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Her eve laz1m 
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.) Telefon: Ba§IDuharrlr ve ev1: 22366. Tahrlr heyet1: 24298. idare ve matbaa ltlsmt 24299 - 24290 

Atatiirkiin ~ark 
Vila yetlerimize 

seyahati 
~ark vilayetlerimizin mede
lliyet ve terakki yolunda ~a
buk, saglam ve feyizli adim· 
lar atmasm1 istiyen Atatiirk 
'irndiki seyahatile oralarda 
\>aziyetin aldigi mesafeleri 
gorecek, ona gore direktifler 

verecektir 

li::S) iiyiik §efimiz Cumhurreisi A
~ tatiirk §ark vilayetlerimize icra· 

s1m kararla§hrdigl seyahat i~in 
bugiin deniz yolu ile hareket buyuruyor. 
Atatiirkiin istanbuldan Karadenize a~t
lt§t §eklindeki her hadise bize 1919 ma
~lstnm 19 unda kendisini Samsuna ~tkar
llli§ olan me§hur seyahati hahrlattr. Bu
~Un!a beraber o giinlerden her manasile 
~ekadar uzag1z! Bir kere o giindenberi 
qradan tam on seki:z; ytl ge~tmi§tir. Ondan 
lonra da bu on sekiz ytl zarfmda aziz 
Vatan ve milletimiz o zaman maruz bu· 
.qndugu deh§etli felaketlerden yiiz kere, 
bin kere, milyon kere ve sayilamaz kere 
(l!rtulmu§tur. Bu hesaba, tarihi bir za-
1Uretle tasfiye olunan Osmanh impara-
1orlugunun enkazt iizerinde yiikselttigi
illiz yeni devletin fmparatorlugu golgede 
btrakan inktlab ve terakki hamleleri i~in
de yiikseldikc;e yiikselmekte oldugunu 
hepimiz iftihar gozlerimizle hergiin go • 
iUslerimiz kabararak tema§a etmiyor 
illuyuz? 

Atatiirkiin Karadenize ilk a~ttldigt o 
leyahatile sonraki seyahatleri arasmdaki 
lnesafe bu kadar biiyiik olmakla beraber 
~iiyiik §efin bu defaki seyahatinin arttk 
hakkedilmi§ bir tenezziih ve istirahat se
l'ahati olmadtgmt kaydetmekle yeni Tiirk 
rejiminin farik bir vasfmt tebariiz ettirmi§ 
0 uruz. Filhakika yeni Turk rejimmde 
Atatiirkiin tesis ettigi an' ane §udur: Ba
!artlan her i§, esasmda nekadar biiyiik ve 
iinemli olursa olsun, ancak ifa edilmi§ bir 
"'azifenin ifadesi olur. 0 i§ ba§anlmca 
hlmz vazifenin nekadar iyi ifa olundu
Rllnun tesbitile iktifa olunarak hepsi yeni 
'tiirkliigiin himmetlerini bekliyen yeni 
"'azifelerin ifasma gec;ilir. Ba§anlanlar
dan dolayt hatta oviinmeyi liizumsuz bir 
nurnayi§ sayan rejim, bilakis oniimiizde 
ba§anlmasi yeniden yeniye gayret ham
ielerimizi istiyen yeni vazifelere en bii
~Uk ehemmiyet verir. hte Atatiirk nesli
in en ba§ miimessili olan Cumhurreisi
. iz, kendi yaptst olan reiimin bu zihniye
ti ic;inde bu scyahate <;Iktyor. 

Ba§anlan cidden her biri ayn ayn bii
}Uk i§lerin hi~tbirisini miihimsememezlik 
'~iyor degiliz. !mparatorluk bakiyyesi 
btr harabeden giil bahc;esi bir vatan yarat
lllaga ugra§an rejim, biitiin bir inanla at
hgl her muvaffakiyetli adtmm ktymetini 
~ek iyi bilir. F akat onun gozi.inde bu 
lnllvaffakiyetler bilhassa memlekete geti
~lebilecek daha biiyiik iyiliklerin ancak 

aglam temelleri ve giderek sarsilmaz ba

!atnaklandtr. Onun ic;indir ki yapttklan

lntz nihayet iyidir, fakat yapacaklanmtz 

daha ehemmiyetlidir. Y eni rejimin i§ or

~egj olan Biiyiik Ata bu seyahatile i§te 

~enj Tiirkiyenin ~h§ma usuliindeki bu 

~sasa bir misal daha veriyor. 0 rejimin 

I ~ah§ma usuliiniin zaten bir timsalidir. 

Cumhuriyet hayattmtzm yava§ yava§ 
111klanm en iicra koylerimize kadar go

IUren bu canh giine§ sistemi bu suretle 

~iizler oniine serildikten sonra Atatiirkiin 

llgiin ba§lamakta oldugu seyahatin rna· 

~aslnt, maksadm1 ve gayesini daha iyi 

~~ltyabiliriz, hatta onunla bundan on se· 

<i~ Ytl evvelki istanbul - Samsun SI<;ra

lllast arasmda bir mukayese ve hatta bir 

lllU§abehet kurabiliriz. On sekiz y1l ev

he]~j. hareket dahi nihayet bir §ark seya

tl tdi. 0 zaman da Atatiirk Samsun

tan sonra Havzaya, Amasyaya, S1vasa, 

) r~incana ve Erzuruma gitti, ve bu yer· 

krden yava§ yava§ donerek Ankaraya 

b~dar gelmi§ti. i§te §imdi de ona benzer 

tr seyahat yaptyor. Trabzona <;Ikacak, 

1 
tzuruma yiikselecek, belki tekrar Sam

~~nu Ve Stvast gorecek. 0 zamanki seya

bat Vatan§iimul bir hareketti. ~imdi de 

t:k ba§ka tiirlii degil. Atatiirkiin tevec· 
tth ett'~· h · ·k k. h · · • 1 tgt er Ish amette 1 er ~m mut-

·~IC 
a vata ·· bir manas1 vardtr, 

AtatUrkUn seyahati 
Biiyiik ~ef bugiin Ogleden sonra 

Trabzona · hareket ediyor 
Ulu Onderin ~arktaki tetki~ seyahatlerinden 
sonra gene ~ehrimize avdetleri muhtemelclir 
Reisicumhur A -

tatiirk diin ak~ama 
kadar saraydaki me
s a 1 dairelerinde 
me§gul olmu§lar • 
d1r. 

