olursa 
olsun, kaza ve hastahk neticesinde alii 
kalan her hastanm, ameliyat ve tedavi 
edilebilecegi beynelmilel serbest bir cer· 
rahi merkezi vi.icude getirmegi, Umumi 
Harbin en ate§li devrinde, merkezi Av
rupa hastanelerinde cerrahhk ettigi ma
da dii§i.inmi.i§tii. Avrupanm en namdar 

hekimlerinin takdirlerini kazanan doktor 
Esser, cerrahinin noksan kalml§ bir 
bran§I olan «plastik cerrahi» ic;in bir mer· 
kez tesisini, orada bu bran§m esash suret
tc tetkik edilerek tekemmtile dogru gotii· 

riilmesini, malullerin bu merkez.de bir a
raya toplamp tedavi gormelerini, biitiin 
kuvvetile tahakkukuna c;ah§maga karar 
Verdigi bir emel edinmi§ti. 

Doktor Esser'in te~ebbtisile ve onun 
riyaseti altmda te§ekkiil eden «plastik 
cerrahi enstittisti» bu vadide ahlmi§ ilk 
ad1md1r. 

Fakat bu kadan kifi degildi. Doktor 
Esser, bu fikir mi.iessesesile iktifa etmek 
istemiyor, bir cerrahi devleti, bir malul
ler cumhuriyeti kurmak tasavvurunu bes· 
liyordu. Bu emeli de bugi.in tahakkuk et
tni§tir. 

Doktor Esser, Avrupamn en biiyiik 
cerrahi miitehasSISlannm yard1mm1 te • 
min, binalarm in§aah ic;in laz1m olan pa
rayi tedarik etmi§, italyadan Yunanista
na, Amsterdamdan Berline kadar biitiin 
Avrupay1 dola§ml§, Mussolini ile, Yunan 
Kralile, petrol kodamanlanndan me§hur 
Deterding 'le gorii§mii§tiir. 

Doktor Esser, projesirun biitiin Av • 
rupada miisaid kar§llandigml goriince, 
tesis edecegi yurdun yerini tesbit i§ile 
l'lle§gu[ olmaga ba§laml§ ve ikliminin 

gi.izelligi dolay1sile Yunan adalanm ter
cih etmi§tir. Bunun iizerine, doktor, Yu· 
nan hiikumel'ile temasa gelmi§, projelerini 
anlatm1~, hb cemiyetinde verdigi kon • 

feranslarla biiyiik Yunan profesorlerinin 
lniizaheretini temin ettikten sonra, bizzat 
Yunan Krah tarafmdan emrine verilen 
bir torpitoya binerek Ege denizinde mii
said bir ada aramaga c;lkmi§tlr. 

Doktora refakat eden ve Yunan ada· 
lan hakkmda ihhsas1 derecesinde malu • 

mat sahibi olan milli banka direktorle • 
rinden M. Delendas, doktor Esser'e 
Kira Panaiya adasml tavsiye etmi~ti. 
Niki torpitosu, Yunan adalar1 arasmda 
bir miiddet dola§tiktan sonra, Kira Pa -
naiya adasma yana§ml§ ve heyet bu ada
ya c;Ikmi§hr. Buras!, doktor Esser'in ta· 

savvur ettigi adamn ta kendisi idi. 28 
kilometre murabba1 mesahai sathiyesi 
olan adada bir manashrdan ve l:m rna -
nastmn tic; rahibile bunlann zevcelerin • 
den ve c;ocuklanndan bu§ka insan yoktu. 

Doktor Esser adadan aynlmak iizere 

torpitoya bindigi zaman karanm vermi§, 
adayi intihab etmi~ti. Kira Panaiya adas1 
Atinaya on iki saat, Selanige 75 mil, 
Colosa 65 mil mesafededir. 

Doktor Esser, adada te§kil edecegi 
«plastik cerrahi enstittisii» ic;in, K1Z1lhac; 
te§kilatmm sahib oldugu imtiyazlan c;ok 
geride b1rakan bir takim hukuk istemek • 
tedir. Y unanistanm en me§hur hukuk§i • 
naslan, adaya verilecek istiklalin esasm1 
te§kil etmek iizere bir proje haZirlaml§ • 
lard1r. 

Doktor, adamn, mali i~lerde, pasta ve 
telgraf i§lerinde, pasaport i,lerinde ve bu
na benzer daha baz1 hususatta matlub is
tiklale sahib olmasm1 istiyor ki, bu, Ki· 
zdhac; te~kilatmm manevl serbestisine, 
hakikl bir devlet muhtariyetinin inzimam1 
demektir. 

Doktor Esser, bugiinlerde M. Metak
sas tarafmdan kabul edilecek, ve biitiin 
diinya malullerinin Ishrabml azaltmaga, 
onlan yanm insan olmaktan kurtarmak 
gibi ulvi bir fikrin tahakkuk sahasma c;l· 

kanlmasma matuf plastik cerrahi devle
tinin muhtariyetini tasdik i§i gorii§i.ile • 
cektir. 

T omruk suyu a~almamt§ 
Gec;enlerde <;amhcada Tomruk suyu

nun ac;Ild1gma dair yazdig1m1z bir ha
vadis ~zerine mezkur suyun sahibesi 
Sabriye Seyhandan bir mektub aldtk. 
Bu mektubda a11Ilan suyun Tomruk ol
mayip, bir kilometre uzakhkta ba~ka bir 
su oldugu bildirilmektedir. 

-···~ Balkan otomobil yari§I 
Atina 5 (Hususi) -Balkan Ralley ya· 

n§ma i§tirak edecek biitUn yabanc1 o
tomobilciler bugiin buradan hareket et
tiler. 

• 
lktlsadi 11are~~etler 

Tahvilatlardan elde 
edilen karlar 

Memleketimizde para koyacak, tasar
ruf yapacak ve para kazanacak i:iyle i§ 
sahaln vard1r ki, biz onlan gi:irmiiyor, 
bu c;ok giizel i§ sahalanm maalesef ya
banct ellere b1rakm1§ bulunuyoruz. 

Yabanctlar bu i§ sahalanndan her se
ne m1lyonlarca lira para kazanmakta • 
d1rlar. Bu c;ok karl! i§ shalanndan birisi 
de devlet tahvilatlarile yapllan i§lerdir. 
BakmlZ, bizim tahvilatlanmlZln senelik 
gelirleri nedir? 334 yani 1918 Dahili !s
tikrazm geliri yiizde 5,05; 1933 ikrami -
yeli Ergani istikrazmm geliri yUzde 5; 
1934 S1vas - Erzurum Demiryolu tah • 
vilatlarmm geliri yiizde 7,5; 1932 haz•ne 
tahvilatlarmm geliri yiizde 10; tlni 
TUrk namt verilen biitiin harici TUrk 
borclarmm faizi yiizde 7,5 oldugu halde 
bunlarm gelid c;ok daha btiyiiktiir; c;iin
ki.i bunlar miitemadiyen borsalarda inip 
yiikselmekte, yani oynamaktad1r. Bu 
yiizden ya banc1lar bizim borsalanmlZda 
bizim tahvilatlanmtzla deh§etli paralar 
kazanmaktad1rlar. Anadolu Demiryolu 
tahvilatlarmm geliri yiizde 8; Anadolu 
Demiryolu miimessili senedatmm sene
lik geliri yiizde 10,5; istanbul R1ht1m, 
Dok ve Antrepo tahvilatlarmm senPlik 
geliri yiizde 8,5 tur. Bu senelik gelirler 
daimi ve muntazam gelirlerdir. Bu tah
vilatlar borsada miitemadiyen oynadik
lan ic;in bu suretle elde edilen kar ca
badir. 

Bundan nekadar iyi istifade edilmesi 
bilinirse, bu kar o kadar fazla olur. Bu 
yaziYJ yazmaktam gayem, son zaman
larda bu tahvilatlarla ve bahusus Uni
Tiirk nam1 verilen harici TUrk borcla • 
rile borsada yap1lan c;ok giizel i§ler ve 
bun dan maalesef ya banc1larm elde et
tigi miitemadi ve iyi karlard1r. 

Onlar bu tahvilatlarm fiatlar1 dii§se 
de kazamr, yiikselse de kazamrlar. Bi· 
zim birc;ok para sahibi adamlanm1z pa
ralanm nereye koyacaklanm bilmedik
leri §U zamanlarda az sermayeli yaban
cilar bu tahvilatlardan ve ufak tefek 
borsa oyunl<).rmdan fevkalade iyi gec;in
mekte ve i.istelik iyi sermayeler de yap
maktadlrlar. 

M. Tezel 

Kocatepe geliyor 
tngiliz Krall Majeste Altmc1 Jorj'un 

tetevviic; merasimi dolay1sile Londrada 
yaptlan §enliklere i§tirak etmek iizere 
gitmi§ olan Kocatepe torpitomuz dun 
Mataban burnundan gegmi§tir. Yarm -
dan sonra §ehrimize gelecektir. 

Zahire Borsasmda diinkii 
vaziyet 

Diin istanbula memleketin muhtelif 
yerlerinden 737 ton bugday, 45 ton c;av· 
dar, 15 ton arpa, 37 ton tiftik, 26 ton be
yaz peynir, 8 ton ka§er, 72 ton un, 31,5 
ton pamuk, 5 ton yapa~ ve 12,5 ton da 
fasulya gelmi~tir. 

DUn istanbul borsasmda §U fiatlarla 
mal sahlmi§hr: 

Yumu§ak bugday kilosu 6,10 kuru§tan 
6,32,5 kuru§a kadar, sert bugday 6,12,5 
kuru§, arpa 4,01 kuru§, c;avdar 4,15 ku
ru§, keten tohumu 10,30 kuru§, deri tif
tik 102,20 kuru§. 

Dun yabanc1 borsalarda §U fiatlarda 
alivre sah§lar olmu§tur: 

Bugday kilosu 5,18 kuru§tan 6,16 ku· 
ru§a kadar, arpa 4,92 kuru§, mlSlr 3,77 
kuru§, keten tohumu 8,16 kuru§, i~Y fm
digi 94,76 kuru§. 

Soma hakimligi 
Soma (Hususi) - Kazam1z hakimi 

Niyazinin terfian Afyonun Emirdag ka
zasma nekledilmesi iizerine vekaleten 
idare edilmekte olan hakimligimize Nu
sa!b.iye hakimi Ziya Akba§ tayin edil· 
IDI§tlr, 
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BiZ iNSANLAR 

~ gec;irmek ic;in Orhan ayaga kalkm1ya 
mecbur oldu. Y almz tek bir kelime soy· 
!iyebilirdi: «Ni§anlamyor musunuz ~>> ve 
bu kelimenin ac;acag1 bahis iisttinde belki 
saatlerce konu§abilirdi; fa kat bunun ha-

"=========== Yazan: Peyami Safa ~ 
lela! c;1kliktan sonra, Orban, devam 

eden heyecamm V ediaya hissettirmemek 
ic;in piyano c;almasm1 rica etti. 

K1z, piyano ba§ma oturdu, iskemle • 
sinin iistiinde yanm dondii ve dedi ki: 

- F akat ben size bir havadan fazla 
c;almiyacaglm. 

Orhamn kulagma yabanc1 gelmiyen. 
fakat kime aid oldugunu bilmedigi bir 
Parc;aYI c;ald!. Yiiziinde kederli bir vazife 
ciddiyeti vard1. Bitirir bitirmez piyano -
nun oniinden kalkti: 

- Mazur goriiniiz, hergiin, iki defa, 
:Valmz bu havay1 c;ahyorum. B:1§ka bir 
tnorso c;almad1g1m gibi iki defadan fazla 
da c;alm1yorum. Hususl bir sebebi var. 
Mazur goriirsi.iniiz, degil mi? 

Orhan mmldand1: 

- Hususl bir sebeb ... 
Sesindeki §iipheyi ortmek ic;in kuvvetle 

ilave etti: 
- ,Siiphesiz. 
Vedia balk on a c;1kmayi teklif etti: 
Salmcak iskemlelere uzand1lar. Orhan 

sebebsiz ve ag1r bir yorgunluk hissediyor· 

du. Hic;bir bahis ac;maga mecali yoktu 
ve ilk sozii v ediadan bekledi. 

Vedia da konu§mak te~ebbiistinii on -
dan bekliyormu§ gibi susuyordu. R1ht1 -
mm oniinden ge~erken anslZln diidiik ot· 
turen bir §irket vapuruna ikisi de baktilar. 
Orhan gogsiinde biiyiik bir s1kmt1 duyu
yordu. lc;ine bir geni§lik doldurmak ic;in 
Bogazm nihayetlerine dogru bakti. ~id
detle duydugu mesafe hasretini doyur -
masma mani olan §eylerin hepsi, denizin 
kenarmda upuzun bir kale gibi dikili du
ran ve sanki arkasmda engin sular varml§ 
da onu ortiiyormu§ hissini veren kar§J 
k1y1, ufka yapi§mi§ sert bulut kiimeleri, 
balkonun goz hizasmdan manzaray1 de • 
len parmak!tgt onun rahat nefes alama -
masmdan mes'ul gibiydiler. Orban bu 
s1kmhnm V ediaya aid ni§an haberinden 
geldigini bildigi halde manzaray1 itham 
ediyor, bir dag ba§mda olsa ferahhya • 
cagm1 samyordu. 

V edia da sikmli!t nefesler ald1. AgiZ· 
lanndan c;1kacak her kelimeyi giiliinc ve
ya manaSIZ oJmakJa tehdid eden bu am 

ricinde hic;bir mevzu, onun bir tek alaka 
silhasmdan ba§ka her kanah hkanmi§ zih· 
nini ac;mak kuvvetinden mahrumdu. 

Dogrudan dogruya nefsinin icbarile, 

neticelerini hie; dti§iinmeden ve yalmz ra· 

hat bir nefes alabilmek ic;in birdenbire 
sordu: 

- Ali Haydar Beylerden, filan • 

lardan sonra, yeni bir teklif kar§umda 

bulunsaydm1z ne yapard1mz? 

Sordugu §eyin manas1zhgm1 hemen an· 

lami§h. F akat tashihe imkan bulmak ic;in 

sabretmege karar vererek cevabmt bek -

ledi. 

V edia arkasma yaslanm1~ken havada 

duran ayaklanm yava§c;a yere indirdi ve 

giiliimsiyerek: 

- Teklife gore, degil mi Orhan Bey? 

dedi. 
Orhan sordugu §eyin kendisine aid bir 

ima zannedilmesinden korkarak: 

- Mesela, dedi, muhitinizde k1ymet 

verdiginiz insanlardan biri tarafmc'ian ... 

mesela... kim diyeyim .. • 

Windsor Diikiiniin 
evlendigi •• gun .... 

Sab1k Kral Edward ve 
bin mektuba cevab 

Diifes 
verdiler 

25 

Vi:yana 5 (A.A.) - windsor Diikii ile 
Dii§es, geceyar1s1 Arnoldstein'da tren -
den ·inmi§ler ve bir otomobille gece 
Wasserleonburg'a vasll olmu§lard1r. 

Venedik 5 (A.A.) - Windsor DUkii 
ve Dli§esi diin bir kano otomobille §ehri 
ziyaret etmi§ler ve biiyi.ik Lido otelinin 
tara<;asmda c;ay ic;mi§lerdir. 

Dilkie Dii§es, ak§am A vusturyaya ha
reket etmi§lerdir. 

1/-lioll-

Frans1z gazeteleri Windsor DiikU ile 
Mrs. Warfield'in nikah merasimine ve 
merasime tekaddiim eden hummah ha
Zirhk devresine aid birc;ok merakh taf
silat veriyorlar. 

Nikah giiniine tekaddiim eden ak§am, 
Cande §atosu, merasimin en ince tefar
rUatma kadar tam bir ·intizam ic;inde 
ge<;mesi i<;in yap1lan haztrhklann hum
masile c;alkalamp durmu§, telefonlar 
durmadan i§lemi§, fakat son dakikada 
dini ayin yapilmasma karar verilince i§ 
degi§mi§tir. 