Atatiirkiin ~ark 
vilayetlerinde yapa· 
caklan seyaha!e bu-
giin ogleden son -
ra ba§lamalan pek 
muhtemeldir. Ulu 
Onderi Trabzona 
kadar gotiirecek o, 
Ian DenizyollarJ 1 • 
daresinin izmir va • 
puru biitiin hazu 
hklanm ikmal etmi§ 
ve Dolmabahc;e o • 
niinde demirlemi§tir. 

Evvelce de yaz -
d1gmuz gibi Atatiir
kiin Erzuruma ka
dar imtidad edecek 
olan bu seyahatle -

Biiyiik {iejimizin, istanbulu te$Tiflerinde almmt§ en yeni resimlerinden 

rinde kendilerine Dahiliye Vekili ve 
Parti Gene! Sekreteri §iikrii Kaya, Mec
lis ikinci reisi ve Trabzon meb'usu Ha
san Saka, Orgeneral F ahreddin, O~iin
cii Umumi Miifetti§ Tahsin Uzer ve 
Ordu Miifetti§i Orgeneral Kaz1mm re-

fakat etmeleri muhtemeldir. 
T ahsin Uzerle Orgeneral Kaz1m Re

isicumhuru T rabzonda kar§thyacaklar -
du. 

Karadeniz ve §ark vilayetlerinin ikh
sadi ve smai vaziyetlerini yakmdan tet-

kik buyuracak olan Ulu Onderin bu se
yahatten avdetlerinde gene deniz yolunu 
tercih buyurarak T rabzondan ayni va
purla ~ehrimize donecekleri ve tatil ayla
nnda istanbulda bulunacaklan haber ve
rilmektedir. 

fl'llltl II II 1111111 fl IIIII II II 1111111 II 1111111 till It I II II IIIII II 11,1111 II'' IIIII 1111111 IIIIIJIII 111111111 II II 1111111111 I ttl 1111'111 11111111111111111111111111111111111111 II II 11111111111111 

o ~ocu 

ikramiye 
hikim ere 

verilecek 
Meclis bu i~tima 
devresini bitiriyor 

Adliye V ekaleti taraf1ndan bu hususta 
haz1rlanan bir layiha Meclise verildi 

Hatay mukavelesinin 
miizakeresinde Bas • 

' 
vekil beklenen nut

kunu soyliyecek 
. Ankara 7 (Telefonla) - Adliye Veka- [ 

leti c;ok c;ocuklu hakimlere para yardlm
lan yapllmasm1 ve ikramiyeler veril
mesini temin eden bir kanun layihas1 
haz1rhyarak Meclise verdi. Layihadaki 
hiikiimler Adliye blitc;esindeki maa~ a
lan butlin hakim ve mliddeiumumilerle 
bunlarm muavinleri ve sorgu hakimleri
le vekilleri ve hakim s1mfmdan sayllan 
biitiin memurlara §amil olacaktlr. 

ic;lerinden c;ok c;ocuklu olanlara dagi
tllacak yard1m paralarile ikramiyeler 
ic;in layihamn birinci maddesinde goste
rilen gelir membalan §Unlard1r: 

A - Yllda bir defaya mahsus olmak 
ve birincikanun maa§Iarmdan kesilrnek 
iizere hakimlerin senelik maa§l emsali 
has1h yekiinunun ylizde yanm1, 

B - Namzedlerden hakim muavin1i
gine almanlar da dahil oldugu halde ter
fi eden biitlin hakimlerin ilk iki ayhk 
zam farklan, 

C - N amzedler de dahil olmak iizere 
mali yllm ba§mdanberi miinhal bulunan 
hakim kadrosunda her y1l agustosun iak 
giinii mevcud biitiin mlinhallerin iki ay
hgi, 

D - Umum hakimlerin §Ubat maa§· 
larmdan kesilecek hirer lira. 

Madde 2 - Vazife gormekte bulunan 
hakimlerden 25 ya§Im doldurmami§ bu
lunanlann evli olanlarile 28 ya§mi bi -

tirenlerden bir, 33 ya§mi bitirenlerden 
iki, 37 ya§ml bitirmi§ olanlardan iic; ~o

cuklu olanlar yukandaki A ve B f1k -
ralarmda yaz1h mecburiyetlere tabi 
degildirler. 

Madde 3 - Birinci maddenin A, B, 

C f1kralarmda yaz1h gelirlerden top -
lanacak paralar 28 ya§Im bitirip de 

1 den 5 ve 30 ya§lm bitirmi§ olup da 
2 den, ve 37 ya§lill bitirenlerde 3 ten, 
ve 42 ya§Illi bitirmi§ bulunanlardan 4 

Ankara 7 (Telefonla) - Mec
lis, bugiinkii toplantmnda ruzname· 
sirideki 17 maddeyi ~tkardi. c;ar
§amba giinkii ic;timada da elde bu
lunan layihalardan miihim bir k1smt 
gorii~iilecektir. Meclisin cuma giinii 
tatile ba~lamast muhtemeldir. Ba§ta 
Biitc;e Enciimeni olmak iizere encii
menler devamh surette ic;tima ha· 
Iinde bulunarak eldeki i§leri ~tkar-
maktadtr. · 

Petrol ve benzinden alman re· 
simleri indiren ve bu suretle fiatmda 
yanya yakm tenzilat yapan layiha 
ile madenlerdeki elektrik istihlak 
resmini indirmek hususunda hiiku
mete salahiyet veren layiha da en
ciimenlerden c;tkii, tab' a gonderildi. 

Ba§vekilin beklenen siyasi nutku· 
nu Hatay mukavelesinin tasdikma 

Adliye Ve~ili §ii.krii. Saracoglu dair layihamn konusulmasi strasmda 

ten fazla c;ocugu olanlara fazla ~ocuk- irad edecegi tahmin ediliyor. Mec-
larm sa)'lsma gore dag1tihr. lis F1rka Crupu yarm toplanacakhr. 

Bu maddenin tatbikmda 21 ya§ml bi- ~ .......... --...-...-... .......................... -........ ~ 
tirmi§ c;ocuklar hesaba kahlmaz. Tah -
silde bulunanlar bundan miistesnadxr. 

Madde 4 - Birinci maddenin D f1k -
rasma gore toplanan paralar, en c;ok 
c;ocuklu olan 3 bakime 3 iincii madde 

mucibince dag1tJlacak paradan ayn o -
larak c;ocuk sa)'lSl nisbetinde ikramiye 
olarak verilir. ~ocuk sayllan miisavi 

miktarda olanlar arasmda ikramiye a -
lacaklr kur'a ile aynlxr. 

Yeni layihaya gore, biitlin bakimler 
her sene haziramn birinci giinii, bu ka

nunun arad1!P- §art ve vaslflan gosterir 
ve bulunduklarl yerlerin Miiddeiumu -

milikleri tarafmdan tasdikli bir beyan-
name vereceklerdir. 

ibni Sinan1n 900 
iincii dogum 

yiidoniimii 

Tiirk Tarih Kurumu bii
yiik hekimi anmak i~in 
bir program haz1rbyor 

Turk Tarih Kurumu biiyiik Tiirk.l!.e

kim ve filozofu ibni Sinanm 900 i.incii 
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ytldoniimiiniin bu biiyiik ve giizide alime 

laytk bir ~ekilde kutlanmasml dii§iin

mii§ ve gec;en sene azasmdan profesor 

Semseddin Ciinaltaym ba§kanhgt altm -

da bir «ibnisina ihtifali komitesi» sec;e -

rek i§e ba§lamt§ll. 

Sark vilayetlerimizin medeniyet ve te
rakki yolunda c;abuk, saglam ve feyizli 
adtmlar atmasmt istiyen Atatiirk §imdiki 
seyahatile oralarda vaziyetin bu bakim· 
dan aldtgt mesafeleri gorecek ve bu ga
yeler daha siiratle tahakkuk edebilmek 
i~in almmas1 icab eden tedbirlerin nevi
lerini ve mahiyetlerini yerlerinde tesbit 

ederek ona gore direktifler verecektir. 
Boyle baktlmca Atatiirkiin seyahatleri 
arasmda yalmz mii§abehet degil, hatta 
miimaselet vard1r diyebiliriz. Memleketin 
baymduhgma ilave olunan her ta§, 
Onun nazannda vatanm kalesine ilave 
olunmu§ yeni bir istihkamdtr. 

YUNUS NADI 

lhtifal 21 haziran, pazartesi giinii sa

at I 4 te Oniversite Biyoloji Enstitiisiin • 

[Arkast Sa. 6 siitun 3 te] 

Tiirk - Iran dostlugu 
----------------

iranla 
diin 

akdedilen mukaveleler 
Mecliste tasdik edilcli 

Bu miinasebetle B. M. Meclisi telgrafla karde, 
iran Medisine selam ve muhabbetiui bildirdi 

Ankara 7 (T elefonla) - Dost han
la T ahranda akdedilen son mukavelele -
rin tasdiklerine dair layihalar bugiinkii 
Mecliste gorii§iildii ve evvelden de tah -
min edildigi gibi kom§U ve karde§ millete 
kar§I sempati hislerinin izhanna yeni bir 
vesile te§kil etti. 

Hariciye Vekil Vekili §iikrii Saracog
lu bu miinasebetle soz alarak §U beya • 
natta bulundu: 

«- Karde§ han devletile akdetmi§ 
oldugumuz 10 aded mukavelenin kabul 
buyurulmastm rica edecegim. Uzun ytl· 
lardanberi fran devletile olan miinase -
baiimiz iyi kom~uluk, iyi dostluk ve iyi 
karde§lik esaslanna dayamyordu. Bila -
hare iran devleti biitiin varhgile ilmii fen, 
terakki ve teceddiid yolunu tuttu, zaten 
ayni yolun ate§li yolcusu olan Turk 
Cumhuriyeti hiikumeti ve vatanda§lan 
irandaki bu hamleyi ve feyizli hareket • 
Jeri yakmdan ve muhabbetle takibe ba§· 
ladtlar. Nihayet $ehin§ah Hazretlerinin 
memleketimize vaki olan ktymetli ziya • 
retleri iki devlet miinasebattmiza yepyeni 

Muahedeleri akd ve imza eden 
b~murahhastmtz Cemal Hiisnii. 

bir safhamn ve geni§ bir ufkun a~tlmasma 
bais oldu. 1§te bu yeni devrin icablanna 
uygun hukuki rabttalan kurmak ve bOy• 
Ieee iki devlet dostlugunu hukuki baglar• 
Ia tarsin etmek zaruretini duyan Harici• 

[Arkasz Sa. 7 siitun 4 te] ....................................... II······························································· ......... ········• 
T evfik Rii§tii Aras bu
giin Romanyadan geliyor 
Hariciye Vekilimiz Rumen · Hariciye Naz1r1 

M. Tataresco ile de miihim bir millakat yapb 

Tevjik Rii.§tii. Arasm Romanya Hariciye Naztn Antonesco ile 
beraber Ankarada almmt§ bir resmi 

Hariciye Vekili T evfik Rii~tii Aras j Rii~tii Aras diin Victor Antonesco ile 
Dacia vapurile bugiin Kostenceden §eh- uzun bir miilakatta bulunmu~tur. 
rimize gelecektir. . Biikre§ civarmdaki Baneasa'da §ere • 

Hariciye Vekilimizin, beraberinde lk- fine Maarif Nazm M. Angelecko ile 
t1sad Vekili Celal Bayar oldugu halde meclis reisi Savlano'nun riyasetlerinde 
a)'ln 12 veya on dordiinde Bagdad yo - bir ogle ziyafeti verilmi§tir. 
lile T ahran seyahatine <;Ikmalan da muh- Tiirkiye Hariciye Vekili ogle den son• 

temeldir. ra Ba§vekil Tataresco ile uzun bir mii • 
Hariciye Vekilimiz bugiin lakatta bulunmu§tur. 

geliyor Ak§amiizeri, Victor Antonesco tara• 
Biikre§ 7 (A.A.) - Doktor T evfik fmdan §erefine bir dine verilmi§tir. 
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Ar§idiik Otto Von Habs· 
burg ihtilalci lspanyada 
Son bir hafta zarftnda Fastan ispanyaya yeniden 

14,000 asker ge~ti. Hiikumet~i kuvvetlerin 
baz1 yeni zaferler kazand1g1 bildiriliyor 

Bilbao 7 (A.A.) - Bask cephesinde 
Soviedo mmtakasmda cumhuriyet kit
alan Cabritos tepesindeki asi mevzile
rine taarruz ederek k1sa ve §iddetli bir 
muharebeden sonra tepeyi i§gal etmi§
lerdir. Bu sivri tepenin sevkulcey~ nok
tasmdan biiylik bir ehemmiyeti var -
d1r. 

Dun ak§am asi kuvvetlerinin Lemo -
na tepesine taarruzlar1 esnasmda avc1 
tayyarelerinin himayesile bombard1 -
man tayyareleri cumhuriyetr;ilerin mev
zilerine yiizlerce bomba atm1§lard1r. A
si topc;u kuvvetleri taarruzu §iddetli bir 
bombard1manla himaye etmi§lerdir. 

Saat 20 de 15 asi tank1 tepeye taarruz 
etrni§se de Bask piyadeleri bomba kul
lanarak tarruzu durdurmaga muvaffak 
olmu§lardtr. 