Windsor Dilkil ve Dii$e~ ntkahtan 
biraz sonra Ayini yapacak olan Anglikan papazi

nm §atoya birdenbire geli§i, bizzat da -
vetlileri bile hayrete dii§iirmii§tiir. <;tin- yapml§, sebebini si:iylemeden <;Ikt1g1 bu 
kii Windsor Di.ikU ve ni§anhsl, son daki- seyahatten avdetinde, kendisini kar§J -
kaya kadar, bu ciheti gizli tutmu§lardt. lamaga ko§an hizmetkarlarma, bin tiir· 

Windsor Diikii, i:igleden sonra <;ah§mc; lU itina ve ihtimamla, biiyiik bir paket 
odasma kapanmi§ ve diinyanm dart ta- uzatmi§tl. Bu paketin, yeni evlilere 
rafmdan gelen mektublara cevab yeti~- mahsus bir hediye oldugu anla§Ilmt~hr. 
tirmekle me§gul olmu§tur. $atoya bir M. Bedaux'niin hediyesi, kucakla§ml§ 
gi.in zarfmda gelen mektublarm ve tel- i:ipii§en bir erkekle bir kadm heykelidir. 
graflarm adedi bini bulmu§tur. Heykel, me§hur Alman heykeltira§larm-

Hediyelerin de haddi hesab1 yoktur. dan bir kadmm, tahtadan uyarak yap
Fakat, ne Windsor Diikii, ne de Mrs. tlg1 harikulade giizel bir eserdir. Heyke
Warfield bu hediyeleri gormege vakit lin kaidesine, iizerinde cThe Kiss• yani 
bulmu§lard1r. Gelen hediyeler ii<; va • buse kelimesi yaz1h, altm bir plakaya 
gon dolusudur ve giimriik muamelesine ili§tirilmi§tir. 
meydan verilmemesi i<;in, vagonlar bo- Mrs. W arfield'in nikah merasiminde 
§alttlmadan dogruca Avusturyaya sev - takacag1 miicevherat, !ngiliz Kral hane
kedilmi§tir. damna mahsus bir imtiyaz olan Galles 

Cande §atosu civarmdaki Monts ki:i - niemleketi altmmdan yapllml§ izdivac 
yiinde, §atoya aid resimli bir tek kart- halkast, gi:ik yakuttan bir bilezik, gene 
postal kalmamt§tlr. Bu koyiin pastane- gok yakut ta§h bir platin yiiziikten iba
sine, DUke ve Dii§ese aid mektublara rettir. Windsor Diiki.i tarafmdan, heniiz 
yapt§hnlmak iizere 50,000 frankhk pul Kral bulundugu s1rada Mrs. Warfield'e 
gi:inderilmi§tir. Pullanacak mektub ade- hediye edilen diger miicevherah, balayi 
di 25,000 dir. Posta memuru, yanmdaki seyahatinde beraberinde gi:itiirecektir. 
yard1mc1 memurla birlikte kendisinin Bunlarm arasmda p1rlantadan ve gi:ik 
durmadan on alb saat gah§mak mecbu- yakuttan yapilml§ bir gerdanhk vard1r 
riyetinde kalacagim, giinkii Diik ve Dii- ki 7000 ingiliz liras1 degerindedir. 
§esin, biitiin diinyadaki dostlarma ev - izdivac mukavelesi, Windsor Dii -
lendiklerini bildirmek iizere gondere - kiiniin, zevcesine, §ahsi varidatmdan 10 
cekleri mektublar:n bundan daha az bir bin !ngiliz lirahk bir k1smm1, malika -
zaman zarfmda pullanmasma imkan ol- nelerinden bazllanm ve kiymeti en a§a
madigmt soylemi§tir. ~I bir milyon frank tahmin edilen mi.i • 

Cande §atosu sahibi M. Bedaux, bir cevherah terkettigine dair bir maddeyi 
kag gi.in evvel, Almanyaya bir seyahat ihtiva etmektedir. 
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• • '1941 Roma sergtsine haz1rbk 

italya 1941 de Ramada ac;acag1 beynelmilel resim sergisi ic;in haz1rhklara 
ba~ladt. Mussolini serginin parkm1 te§kil edecek olan yerde toprak tesviyesi 
ameliyesinde ilk kiiregi kullamyor. 

Vedianm agzmdan, Orhamn oyununu 
ke§fettigi §iiphesini verett bir kiic;iik miis· 
tehzi kahkaha kac;tl: 

Orhan §a§Irarak: 
- Mesela ... diyor ve arar gibi yapl

yordu. 
Vedia dudaklanmn etrafmda etrafm

da kahkahasmdan kalan golge ile ta -
mamlad1: 

- Mesela, Rii§tti! dedi, korlanaYJ -

mz, soyleyiniz I 
Orhan k1z.ard1: 

- Evet, diye mmldand1. 

Vedia tekrar arkasma yasland1, kol -

lanm yukan kaldirdl ve iki elini de bir 

yastik gibi ba§mm altma koyarak, gogsii

ntin giizel kabartmas1m belirten bir ger -

ginlik ic;inde: 
- Orhan Bey, dedi, ben size, koca 

ve a~1k, iki tipten bahsetmi§tim. Rii§ti.i bu 
tiplerden birincisine hi~ yakm degildir. 

- 1kincisine ~ 
- Onu da ben dii§iinmem. 

Orhamn gozii oniinde bu iki tipin 

miiphem ve umumi iki hayali, biri koca, 

vazife adaml olarak, oteki a§Ik, zevk a

dam! olarak, sadece hirer poz halinde 

belirip gec;tiler. Kocamn ba§l one dogru 

igilmi§ ve sac;lan almnm iisttine dii§mti~-

--

tii; a~Igin ba§I, bir kahkaha a tar gibi ar
kaya dogru at1lm1§h ve sac;lan havada 
uc;uyordu. Giildii. 

V edia bu giili.i§iin i~inde saklanan fe· 
na tefsirden nefsini kurtarmak ister gibi 
bir miidafaa hareketile: 

- Ben size soyledim, dedi, bu iki 
tipin bir tek adamda birle§mesini isterim. 
ikisi de benim ic;in yanmd!T. 

- ~u halde reddederdiniz. 

V edia Orhamn gozlerinin ic;ine bak-

ti: 

- Emin olunuz I dedi. 
K1z, Orhamn her§eyi bildigini hisset -

mi§ de teminat veriyormu§ gibi giiliimsi • 

yerek sabit bir bah~la gozlerini ondan 

ayirmiyordu. Orhan te~ekkiir edecek ol

du. Fa kat biraz evvel if§a ettigi zafm 

manas1zhgm1 son haddine vard1rmaktan 

c;ekinerek: 

- Anhyorum, dedi. 

Sonra oniine bakarak: 

- Eminim, dedi. 

Vedia tekrarlad1: 

- Emin olunuz... Hem bilmi§ gibi 

soylediniz. Boyle biqey var. Heniiz ce

vab vermedim. F akat kabul ~demiyece -

gim. 
Orhan tekrar ve klZin iki elini birden 
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Sozde ayin 
I'E5) u sozii Anglican kilisesinin or
lg) gani olan Church Times gaze-

tesinde rahib 1 ardin kullamyor 
ve Windsor Diikii Altes Rovayyal Ed· 
ward'm Fransada kiydirdigl tarihi nikah1 
kilise telakkilerine gore <<gayricaiz» bulu
yor. 

Anglican kilisesi ne protestan, ne kalvi· 
nisttir. Katoliklige de mt c;evirmi§tir. Pa
pay!, tariki diinya olmak akidesini, papaz
lar hakkmdaki evlenme yasagm1 redde· 
der. lncilin ingilizce okunmasml, ayinle
rin ingilizce yap1lmasm1 birinci umde sa
yar. Hiir dii§iincelilik esasma dayanan 
boyle bir miiessesenin kocasmdan bo§an
mi§ gene bir kadm1 veya kammdan aynl
ml§ gene bir erkegi biitiin bir hayat e§siz 
ya§amaga zorlamas1, zannetmeyiz ki, 
sahih olsun. 

Anglican kilisesi, be§erl hatalan ho§ 
gormege miitemayil oldugunu, heniiz ku
rulurken isbat etmi§ti. Malum oldugu 
iizere bu kiliseyi kuran Tudor haneda
mndan Sekizinci Hanri'dir. Gencliginde 
Papahk makam1 tarafmdan Defenseur 
de foi iinvamna lay1k goriilen ve protes
tanhk miiessisi Luther'le de kalem miina
ka§alan yapan bu Kral, biiyi.ik karde§in
den dul kald1ktan sonra kendisile evle· 
nen ispanyah Katerini - ihtiyar diye -
bo§amak isteyince Papa - Katerin'in ye
geni me§hur $arlken' den korkarak - «ola
maz» demi§ti. Sekizinci Hanri bunun ii
zerine katoliklikle alakasm1 kesti, Angli
can kilisesini kurdu, Papanm aforozuna 
kar 1 da kahir tedbirler ahp Vatican'm 
niifuzunu lngilizler arasmda s1f1ra indirdi. 

Fa kat yeni kilise erkamm da mi.ihim
semiyordu, diledigi gibi hareket etmekten 
~ekinmiyordu. Hatta ikinci bir izdivacla 
iktifa etmedi, dort nikah daha k1yd1rarak 

ahp bo§ad1g1 kadmlann saymm alhya c;t· 
kard1. Gerc;i ba§mdan atmak istedigi ka
dmlann bir k1smim zehir vererek, yahud 

cellada teslim ederek oldi.iriiyordu. Lakin 
bunlann ic;inde sag kalanlar da vard1 
ve o devrin rahib 1 ardin 'leri «bo§anml§ 
zevce sagken bo§Iyan zevc evlenemez» 
demiyorlard1. 

Bu susma, bu uysal goriinme, o hiik· 
mi.in kitaba mi.istenid bulunmamasmdan 
m1, yoksa Sekizinci Hanri'nin §akaya ge
lir bir adam olmamasmdan m1 ileri geldi
gi kestirilemezse de Krahn insanla tavu
gu miisavi tutmasmm kilise adap;lanm 
korkuttugu kabul olunabilir. (:iinki.i Han
ri gen;ekten insaf tammaz, bol kan dok

mekten c;ekinmez bir adamd1. T arih ki
tablanna gec;en bir cetvele gore iki kra
lic;e, iki kardinal, iic; metropolid, on se
kiz piskopos, alt1 yiiz papaz, on iki diik, 

yirmi dokuz baron, tic; ytiz otuz be~ lord, 
yiiz on dii§es ve labaron, yetmi§ iki bin 
de riitbesiz vatanda~ oldiirtmi.i§tii. 

lnsan bir bu cetveli gozden ge~irir, bir 
de Sekizinci Hanri'ye o zamanlar gos
terilen sayg1y1 ve her emrine, her hareke
tine kar§l tak1mlan uy.salltg1 dii§iiniirse 

yiiksek bir a§km c;ok centilmence kapa• 
nan son safhasma kar§l bir Yirminciam 
rahibinin ald1g1 muteriz vaziyete hayret 
etmekten kendini alamaz. Nas1l ki biz de 

«Sozde ayin» ba§hkh yaz1y1 okuyunca 
§a§1rd1k ve «fnsafm o yerde nam1 yok 
mu» demekte muztar kald1k. 

Mihrabm ~uuru olsa, §Uphe yok ki, 
susmazd1, a§ki 1ncile tercih ve rahib Jar· 
din'i tekzib ederdi. 0 §Uursuzluk, bu ge· 
vezeligi yaptmyor. 

M. TURHAN TAN 

tutarak ona te§ekkiir etmek ihtiyacm1 
duymu§tu. tskemleye oturdu ve one dog
ru igilerek, Vedianm havada duran diz
lerine dogru ba§Inl biraz yakla§hrdl. Ve

dianm if§a ettigi §eye hic;bir hayret gos

termedigi ic;in, Ri.i§tiiniin teklifini bildi • 

gini ac;1ga vurmu§ oluyordu. Muhakkak 

ki Vedia bunu Orhamn beceriksizce su• 

alinden de hemen anlaml§h. Ellerini ba
§Inln altmdan yava~<;a c;ekerek: 

· - Rii§tiiniin her i§i kumard1r, dedi. 

Orhan bu soziin dogurmasm1 bekli -
yordu. Gozlerinde uyanan dikkatle V e
diayi devam etmege te§vik etti. 

Ktz mmldand1: 
- Bir§ey kazanmak ic;in degil. Bir ey 

olsun diye. Heyecan. 
- Bu kadar basit mi? 
- Kendisi bu kadar basit olmadigiDI 

soyluyor. Fa kat boyle degilse, belki de 
sus ic;in. Rii§tii ancak dekoratif bir mak
sadla evlenir. 

Vedia soyliyecegi §eye giilerek ilave 
etti: 

- Kadm1 bir elbise gibi ahr: Giymek 

ic;in. Yahud hem kUI!lar, hem dekor. 
Kadmla oynamak ve onu yamnda ta§l -
mak i~in. 

Orban giiliimsiyerek ausuyordu. 

<Arlcasl var) 
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Bugiin yap1lacak miihim 
futbol miisabakalari 

Fenerbah~e Rapid ile, Galatasaray Ankaragiicii 
ile Beykoz da Siileymaniye ile kar~da~Iyorlar 

Dun ~ehrimize gelen ve bugii.n Fenerbah!(e ile kar§tla~acak olan Raptd taktmt 

Bugi.in istanbul futbol merakhlan ol-J yi.izi.inden bir puvan a§agtdadtrlar. Bu 
duk~a zengin bir spor gi.ini.i kar§tsmda ma~m verebilecegi neticelerden beraber· 
bulunmaktadtrlar. F enerbah~elilerin bay· lik bile Beykozu birinci ~tkaracakttr. Sii
ramlanndan ba§ka T aksim stadyomunda leymaniyenin birinci olabilmesi i~in mu· 
da milli ki.ime i~in Ankaragi.ici.i ile Gala- hakkak galib gelmesi icab etmektedir. 
tasaraym ve sekizler tumuvasmda birin- Bu ma~lardan evvel de Galatasarayla 
ciyi belli edecek olan Beykozla Si.iley • lstanbulspor B taktmlan arasmda bir 
maniyenin ma~lan vardtr. dostluk ma~J yaptlacakttr. 

Sanlaciverdlilerin ytldoni.imi.i mi.ina • • Ankarada yapdacak boks 
sebetile davet ettikleri Rapid taktmt di.in ma~larl 
sabah gelmi§tir. Rapid bugi.in her neka· A k 5 (T 1 f 1 ) c-· k 
d k

. k . d d ~ .1 d b'' b'' .. n ara e e on a - une§ u-
ar es 1 uvvetm e egt se e us utun l''b'' ·· b k ·· 1 · C 'h d C 1 Al' 

k 
· . k b ·~ · . . u unun o sor en 1 a , ema , 1 

de tymettm ay etttgtm zannetmtyoruz. N 1 A k d ki b k .. 1 
M

. • I k . . I . ve azar a, n ara a o sor er ara-
. tlh .:akt~ oyuncusu 0 ~ra JSlm.e~t ve- smda rna~ tertibine ~ah§thyor. Turneye 

nlen u~ kt§tden yalmz Bmder yermt mu· ~1kmt§ olan misafir boksorlerle i:ini.imiiz • 
hafaza etmektedir. Ktrk ya§lnt bulmu§ d k' h ft A k .... b k k J"b" k . e 1 a a n aragucu o s u u u a-
veya yakla§mt§ olan mer ez muavm rast da kar§tla§malar yap1lmasl muhte • 
S!smikin hala oymyabilmek kabiliyet ve Ind. 53 k'lod C'h dl A k .. ·· . . . me tr. 1 a 1 a a n aragucun-
k~dretini m~hafaz~ ed~btlmest 15e tak • den Feridunun, 57 kiloda Cemalle At
dtre §ayan btr keyhyetttr. . karagi.iciinden Vehbinin, 61 kiloda Ali 

Fenerbah~e taktmmda. s~kat b!r. hal- ile Abdinin ve Nazarla islamm rna~ yap
de bulunan Y a§arla Lebtbm yerle~nden malan muhtemeldir. 
ba§ka hi.icum hattma da ba§ka kulubler· l . . .. . 
den oyuncu ahncagi soylenmektedir. zmlrde btrleten kulublerm 
Maamafih ba§ka kuli.iblerden oyuncu al· vaziyeti 
mak keyfiyetinin bir dedikodudan ibaret lzmir (Husust) - Birka~ giin evvel-
oldugu ve F enerbah~e kuli.ibiiniin ytldo • ki sayimtzda, izmirde spor kuliiblerinin 
ni.imi.ini.i kutluladtgt bir gi.inde oz kulii • vaziyetini izah eden bir mektubum ~tk • 
biine mensub genclerden miirekkeb bir mt§tl. Bunda, bazt zevatm, eski kuliib • 
t<lktmla oymyacagml zannediyoruz. lerin ihyast i.izerinde roiitemadiyen ~ah§· 

T aksim stadyomunda yaptlacak olan ttklanm ve hatta yeni birle§ik kuli.iblerin 
Galatasaray - Ankaragiici.i ma~t bi.iyi.ik muntazam faaliyetlerine mani oldukla • 
bir ehemmiyeti haizdir. <;unki.i Galata • nnt bildinni§tim. 
saraym bu mac;ta galibiyetten ba§ka bir Valirniz F azh Giile~ de, milli ki.ime 
netice almast kendisinin lehine olan pu • mac;lannm neticesine mtlzaren vaziyeti 
van vaziyetini ihlal edecek mahiyettedir. yakmdan takib ediyormu§ ki, arttk yapt
Ankaragi.iciiniin yalmz bir rna~ yapmast lacak tek bir rna~ kaldtgmt da di.i§i.inerek 
olduk~a biiyi.ik bir avantaj te§kil etmek - bu hususta nafiz ve mi.iessir roli.ini.i almt§• 
t~dir. <;iinkii Ankarab gender, bir gun tir. Kuliiblerin aynlmast kat'iyyen mev • 
sonraki ma~t falan dii~iinmeden, bir bu- zuubahs degildir. Hadiselerin miizakere 
c;uk saat i~inde bi.iti.in enerjilerini sarfe • v~ mi.inaka§asmda, futbol ajanltgma ta • 
debilmek imkamna kavu§mU§ bulunmak· yin edilen ve heniiz i§e ba§lamamt§ bulu· 
tadtrlar. Bundan ba§ka Ankara muhabi- nan futbol ajam Suadin de ismi ge~mi§ 
rimizin verdigi haberlere gore Ankaragi.i- ve yeni ajanm da §imdikinden ba§ka §e· 
ci.i taktrm milli ki.ime ma~lannm bidaye • kilde semtler usuli.i dahilinde kuli.ib te§ -
tinden itibaren ma~lar tevali ettik~e mun- kilatt yap1lmasmt di.i§i.indi.igi.i soylenmi§ti. 
tazaman daha gi.izel oynamak yolunu Valimizle konu§tum. Bana aynen §Un· 
tuttunnU§ bulunmaktadtr. Hatta son defa Ian soyledi: 
Ankarada yaptlan IDi!~ta Ankaragi.ic;lii - «- Suad Yurdkoruya atfolunan bu 
ler, yeni stadyomda bu sene en gi.izel fikirler, kendisi tarafmdan bana hic;bir 
futbol oymyan taktm manzarasm1 bile zaman beyan edilmemi§tir ve i§de bir 
gostermege kadar vannt§lardJr. yanlt§ anlama sezmekteyim. Kuliiblere 

T aksim stadyomunda yaptlacak rna~- veri! en istikamet kat'i ve bozulmtyacak 
lardan biri de Beykozla Si.ileymaniye ta· bir hedeftir. Aynlma asia varid degildir. 
k•mlan arasmda ve sekizler turnuvasmda !§i iyi gorenler, birle§menin kat'i netice
birinciyi belli edecek olan kar§tla§madtr. lerinde tamamen mi.ittefiktir.» 
Beykozlular §imdiye kadar yapttklan Gori.ili.iyor ki, vali Fazlt Gi.ile~. biitiin 
mac;lann' hepsini kazanmi§ vaziyetinde • dedikodulara nihayet verecek §ekilde 
dirler. Si.ileymaniyeliler ise bugi.inkii ra- meseleyi tasrih etmi§ bulunuyor. Y akmda 
kiblerinden bir defa berabere kalmalan kuliib kongreleri toplanacak, yeni idare 

HAC I RA$iD 
.,._.,__=._..._.. .... «Cumhuriyet» in milli •ergiize,t romanr : 17 --.--.--. ... J 

Irfan ba§tnt kaldtrdi. Hayretle baba
smtn yuziine baktyor, kendisinin mi, yok· 
sa babasmm mt c;tldtrmi§ oldugunu anla
maga ~ah§tyordu. Babast fazlaca heye • 
canh olmakla beraber ~ok ciddiydi. Soy
lediklerine inand1g1 meydandaydt: 

- Baba, dedi, demin biraz tereddiid 
ic;inde oldugunuzu soy!iiyordunuz. Sim
di arttk benim katil olduguma kat'iyyen 
hiilunediyor musunuz? 

- Evet. .. Maalesef •.• Hele sebebi
ni izah edemedigin §U kan izini gordi.ik -
ten sonra!.. Sunu da hi! ki eger cinayeti 
irtikab ederken ken&ine malik olsaydm 
bu izi kaldmr, kimseye gostermezdin. 
Demek cinayeti hakikaten bilmiyerek 
yaptm. Ne yaztk ... Ne acmacak insan· 
lanz biz yavrum .. . 

Bu kanaat i:iniinde bu defa tereddiide 
dii§en, bir an bocahyan frfan oldu. Fa • 
kat bir mi.iddet §a§kmhk i~inde kaldtk • 
tan sonra gene silkindi: 

- HaYtr, haytr baba... Ben keo.di ~ 

mi asia kaybetmedim. Bilakis gece uy • 
kum ka~h, uyamkhm. N e dii§i.indi.igi.imi.i, 
yatakta nastl bir taraftan obi.ir tarafa do
nerek uykuyu tekrar davete c;ah§hgtml 
tamamen hattrhyorum. Sabah biraz da • 
lar gibi oldum. Heni.iz ortahk aganrken 

kalkttm, giyindim ve ayna kar§Ismday • 
ken Leyla odama girerek sizi kar§Jiamak 
i.izere ~IkacagiiDlZl SoyJedi. 

- 0 kadar erken oyle mi~ 

- Evet, arttk sizden gizlel!lege Iii • 
zum gonni.iyorum. <;ok erken kaptdan 

~tktun. <;iinki.i hem evdekilere, hem kom· 
§ulara goriinmek istemiyordum. 

- Dogru beni kar§Ilamaya m1 geldi
niz, ba§ka bir yere ugramadtmz mt ~ 

- Hay1r, Karakoyde bir kahvede 
vapuru bekledik. 

- Y a sen §imdi jandanna kuman -
danhgmdan ba§ka bir yere ugramadm 
mt? 

- Hayir.1 

CUMHURIYET 

Amerikada grev 
devam ediyor 

Halkevinin idman 
salonu yar1 kald1 

Y eniden binlerce amele Binan1n oraya sigmiya-
grevcilere iltihak etti cag1 ~imdi anla~dmi,! 
Meksika 5 (A.A.) - 18 rnay1sta ilan 

edilmi§ olan petrol amelesi grevi §id -
detle devam etmektedir. 

Reisicumhur Cardonas iki tarafa uz
la§mak ic,;in 24 saat bir mi.ihlet vermi§tir. 
Bu mi.ihlet zarfmda anla§amazhklar de
vam ederse Reisicumhur bu anla§manm 
nas1l halledilmesi icab edecegini kendisi 
resmen tesbit edecektir. 

Amele, kumpanyala~m yapb~ i.ic -
retlere zam teklifini reddetmi§tir. 

Bu zam masraflarda senede 350 bin 
!ngiliz lira bir fazlahk tevlid edecektir. 

Detroit 5 (A.A.) - Shrysler fabrika
larmda c,;ah§an 12,500 i§c,;i di.in sabah 
grev ilan etmi§lerse de ogleden sonra 
tekrar i§e ba§lam1§lard1r. 

Packard Motors, F isher Karoseri a -
telyesile Pontiac fabrikalanm kapatml§· 
ttr. Bu fabrikalarda 3,500 i§c,;i c,;ah§mak
ta idi. 

Youngstown 5 (A.A.) - Ohio valisi, 
c,;elik endiistrisi i§c,;ilerinin liderlerini 
bir konferansa davet etmi§tir. Bu kon
feransm, 70 bin ·i§c,;inin grevinin halline 
dogru ilk merhaleyi te§kil eyliyecegi i.i
mid edilmektedir. 

Bu ne bolluk? 
Londra 5 (A.A.) - Alttn arzt, bir ra

ker derecesine c,;Ikmt§br. Di.in piyasaya 
4,2 milyon altm !ngiliz liras1 arzedilrnl§• 
tir. 

heyetleri se~ilecektir. Ayni zamanda ge• 
rek futbol, gerekse diger §Ubelerinde e -
sash bir programlar hamlanarak faali -
yete gec;ilecektir. V aziyetin bu suretle is
t!krannm ve yeni ~ah§malarm ba§lamast· 
nm, gelecek sene i~in izmir hesabma c;ok 
iyi neticeler verecegi kuvvetle umulmak· 
tadtr. 
DUn gece yapdan profesyonel 

gilre§ler 
Gi.inlerdenberi dedikodusu yap1lan 

serbest giire§ mi.isabakalan diin gece T ak· 
sim stadmda yapllmt§ttr. Amerikan bo • 
gasmdan evvel Bulgar Haci Yuvanofla 
Molla Mehmed kar§tla§mi§ ve 14 i.inci.i 
dakikada Bulgann miisabakayt terket • 
mesi iizerine Molla Mehmed hiikmen ga· 
lib say1lmt§ttr. ikinci mi.isabaka Mi.ila • 
yimle Bulgar Kiro Delionnanski arasm· 
da olmu§ ve Mi.ilayim hakim bir giire§· 
ten sonra 54 i.inci.i dakikada rakibine 
pesettirmi§tir. 

Son miisabaka eski Tiirkiye ikincisi 
Cemalle Amerikan bogast Bulkumar a· 
rasmda olmu§ ve Amerikah 14 i.incii da· 
kikada Cemalin bilegini inciterek galib 
gelrni§tir. 
Bel~ika- Yugoslavya milli ta
kimlari bugiln kar§da§Iyor 

Belgrad 5 (A.A.) - Dun ak§am 
buraya milli Belc;ika futbol taktmt gel • 
mi§tir. Bu taktm yartn milli Yugoslav 
taktmJ ile bir rna~ yapacakttr. 

Gar hi ve merkezi A vrupa 
muhtelitleri kar§tla§Iyor 

Bu aym 20 sinde Amsterdamda kar • 
§tla§acak olan garbi ve merkezi Avrupa 
muhtelit taktmlan ma~mm hazultklan 
ilerlemektedir. Garbi Avrupa miimes • 
silleri Belc;ikamn Bri.iksel §ehrinde yap • 
hklan bir toplanttda tak1mlanm §oyle tes· 
bit etmi§lerdir. Jakop (Almanya) -
Yanes (Almanya), Kaldenhov (Ho • 
Ianda) - Ktzniger, Goldbruner (ikisi 
de Almanya), Delfur (Fransa) - Leh
ner (Aimanya), Bren (Bel~ika), Ba • 
ki.is, Smit (ikisi de Holanda), Van Den 
Fynde (Bel~ika). 

Buna mukabil merkezi Avrupa takt
mmm da Plani~ka - Sesta, Smaus -
Serantoni, Andrekolio, Lazar - Sas, 
Sarusi, Piyola, Meazza ve Puc §eklinde 
tertib edilecegi zannedilmektedir. 

- 0 halde, soyle dogrusunu. <;i.inkii 
ara§tlracagtm. Ka~ kuru§un var? 

- Y a 250, ya 260 kuru§ .. Son gon· 
derdiginiz on liranm bakiyyesi ..• 

Sami Bey, yogun bir nefes ald1, bir 
dakika durdu, sonra: 

- Oglum, dedi. Seni itham etmek 
benim i~in ~ok giic;. Ben senin saf yiizii· 
ne, terniz ruhunun aynast olan gozlerine 
bakttk~a bi.iti.in delillere ragmen sana ka~ 
til diyemiyorum. Daha dogrusu act bir 
§i.iphe i~inde bocalay1p duruyorum. Hal
buki yabanctlar benim gec;irdigim tered
di.idi.i ge~inniyecekler, benim sozumu 
dinle lrfan. Sen hi~ olmazsa be§ on gi.in 
ortadan kaybol; kimseye gori.inme. Hat
ta Leylaya da Bilhassa Leylaya gori.in
me. <;iinki.i seni bulmak ic;in memurlann 
Leylayi takib edeceklerine hie; §iiphe 
yoktur ... 

- Ah, nekadar gi.ic; ... Hele masum 
oldugumu, hi~bir §ey_den haberim olma· 
dtgmt dii§i.ini.iniiz. Birka~ giin i~in bile 
bir §iiphe altmda kalmak, ttpkt mi.icrim 
gibi ka~mak ve saklanmak c;ekilir §ey 
miL 

- Evet... Fakat talihin bu ... Ne ya· 
parstn ~ Masum oldugun hal de tevkif e
dilip gi.inlerce, belki aylarca hapisanede 

Bir sene evvel Eminoni.i Halkevine 
bagh olmak ve biiyiik bir jimnastik sale
nile localan, soyunma, giyinme, gardrop 
ve rejisor odalarile beraber 800 ki§ilik 
bir tiyatro salonunu ihtiva etmek iizere 
bir bina yaptlmasma karar verilmi§, Be· 
lediyenin gec;en seneki biitc;esinden de 45 
bin lirahk bir para verilmi§ti. Bu suretle 
para meselesi halledildikten sonra Evin 
i.isttarafmdaki arsa almmt§, nihayet bun
dan bir buc;uk ay evvel, yeni bina miite· 
ahhide ihale edilerek 23 nisan bayramm
da temelatma merasimi de yapt!mJ§tl· 
Fa kat bir bu~uk ay devam eden in§aat 
hamltgmdan sonra modern bir jimnastik 
salonunun, otedenberi kabul edilmi§ bir 
eb'adda olmas1 laztm geldigi ve yeni in
§aat i~in haztrlanan arsa eb' admm ise 
maksada kifayet etmedigi, arzu edilen ti
yatro ve jimnastik salonlanmn in§aSt i~in 
ya kom§u binalardan yeniden istimlak 
yaptlmast ve yahud da mevcud olan es· 
ki Halkevi binasmdan bir ktsmmm feda 
edilmesi zarureti mevcud oldugu goriil • 
mi.i§, bu yi.izden bir karar verilmek i.izere 
in§aat tatil edilmi§ti. 

Haber ald1gtmtza gore Halkevi reisi 
tarafmdan bu hususta alakadar makam • 
lara verilen izahat i.izerine yeni bir ka • 
rar verilmi§tir. Karann mahiyeti §Udur: 

Halihaztr binast da dahil olmak i.izere 
rnevcud arsa Eminonii Halkevine ve Is~ 
tikbaldeki faaliyetine kifayet edecek eb
adda degildir. istanbulun miinevver 
gencligini i~ine alacak ve Turk ki.ilti.irii· 
niin en ideal merkezi olabilecek muaz -
zam bir binaya ihtiyac vardtr. Bu bina • 
nm Cagaloglunda degil, §ehrin daha 
merkezi bir yerinde, Mesela Beyaztdda 
olmast da §ayam tercih bir nokta olacak
ttr. Cagaloglunda kalmdtgt takdirde 
Halkevi binasmm i.izerinde · bulundugu 
biiti.in ada, imkan bulundugu takdirde 
bi.itiin heyetile istimlak edilecek, eski bi~ 
na da ytktmldtktan sonra yerine arzu 
edildigi §ekilde bir bina kurulacakttr. 

f§te bu karara binaendir ki halen in • 
§aat tatil edilmi§ bulunmaktadtr. Ev reisi 
bugi.inlerde Vali ve Parti reisi Muhiddin 
Ostiindagla gori.i§erek vaziyeti kendisine 
i;-:ah edecektir. Yeni Halkevi Beyaztdda 
yaptlaJgi akdirde eski bina, Parti tara· 
fmdan i§gal edilecektir. 

Bu neticeye varan hadiseyi garib bu!
mamak imkam yoktur. Acaba binlerce 
liraya c;tkacak olan bu binantn in§aatma 
planstz mt ba§lanmt§h ~ Genclige modern 
bir idman yeri olarak yaptlmak mukar • 

rer olan salonun o sahaya stgmtyacagmt 

onceden hesablamak acaba kabil degil 

miydi ~ fkisini de zannetmiyoruz. 0 hal

de mf ba§lanmJ§ olmak veya goriinmek 

i.izere ba§lanmt§ bir i§ kar§Jsmda mtytz ~ 

Rumen Hariciye Naz1r1 izin 
alm1yacak 

Biikre§ 5 (A.A.) - Resmen bildirildi
gine gore, Hariciye Naz1n Antonesco
nun uzun mi.iddet istirahat i~in izin ala· 
cag1 hakkmdaki haberler kat'iyyen ha
kikate uygun degildir. 

M. Turhanm eserleri 
1 - Kadm A vc1st. 
2- Cern Sultan. 
3- Timurlenk. 
4 - Tarihte Ti.irkler ic;in bi.iyiik 

sozler. 
5 - Alondan Akma. 
Bunlar, tarih ve edebiyatsever· 

lerin kitabhanelerini si.isliyecek 
nefis bir koleksiyon te§kil eder. 

~iiriimek daha mt iyi L 
lrfan hiddetten ~I!dtracak gibi ayakla

rtm yere vurarak: 

- Ah, ben aylarca miicrim olmad1gt· 
mt ispat edemiyecek miyim~ 

- N e bilirsin oglum L Bilakis §U 
kolundaki kan lekesi gibi, bir taktm aksi 
tesadi.ifler ve izler biisbiitiin aleyhine de
liller te§kil ederse adliyenin §i.iphesi kahr 
mi? Sen in yeminlerin, inkarlann neye ya
rar? Sana ilk soracaklan §ey diin gece 
nerede oldugundur.. Geceyi Leylamn 
evinde gec;irdigini soylemek dogru mu?. 
Degil.. Fa kat inkar edebilir misin? lnkar 
edemeyince ... 

- Ah, ne miithi~ vaziyet. 0 halde 
hc;aytm, saklanaytm; oyle mi ~ 

- Tabii... 

- Ne vakte kadar baba~ 
- Zabtta hakikl katili bulunciya ka· 

dar .• 

- N ereye saklanayim? 
- Simdilik lstanbuldan dt§art c;1kma· 

ga liizum yoktur. Sana kttkanaat gec;ine· 

cegin parayi ben ~darik edecegim. Be
yoglunda yahud Kadtkoyiinde bir pansi
yona yerle§irsin. Ben Leylayt gorerek 
ona senin vaziyetini anlatmm. 
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ispanya islerinde son vaziyet 
lngilterenin yaptigi 
teklif kabul olundu 

Hiikumet kuvvetleri Guadarrama mintakasinda 
yaptJklari taarruzlarda 25 kilometro ilerlediler 

Karadeniz vapurunun ispanya dan ald!gt milltecilere aid 
tnttbalar sagda: Siragilze limamna halatlara sartlarak 

inen bir ispanyol, solda: Vapura binen bir milltect 

Londra 5 (A.A.) - Havas Ajan· 
smm muhabiri bildiriyor: 

F ransa, !spanya sahillerini kontrol e
den filolann emniyeti i~in ingiltere tara
fmdan yaptlan teklifleri kabul etmi§ ~ 
tir. ltalya ve Almanyanm da Bu tek -
lifleri prensip itibarile kabul edecekleri 
zannedilmekte ise de Sovyetlerin baz1 
itirazlar serdedecekleri tahmin edilmek -
tedir. 

Franstz el~isi Corbin diin Eden'i zi
yaret ederek F ransanm muvafakatini te
yid etmi§ ve F ransanm daha geni§ mik • 
yasta te§riki mesai etmege haztr oldu • 
gunu beyan eylemi§tir. 

Filolarm te§liki mesaisi hakkmda Al
manyamn bazt tasrihat istedigi ogrenil • 
mi§tir. 

Romadan bildirildigine gore, ftalya, 
fngiliz tekliflerinin mi.izakerelere esas te§· 
kil edecek mahiyette olduklan kanaa • 
tindedir. ltalyanm ingiliz planmt kabul 
etmedigi hakkmda gazetelerde ~1kan ha
berler tehila eclilmektedir. 

ovyet mahfillerinde, ademi mlida • 
hale komitesi toplandtgt zaman Sovyet 
murahhasmm Almeria hadisesini mev • 
zuu bahsedecegi teyid edilmektedir. 