Muharebe ~iddetle devam etmekte -
dir. 

F '!!tan gelen yeni askerler 
Londra 7 (A.A.) - Taymis gazetesi

[Arkast Sa. 3 siitun 1 de] 



Tarlhf tefrika : 143 Yazan: M. Turhan Tan 
1Terriime ve iktibas edilemez) 

Tarihi muazzam bir tufan 
Diinyay1 sarsan Kanuni, hayabm tehdid eden bu 

sevami afet oniinde mutlak bir aciz i~inde 
tevekkiille oliimiinii bekliyordu 

Aneak padi§ahm hata ettigini edebe ri -
ayetle soylemedik. Garaz ehli olanlarm 
dlizen c;:evirdiklerini soyledik» dedim. 
Hl§tmla yiiziinU c;:evirdi, bahsi kapad1. 
Birkac; giin gec;meden de beni tevliyetten 
azleyl edi.» 

Goriili.iyor ki padi§ah, kendi kuvvetile 
Riistemin kudreti arasmda bir muvazene 
bulunduruyordu. Y ahyamn oldUrUlmesi
ne nza gostermemekle Sadnazamm nii -
fuzuna boyun egmiyordu. Zavalh §airi 
ac; btrakaeak bir zuliim i§lenmesine ses 
<;Ikarmamakla da vezirinin kudretine mii
ma§at etmi§ oluyordu. 

Riistem, kendi reyi, daha dogrusu izni 
taalluk etmeden Padi§ahm masrafa giri§· 
mesini de ho§ gormezdi. Maktul lbrahi -
min mlisrifligi Hiinkarm nas1l sinirine do
kunuyordis Riistemin bu imsaki, bu eim
riligi de • aksine olarak - onun ho§una gi
diyordu . .?u garib vak1a, efendi ile kole
nin. para i§lerinde uygun dii§en me§reble
rile Riistemin idare zihniyetini tebariiz 
ettirmek baktmmdan kayde deger. 

Hiinkar bir ilkbahar glinli Halkahde
rede av yaptyordu. Birdenbire hava ka
rardt, bulutlar birbirini kovalam1ya ba§ • 
ladt, miithi§ bir boramn kopmak iizere 
bulundugu anla§thyordu. HUnkar, tela§ 
etti, Ayastafanosa (Y e§ilkoy) dogru sa
VU§tu, 1skender <;elebi bahc;esine stgmdt. 
F ak.at bora, gec;:iei bir ftrtma olarak degil, 
sonsuz bir k1yamet gibi koptu, yer ve gok 
birbirine kan§h, denizler havaya c;:ekilip 
de tekrar yere dokiiliiyormu§ zannoluna· 
cak derecede korkune bir yagmur ba§la
di, dereler, c;:ay, c;:aylar nehir oldu, yiiz
lerce insan ve hayvan bu miithi§ tufan 
ic;inde siiriiklenmege ba~lad1. Padi§ahm 
sigmd1g1 bahc;:e ko§kiinii de su sard1. 

Hiinkar, omriiniin en tehlikeli dakika
lanm ya§Iyordu. Mahzeni ve birinci katt 
istila eden SU, §lm§ekJerin soniip a<;Ilan 
l§lginl k1lavuz yaparak orta kata da yiik
selmi~ti. Vahimesi hayret ve Isllrab ic;:inde 
harekete ba§hyan Hiinkar, muhiti ku -
eakhyan 1slak karanhk ic;:inde boyuna 
parhyagelen §im§ekleri ogul ve torun ka
tilini suya gostermege c;:ah§Ir cehennemi 
hirer parmak samyor ve kabara kabara 
yiikselen suyu da ilahi bir efsun gibi dal
ga haline ternessiil etmi§ ecel gibi gorerek 
iligine kadar titriyordu. 

F aniligin aezini, Adernzadeligini • ta
cidar dahi bulunulsa • miskinligini bu afet 
kadar ona hissettiren hic;bir sahne yoktu. 
Bir kiic;:iik i§aretile yan kiireyi seedelere 
kapandtraeagma iman beslerken §imdi 
muhte§em bir ko§kiin ic;:inde ethz bir ta
vuk gibi bogulmaya mahkum bulunuyor
du. Ne hazine, ne ordu, kendisini <;lrpma 
~Irpma bogulmaktan kurtaraeak degildi. 
Su dinmiyen yagmur, §U ardt arast kesil
miyen velvele, §U durmadan ylikselen su 
arasmda o, bir oliim mahkumiydi, aczini 

haykua hayk1ra bogulaeaktt. 

Bogulmak!.. Bu ak1beti, kopiire ko • 

pure ayaklanm yalam1ya ba~hyan yay • 

van endamh kara suyun miistehzi kaba • 

n~larmda apac;:1k gori.irken oglu Musta -

famn boguJU§U goziiniin online geJiyordu. 

0 da, bogazm1 yakalam1ya c;ah§an hain 

kemendleri belki bu §Un§ekler gibi kor -

kune gorrnli§ti.i, o da boynu Zal Mahmu· 

dun sert penc;:esi altmda sikihrken belki 

dalgalara attldtgml sanm1~h. Lakin o bed

bahtm mU~ahedesi vehmi idi, kendi olii· 

mii aydmlatan §im§ekleri, oliimii katre 

katre hissettiren dalgalan bir hakikat o· 

larak goriiyordu: 

Hiinkar, suyun dizkapaklanna kadar 

yiikselmesi iizerine §Uurunu kaybedecek 
hale geldi, oglunun ve torununun o!Um -
lerini de unutarak gozlerini bulutlarm ya
rathgt geceye dikti, yildmmlari saymaya 
ba§lad1. Her tarrakayi bir, iki, lie; diye 
tesbit ediyordu ve bu sersem hareket, o 
oliime yakla§ma dakikalannda manastz 
bir tesbih ~ekmegi andmyordu. 

YJ!dmmlann sayiSJ yetmi§ dordii bul
dugu mada suyun sevivesi de Hiinkann 
oturdugu sediri a§mak Uzere bulunuyor • 
du. Bliti.in U§aklar bir hazan yapragt gibi 
sallamp duran agac;lann tepelerine <;Ik • 
ffii§lar, yiidmmlardan sagula§an kulak • 
larile kendi hal ecanlanm dinliyorlardi, 
sarayda tek ba§tna kalan efendilerini 
unutmu§ goriiniiyorlardt. 