Sovyet murahhasJ, mukabele bilmisil 
tedbiri almak suretile beynelmilel kanu
na tecaviiz etmi§ olan Almanyayt mem -
nun etmek i~in sarfedilen gayretlere itiraz 
edecektir. 

Sovyet mahfillerinde ibiza hadisesine 
benzer bir hadise dolaytsile Valensiya'ya 
kar§t «zecri tedbirler» ittihazmm ademi 
mi.idahale sistemini tamamile mahvede • 
cegi ilave edilmektedir. 

lngiltere ile Fransanm «zecri tedbir • 
ler>> ahnmasmt istemedikleri, fakat AI ~ 
meria meselesini de mevzuu bahsetmiye
cekleri anla§Jimaktadu. <;unki.i Alman -
yanm bu hareketi takib edildigi takdirde 
mi.izakerelerin ademi muvaffakiyetle ne~ 
ticelenecegine §i.iphe edilmemktdir. 

Alman sefiri Londradan ayrrldr 
Londra 5 (A.A.) - Bugiin ogleden 

sonra sefir Von Ribbentrop, tayyare ile 
Berline hareket etmi§tir. Sefir, birka~ gi.in 
Berlinde kalarak son hadiseler dolay1 -
sile fspanyada hast! olan vaziyet hak • 
kmda hiikumetten talimat alacaktJr. is • 
panyanm kontrolu si~temine dahil gemi -
lerin himayesi i~in lngiltere tarafmdan 
yaptlan tekliflere verilen Alman cevabt 
ingilterenin Berlin sefiri vasttasile tel • 

- Baba, ayaklanmzt opeyim. $up ~ 
henizi ona izhar etmeyiniz. Beni biran 
bile bir katil sanmasma tahammiil ede • 
mem • 

- HayiT, merak etme. Senin geceyi 
onun evinde ge~irdigini gizlemek mecbu
riyetinde kald1gm i~in §upheleri i.izerine 
davet etmekten ~ekinerek saklandtgtni 
soylerim. 

- Evet ... Bu saklanmaya bilhassa si
zin li.izum gordiigi.ini.izi.i de ilave ediniz. 

Sami Bey, ci.izdamndan ~tkard1g1 yir
mi be§ lirayt elleri titriyerek ogluna uzat
ti. 

- Ben seni, yann Eminoniinde V ali· 
de ktraathanesinde gene bu vakit bekle
rim. Oturacagm pansiyona benim bile 
gelmem dogru degildir. Hergi.in bulu§ur· 
ken ertesi gi.in nerede gorii§eceginizi tayin 
ederiz. 

- Fa kat bu ancak sizin mezuniyet 
miiddetiniz kadar devam edebilir ..• 

- Ben bu meselenin hallini beklemek 
iizere bir ay istanbulda kalabilirim. ' 

Sami Bey ayaga kalktt. 
Geldikleri gibi kahveden ~tkhlar. 

Sami Bey ogluna Asmaaltt istikametini 
gostererek: · 

(Arkasz var> 

grafla Londraya bildirilmi§tir. Ceva'b, 
§imdi tetkik edilmektedir. 

Reuterin zannettigine gore, cevab 
gayri mi.isaid degildir. Mezkur teklifler 
hakkmda Fransa da mi.ilahazlanm bil -
dirmi§tir. 

Simdi halyamn bu husustaki tebliga • 
tma intizar edilmektedir. 
H iihrimet huvvetlerinin taarruzu 

Madrid 5 (A.A.) - Havas ajanst• 
mn muhabiri bildiriyor: 

Guadarrama mmtakasmda hi.ikumet 
kuvvetlerinin yapttklan taarruz, nihayet 
bulmu§tur. Bu kuvvetler 4 giin zarfmda 
50 kilometroluk bir cephede 25 kilomet· 
ro ilerlemege muvaffak olmu§lardtr. 

Guadarrama taarruzu neticesinde asi· 
ler Biskaye' deki kuvvetlerinden bir k1s ~ 
mile k1t' alarm! takviye etmege ve Bilbao 
i.izerindeki tazyiki hafifletmege mecbur 
olmu§lardir. 

Hi.ikumet kuvvetleri Cabeza Grande 
mtlanm ele ge~irerek Agranj a kasaba • 
sma girmi§lerdir. Simdi Balsin'i tehdid 
etmektedirler. 

Segovie, hiikumet top~ulanmn ate§i al~ 
tmdadtr. 

Asiler Biskaye cephesinden ~ok mik· 
tarda takviye ktt' alan getirdikleri i~in 
milisler Hagranja kasabakasmt tahliye 
etmek mecburiyetinde kalmt§larsa da son 
gi.inler zarfmda i;gal ettikleri diger mev• 
zileri muhafaza etmektedirler. 

Resmi teblig 
Salamanka 5 (A.A.) Resmi 

teblig: 
Guadarrama cephesi: Dii§man, San 

Benito Atalaya ve Catalina mevzilerirnize 
hi.icum etmi§ ise de geri pi.iskiirtiilmii;tiir. 
Di.i§man muharebe meydamnda elli alii 
btrakmt§hr. Ktt' alanmtz, 22 esir alml§, 
3 mitralyoz ve 58 silah elde etrni§tir. 

Diger cephelerde yeni bir§ey yoktur. 
Cenub cephesinde: Estramadure'de 

bazt ileri mevzilerimiz iyile§tirilmi§tir. 
Tayyare ktt'alanmtz, §imal cephesinde 
ve Guadarrama cephesinde vukua gelen 
hava muharebelerinde be§ «Curtis» tay· 
yaresi di.i§iirmii§ti.ir. 

General Mola'nrn cenazesi 
Burgos 5 (A.A.) - Biiti.in §ehir 

General Mola'mn oliimiini.in tesiri alttn· 
da bulunmaktadu. Generalin ve maiyeti 
erkamnm cesedleri ordu evine nakledil • 
mi§tir. Muazzam bir halk ki.itlesi cesedle· 
ri selamlamaktadtr. Yi.izlerce ~elenk ko • 
nulmu§tur. Generalin cesedi Bamplon' e 
goti.iriilecektir. 

Burgos 5 (A.A.) - General Mola 
ile arkada§lanmn cenaze merasimi, di.in 
ogleden sonra bi.iyi.ik bir kalabahgm i§ti
rakile yaptlmt§tlr. 

General Mola'ya suihasd mt 
yaprldr? 

Paris 5 (Hususi) - Gazeteler Ge
neral Mola'mn bir suikasde kurban gitti· 
gini yazmaktadtrlar. Bu hususta verilen 
mi.itemmim malumata gore, generalin 
bindigi tayyareye evvelce bir bomba ko
nulmu§tur. fspanyo] falanjistleri tarafm• 
dan tayyareye konuldugu anla§tlan born• 
ba tayyarenin hareketinden bir miiddet 
sonra patlamt§ttr. 

Kaza giini.i sis olmadtgt ve General 
Mola ile arkada§lanmn cesedlerinin par· 
~a par~a oldugu tayyarede bir bombanm 
patladtgmi isbat etmektedir. 
Hiiviyeti me~hul bir tahtelbahiritt 

yaptrhlarr 
Madrid 5 (A.A.) - Hava ve deniz 

N ezaretinin ne§rettigi resmi bir teblige 
gore hi.iviyeti me'<hul bir tahtelbahir, Ka
talonya a~tklannda bir cumhuriyet yiik 
vapuruna refakat eden bir gemiye taar• 
ruz etmi§tir. T ahtelbahirin athgt torpille, 
gemi hasara ugramt§Sa da miirettebatma 
bir§ey olmami§hr. 
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iiyiik Onderin $ehrimizi te$rifinden int1balar 

Biiyuk Onder, Ertugrulun salonunda istirahat buyuruyorlar 

Ertugrulun ustunde u~an tayyarelerimiz Bilyilk §efimfz, Haydarpa§a gartndan ~lkarlarken •• .' •• 

Biiyiik §ef, Ertugrulun guvetesinden tayyarelerimizi seyrediyorlar 

Atatilrku hamil olan Ertugrulun tayyareden altnm l§ 'bir resmi 

Reisicumhurumuz Atatiirk, Maverayt 
Erdiin Emirile musataha ediyorlar 

Biiyiik dnaeri hiimil bulunan 
afaktnda u~an 

l 

Buyuk Onder, Haydarpa§a garmda Altes Abdullahla konu$uyorlar 

Biiyiik misajirimizi istikba le haztrlanan harb gemilerimiz Biiyiik {iefin istikbaline ko§an tayyareler ve deniz vasttalan Aziz misatirimizi denizden ve havadan fstfkba! eden tayyareler t~e motorler 
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BUyUk ~efi istikbal ederken Istanbul biitiin zaferlerin dahi 
c;ok uzun siiren bir hasretin yarattctstni muazzam merasim 

sona erdigi mes'ud giin ve tezahiiratla kar~tladt 
Ertugrul yatt Marmarantn ye,il sulartnt yararak siiziile 
siiziile ge~erken vapurlart dolduran insan kalabahgt 
kayna,Iyor ve Onu gorebilmek i~in ~tldirtyordu 

HaudarpQ,:Jaya Ataturkii gormek i!;fn ko~an tnsan 

Bulutsuz, masmavi gi:ik sessiz, kJVTim- kel heybeti arzediyorlar. 
larmda l§Iklarm oyna§tlgl yetil 1ular ses- T ayyareler uzakta kalmaga katlana-
siz, mtlardan inen golgeli kiyilar sessiz, mamiJ gibi iniyor, iniyorlar. 
her yer, her §ey sessizdi... Ve insanlar, top! ann giirleyi§ini, per-

Herkes susuyordu. vanelerin homurdam§ID!, vapurlann i:itii-
V apurda, kar§Jmda ve yammdakilere tiinii, ban dol ann ahengini k1skanarak, el 

bak1yorum: Ana c;ocugile konu§muyor, c;Irp!yor, avaz avaz bagm§JYorlar: 
arkada~ arkada§ile konu§muyor, ihtiyar- - Yata Atatiirkl .• 
lar, gender, kadmlar ve erkekler, dille- Ertugrul ag1r agu uzakla§Iyor. 
ri tutulmuJ, dii§iinceleri durmu§, kendile- ···-~·--

rinden gec;mi§ gibi, c;ok uzun siirmiit bir 
hasretin sana erecegi mes'ud am bekle
menin heyecan1 ic;inde, bak1~lan kar§l sa
hilin bir noktasma m1hh, bekletiyorlar. 

Dakik~ar ag1r agu gec;iyor. 
Ve birden, bir anda her1ey canlam -

yor, yer, gok, deniz ... hepsi bir lahzada 
coouyor. 

Y avuzun c;elik govdesinden §imoekler 
c;ak1yor, tepemizde gok giiri.iltiileri yara
tarak tayyare filolan gec;iyor, vapurlann 
diidiikleri otiiyor. Boydanboya sahilleri 
kaphyan insanlar kayna§a kayna§a bagi
TlflYOrlar. 

V apurdakilere bak1yorum: Demin bir
birlerine dargyn gibi susanlar, bunlar, bu 
§imdi kucakla§a kucakla§a, tepinerek 
haykm§anlar m1? 

Goz, kulak ... Biitiin duygu yollan bir 
an ~a§tnyor: Ne oluyor? 

Sonra hepsi birden bir noktaya donii
yor, bir noktada toplamyor: 
-0 geliyorl 
hte, Marmaranm ye§il bagrma kon • 

mu~ bir ak bulut gibi, siiziile siiziile Er
tugrul yah geliyor. 

Bandolar etrafa vatan nagmeleri ya
yiyorlar. 

Sapkalar havada, mendiller havada, 
bir c;1ghk, bir k1yamettir kopuyor: 

- Ya§alll. .. 
Harb gemilerinin kiipe§telerine dizil

miJ, Atalarmt selamhyan erler hirer hey· 

Haydarpa~a onlertndekt harb gemtlertmtz 
ve tayuareler 

- Ah kaplan ... Yava§l.. Son siira· 
tin mas1 m1 §imdi? 

Y amba§1m1zdaki hir bahriyeli, mes • 
lekta~m1 korumak istiyor: 

- Y ok karde§im.. Hafif seyirle ge-
t;tyor. 

- Nesi hafif a birader .. Baksana mar
ti gibi uc;uyor. Sanki §Uracikta biraz 
dursa da, Onu bir daha doya doya gor
sek klyamet mi kopard1 ~ 

,Simdi gozler, Y avuzun oniinden ge
c,;erek Bogaza dogru ilerliyen Ertugrul
da, ve diller Onun yadmda: 

- Hatuhyor musun, tam di:irt ay be§ 
giin evvel, yani 31 kanunusanide Hatay 
zaferinin miijdesini kutlulamak ic,;in Be
yaztd meydamnda toplanmi§, oradan 
Dolmabahc;e online gelerek ... 

kalabah#l 

- Dort ay .. Sahih dort ay .. Y arabbi 
ne hJZh gidiyoruz. 

- Onun hangi vadi tahakkuk etmek 
it;in uzun bekledi ki ... 

Bir ihtiyar soze kart~Iyor: 
- Biz ah§mamJ§hk da evlad1m ... 

Almm1z yerde gi><;iip gidecegiz diye ya
myorduk ki ... 

Ve titrek elini gozliigi.inden t;ekerek te· 
pemizden gec,;en tayyarelere dogru kaid1-
nyor: 

- Bakm ... 
Sonra, §oyle bir yanm kavis c,;izerek 

donanmay1 gosteriyor: 
- Bakm ... 
Seri bir bakl§la kiyJ!an, vapurlan dol

duran insanlar1 gozden get;iriyor. 
Nihayet, ardmda kopiiklii bir iz blra

karak Dolmabahc,;eye dogru ilerliyen Er
tugrul donilyor, ve donmu§ gibi, Ia§ ke
silmi§ gibi, cans1z gibi bir lahza duru· 
yor. 

Bir lahza... Ve sonra bir hu;kmkla 
sars1hyor. 

Dolmabaht;e oniindeyiz. 
Ertugrul bir kenarda demirli. 
Saraym diregine ag1r agu Cumhur Re

isligi sancag1 c,;ekiliyor. 
- Ooh ... Nihayet gene kavu§tuk 

Ona ... 
- Onsuz oksiiz gibi kahyor bu §e-

hir .. 
Bir gene k1zm sesi geliyor: 
- Onsuz Hatay da oksiizdii .. 
- Ya §imdi?. 
$imdi .. Biitiin gozler oniinden gec,;tigi· 

miz Dolmabahc;e saraymm pencerelerine 
c,;evriliyor, vapur bir alki~ tufam ic,;inde 
sars1hyor. V e 1stiklal mar~mm ahenginde 
toplanan sesler Ona, Hatay1 da oksiiz
li.ikten kurtaran En Biiytmiimiize, yii
reklerimizin bitmez tiikenmez minnet ve 
selamm1 yolluyor. 

KANDEM}R 

Bli.yli.k misatirin tstikbaline kO$an tayyare lertmia 

[Ba§tarafl 1 fnci sahttedeJ 
yade boliigii, bandommka ve polis mi.if
rezesi mevki alml§ bulunuyorlard1. 

Merasime i~tirak edenler 
Merasime i§tirak edecekleri getiren 

Akaym Goztepe vapuru saat ikide Kop
riiden hareketle Haydarpa§a nhtunma 
yana§h. Bu vapurla §ehrimizde bulunan 
Biiyiik Millet Meclisi azalan, Belediye 
reis muavinleri, vilayet idare heyeti aza -
Ian, .Sehir Meclisi azasmdan miirekkeb 
bir heyet, Ticaret Odas1 reisi ve azalan, 
Oniversite dekan ve profesorleri, T ayya
re Cemiyeti azalan, !stanbul vilayeti da
hilindeki kazalann kaymakamlan, mii -
essesah maliye miidiir ve riiesasmdan bir 
c,;ok zevat resmi k1yafetlerile geldiler ve 
Haydarpa§a garmda Ulu Onderin mu • 
vasalatlarma intizar ettiler. 

Vali muavini Hiidai, Emniyet Direk
torii Salih istikbal programmm tatbikma 
nezaret edi orlar, bilhassa bu parlak e
zahiirah kayda gelmi§ olan matbuat er • 
kanma §ayam takdir teshilat gosteriyor • 
lard1. !stikbal merasiminde biiyiik bir in
tizam gaze c,;arp1yordu. 

M erasimd e bulunan 
kumandanlarzmzz 

Biiyiik Reisi kar§Ihyacak general ve 
amirallerle erkam askeriye de Atatiirki.i 
hamil trenin tevakkuf edecegi yerde ri.it· 
be derecelerine gore saf te§kil etmi~ler· 
di. Bunlarm arasmda Orgeneral Salih, 
General Bahkesirli Kemal, Merkez Ku
mandam General 1hsan, General Cemil 
Cahid. Y edek Subay Okul kumandam 
yarbay Behzad ve diger asker! i.imera ve 
zabitanla Amiral .Siikrii Okan, Amiral 
F ahri, filonun kumandan ve erkamharbi
ye reisleri bulunuyorlard1. 

Bayan Sabiha Gokfen 
Bu arahk Atatiirk km Bayan Sabiha 

Gokt;en uc,;u§ elbiselerile geldi ve bir 
miiddet evvel Haydarpa§aya gelmi§ olan 
Milli Miidafaa Vekili General Kaz1mla 
gorii§li.i. Sabiha Gokc,;en iki saat evvel 
tayyaresile Eski§ehirden gelip Y e§ilkoye 
inmi§ ve Atatiirkii kar~1lamak i.izere 
Haydarpa§a istasyonuna yeti§mi§ti. 

Emir Abdullah Haydarpafada 
Saat iic,;e on kala misafirimiz Emir 

Abdullah! hamil bulunan Sakarya mo -
torii Haydarpa§a nht1mma yana§lt ve 
garclakiler tarafmdan istikbal edildi. 

Hatayhlar da ellerinde ce1niyetlerinin 
ismini ta§Jyan bayraklan oldugu halde 
Haydarpa§a gannda yer almi§lard!. 
.5ehrimizde bulunan Hariciye Vekaleti 
Siyasi Miisle§an Numan Rifat Hatay 
anayasasmm miizakeresindeki muvaffa -
kiyetinden dolayt garda bulunanlar ta
rafi •. d-n tebrik ediliyordu. 

Atatiirk geliyor 
Tam saat iic,;te Atatiirkii getiren hu -

sus! tren goriindii. Merasime gelmi§ olan· 
larla halk arasmda miithi§ bir kayna§ma 
oldu. Bu §erefli muvasalatm be§aret ha
berini veren top sesleri i§itiliyor ve tay -
yare filolanm1zm gf1ti~i gori.iliiyordu. 

Bir iki dakika sonra Atati.irkiimiizii 
getiren tren Haydarpa§a gannda tevak
kuf etti. Merasime i~tirak edenler Ata • 
tiirkiin bulunduklan vagona dogru ko • 
~U§tular. Asker selam vaziyeti ald1. M1-
z1ka fstiklal mar§Im ~ald1. Yiice Onder 
be§u~ bir sima ile trenden indiler. Refa
katlerinde hem§ireleri Bayan Makbule, 
Dahiliye Vekili _;)i.ikrii Kaya, Orgeneral 
F ahreddinle Atatiirkii kars1lam;k iizere 
!zmite gitmi~ olan lstanb~l Valisi Mu -
hiddin Ostiindag, istanbul Kumandan 
Vekili Orgeneral Ali F uad ve diger rna-

Buyuk gej, Ertugrul yattntn kamarasmda. 

ixetleri erkam bulunuyorlard1. Biiyiik 
Onderimiz caketatay giymi§lerdi. 

Haydarpa~a gannda 

Atatiirk trenden inince misafirimiz E
mir Abdullahm elini s1kh, hatmm sordu. 
Miiteakibel). Sabiha Gokt;ene hitaben: 
«N e zaman gel din?» dediler. Sabiha 
Gokc,;en iki saat evvel tayyare ile geldi
gini arzetti. Bi.iyiik Onder istikbale ge -
lenlerin ayn ayn ellerini s1khktan sonra 
askeri tefti§e ba§ladi. 

Atatiirk askeri tellif ediyor 
Cumhurreisimize ihtiram rasimesm1 

ifa i<;in getirilmi§ olan kara ve deniz kita
atmm giyini§ ve duru§lanndaki intizam ve 
mi.ikemmeliyet cidden sitayi§e lay1kti. 
Kahraman askerler kahraman Ba§ku
mandanlarmm huzurunda c,;elik bir kale 
gibi duruyorlard1. 

Saflann oniinden gec,;en Ulu Onder 
generallerin ve iimeramn ellerini s1k1yor 
ve her kit' aya <<Merhaba asker!» diye 
hitab ediyordu. Askerlerimiz giir bir ses
le hepbir ag1zdan «Sag ol !» diye muka
bele ediyorlard1. 

Halkrn co,kun tezahiiratz 
Atatiirk, gann kapiSinda Biiyiik On -

derini gormek ic,;in ii<;, dort saat evvelin
denberi gelip beklemekte olan !stanbul 
halkmm co§kun ve emsaline ender tesa
diif edilen tezahi.iratile kar§Jla§h. Onun 
mubarek yiizi.inii daha yakmdan gormek 
i<;in polis kordonunu yaran binlerce insan 
alk1§lar ve «Y a§a Atatiirk I» sesleri ara
smdan Biiyi.ik Atasmm etrafm1 sarml§ 
bulunuyordu. 

Ertugrul yatznda 
Ulu Onder bu candan gelen tezahii -

rat arasmda misafirleri ve maiyetleri er
kanile birlikte Ertugrul yahna hindi. 
Halkm co§kun tezahiiratma mukabele e
diyorlardi. Ertugrula Reisicumhur bay -
rag1 c,;ekildi ve vapur hareket etti. 

Filonu~ telti~i, denizde ve havada 
tezahiirat 

Ertugrul Kad1koy istikametine yol ai
d! ve oradan kJvnlarak filonun bulundu
gu istikameti tuttu. Suasile denizalh ge
milerinin, dort torpidonun ve en nihayet 
Y avuzun oniinden gec;ildi. Gemilerimiz 
yeni boyanmi§lardJ. Giine§li ve s1cak bir 
havamn sac,;hgi giine§ huzmeleri altmda 
pml, pml parhyorlard1." Efrad giiverteye 
dizilmi§, kampanalann i§aretine uyarak 
« Y a§a Ata, Y a§a Cumhuriyet» avazele
rile Atati.irkii selamhyordu. Ertugrul her 
geminin oniinden ge<;tikc;e top ahlmak 
suretile Cumhurreisimiz selamlamyordu. 

Biiyiik _;)ef Ertugrulla gemileri tefti§ 
ettigi esnada otuzdan fazla tayyaremiz 
de dorder ve be§erlik filolar halinde Er
tugrulun i.izerinden uc,;u§lar yaptyor, 
Bi.iyiik Kumandanlanm sehimhyorlardi. 

T ezahi.irata i~tirak eden halk1 hamil 
bulunan Akay vapurlarile hususi ve res
ml romorki:ir, istimpot ve kay1klar, hal • 
km devam eden sevinc tezahiirah ic;inde 
yah takib ediyorlard1. 

Dolmabahgeye muvasalat 
Saat dorde be§ kala Ertugrul Dolma

bahc,;e ac,;1klanna vard1 ve demirledi. Ev
vela Sakarya motorii yana§h. Misafiri -
miz Emir Abdullah Beylerbeyi sarayma 
gitmek i.izere au motore hindi. Kendile -
rini bizzat Atatiirk te§yi etti. Mi.iteakl
ben istanbul motorii Ertugrula yana§tl. 
Atati.irk ancak onun gibi milletinin kal • 
binda ya§lyan biiyiik insanlara mahsus 
tevazu eseri olarak gemide bulunanlarm 
ayn ayn ellerini s1kh ve maiyetlerile bir-

likte Istanbul motoriine binerek Dolma • 
bahc,;e saraym1 te§rif etti. 

Fuad Duyar 
Geceki donanma ve fener alayz 
Atati.irkiin §ehrimizi §ereflendirmesi 

miinasebetile diin gece yap1lan donanma 
ve denizdeki fener alay1 da emaslsiz de -
recede parlak olmu§tur . .Seh:rin resml v~ 
hususl biitiin binalan, limandaki vapurlc..r 
tamamen tenvir edilmi§ti. Hatay zaferile 
Atatiirki.in le§rifini bir bayram gibi tes'id 
eden fstanbullular sokaklara dokiilmii§· 
tii. Her taraftan ne§e ve §etaret ta§Iyor • 
du. 

F ener alayma i~tirak eden istanbullu -
Ian §ehrin muptelif yerlerinden ahp ge • 
tirecek olan vapurlardan Akay idaresi • 
nin bir vapuru saat 21.45 te Kopriiden, 
digeri 21,50 de Haydarpa§a iskelesin • 
den, ii~iinciisii saat 21 ,30 da Kad1ko • 
yUnden, Adahlan getirecek olan dordiin• 
ciisii de saat 20,30 da Bi.iyiikada iskele
sinden kalkt1. _;)irketi Haryiyenin 73 nu· 
marah vapuru saat 19,40 ta Anadolu· 
kavagmdan kalkarak ve RumelikavagJ, 
Yenimahalle, Sanyer, Biiyi.ikdere, Kire<( 
burnu, T arabya, Y enikoy, istinye, Emir· 
gan, Rumelihisan ve Bebek iskelelerine 
ugnyarak kopri.iye geldi. 68 numarah 
vapur da Beykozdan hareketle Anado!u 
tarafmdaki biiti.in iskelelere ugrad1. Va· 
purlar limanda topland1ktan sonra yiiz -
lerce romorkor ve sandallann da iltihaki· 
le ve biiyiik bir kafile halinde Be~ikta~a 
hareket ettiler.. K1zkulesi oni.inden ge<;en 
vapurlar Kuzguncuk ac,;1klarmdan done· 
rek kar§l sahile ge~tiler ve Dolmabahc;e 
sarayJ online gelince tevakkuf ettiler. 

!stanbulun pek nadir gordiigii bu mu
azzam §ehrayin saatlerce heyecan ve ne
§esinden bir§ey kaybetmeden devam et • 
ti. Ulu Onder, fstanbullulann kendisine 
kar§I kopmaz baghhklanm, candan sevgi 
ve sayg1lanm canh bir §ekilde ifade eden 
bu tezahi.iratJ saraym balkonundan sey • 
rettiler. 

Sonuna kadar biiyi.ik bir intizam ve 
miikemmeliyetle cereyan eden fener ala
Yl saat on birde bitti ve vapurlar gene 
ayni iskeleleri tutarak halk1 yerlerine da· 
gJth. 

lhsan Arif 
Numan Rifat Biiyiik $efe 

izahat verdi 
Hatay anayasasmm miizakeresini yap

ml§ alan Hariciye V ekaleti Siyasi M iis
te§an Numan Rifat bugiin Ankaraya gi· 
decek ve yasay1 Biiyi.ik Millet Meclisin
ce tasdik edilmek iizere hi.ikumete vere • 
cektir. Numan Rifat diin Reisicumhura 
arz1 tazimat ve yasa hakkmda maruzatta 
bulunmu§tur. 

Delteri mahsusu imzalzyanlar 
Atatiirkiin §ehrimizi te§rifleri dolayt· 

sile diin ak§am §ehrimizdeki miiessesatl 
maliye direktorlerile ekalliyet miimessil ' 
leri ve pek c,;ok zevat Dolmabahc,;e sara • 
yma giderek defteri mahsusa imza etmi§· 
lerdir. 

Hataylzlarrn sevinci 
Hatay Erginlik Cemiyeti dun ak§am 

,Sirketi Hayriyenin 72 numarah vapuru• 
nu kiralami§, ve Dolmabahc,;e saraymm 
oniinde niimayi§ler yapmi§lardn. Vapur 
ba§tana§a elektrikle donahlm!§ ve HataY 
Erginlik Cemiyeti yazil1 olan biiyiik bir 
levha projektorlerle aydmlalllmi§Ilr. Hi~ 

durmadan c;alan cazband vapurdakiler1 
eglendinni§tir. 



BiR FiLiN MACERALARI 
IV : Kuni banyo ediyor! 

[ Ge!ren de/alar 
~ckml§ alan ktstmlarm 
ozii: Nelli ve ] im 
isminde iki ~ocuk ba
balarrnrn olmesi iize
rine Hindistanda 
hizmetkarlan Me -
dard'la yalmz ba§la
rrna kalryorlar. Ba • 
balarr kendilerine bir 
~iftlikle Kuni ismin
de bir til miras btra
kryor. (iflligi salzp 
yo[ paras! yapryorlar, 
fil ve hizmetkiirla 
birlikte Parise geli -
yorlar. Pariste Ku • 
ni' yi varyete arlisli 
yapryorlar. /§ler ev • 
vela iyi gidiyor. Fa-
kat sonra bozuluyor. 
F ili licaret i§lerinde 
yiik ia§tmakta kulla • 
nryorlar. Lakin Kuni 
bir meseleye ktzl· 
yor, e§yalart ktnp 
dokiiyor. Oradan da 
pkanlryor, ~ocuklar 
ve M edard ba§larrn· 
da bii.l}iik masraf ka
f;>lsr alan Kuni'yi ne yapacaklanm bilmi-
Yorlar.] . 

Nelli ile Jim'e bazan babalan, day1lan 
Amede T oumel' den bahseder, onun bii
Yiik bir ilim adam! oldugunu, fakat me· 
rakh ve sinirli oldugu i~in para kazana· 
tnadJgmJ, hayatlm sefalete yakm denecek 
bir ~kilde gec;irdigini anlatud1. 

Hakikaten Amede senelerdenberi Pa
riste bir c;att arasmda oturur, en kiic;iik 
lokantalardan birinde 
yemegini yerdi. Her 
Zaman ayni elbise ve 

§apak ile gezerdi. Y a- ~~~~~~~ 
ni babayani bir adam· f-
dt. Bogazma dii§kiin ~~~~~~ 
olmad1g1 kadar iistiine 
ba§ma da dikkat et
rnezdi. Giindiizleri u
rnumi kiitiibhanelerde, 
geceleri de evinde es
ki kitablar ve dosyalar 
arasmda c;ah§maktan 
zevk ahrch. Boyu kii
c;iik bumu biiyiik ol
dugu i~in ekseriya bir
c;oklanna alay mevzuu olur, fakat boyle 
§eylere kat'iyyen k1zmazd1. Amede, Nelli 
ile Jim'in yazd1klan mektubu almca c;ok 
sevindi. Maamafih, bu sevincinin yegen
lerini goreceginden dolay1 oldugunu zan· 
nehneyin. Amede, onlann yanmda bir fil 
hulunmasma memnun olmu§tu. Ciinkii 
senelerdenberi birc;ok hayvanlar gibi fil
lerin de adet ve ahlaklanm kitab iizerin
de tetkik etmi§, fakat tatbikat sahasma 
gec;ememi$ti. $imdi, online ne giizel bir 
f1rsat <;lktyordu. Onun ic;in ellerini ugu§· 
turarak kendi ken dine soylendi: 

- Nihayet bir fili yakmdan gormek 
Ve iizerinde incelemeler yapmaga muvaf
fak olacag1m I 

Yegenl!!rinin vermi§ olduklan adresi 
dikkatle cebine yerle§tirerek yola c;:Ikh ve 
bir miiddet sonra Nelli ile Jim'in otur· 
duklan eve vard1. iki karde§ bu acayib 
ktyafetli ziyaretc;iye evvela yiiz buru§
turdular. Fa kat Amede daymm o kadar 

' tath bir giilii§u vard1 ki yava§ yava§ ken
disine lSlndJ!ar. Hele Kuni ile fazla ala
kadar olu§u onlan day1larma bir kat da· 
ha yakla§hrdJ. Nelli giizel bir omletle. 
rniikemmel bir salata yap1p Amede'ye 
.kahvalt1 hazulad1. 

Kahvalh biter bitmez day1: 
- Hem en, dedi, fili ziyarete gitsek!. 
Cocuklar Amede'nin bu arzusunu der-

hai yerine getirmekte gecikmediler. Ku
ni uzun redingotlu ve silindir §apkah bu 
garib adama evvela fena fena bakt1. La
kin Jim'le sikiflki dostluk ettigini goriin
te bakl§lannm §eklini degi§tirdi. Amede, 
kuni'yi uzun uzun hayretle tema§a ettik
ten ve gayet ihtiyath tarzda ok§adiktan 
sonra: 

- Ah, dedi, biliyor musunuz, en bii
~iik arzum nedir? $u filin iistiine binip 
gezrnek!. Paris in bu taraflan da pek o 
kadar kalabahk degildir, sonra, demin 
kuni'yi civarda tamm1yan olmad1gmi da 
~oyliiyordunuz .. Ne ala olur! 

Jim giilerek: 
- Daylciglm, dedi, istedigin bu ol

sunl. 

Kuni'ye i§ anlat!ldJktan sonra evveh1 
Jim, sonra da Amede day! filin iistiine 
c;1kt1lar. Jim ses ve hareketlerle onu idare 
ederek yola c;:1karttJ. T ektiik gec;enler bu 
acayib yolculara hayretle bak1yorlardl. 
Amede day1 sevincinden ne yapacagml 
bilmiyor, hpkt bir kiic;iik ~ocuk gibi elle
rini ~1rp1yordu. 

Kuni de vaziyetten memnundu. Giine§· 
lendigine ve hava ald1gma c;ok seviniyor
du. Sen nehrinin kenanm takiben gidi • 
yorlard1, hava giizeldi. Sular pml pml 
parhyordu. Kuni de biitiin filler gibi su 
a~,k,yd1. Onun ic;ine girip banyo etmek 
en biiyiik zevkiydi. Oyle bir zaman geldi 
ki hayvan bu zevkinden mahrum olmaga 
arhk tahammiil edemedi. Nehre at!ld!, 
yiizmege ve dalmaga ba§ladJ. Bir arahk 
hortumunun ucundan ba§ka yeri goriil
mi.iyordu ve yanmda zavalh Amede da
ymm silindir §apkas! yiiziiyordu. 

Bereketversin Jim fevkalade giizel bir 
yW:ucii idi. Hemen daylSim yakalad1. 0-
nu, ba§tm suyun iistiinde tutarak kenara 
dogru si.iriiklemege ~h§Iyordu. Kuni de 
yaphg1 azizligin farkmda oldugundan ka
bahatini affettirmek ic;in hortumile ikisini 
birden kavrad1 ve sahile c;:1kardi. 

T opraga a yak basar basmaz Amede 
Day1 her tarafmdan §ak1r §aku sular ak
masma ragmen vaziyetten pek de §ikayet· 
c;i goriinmiiyor Ve §U §eki)de soyJeniyor
du: 

- Bu banyo fazla ve miinasebetsiz 
oldu amma, Kuni'nin mtmda gec;irdigim 
anlarm tathhgmi hayatta kaldikc;a u • 
nutm1yacag1m! 