T ek bir adam bu umumi deh~et ic;:inde 
talihini smamak istedi, dalgalardan saa -
det yakalamak tecriibesine giri§ti. Bu. 
iri yap1h ve c;:ok kuvvetli bir U§aktt. T epe
sinde oturdugu agacm ya suya dayana
miyarak, ya y1ldmma ugnyarak YJkilma
SJ ihtimalini ve o halde sele kap1hp denize 
siiriikleneeegini dii§UndU. Boyle pisi pisine 
o!mektense Padi§aht kurtarm1ya c;:ah§mak 
ona isabetli bir hareket gibi goriiniiyordu. 
Bu ugurda oliirse zaten mukadder gorii -
nen bir ak1bete kavu§mU§ olacakh. Yap
mak istedigi hamle verimli olur da Padi
§ahJ kurtanrsa U§akhktan vezirlige intikal 
etmek imkamm elde edecekti. 

hte tehlike oniinde menfaat saytkltyan 
bu di.i§Unee o U§agt cesaretlendirdi ve he
rif agac;:tan suya atllarak ecelle penc;ele§e 
penc;:ele§e ko§ke girdi, Padi§ahm yanma 
kadar eri§ti. 

Hiinkar, o!Um kucagmdan hayatm do· 
gu§unu goriiyordu, sular arasmdan ken -
dine dogru gelen kolesinde bu fevkala • 
deligi seziyordu. U§ak da, yan beline 
kadar su i~inde kalan Hiinkarm §ahsmda 
«yarm» m saadetini gliler bularak ~evke 
gelmi§ti, efendisini sutlay1p ko§kiin mu· 
sand1rasma, en yiiksek yerine <;Ikanyordu. 

Sultan Siileyman, bu umulmaz yard1m 
sayesinde bogulmaktan kurtuldu, su da 
musand1raya kadar yiikselmiyerek orta 
kat odalarmtn altmt iistiine getirmekle ik
tifa etti ve yirmi dort saat sonra c;ekilme
ge ba§lad1. 

Bu afet evvelee yaptlmt§ olan su ke -
merlerini ytkmt§, Eyiibii kiile c;evirmi§, 
biitiin kopriileri siirlip denize gotiirmii§, 
bin iic; yliz insan, on bi!l hayvan oldiir • 
mii§, birkac; bin evle birkac; yiiz ko§kii 
c;okertmi§ti. ( 1 ) 

Hiinkar, uzun rne§akkatlerden sonra 
yakasm1 tufandan kurtanp sarayma ge
linee bir sUrii kurban kesti, bir hayli sa· 
daka dagitlt ve sele giden lstanbulun su
suz kalmarnasr ic;:in kemerlerin hemen ya
ptlmasma emir verdi. Kendisi hergiin, 
Kagtdhane tarafma gidiyordu, payitah -
hna -eskisinden daha c;:ok miktarda- su 
getirtmek c;arelerini ara§hrtyordu. 

Bu gidi§ler SJrasmda bir giin Yanko 

adlt bir suyolcu fmat buldu, hiinkann 

yanma sokuldu ve onun suyunea giderek 

su i§leri hakkmda bir takim miilahazalar 

sundu. Sultan Siileyman, su i§inden anla

d!gml gordiigii bu adamdan ho§lanmi§tl, 

hernen hergiin kendisini bularak o rnevzu 

iizerine konu§maga ba§lamt§lt. 
(Arkasa var) 

(1) cKa~ulhane deresl iizerine seyelan 
eden selln hlzas1 dere kenarmdaki yiiksek 
agaclarm tepelerlle beraberdi. Bu halle 
Eytib kasabasm1 su bas1p tiirbe su l~lnde 
goriinmez oldu ve Sarayburnundan denize 
tam bir hafta sel suyu diikiildii.• 

Hayrullah Efendi tarihi - Kitab: 10. S: 
184 -

Nazilli fabrikas1nda spora verilen ehemmiyet 

Aydm (Hususi) - Nazillide kurul
malcta olan dokuma kombinasmda te~ek
kiil eden Si.imer kuliibii mmtakamiZln 
spor te§ekkiilleri ir;inde ehemmiyetli bir 
mevki kazanmakta, fabrika direktorUnUn 
spor severligi bu kuliibii sporun her ~ube
sinde rnuvaffakiyetlere namzed ktlmak • 

, 

tadiT. 
Son defa Aydmspor, ve Siimerspor bi

rinci tak1mlan burada c;:ok zevkli bir mac; 
yaptJlar. Bolge birineiligini kaybettikten 
sonra ciddiyetle c;ah§maga ba§hyan Ay
dmspor bu mac;1 4-2 kazandt. Gonderdi
gim resim SUmer taktmmt gostermektedir. 

CUMHURIYET 

( eehir ve Memleket Haberler· J 
Elektrik ~irketinin Ak~m Kiz San' at) 
yapbgt ka~ak~thk mektebinin sergisi 
Diinkii celsede bir sahid • 
~ayani dikkat sozler 

soyledi 
Kac;akc;Ihk yapmaktan s~lu elektrik 

§irketi erkanmm muhakemelerine kac;ak -
<;1hk davalarma bakmaga salahiyetli eeza 
mahkernesi tarafmdan diin devam edil • 
mi§tir. 

Diinkii celseye §irket nezdinde tahki -
kah yapan komisyonda glimriik namma 
bulunan giimriik mlifetti§i Abdullah'm 
dinlenmesile ba§lanmi§tlr. Abdullah, gor
diiklerini §U §ekilde anlatmi§hT: 

«- Eyluliin 25 veya 26 nc1 glinli Na
fia Y ekaletinin tahkikata memur ettigi 
kom1syona giimri.ik namma iltihak ettim. 
Evvela Satgazel ve sonra da Elektrik 
§irketinin giimri.ik muafiyetine miiteallik 
olan mukavele maddelerini tetkik ettim. 
T e§rinievvelin be§inci giinli Silahdaraga 
fabrikasma gittik. Fabrikada tetkikat ya
parken havai postada kullamlan maize • 
meden bir k1smmm gori.ilen !Uzum iize -
rine numaralan almd1 . .?ebeke ba§miihen
disi Ha§im alman bunlardan baz1lanmn 
muaf getirildigini soyledi. 

Sergide te,hir edilen 
eserler ~ok takdir edildi 
San' at mekteblerinde, diki§ ve bic;ki 

yurdlannda c;ah§an gene TUrk ktzlan her 
sene zengin sergiler viicude getirmekte -
dir. Bunlardan bir tanesi olan istanbul 
Ak§am ktz san' at mekt~bi de son bir se
nelik mesaisi neticesinde ortaya koydugu 
klymetli eserlerden viieude gelmi§ sergi
sini ac;:mt§ltr. Muhtelif k1S!mlara aynlan 
bu serginin her k1sm1nda te§hir olunan 
eserler ba~ka ba§ka giizellikler gaster -
mektedir. 