Jim: 

- Haydi dayJciglm, dedi, hemen eve 
donelim.. Mutfagm ocagmdaki ate§ 
ba§ma gec;elim .. Nelli ogle yemegini ha
mlaml$t1!.. Onu da yiyelim.. 0 zaman 
kendimize geliriz!. 

Medard bu maceraYJ duyunca kah • 
kahalarla giildii. Sonra: 

Kuni'ye kabahat bulmamah, de • 
di, suyu o kadar seviyor ki dayanamami§, 
sizin iistiiniizde oldugunu dii§iinmege va
kit bulmadan nehre dalml§ olacak I 

Amede ile Jim ba§lanm salhyarak 
tasdik ettiler. Bay day! s1cak bir robdo
§ambr' a sannarak §imdiye kadar kiic;iik 
lokantasmda yedigi yemeklerden hic;bi
rine benzemiyen ogle yemegini siimiire, 
siimiire mideye indiriyordu. Nelli haki
katen her§eyi iyi yapml§h. 

Amede Day1 elbiselerinin kurumas1 i-

iDMAN 
Bizde idman • bil ki! • 
(;ok zaman once vannt~: 
Dedelerimiz ~;iinkii 
Giizel cirid oynarmt~! .• 

• 
f;ocuk! .. Tiirkliigurue ogiin; 
Diin~Tada benzerin yok: 
Gogu a~aruu~ Tiirkiin 
Eskiden ath~ ok! .• 

* 
Denizlerde de gerek 
Alk~lamak onlan: 
Tiirkler, ellerde kiirek, 
(;ek~rmi~ kalyonlart! .. 

• 
Onlar hi~ vermez mola, 
Giderlertll4 ileri! .. 
Tiirkiin vurdugu pala 
Yarartru~ dem.irleri! .. 

• 
Senin de dola~•yor 
Damarlarmda o kan!.. 
Dinclige ula~tyor 
Yapan daima idman! .. 

* 
Y1kamp sabah, ak~m; 
Yap saf havada spor! .. 
Ba~r: f;elikten saglam 

~Tiirk oglu yeti~iyor!.. ~l 

fmerakh ~eyletr] 
Bir milyona bir pul! 

Kendisine bir milyon frank klymet 
bir;ilmi§ olan bir pul, Holandada Ut -
recht §ehrinde Madam Hind narnmda 
bir kadm tarafmdan miizayedeye ~Ika
nlacakhr. Bu pul vaktile !ngilterenin 
Afrikadaki Guine miistemlekesinde kul
lamlmi§hr. ~u anda diinya iizerinde bir 
misli daha yoktur. Bu pulu Londrada 
bir mekteb talebesi eski bir §atonun ki
lerinde bulup bir arkada§ma alh §iline 
satml§, o c;:ocuk ta bunu otuz be§ §ilin 
mukabilinde bir koleksiyoncuya ver -

mi§, koleksiyoncu da 100 tngiliz lirasma 
Kant F. Von Ferrari narnmda bir me -
rakhya devretmi.§, ondan yiiksek bir fi
atla Alman hiikfunetine, oradan Frans1z 
htikumetine ger;mi§, Frans1z hiikfune -
tinden de M. Hind satm almi§tlr. Ko -
cast oldiigii ir;in Madam Hind §imdi pu
lu satmaktadir. 

Diinyanm en uzun filmi 
Baz1 Amerikan gazetelerinin yazdlgt· 

na baklhrsa Holivudda diinyamn en u
zun filmi r;evrilmektedir. Bu filmin 
mevzuu 1ncilden ahnmi§br. Tarn 237 
kiSlmdlr ve gosterilmesi 32 saat sure • 
cektir. Bu filim ic;:in Sikagoda hususi bir 

sinema salonu yap1lacakhr. Salon 27 
bin ki§i alacak, i~inde bir lokanta, bir 
r;ok kazinolar ve istirahat salonlar1 bu
lunacaktlr. Fakat bizce bunlar kifayet 
etmez. Herkese hirer yasbk ve yorgan 
da verilmel-i. Eger filim bir defada gos· 
terilecekse millet uyuyup uyarup sey • 
retmeli! 

c;in o gece yegenlerinin yamnda misafir 
kald1. Ertesi gun giderken, Kuni'nin hay
vanat bahc:;esine almmasmi temin i~tin e • 
linden gelen her~eyi yapacagm1 vadetti. 

Amede Day1 her~eyi IYI gorur ve 
kat'iyyen fena taraflan dii§iinmez bir a
dam oldugu ic;in gerek Nelli ile Jim'e, 
gerekse Medard'a miinasib i§ler bulaca
gim si:iyledi. Hele Medard'I aynca dii • 
§iinmesi, onun kendisine Hindis'tan fil
leri hakkmda gayet miikemmel malumat 
vermesinden dolayi idi. 

Kap1dan c;1karken: 

- Aziz yegenlerim ve sevgili Me -
dard, diye hayk1rdi, gerek diinkii gezinti 
ve banyodan, gerekse burada gordiigiim 
iltifatlardan ve agirlamalardan dolay1 he
pinize ~ok c;:ok te~ekkiirler ederim! 

(Ar.kast gelecek bafta>. 

-
Ferdi f;elebigil Mes'ude Kadri 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru t;ozenlerden bize fo-,ledo. 
togra£ gonderenlerin resimlerini bas - 9 - istanbul 56 nc1 ilk okul Nimet 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada res- Sunal. 
mi r;1kmak mutlaka hediye kazanml§ ol
makhga delalet etmez. Miikafat kaza -
nanlann isimleri her aym ilk haftasmda 
ne§rolunan bi.iyiik listeye bas1hr. Sol -
dan saga s1ra ile: 
1-Uskiidar 46 nc1 ilk okul109 Refika 
2 - Afyon kadm ana okulu Emine. 
3 - Fmd1kh 13 iincii ilk okul 226 N e-

mide. 
4- Ergani ilk okul 169 ilhami. 
5 - Haydarpa§a lisesi 1753 Emin. 
6 - Bursa Yeni§ehir c;marh camisi 

imam1 oglu Okumu§. 
7 - HahciOglu Top~u gedikli erba~ 

okulu 58 M. Tan. 
8 - Edirne orta okul 120 Nesim To-

10 - Bolu orta okul Taceddin Elagoz. 
11 - Bahkesir Mithatpa§a okulu Ne

jad Tiirkeri. 
12 - Ankara Cebeci ilk okul 258 11 -

han. 
13 - 1stanbul46 nc1 ilk okul Vedi Eyi.§ 
14- Biiyiikc;ekmece Mimar Sinan ko

yiinde bakkal Hamdinin oglu ihrahim. 
15 - Tuzla Cumhuriyet caddesinde 

19 numarada berber kalfas1 Arif. 
16 - Fatih 20 nci ilk okul Cezmi. 
17 - Kad1koy orta okul 527 Rarnazan 

Nuran. 
18 - Edirne arabact Ali c;avu§ kalfas1 

ibrahim. 

( EGLENCELi OYUNLAR ) _..;..___ _____ _ 
SOZLO KOVALAMACA 

Bir baht;ede veya kuda muayyen bir 
hudud ir;erisinde bir ebe diger bir t;ok 
oyunculart tutmtya r;ah§acaktlr. 0 -
yunculardan biri yakalanmak derece • 
sinde s1kl§b m1, herkesin i~itebilecegi 
yiiksek bir sesle bir hayvan ismi .sOyli -
yecektir. Eger bunu tarn zamanmda soy
lerse arhk ebenin onu yakalam1ya hak
kl yoktur. Ba§ka birisini takibe ba§hya. 
cakhr. Bir miiddet sonra kendi arzusile 
tekrar oyuna girerse gene onu kovah -
yabilir. 

ikinci kovalanan da ayni vaziyete gel-

di mi, o da bir hayvan ismini yiiksek 
sesle hayk1racakhr. Fakat evvelce soy
lenmi§ hayvan ·ismini soylemege hakkl 
yoktur. Eger zarnanmda siiylemezse mu
ayyen hududun di§ansma ~1kamtyacag1 
i~in yakalanacakt1r. 

Hayvan ismini bir misal olarak yaz
dik. Her hangi bir mevzu ii.zerine isim
ler tutulabilir ve bir mevzuun isimleri 
tiikenince ba§ka mevzua get;ilebilir. Me
sela, <;i~ek, ku§, bocek, memleket, agac, 
§ehir, erkek, kadm ve ilah .. isimleri gibi. 

Bakm bir tecriibe edin, <;ok eglene -
ceksiniz! 

YazislZ hikaye 

(~AYDALI B~LGilER I 
Diinyamn en biiyiik teleskopu 

Cenubi Afrikada Captown §ehrinde -
ki rasadhanenin yeni teleskopunun yer
le~tirilme ameliyesi yakmda bitmek ii· 
zeredir. Bu teleskop dunyarun en buyiik 
ve en kuvvetli dtirbini olacak, onunla 

bizden 40 milyon kilometro uzakhkta 
bulunan y1ldizlar bile gayet Jyi goriile
bilecektir. Ayni zarnanda §imdiye ka • 
dar resmi ahnam1yan bir~ok ylld1zlarm 
fotograflar1 elde olunacakhr. 

lngilterenin ba§mdaki biiyiik 
bela: Sia ve dum an 

lngilterede Glasgow §ehrinde g1kan 
bir ingiliz gazetesinin ne~rettigi istatis
tiklere gore, Biiyiik Britanya adalarm -
da haSll olan duman ve sis her sene hii
kfunete milyarlarca masraf1 ve insanca 
epeyce telefatl mucib olmaktad1r. Du
man, bir kere biitiin binalann, duvar
larm boyalannm bozulmasma ve iist -
lerinin kirlenmesine sebebiyet vermek • 
tedir. Sonra halkta bron~it, kanser, kalb 
hastahklanm z:iyadele§tirmektedir. Va
purlar, trenler saatlerce, giinlerce g~ 
kalmaktad1r. Belediyeler, sokaklan ay· 
dmlatmak igin milyonlarca lira fazla 
sarfetmektedir. Birgok te~ebbiislere gi
ri§ilmi.§ olmasma ragmen heniiz bu sJl! 
ve duman1 ortadan kald1racak kat'i bir 
gare bulunamaml§hr. 

Su yukar1da gordiigiiniiz ii~ tane altl 
d1hh §ekli o suretle bir araya getiriniz 
ki meydana muntazarn bir diinya hari
tast - musattah kiire - ~1ksm! 

Bu bulmacay1 dogru r;ozenlerden bi • 
rinoiye be§ lira, ikinciye iki lira, iir;un -
ciiye miinasib bir hediye takdim oluna
cak ve diger yiiz ki§iye muhtelif C§ya 
verilecektlr. Cevablar haziran sonuna 
kadar cCumhuriyet Gazetesi <;ocuk Sa
hifesi• adresine gonderilmelidir. G~ 
kalanlar hediye alamazlar. Biltneceyi 
dogru c;oz.enlerden bize resim gonderen
lerin fotograflart da s1ralart geldigi za
man gazeteye bas1hr. 

Mayts bulmacasmda bediye kaza
nanlarm isimleri yartnkl say1m1zda 

C:Ikacakhr. 



10 

GONON BULMACASI 
1 ~ s 4 6 ~ 7 8 9 10 

1 _1_ I I I I I Ill I 
2 

s 
4 

6 

6 , 

I I I I I 1•1 I I 
I I I I I 1•1 I I I 

1•1 I I 1•1 I I 
1•1 1•1 I I 1•1 I• 
I • I I I• 

• ., I 
s I •I I I 

I ., 
II •U•I . 1(1 

Soldan saga: 
1 - i.tskiidarda bir semt, attlan §eyin 

hedefe varmas1, bir dilde czengim. 3 - Sa
kin, ciice bir aj:tac. 4 - Erkek, bir peygam
ber, bir c;e~id sandal. 5 • Bir yemi§. 6 -
i.tzerine fazla basiiml§, Romanyada bir ~e
hir. 7 - imdad istiyen adamm tekrar ettig! 
stiz, yalvarma. 8 - Halk, mlllet. 9 - Ameli 
bir ~kilde, iki nota birden. 10 - Bir fill, 
arabca c kullan. 

Yukandan ~ag1ya; 
1 - Avrupanm ma daglarmdan biri, 

caka. 2 - Yiiz seneler, fazla dlndar gorii -
nen. 3 - Bir clns hiikiimdar, cihetlerden 
birlne mensub. 4 - Bir emir, mtistahkem 
mevkl. 5 - A~dan s6z kac;mmyan, bi.i -
yiik anne. 6 - Bir hayvan, tabiat. 7 - Mec
bur1. 8 - Uzak, bir ~e~id vapur. 9 - GOze 
pek iyi goriinmiyen, blr giln. 10 - Ziya, ale
lade. 

Evvelki bulmacamn hallt!dilmi~ §ekU 
1 2 8 4 r> ti 1 t! II 10 
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to iAIS AI• A RIE NII!J:. 

ist. Borsas1 5/6/937 
PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 

, Liret 
Beldka Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 

·Florin 
•Kron Cek 

All$ 
621.-
123.50 
112.-
120.-
80.-
18.-

568.-
20.-
63.-
70.-

I
. Silin ~vusturya 
Mark 
Zloti 

. Pensro 
, Ley 

20.-
25.-
20.-
21.-

Dinar 
Kron fsvec 
Altm 
Banknot 

Lonrda 
New-York 

I 
Paris 
Milano 
Briiksel 

: Atina 

I
• Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Pra2 
Viyana 
Madrid 

[
Berlin 
Varsova 
Budat~este 
Biikres 
Belnad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

12.-
48.-
30.-

1051.-
254.

(: E K L E-R 
A~ilis 

625.75 
0.78745 

17.6875 
14.9612 

4.6772 
87.335 
3.4494 

63.9232 
1.4320 

22.6016 
4.20<15 

13.9633 
1.9650 
4.155 
3.9792 

107.3910 
34.5185 
2.7410 

24.05 
3.0994 

ESHAM 

Sat!$ 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
23.-

576.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1052.-
255.-

Kapalll$ 
624.-

0.7880 
17.7725 
15.0032 
4.69 

87.58 
3.4590 

64.1025 
1.4360 

22.6650 
4.2163 

13.9425 
1.97 
4.1666 
3.99 

107.6925 
34.615 

2.7530 
23.9825 
3.1082 

A~III$ KaJJaDis 
Asian C::imento 13.75 13.50 

ISTIK R AZLAR 
A~dl!J Kapams 

Tiirk borcu I Pe!iin 19.05 19.05 
• • I Vadeli 18.90 19.-

1

. % 5 Bazine 95.- 95.- , 
Erl!'ani 96.- 96.-
Slvas - Erzurum I 96.- 96.-

1 • • m 30.75 30.75 
I T A HVILAT 

Ac1hs Kall&DL<; 
Anadolu I Pesin 40.- 40.-

• I Vadf'Ji <10.- 40.-
• D Pesin 40.- 40.-

' • D Vadeli 40.- 40.-
~~================~/) 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Dordiincii Valnf Han dordiincii 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 ························································ 
Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 

Anit, meydan, ~ocuk parklan ve 
villi bah~eleri i~in modem proje 
ve planlar haZll']ar; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatJm deruhde ve taahhiid 
eder. 

Biiket, ni~an sepeti ve ~;elenkler 
ic;in yapllan sipari~ler siir'atle ha
Zll'larur. 

Ci~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga~ ve agac· 
clklan; bah<;e alat ve edevab ve 
ehliyetli ·Bah~;ivanlar gi:inderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
I Alakadarlara parasJZ gonderilir. 
••••••• • ... dL •••• • 

CUMHURiYET 

~ATALCADA 
~ans Kntasiye Deposu 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitlin 
mekteb kitablan, krrtasiye, gazete 
ve mecmualarm, Tayyare Piyango 

biletleri tevzi yeridir. 

Dr. Suphi !lenses 
idrar yollan hastahklan mutehaSSISI 

Zayi - Beyoglu Askerlik ~ubesinden 
ald1g1m terhis tezkeremle nti.fus kagich
mi kaybettim. Yenisini ~1karacajp.mdan I 
hiikmii yoktur. 

Kasimpa§a Atik Tersane caddesi 4 
No. h kahvede 325 dogumlu 

Mehmed oglu Hasan 

Beyoglu Yud1z sinemas1 kar~1s1 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere paras1z 

Tel: 43924 

Dr. iHSAN SAMi 

BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilati, frengi nok
tai nazarmdan Vasserman ve Kahn 
teamti.lleri kan kti.reyvati sayllmas1. 
Tifo ve ISitma hastahklan te!ihisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilati, Ultra mikroskopi, hu
susi a~Ilar istihzan. Kanda tire, I 
!ieker, Kloriir, Kollesterin miktar
lannm tayini. Divanyolu No. 311. 

Soydan ___ a 

SONNETCi AHMED 
lkametgah ve muayene 
haoe c;ar§Ikapr tramvay 

dura2'1 No. 3 

150 - 200 lira ayhkla 
al1naca kt1r 

ikbsad V ekaletinden: 

Tel: 20981 

kontrolor 

1705 ve 3018 numarah kanunlara miistenid nizamname ve kararname 
hiikiimleri dahilin<!.e ihr_!lcati murakabe te§kilatl i~in memur almacakhr. 

Taliblerin haiz olmalan lazrm gelen vas1flar §Unlard1r: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak, 
2 - Askerligini yapml!i bulunmak, 
3 - 35 ya§mdan yukan olmamak, 
4 - Memleketin her mmtakasmda vazife gormesine s1hhatc;e manii bu

lunmamak. Yiiksek 1ktrsad ve Ticaret, Yti.ksek Ziraat veya Mti.lkiye mek • 
tebi veya Hukuk Fakiiltesi mezunu olmak, yabanc1 dillerden bir veya bir
kac;mi bilmek tercih sebeblerindendir. 

Yukar1daki vaslf ve ~artlar1 haiz olan talibler miiracaat istidalarma: 
1 - Dogum tarihlerile bulunduklan i§leri ve son vazifelerini ve hak -

larmda kimlerden malumat almabilecegini de gosterrp.ek iizere k1sa bir t~r
ciimei hal varakas1, 

2 - Tahsil derecelerile askerliklerine aid vesikalarm suretlerini, 
3 - Nihayet 1937 c.e c;ekilmi§ iki aded kartpostal biiyiikliigti.nde boy 

fotograflapm eklemelidirler. 
Talibler arasmdan istenen vas1f ve §artlan en c;ok haiz olanlar Veka -

let~e ihtisa~ kursuna devam etmek iizere sec;;ilecek ve buqlara kurs miidde
tince 100 lira ayhk ti.cret verilecektir. 

Kurs 1 temmuz 1937 de ba!ihyacak ve iki ay kadar siirecektir. Taliblerin 
ihbsas kursuna i~tirak ic;in hic;bir manilerinin ve serdedilecek her hangi bir 
mazeretlerinin bulunmamas1 !iarttir. Kursa girmesi kabul olunanlardan, 
Vekaletr,;e tayin edilecekleri mahallere itirazs1z gitmegi onceden kabul ey -
lediklerine dair taahhti.tname istenec:ektir. ihhsas kursund.a.n ehliyetname 
alanlar kadrodaki iicreti 200 lira olan kontrol memurluklarma baljlang1c;ta 
150 lira ti.cretle ahnacaklar ve memleketin muhtelif ihrac merkez ve liman -
larmda istihdam edileceklerdir. 

15 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan miiracaatlerin ikh • 
sad Vek~leti !~ Ticaret Umum Miidiirliigiine yap1lmasi lti.zumu ilan olunur. 

c1442» (3193) 

Havayollan De viet 
• 

isletme ldaresinden: 
' 1 - Ankara - istanbul arasmda 7/6/937 •dahih den itibaren: 

A- Cumartesi gi.i.nii baric haftanm diger gti.nlerinde: 
Kalkl§ Var~ 
S. D. S. D. 

Ankaradan 9 10 50 istanbula 
istanbuldan 15 30 17 20 Ankaraya giinlti.k seferlerimiz vard1r. 

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

drr. Cumartesi giinii !stanbuldan 
Ankaraya avdet seferimiz yoktur. 

C- Pazartesi gti.nleri: 
istanbuldan 7 8 50 Ankaraya ilave seferimiz vard1r. 

2 - Acentalanm1z: 
Anka)'.'ada - P. T. T. Genel Direktorlugu binasmda. 
istanbulda - Karakoy P. T. T. binasmda. 

3 - YolculanmiZI iicretsiz nakil ed.en idare otobti.slerinin 
meydanlara hareket saatleri: 

Sa at 
A- Ankarada - cCumartesi baric;• 8.30 da 

Ankarada - Cumartesi giinii: 15.00 • 
B- 1stanbulda- •Cumartesi hari~· 14,30 • 

istanbul& - Pazartesi giinii: 6 • 

acentalardan 

4 - Pazar giinleri - Ye~ilkoy, Ankara §ehir gezinti u~u~lanmiZ aynca saym 
yolcularimlza ilan olunur. c144h (3192) 

$irketi ayriyeden • • 
ilkbahar1n bu son haftalar1 Bogazi~inin en giizel mevsimidir. 
Her tarat yemye,il zumriid gibi, tatil gunlerini zevk ve ne,'e 

ile Bogazi~inde ge~iriniz. 
r - Cumartesi ak!iam postas1 ile pazar sabah postalarmda % 50 fevkalade tenzilath tarifeler 

tatbik edilmektedir. - Bu biletler pazartesi ogleye kadar avdet icrin muteberdir •• 

2 - Salacaktaki - K1zkulesi plaj1 - bugiinkii pazardan itibaren umuma acr•lmJfbr. Kopriiden 
plaja gitmek ve gelmek icrin saat 7-} tan 23,45 e kadar postalar tertib edilmit ve adi giinlerde de 
plajda, banyo dahil oldugu halde gidip gelme bilet iicreti birinci mevki icrin 33 ikinci mevki icrin 28 
kuruttur. 

3 - Oskiidar • Kabatat arasmda araba vapur seferleri 20 gidit ve 20 gelit olarak crok a1k ter
tib edilmit ve iicret tarifeleri de biiyiik tenzilata tabi tutulmuttur. 

iSTE BiR GUL ' . 
i~TE BiR GELiNCiK 

iSTE BiR LALE , 

Bu renkleri anacak VENUS 
ruju temin eder. Y eni icad ve A
merikan formiilii VENUS RUJ· 
LARI harikulade cazip ve s:ok sa
bittir. S1hhi VENUS RUJLARI 
dudaklarJ yakmaz ve yay1lmaz. 
Kullananlan hayrete dii~iiriir. 

HARBiYEDE 
B E L V 

BAH~ESi 

Bay an MUALLA 
ve 

f;AGLAYAN SAZ HEYETi 
Ayr1ca : S. A T i L L A 

Reviisiiniio venilikleri 

Sand1kh hukuk mahkemesinden: 

goz! Kzlavuz 

J UN OR • 
I 

Yelek cebi fenerleri kJlavuza liizum kalmadan 
kendini gosterdi. 
Satl~ deposu: Galata, Karakoy, Hara~~~ sokak No. 5 

iSMAiL OMER i$<;EN 
Ta~ra satl~ yerleri: Samsun Gazi cacl.desi Halk 

kitabhanesi - Bolu: Varhk Ticaretevi Osman Se· 
yid, Ali Kesim - Mersin: Uray caddesi No. 41 
Sedad Sahir - Zonguldak: Ayy_Ild1z Pazan. 

ilbaybgindan: 
. 1 - Eksiltmiye konulan i~ Patnos il~esinde yap!lacak ilk okul in~aatl 

ke~rf bedeli on bin altl yiiz altm1~ bir lira altl kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak §Unlard1r: 
A- Eksiltme ~artnamesi, 
B - Fenni ~artname, 
C- Mukavelename projesi, 
D -- Ke~ifname ile ke§if hulasas1 cetveli, 
E- Resmi projesi, 
F- ~afla i!ileri ~eraiti umumiyesi. 
3 - Istiyenler eksiltme ~artnamesile buna miiteferri diger evrakl En

cti.men kaleminde gorebilirler. 
4 - Eksiltme 1/7/1937 tarihinde per~embe gti.nii saat 16 da Agn Vi -

l.ayeti Daimi Encti.meni odasmda yapllacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 799 lira 62 kuru~un muvak • 

kat teminat vermeleri ve Resmi Gaze ten in 7/5/1936 giin ve 3297 say1h niis • 
hasmda c;1kan talimatnameye tevfikan Naf1a Vekaletinden almml§ miite .. 
ahhidlik vesikas1 ve 937 y1lma aid Ticaret Odas1 _kayid vesikasm1 haiz olup 
giistermesi 1;artt1r. 

fi - Teklif mektublan yukanda dordti.ncti. maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Agn Vilayeti Daimi Enci.imen Reisligine getirilerek 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublann mu -
ayyen saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm mti.hur mumile iyice kapa • 
hlm1~ olmas1 laZimd1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3189) 

ADANA ELEKTRiK SiRKETiNDEN: 
' Adanadaki bti.romuzda istihdam edilmek iizere muhasebeden anh -

yan ve icabmda Tiirkc;e - Almanca, Almanca - Tiirk~e terciime yapacak 
kadar Iisan bilen bir memur almacakhr. !steklilerin terciimeihal vara -
kalanm gondermek ve taleb ettikleri maa~ miktanm bildirmek suretile 
Adanada 78 numarah posta kutusu adresine yazmalan ilan olunur. 

Belediyesinden: 
Baymd1rhk sahasmda Siikrti.kaya bulvarmm Montro meydanile bu 

meydanla Gazi bulvan arasmcl.aki k1smmm parke ve kesme ta~la di:i!ienmesi 
i~i 15/6/937 sah gti.nii saat 16 da kapah zarfla eksiltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli ke~f; yirmi iki bin altl yiiz iki lirad1r. 

i~in bedelinin yedi bin altl yiiz iki liras1 nakten ve miitebaki on bel! bin 
liras1 Baymd1rhk sahasmda arthrmiya c;1kanlacak arsalarla odenecektir. 
Ke~if, ~artname ve plam yiiz on ti.~ kuru~ mukabilinde Ba~miihendislikten 
sahhr. Ta~radan istiyenler, ke1;if, ~artname ve plan iicretile birlikte pasta 

Sand1klmm Cak1r mahallesinden Bal 
oglu k1z1 Ummehanla Emirdag1 kazasm
dan Abidin oglu Kamil aralanndaki bo
~anma davasmm icra kllmmakta alan 
muhakemesinde : Miiddeaaleyh Kamilin 
evliligin kendisine tahmil ettigi vazaifi 
gormekten ka~mmak i~in kans1 mti.d
deinin yanmdan aynld1~ anla~Ilmi§ ol
dugundan bir ay zarfmda Sand1khdaki 

I I kans1 davac1 Ummehanm evine avdet 

Emlak ve E vtam Bankas1 ilanlar1 etmesi i~in kendisine ihtarname yazll _ 
masma karar verilmi§ oldugundan ta -ill••••••••••••••••••••••••••• • ••l rihi ilandan itibaren mumaileyhin miid

Esas No. Y e r i No.s1 Nev'i Depozitosu dei kansmm evine avdet etmesi ilanen 

ti.creti pe~inen gondermelidirler. t~tirak ir,;in bin altl yti.z doksan be§ lira on 
be~ kuru!iluk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile 
birlikte 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanmi!$ teklifler ihale gii· 
nii olan 15;6/937 giinti. saat on be~e kadar Enciimen Reisligine verilir. 

c. 10 Beyoglunda Kasrmpa~a Bedreddin 
mahallesinde Orta~imal sokagmda 

T. L. ihtar olunur. (33181) 
7 - 5 Aparhman 3800.- r 

Tafsilatl yukanda yaz1h on bir daireli aparbman dart taksitle ve kapah 
zarf usulile satdacaktu. Birinci taksiti pe~in ve geri kalam iir,; senede ve ii~ 
miisavi taksitte ve % 9 lh faize tabidir. ihale 10/6/937 per§embe giinti. saat 
ondadu. 

!steklilerin bir lira mukabilinde alacaklan llartnamede yaz1h hti.kti.mler 
dairesinde teklif mektublanm o giin saat ona kadar ~ubemize vermeleri. 

c489• (2834) 

SEBZE VE ELBiSE iLANI 
Darii§fafaka Direktorliigiinden: 

Mektebin bir senelik sebze ic;in a~1lan eksiltmede fiat mutedil gorti.lme
diginden 10 haziran 937 per§embe giinii yeniden pazarhkla ihale olunacak
tu. Taliblerin o giin saat 15 te ve mektebi bitirmi§ olan 38 talebeye sivil 
elbise ihalesi de ayni giinde yap1lacagmdan buna da Nuruosmaniyede Turk 
Okutma Kurumuna miiracaatleri. 

Mimar Aran1yor 
Afyon Belediyesinden: 

200 lira ~ehri iicretle bir mimar anyoruz. Mimarm ayni zamanda mii -
hendis diplomas! varsa diger taliblere tercihan a!Jmr. 

1steklilerin evrak1 mti.sbitelerile birlikte Afyon Belediyesine mti.raca -
at etsinler. (3218) 

izmir Defterdarbg1ndan: 
Sinemac1 Mahmud Sezayinin vergi borcunun temini tahsili ic;in tahsili 

emval kanununa tevfikan haczedilen a!iagida cinsi ve nev'ileri yazlh sinema 
tesisah haziramn on be~inci giiniine musadif sall giinti. saat 14 te izmir AI -
sancak Maliye Subesinde miizayede suretile ve pe§in para ile sahlacagm -
dan almak istiyenlerin mezkur !iUbede bulunmalan. 
1 - Bergman marka elektromotor. 
2 - Fiat Liiks marka mazut motorii. 
3 - Zeiss ikon marka komple sesli sinema makinesi ve tesisah •Amplifi -

kator, Hoparlor, Movieton, cihazh. 
4 - Zeis ikon Erneman 1 marka projeksion makinesi. 
5 - 333 aded demir ayakh ve miiteharrik Pandozot d1i::iemeli sinema kol -

tuklan, vantilatorler ve aspiratorler. (3225) 

Sahhk Ariel motosikleti 
Be~ buc;uk beygir kuvvetinde, 

sepetli, c;ah!! r motosiklet ucuz sa
bhkhr. Kad1koy M s1roglu bisik
letci Fahrive miiracaat. 

Zayi - 926 - 937 y1llarmda Sogiid il
~esi Tarpak okulundan ald1g1m diplo -
may1 zayi ettim. Yenisini alacag1mdan 
hti.kmti. yoktur. 

Karamiirselde t. Karalsol. K. Sogti.dlti. 
1327 D. Mehmed oglu i. Celik 

--- Oskiidarda ucuz 

SATILIK iKi EV 
Oskiidarda Selimiyede Duvardibi 
caddesi miikerrer bir oumarah ve 
bir tarab Harem iskelesi caddesi 
dorder odah iki hane ucuz sabhk
hr. Kuyu, sarm~,: ve ufak bahc;esi 
vardll. lsteyenler K1z1ltoprak istas 
von c1varr Mehmed Ali Avni ko~; 
kiine miiracaat ederler. Tel. 60223 

Kiraltk diik kan 
BeY.az1d Eminbey mahallesinde Tav

§anta§I yoku§unda Mithatpa§a caddesi 
k1i§eba§mdaki 16 numaral! hanenin al -
tmdaki bti.yti.k bir dti.kkan kirahkhr. 
Haneden sual. ................ , .• 

Muhendis aran1yor 
Sivas Erzurum hatbnda ~;ah11mak 

iizere dip o mah miihendise ihtiyac 
vardrr. Taliplerin Karakov Palas 
4 ncii kat 5 numaraya miiracaatleri 

·1687· (3114) 

BOGAZi~iNiN YENiKOY PAL A S' 1 
Hayatta daima s1hhatli ve zind.e ya§amak istiyenlerin yegane sayfiye 

otelidir. Deniz banyosu, biiyti.k bahc;e ve ormanlarmda yorgun dimag ve 
asablan teskin v~ dinlendirmek ic;in yaz mevsiminde dti.nya yti.zti.nde bun
dan daha giizel bir mevki ve temiz hava bulmak imkam yoktur. Yalmz yer 
bulmak ir;in acele telefon ve telgrafla angaje olunmas1 tavsiye olunur. 

T e I e f o n : 34 - 03 
Direktorliik: H. TEVFiK BA~ARIR 

Manisada yaptJrdacak Atatiirk an1t projes.~ 

miisabaka sartlart 
' 

V aliliainden: ... Manisa 
1 - Manisada bir Atatiirk amh yapilacaktlr. 
2 - Bu amt ir,;in •50000» lira sarfolunacaktlr. 
3 - Amt projesinin ihzan mti.sabakaya konulmu§tur. Miiddeti 1 ha· 

ziran 1937 - 1 te~rinisani 1937 ye kadard1r. 
4 - Mti.sabakaya i!ltirak edeceklerin en az Gti.zel San'atlar Akademisi· 

ni bitirmis Turk San'atkan olmalan ~arthr. 
5 - Musabakaya i~tirak edeceklerin haz1rhyacaklari proje ve maket• 

leri 1 te~rinisani 1937 pazartesi gti.nii saat on altlya kadar istanbul Gti.zel 
San'atlar Akademisi Direktiirliigiine teslim etmeleri ~arthr. Projeler Aka· 
demiyc kapali zarfta rilmuz usulile teslim edilecektir. 

6 - Maketler en az 1/50 buvti.klti.giinde olacakhr. 
7 - Amt kaidesinde kullamlacak ta§ nev'inin tayini heykeltra§m tak· 

dirine bJrakilmi!ihr. 
8 - Mti.sabakaya i~tirak edecek olanlar abidenin dikilecegi yere aid 

plam ve fotograflan istanbul Gti.zel San'atlar Akademisi Direktorlti.giinde 
gorebilirler ve diger malumati alabilirler. 

9 - Pwje ve maketler istanbul Gti.zel San'atlar Akademisinde miite .. 
~ekkil ve isimleri mahfuz alan juri azalan tarafmdan tetkik edil~rek en mu· 
vaf1k1 begenilecek ve jiirinin buna dair verdigi karar Dahiliye Vekaletin : 
de mti.te~ekkil Abideler Komisyonunun tasdikinden sonra kat'iyet kesbeyh· 
yecektir. Bu suretle begenilen ve tasdik edilen eser realize edilecektir. . 

10 - Mti.sabakada birinciligi kazanan eser i~in clOOO• lira, ikincili~1 

kRzanan eser icin •500• lira mti.kafat verilecektir. (312~ 

M. M. v. Hava 
Eski~ehir Tayyare fabrikasi ir,;in i.icretle c;ah~tmlmak iizere bir doktorll 

ihtiyac vard1r. isteklilerin evraklarile Milli Miidafaa Hava Miiste§arhgJU) 
rr:.iiracaatleri. cl394» (3102 

• 

D. 