~ehirde 
vak'alari 

tifo 
arbyor 

----
S1hhiye miidiirii, halkm 
meccanen a,IIanmasini 

tavsiye ediyor 
Son glinlerde §ehrimizde tifo vak' alan 

oldukc;:a r;ogalmi§ttr. F atih, Eyi.ib, .?ehre
mini Karagiimrii\ Kumkap1 eivarlarmda 
tifo vak' a! anna fazla miktarda tesadiif 
edildigi anla§tlmaktadir. istanbul vilaye
ti S1hhiye MiidUrU Ali Rtza bu hususta 
§UnJan soy Jemi§tir: 

«- F atih mmtakasmda biraz fazla 
vak' aya tesadiif edildi. Siddetle miicade
leye ve paras1z a§l yap1lmaga ba§lamldt. 
Miiteaddid a§I istasyonlan kurduk. Fa· 
tih, Eminonli hiikumet ve belediye dok -
torlarile mmtaka ve mevki tabibleri bu i§e 
memur edilmi§!ir. Herkesin s1hhatini ko • 
rumast ic;in derhal a~1 y aphrmas1 laz1m -
dtr. Tifonun bu mmtakada c;:ogalmasmm 
~~amile sudan oldugu §i.iphesizdir. Bu 
Jttbarla F atih mmtakasmdaki sulan tahlil 
ettiriyoruz. Bu tahlilin neticesini bekli -
yoruz. 

Sultanahmed ve Kariye taraflannda 
lagtmlann harice ta§hgmt haber ald1k. 
Kapahlmasi ic;:in derhal tedbirler aim .• 
dt. Diger mahallerde de bu gibi ac;:1k 
lagimlar bulundugu takdirde alakadarlar 
derhal belediyeye miiraeaat etmelidir -
ler.» 
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Siyasi . icnlal 
• I -! • 

ispanya i,Ieri ve devletler 

D
a spanyada Valensiya hiikumetine l 

rnensub tayyarelerin bir Alman z1rh• 
!ISlna bombalar atmas1 ve buna kar!1 

mukabelebilmisil olarak diger bir Alman 
Zirhhsmm Almeria'yt bombardtman eyle• 
mesi iizerine biitiin Avrupay1 ate§e vere• 
eek bir vaziyetin meydana gelmemesi i~io SoJ 
fngilterenin sarfetti&_i gayretler iyi neticl 
verdi. 

!ngiltere her§eyden evvel AlmanyantO 
§iddetli mukabele ve miidahalesinin dev' 
letler tarafmdan takbih ve tenkid edihne• 
sine miisaade etmemi§ ve bu harekete llin 
kar§I Valensiya hiikumetinin yapmak is• son 
tedili te§ebbiislere taraftarhk ve muza ' lnilli 
haret gosterrnemi§tir. Bu suretle hadist- dart 
nin siyasi korkune avaktb dogurmastnto 11,50 
online gec;:mi§tir. efra~ 

Bu neticeyi temin ettikten sonra !ngil• 
tere hadiseden evvelki tabii vaziyeti iad1 Ot~o 
ir;in gayretini sarfetmektedir. AlmaoYa asi j 
ile ltalya Londradaki ademi miidahale mekl 
komitesinden ve bahrl kontrol i§lerinde~ hesit 
r;ekilmi§ olduklanndan komitenin eskish sindl 
gibi i§lerine devam edebilmesi ic;in bu iki Gaet 
devletin tekrar komiteye ve bahri kontrO' A~ 
Ia dahil olmalan icab ediyordu. Alman : da 1 
ya ile ltalya bu i§lerden c;:ekilirken hanS' birk• 
§eraitle tekrar i§e ba§hyacaklanm bi!dir• Kc 
mi§lerdi. 

Rc 
Bu §erait esas1 iizerine lngiltere, F ransa zete• 

ile beraber Almanya ve ltalyaya teklif ' kmd 

6 eylul sabah1 bu malzemenin fabrika· 
dan alelacele sokiildiigUnU ogrendik. Der
hal Silahdaragaya gittik. Hakikaten ka· 
~~k o(dugu an]a§Ilan ma!zeme sokiiJiip 
Uskiidara gec;:irilmi§ti. Bir k1smJ da fab
rika dahilinde bir ]makaya kapalllmi§h. 

lki giin sonra Oskiidara giderek bu 
malzemeyi miihiirledik. 

Nakt§, diki§, c;:ama§JT, erkek ve kadm 
elbiseleri ve daha birc;ok el i§lerile siisle
nen sergi ayni zamanda c;ok zengindir. 
Bilhassa; ev idaresini gosteren bir salon; 
ikttsadm ktymeti hakkmda eanh bir fikir 
vermektedir. Buradaki eski r;orablardan 
dokunmu§ ufak haltlar, makaralardan ya
ptlmi§ kiic;iik masalar; artmi§ parc;:alar • 
dan ·i§lenmi§ yasd1klar ve daha bu kabil 
bi~ok e§ya; ev idaresini bilen miitevazi 
bir ailenin ikhsad fikrile hareket ettigi 
e1;kiyen ve artan §eylerden de istifade 
elmesini bildigi takdirde haricden teda • 
rikinde mii§kiilat c;:ekecegi bir ktstm e§· 
yayt kendisinin dogrudan dogruya elde 
edebileeegini c;:ok ac;:1k anlatmaktadtr. 
Mekteb bu sene iki yiizden fazla mezun 
yeti§tirmi§tir. Sergide elde edilen muvaf
fakiyetten dolaYJ gerek mekteb miidiirii 
Halide ile hocalar; gerekse bu eserler 
iizerinde eiddiyetle c;:ah§an gene ktzlar 
§ayam tebriktir. 

Jerde bulunmu§tur. Bu tekliflere gore ls· len 
panya limanlannda kontrol gemilerin1 tedb 

MUTEFERRJK mahsus hirer emniyet mmtakas1 tesis edi' dev1 
lecek ve bu mmtakalarda demirli bulun'' hak 
nacak harb gemilerine ispanyadaki mil' ede 
harib taraflar herhangi suretle dokunl'fll' Vabc 
yacaklardtr. Bunun ic;in her iki muharib •<l 
taraftan teminat almacakhr. 

1 

da ~ 
Birkac;: giin sonra Beyaz1d §ebekesin

de de boyle kac;:ak malzeme bulundugu 
anla§IIdJ. Oraya da gittik ve e§yaYJ tes -
bit ettik . .?irket erkam bu halin bir ziihul 
eseri oldugunu soyliiyorlardJ. F akat bu 
malzeme 929 senesinden 934 senesine 
kadar kullamldJgl ve 932 senesinde kul
lamlan malzemenin umumi bir listesi ya
piidigt ic;in bu iddia kabul edilemez.» 