25 

41 

4 

47 

5 

5 

5 
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FLIT, bOtOn hasarat OldOrOcO mayllerin fevkindedir. 
90 muhte.llf miilet, onu tercihen kullanmaktad1r ... Bu 
sabit olmu~t~:~r. Flit'in formOIO hlcbir vakit taklit edil· 
meml~tlr. FLIT, kendisinden beklenen iki ~art1 mOkem· 
melen lfa eder. lnsana zarar vermez, fakat hasarat1 
kat'iyyen OldOrOr. ~Opheli mayilerl reddedlniz. Hakiki 
ve yegane Fnt ald1~101za emln olmak icin; slyah ku· 
l?akh ve asker reslmll sar1 tenekeye dikkat edlniz. 

·-_, Yartklara ve ko1elere biraz FLIT TOZU 
serpiniz. H01arat derhal telef olur. 

LL 
•--;;;;~K~iR;A~L~!;K-;;;;;;a~,~~~~~~~~~~----~~~~~~------~~----COhp~e~r;af.to·~·r:i _____ , 

Harbiye caddesi Sipahi Ocagt RIZA UNVER I BAHCELi APARTIMAN -..1 K1rklareli Belediye Reisliginden: 
kaqasmda GESAR aparbmanmm Ktrklareli ~ehrinin Nafta Vekaletinden musaddak elektrik projesi mu • 
birinci kah kirahktrr. On iki odas1, cibince mevcud elektrik santralma iliive edilecek 30025 lira bedeli ke§ifli 
kalorifer, steak ve so~uk su tesi- 160 • 200 • 240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar makinesi 12/5/937 den iti· 
sab, asri konfor, banyo, telefon ve baren 45 gun muddetle kapah zarfusulile munakasaya konulmu~tur. 
hususi biiyiik bah<;esi vardtr. Ta _ 1hale 25/6/937 glinii saat 15 te Belediye Encumeni huzurunda yaptlacak-
liblerin Galata Tiinel caddesi 48 tir. isteklilerin bu saatten bir saat once teklif mektublanm Enciimen Riya-
numarada Mihran Gesarogullan setine vermeleri ve yuzde yedi buc;;uk teminat akc;;esi olan 2252 lirayl Bele -
Ticarethanesine miiracaatleri. diye veznesine yatlrmalan ve ~artnameleri almak istiyenlerin 60 kuru~luk 

•••-• Telefon: 40308 ___ .. pulla 125 kuru~ gondermeleri ilan olunur. (2952) 

·-~---------------·----------------------~~ . h I lstan .. u Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

49 

2560 

4139 

4428 

4778 

5459 

5658 

5808 

6223 

8402 

8421 

8613 

8619 

Beyazld T av§anta§i 

Kuzguncuk 

Bostanct 

Beylerbeyi 

Bostanct 

Be§ikta§ 

Y edikule F atih 
Sultanmehmed 
Eyiib Siileyman Suba§I 

Samatya Hac1hiiseyinaga 

Kacbkoy Caferaga 

Boyactkoy 

Eyiib Siileyman Subatt 

Erenkoy Kozyatag1 

Kalayci 

E: Hactkaymak 
Y: Mente§e 

<;atal~e§me 

Camlica caddesi 

E: Katolik kilisesi 
Y: Gultekin 

Silivrikapi 

cad. 
M iinzevikt§la 

cad. 
NarhkapJ 
ve Kuleli 
Bahariye 

caddesi 

Yanikalfa 

M iinzevikt§la 
cad. 
Kokarptnar inevkii 

Suadiye hatboyu 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

E: 39 

E: 1 
Y: 24 

15 Mii. 
harita: 111 
E: ve Y: 7 

E: 15 Mii. 
harita: 70 

E: 42 
Y: 85 

E: 15 Y:7-
7/l 

E: 27 
Y: 27-27 ;t 

E: 45 
Y: 85 

E: 4 Mii. 
Y: 90 

E:8 

E: ve 
Y: 25 
E: 10 

Y: 55-57 
No.taj: 12 

Kargir tonos diikkamn 
Y2 his. 
66,50 metro arsa 

152 metro arsa 

Ostiinde odalan olan 
demir parmakhkh kargir 
diikkamn 100/120 his. 

198 metro arsa 

2021 0 metro bostamn 

3!24 his. 
183 70 metro bostamn 

127,5/240 his. 

Ostiinde odalan olan Ur· 
gir diikkan1n Vz his. 
Bahc;eli kargir garajm 

14/35 his. 

276,90 metro arsa 

1 1 022 metro hostanm 

3/4 his. 
Mi.inhedim di.ikkanlar 

500 A~1k 
artttnna 

100 » 

100 » 

1100 Kapah 
zarf 

160 A~tk 
artttrma 

440 » 

700 » 

2500 Kapah 

zarf 

600 A~tk 
artbnna 

1500 Kapah 
zarf 

560 A~tk 
arttJrma 

2500 Kapah 
zarf 

1350 » 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on gun miiddetle sab§a c;tkanlmi§hr. 1haleleri 16/6/937 tarihine diioen ~ar
aroba i.inii saat 14 tedir. SatJ miinhaman a rimiibadil bonosiledir. 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
.VEREN 

TARLADIR 

., ........ 

I 

DoCum ve kad1n hastal1kler1 
mQtehaSSISI 

CaRaloRlu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yapt 

T ele~on 2268J 

ntn 

ASiPiN 
~lA. 

Siz de bu kremden 
tatmay•n•zl 

Butiin cihanda elli senedir daima us· 
tiin ve e§siz kalml§t1r. 
KREM BALSAMIN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicude getirilm~ ye
gane s1hhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
~ohretinl soz ve §arlatanhkla degil, 
sthhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
N ev • York giizellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii
kafatlru kazanmt§ olmakla ispat et.. 
rni§tir. 
KREM 

Giinduz i~in yags1z, gece i~in yagb 
ve halis actbadem kremleri. Tamnml§ 
ecza, ttriyat ve tuhafiye ma~azalarmda 
bulunur. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANESl 
BEYOGLU • 1ST ANBUL 

• 

EN SON 
,., 

MAMUlATIMit 

Haley SAsuN· •• 
-- TECRUBE . 
EDERSENIZ, . 

DAIMA 

KULLANA: 

CAKSINIZ I 

Samson Sarbayiigindan: 
Elektrik ve su santrallartmtZin bir senelik ihtiyac1 olan c390» ton Mazu

tun mubayaas1 a§a~tdaki esaslar dairesinde kapah zarf usulile eksiltmiye ko• 
nulmu§tur. 

1 - Satm almacak mazutun muhammen bedeli «27300» llradtr. 
2 - Muvakkat teminat akc;;esi c2047• lira c50• kuru§tur. 
3 - 1hale 24/6/937 per~embe guni.i saat 15 te B~lediye Daimi Enci.ime

ni huzurile yaptlmak iizere bir ay muddetle kapall zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. 

4 - Buna aid evrak §Unlardtr: 
A- Satm almacak mazutun fenni evsafm1 gosterir fenni §artname, 
B- Eksiltme sartnamasi. 
Olup istekliler bunlan Samsun ve !stanbul Belediyeleri Fen MiiC.urliik· 

lerinde gorebilirler. 
5 - Istekliler 2490 numarall kanunda yazth evsaft haiz olacaklardtr. 
6 - Taliblerin teklif mektublarm1 ihale giinii saat 14 e kadar Samsun 

Belediyesi Riyasetine tevdi etmeleri laztmdtr. Bu miiddetten sonra verile
cek teklif mektublan kabul edilmez. 

7 - 1hale 2490 numar~h kanun hukiimlerine gore yapthr. (3103) 

Di' macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Macunudur. 

Bunu bir ker.e kullananlar arbk ayruamazlar. 
kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

Izmir sab, fUbesi : Bay Ahmed Buldanloglu 

Maliye 
Memur Abnacak 

Vekaletinden: 
Samsun ve Mersinde bu defa ihdas olunan Kambiyo tdareleri ir;in a~a • 

gtdaki menulardan imtihana tabi tutularak hirer muraktb almacaktir. 
A- tkttsad 
B- Maliye 
C - Hukuk Bilgisi 
D - Ticaret ve usulii muhasebe. 
imtihan tahriri olacaktlr. Liizum goriiliirse §ifahen ayr1ca denemeler 

yapllacakt1r. 
!mtihan: Ankarada Maliye Vekaleti Nakid lslerl Umum Miidi.irlii~nde 

istanbul ve !zmir Kamb~yo Mudiirli.iklerinde 1 ve 2 temmuz 937 pe11embe 
giinu oltleden sonra saat ikl buc;;ukta yaptlacakttr. 

Kazananlara iki yiiz lira iicret verilecektir. 
!mtihana girmek lstiyenlerin mekteb ~ehadetnamelerile askerlik ve 

hiisniihal veslkalarm1 ve sthhat raporlanm ve bulunduklan i~lere dair bon. 
servislerin! 25 haziran 937 tarihine kadar Ankarada Maliye VekAleti Nakid 
t~leri Umum Miidiirlii~ne tevdi etmis olmalan laztmdtr. 

1mtihan9 kabul edi)eCPklere tf'h1il'llt Vantlacaktlt'. cl443• 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
2 nci keside 11 Haziran 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 0. 0 0 0 lirad~r •.• 
Bttndan ba$ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk lkramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardtr." 
Aynea: (3.000) liradan ba~hyarak (20) liraya kadar biiyilk ve k\1· 

~;iik birc;;ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan lsti· 
•fade etmek tcin bir bilet almaktan cekinmeyiniz ..• 

Kurma 
Cemiyeti Baskanh81ndan: 

1 - Tirede yeniden yaptmlacak olan ve tahmt i ke~if bec.eli umum ye
kUnu (42507) liradan ibaret bulunan (Orta Okul) binasmm (temel, ta~ v~ 
tugla duvarlan, betonarme ve c;;ati) in§aatma aid (24113) lirahk ktsml ka· 
pah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - i~bu birinci k1stm in~aatm eksiltmesi 14 haziran 1937 pazartesi 
giini.i saat (15) te Parti binasmdaki Cemiyet merkezinde yapllacakhr. 

3 - isteklilerin (1808) lira (50) kuru~luk muvakkat teminat ak~e veya 
banka mektublarm1, sartnameye uygun bir ~ekilde tanzim edecekleri, tek
lif mektublarma leffederek bu mektublan ihale saatine kadar imza muka
bilinde Cemiyetimize vermis olmalan ~artbr. 

4 - tsteklilerin bu babdaki ~artname ve in!?aatm ke~ifname ve plan 
dosyasm1 gormek ve izahat almak ic;;in !stanbulda: B1lhc;ekapt - Anadolu han 
(24) numarada mimar Abidin Mortas ile 1zmirde Liman i~leri MuhenC.isi 
Yusuf Karasuya ve Tirede de Cemiyetimize miiracaat etmeleri ve istiyen • 
lere (10) lira bedeli mukabilinde bu dosyalardan bir niishasuun verilece~ 
ilan olunur. (3128) 



12 CUMHURiYET 

en l~iilc , 

t.ae 

,_~ ~tiZ4#1. ~/ 

Gayet saglam bir surette kapah bulunan yegine ~elik 
makine, pek az elektrik sarfeder. Montaja liizum yok· 
tur. Kat'iyyen eskimez ve tamire ihtiya~ messetmez. 

ifiilemesi sessiz ve miikemmeldir. 

Yalmz GENERAL ELECTRiC fabrikas1, 1915 

senesindenberi buz dolaplann1 5 SeneliK Bir Garanti ne satmaktad1r 

SATI$ DEPOSU : 

OESSESESi 
Beyoglu istiklal caddesi No 28 • Telefon: 43849 - .Jelgraf 

6 Haziran 193'7 

•4 

/ 

DEKAWE 
• ; , , :· ., . , . ·• , . I .. , , ~ • • , .,.. .• . • ··-~ ~ ... .r '.\"':-rr ~:.· . , ~.... • :1 ~· \ • I .... r- •. 

Devlet Demiryollar1 
i~Ietme 

ve Limanlan 
Umum Miidiirliigiinden: 

13/6/g37 tarihinden itibaren Tuzla !Gmeleri i§letmiye a~ttlmt~tlr. 
Hangi trenlerin iGmelere gidecegine dair olan ilan istasyonlarda mev • 

eud oldugundan fazla tafsilat i~tin istasyonlara miiracaat edilmesi muhte • 
rem halka ilan olunur. (3220) 

Uykusuz ge~en 

' ~ ~ . ~-;.---'-""-'-----

gece 

Ne beyhude yere tsbrab ~ekiyor. Btr tek ka~e NEVROZiN bu 
tahammiil edilmez agnya dindirmege kati idi. 

• NEVROZIN: En ,iddetli • NEVROZIN: Gripe, bat 
bat ve dit agrtlar101 keser. nezlesine ve diger nezlelere kartt 

~ok miiessirdir. 
• NEVROZIN: Soguk al- • NEVROZtN: Bel, aantr, 

ganhgandan mytevellid biitiin agrt, romatizma agnlaranda hararetle 
atzt, ve aanc:tlart siiratle ge~irir. tavsiye edilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bobrekleri yormaz 
i~abmda giinde 3 ka~e ahnabilir. 

izmir Liman isletmesinden: 
~artnamesinde yazth evsafta olmak iizere vesaitimiz iGin 4000 kilo Di

zel yag1, 1500 kilo ince makine yag1, 2000 kilo silindir yag1, 50,000 kilo mazut, 
2500 kilo petrol eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 11 haziran 1937 cuma giinii 
saat 15 te Seiler Enciimeninde yaptlacaktJr. Eksiltmiye girecekler yiizde ye
di bUGUk teminat vereceklerdir. 

!zahat almak istiyenlerin Ltwazrm servisine miiracaat eylemeleri ilan 
olunur. (3113) 

Parfiimlerin istihzar edildigi 
Fransanm Midi havalisini gezmi§ 
iseniz tabiatin ~ti\;ekleri merke -
zinde yarattig1 bir nevi balmumu
nun cildi beyazlatmak ve gi.izel -
le~tirmek hususunda ~ayani hay -
ret hassalanm bilirsiniz. 

cSir Aseptik• tabir edilen bu 
§ayani hayret cevherin tasfiye edil
mi~ hulasasmm cild iizerinde sih
ramiz bir tesiri vardtr. 

Bunu; geceleri, yatmazdan ev -
vel tatbik ediniz. Cildin sert ve ktr
mlZl di§ tabakasm1 yumu~atarak 
par\;a par\;a doktiirecek, sabahle -
yin inanamtyacagmtz taze ve be -
yaz bir cildin yeni giizelligile kar -
~tla§acaksmtz. Ac;tk mesameler, si
yah benler, ktrmtzthk lekeleri ve 
tenin gayrisaf biitiin maddelerinin 
tamamen zail oldugunu giirecek -

siniz. Ancak, yiiziiniiziin gene -
lik gi.izelligi ile fazla tezad te§kil 
etmemesi i\;in boyunda, omuzlar -
da, kol ve ellerde dahi kullanma -
mz laztmdtr. Kolay, pratik ve ay
ni zamanda az masrafh olan bu cSir 
Eseptib biitiin eczanelerle ecza 
depolarmda sahhr. 

Sall.to ve ll~mun.arnn: Yunu• Nod• 
Umum' ne$rtyat• tdare eden Yazt lften 

Mfldilrfl: Hihmer Miinil 

cumltunuet matbaan 

SEFALi 

Romatizmadan cok 
ISflrab cekiyordum 
SEFALjN 

beni kurtard1 
Ba~ ve di~ agr1lan, mafsal 

agrdan, Grip, Nezleyi 
derhal ge~irir. 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 
ambalajlan isteyiniz. -

PARiSE SEYAHAT • 
inci seyahat 18 haziranda 

LOYD EKSPRES vapurile ve 
Brendizi - Roma - Milan tarikile 

I inci mevki 225 lira 
2 nci mevki 175 lira 
3 tincii spesial - ikinci §imendifer 
135 lira 

Bu fiatlarda pasaport, vizeler ve gi
dip gelmek bileti dahildir. 

"NAK, Seyahat Acentahg, 
Galata R1ht1m cad. Tel. 43126. 

• • lzm1r Belediyesinden: 
Basmahanede Dokuzeylul meydammn parke ve kesme ta§larile ve Bas• 

mahane istasyonu karl)lSlndaki yolun da yalmz parke ta~larile yeniden tef· 
ri~i i~i 15/6/937 sah giinii saat 16 d.a kapah zarfla eksiltme ile ihale edile -
cektir. Heyeti umumiyesinin ke~if bedeli yirmi iki bin iki yiiz lirad1r. Ke ~ 
~if ve ~artname ve projesi yiiz on bir kuru~ bedel muka bilinde Ba~miihen· 
dislikten sa.hhr. Ta~radan miiracaat vukuunda ~artname, ke~if ve proje be· 
deli ile birlikte posta iicreti pe~inen giinderilmelidir. i~tirak iGin bin alti yiit: 
altm1~ bP~ lirahk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektu .. 
bile birlikte" 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde haz1rlanmt~ teklifler ihale 
giinii olan 15/6/937 sah giinii saat 15 e kadar Enciimen Reisligine verilir. 

cl688» (3115) 

---------------------------------------------------------~ 
Taksimde maruf ve sevimli 

Bahcesinde 
Saz heyetl: Keman Cevdet • Kemen~e Sotiri • Piyaoo Feyzi - Udi 

MJltrh Ibrahim • Kanun Ahmed • Klarnet Ramazan • Ney Emio. 

Artistler: Radife, Faide, ~iikran, Bi.seo, K. Safiye, Muazzez. 
Okuyuc:ular: Hamid, Artaki, Solist lv.ustafa. 

Pek yak1nda hakiki siirprizler. Tel. 41065 
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