Bundan sonra makarn1 iddiadan mii -
§ahide baz1 sualler soruldu, bu meyanda 
bu i§in rnes'ulii kim olabilecegi hakkmda
ki suale miifetti§ Abdullah §U eevabt ver
di: 

«- Mes'ul, hepsinden evvel miitevef
fa direktor Hansestir. 0 her yi biliyor· 
du ve aletlerin fabrikadan sokulmesi em
rini de o vermi§tir. Bundan sonra §irket 
idare komitesi azasmdan Lazyan da muaf 
e_§Ya ic;:in yaptlan toplanhya riyaset etmi§· 
tt. Ba~miihendis Gileri ile §ebeke ba§mli· 
hendisi Ha§im de bu i§in ic;:indedirler ve 
mes' ul olmalan lazJmdir. Direktor Han
sese sordugumuz suale cevaben bize bu i§· 
lerin fen ve levaz1m servislerine aid oldu
gunu soylemi§ti.» 

.?ahidin bu ifadesi suc;:lulara terciirne 
edildi. Suc;:lu vekilleri bu husustaki ee -
vablanm bilahare vereeeklerini soyledi -
ler ve: 

«- .?ahidin sozlerini kabul etmiyo -
ruz.» dediler. 

Daha dinleneeek iic;: §ahid vardt. Fa· 
kat vakit gec;:tiginden bu §ahidlerin ba§ka 
zaman dinlenmesine ve gec;:en celsede ta
leb edilip §irket tarafmdan elan verilmi -
yen evrakm gonderilmesi ic;:in §irkete bir 
tekid tezkeresi yaztlmasma karar verile· 
rek muhakeme aym 18 ine biraktlmJ§br. 

VILAYETTE 

.T aafiyeye tabi tutulacak 
polialer 

Yeni polis kanununa nazaran 50 ya • 
§Indan fazla polis ve 55 ya§mdan fazla 
da komiser istihdam edilmiyecektir. 
Buna tevfikan memurlar arasmda tas -
fiye yaplld1g1 takdirde 200 kadar polis 
memurunun tekaiide sevkedilmeleri la
zim gelmektedir. Bunlarm yerlerine a
lmacak memurlar lise veya ortamekteb 
mezunu olacaklard1r. 

DENIZ ISLER/ 

Liman tetkikine bir heyet 
gonderiliyor 

Liman i§letme idaresi Avrupanm ce
nub limanlarmm vaziyetini tetkik et -
mek iizere buralara miihendislerden 
miirekkeb bir heyet gondermegi karar
la§hrmi§hr. Bugiin limamm1zdan ha -
reket edecek olan heyet sirasile, Pire, 
Cenova, Triyeste ve Marsilya limanla -
rma gidecek, buralardaki nhhm ve an
trepolarla antrepolardaki frigorifik te
sisah, tahmil ve tahliye vesaitini tetkik 
edeceklerdir. 

Heyetin bu seyahati yirmi gun kadar 
siirecek, avdette yap1lan tetkikat neti
celerini gosterir bir rapor haz1rlana -
cakbr. 

Liman !§letme idaresi, istanbul ve 
Trabzon limanlarmda yapacag1 yeni te· 
sisat ve 1slahat i§inde bu tetkikatm ne
ticelerinden istifade edecektir. 

ViY ANA DON0S0 , 
M. T urhan T amn bu me§hur eseri 
pek yakmda kitab halinde <;1k1yor 

iki sene sonra 

General Kaz1m Dirik 
tehrimizde 

Trakya Umumi Miifetti§'i Kazrm Di -
r~k dUn Traky~dan §ehrimize gelmi§ -
hr. General Ka= Dirik dUn ak§am 

Be,iktac dispanserini so- Dolmabahc;:e sarayma giderek Cumhur-
"( reisimiz Atatiirke arzt tazimat etmi§tir. 

yan hirSIZ yakaland1 lhracat muraktblarl i~in 

1935 
. ----: . . kurs a~dtyor 

senesmde Be§Ikta§ Beled1ye d1s· I"ktrsad V k'l t" . ih t · b" h · · . e a e mm raca 1 muraka-
panserme 1r ~rs1z girmi§. ve ~Isp~nserde be te§kilatmt geni§letr.Jek kararmda ol-
bulunan 500. Ina kJym~ttndekt mtkros • dugunu yazmt§tik. Bu kararm tatbikma 
kopla .1 ?OO hra k1ymetmdeki goz ve di§ . derhal gec;ilmi.§ ve yeni murak1blar a -
~l~tl~.nm c;alarak kac;:mt§h. Bu hadiseden hnmast ic;in bir kurs ac;1lmasma karar 
1kt gun sonra da Be§ikta§ sulh mahkeme- verilmi§tir. 
sinde bir sirkat olmu§ ve mahkemenin ihracatt kontrol memurluguna kabul 
daktilo makinesi c;almmt§h. edilecekler en az lise veya Ticaret mek-

Aradan iki sene ge~mesine ra ~men tebi mezunu b~l~nmak veya iiksek 
tahkikah elden btrakmty . t ~k. . mekteblerden brrmden mezun bulun -

. an emmye 1 met mak laz1md1r 
§Ube rnem~~ran mhayet dii.n. bu htrSIZ • Kurs 1 tem~uz 1937 de ba§hyacak ve 
hklartn fa1h olan Hayreddmt yakalami§• iki ay siirecektir. Kursun devamt miid-
lardir. det1· 1 ·· 1" ·1 nee memur ara yuzer 1ra ven ecek-

<;a!man mallar tamamen meydana tir. Fakat kurs bitince maa§ 150, sonra 
<;Jkanlmt§tJr. Mikroskop Bahkesir oteli da 200 liraya <;Ikarilacaktlr. 
sahibinin karde§i T1b fakiiltesi talebele- Opera mektebine ahnacak 
rinden HUsniiden, goz aletleri Ankara talebeler 
caddesinde bir goz doktorundan ve diger Oniimiizdeki ders senesinden itibaren 
e§yalar da bir eeza deposu sahibinden Ankarada ac;:llacak olan Opera mekte -
istirdad edilmi§tir. bile bu mektebde okutulacak derslere 

Daktilo makinesinin de Bursada bir ve buraya devam edecek genclerde a -
a~~~a .. sva.~t!dtgmt tesbit eden ikinci §Ube ramlacak §erait hakkmda tetkikat ya
mudurlugu, Bursa emniyet miidiirliigiine pan miitehassrs Karl Ebert, bu hususta
h~ber vererek daktilo makinesinin §ehri • ki mesaisini ikmal etmi§, kurulacak 
m1ze yollanmastm istemi§tir. mektebin butiin esaslanm da tesbit e -

T hk
.k d d f derek hazulad1gr raporu Maarif Veka -

a 1 ata evam e i metedir. letine vermi§tir. 

Emir Abdullah1n 
diinkii gezintisi 

~isafiri~iz Emir Abdullah dun Er _ 
!ugr.ul Y:tJle Floryaya, oradan da ma _ 
tyeti erkam ve mihmandarlarile birlik
te :alovaya gitmi§lerdir. Emir Hazret
len ~alovadan Bursaya gidecekler ve 
geceyr Yalovada gec;irdikten sonra bu 
sabah §ehrimize doneceklerdir. Emir 
Abdullah, Cumhurreisimiz Atatiirke ve
da ettikten sonra Romanya acentasmm 
Dac;ya vapurile Hayfaya, oradan da 
memleketine gideceklerdir. 

Kocatepe geldi 
!.ngiltere Kralmm tac giyme meras·imi 

munasebetile Londraya gitmi§ olan Ko
catepe torpitomuz dun limamm1za gel
mi§ ve Haydarpa§a ac;1klannda demirli 
bulunan filomuza iltihak etmi§tir. 

Vekaletin verdigi karara gore mem -
leket dahilindeki ortamektebler ve li -
selerde tahsilde bulunan genclerden, 
sesleri miisaid olanlar tefrik edilerek 
Opera mektebine kabul edileceklerdir. 
Bu esaslara tevfikan direktif alan Kon
servatuar muallimlerinden :;levket Kt
ran istanbuldaki erkek ve krz talebe -
ler arasmda, her mektebin musiki mu
allimile beraber bir tetkik yapml§, ge -
rek tefrik ettigi gencler, gerekse bu hu
sustaki tetkikah hakkmda hazrrladJgl 
raporu Maarif Vekaletine vermi§tir. --lngiliz aadzadeleri Buraaya 

gittiler 
~vvelki .giin bi: ingiliz yatile §ehri -

mtze gelmt§ olan Ingiliz as1lzadeleri dun 
Mu~anyay~ •. oradan da Bursaya gitmi§
lerdlr. tng1hz zenginleri burada ingiliz 
sefirinin misafiri olarak bulunmakta -
d1rlar. 

Gelibolu Halkevi san' atkarlarintn temsili 
r 

Ke§an (Hususi) - Gelibolu Halke
vi azalanndan mlirekkeb bir heyet ka -
zam1za gelerek ac;:tk havada tanzim olu
nan sahnede Mavi Y1ldmrn ve Mahc;ub-

-· ·--, 

~a: ~omedisini temsil ettiler. Tiyatroyu 
1k1. bme yakm bir kalababk seyretti. Gon· 
derdigim resim iki hom§u §ehrin Halkevle
rine mensub gencleri bir arada gosteriyor. 

.i 
Bu mmtakalarda yahud ba§ka yerlef Zlmc 

de kontrol gemileri taarruza ugrad1kla~ ' leti 
zaman bahri kontrola memur dort devle' ' sine 
tin fngiltere, Almanya, Fransa ve ltalyf bult 
donanmalan erkaruharbiyeleri aras1nda 
almacak tedbirler hakkmda isti§are yap1' 1 

laeakhr. 
1ngilterenin bu tekliflerine AlmanY' Ac 

ile ltalya esas itibarile muvafakat eeva" L 
dig"" 

bmt vermi§lerdir. Lakin teferruat husus· 
itil~ 

sunda heniiz tam ve kat'i mutabakat ha~ gild 
si! o.Im. ami§hr. Almanya Valensiya hiikU' nac\ 
metmm verecegi teminata bir ktymet v tai , 
ehemmiyet vermek istemiyor. Ayni za•l eek 
manda kontrol devletlerinin harb gemi•l K 
lerinden birine yaptlaeak taarruza kar~ l rini 
a!tnacak tedbirlerin isti§are ile kararla~' 1 .lun 
tmlmasm1 pratik ve rniiessir bir i~ sa'f' 1 

mtyor. 

Almanya herhangi taarruza kar~r. ta'1 

arruza ugnyan tarafm Almeria'mn bolll' 1 

bard1mam gibi derhal filen eevab ver' ' 
mesi daha pra tik ve miiessir olacagi kana' 
atini izhar etmektedir. italya dahi ;\I' 
manyanm bu noktai nazanna i~tirak el' 
J?ektedir. Kat'i karar ic;:in §imdi Berlind1 

lngiliz Biiyiik Elc;isi ve Londradan dii' 
nen Almanyamn Biiyuk Elc;:isi ve ;\t 
manya hiikumeti erka.m arasmda gorilr 
meier yap1hyor. , cu 

Lakin bu gorli§meler Fransada ve ba' ctyl 
husus Sovyetlerde §iipheler uyand1rma~' gel1 
tad1r. Ciinkii lspanya i§lerinin bunda~ Kn 
sonra yalmz dort biiyiik devl~t arasmd$ tafi 
g?rii~iilerek baktlmasi kara;la§hg! tak~ 
dtrde bu usuliin Avrupamn diger i§let1 1 
Ve meseleleri ic;:in ornek tutulaeagmdaP Ion 
endi§e edilmektedir. Bu gidi§le biitiiP fet ' 
Avrupa i§lerinin dort biiyiik devlet ara' hur 
smda bakiimasr ve kararla§hnlmas1 ic;:i~ et 
evvelce 1talya tarafmdan teklif olunaJI da 
ve hatta projesi imza edilen Dortler Mi• tifa 
saki kendiliginden viicude gelmi§ olacai• hai 
ttr. etti 

Zaten M. Mussolini Amerika gazete' 

eilerine yaphgt son beyanatta AvruP' 

i§lerinin lngiltere, Almanya, Fransa fe 

1 talya arasmda bakilmasJ ve halledilmesi 

ve bu heyete Lehistamn dahi girmesi tf 

ruri oldugunu soylemi§ti. Bu sozler fe 

fspanya i~lerinin bakilmasi ic;:in konulma' 
Yii1 

Sl dii§iiniilen yeni usul bol~eviklige karll 

bir hareket olmasma Sovyetlerin ve taraf' l3r~ 
tarlarmm ihtimal vererek §liphe gosttf' Zi.it 

meleri tabii bir §eydir. ft 

MuT.arrem Feyzi TOGAl' 

MALIYEI!}. 

0~ aybklar ha§ladt 
Miitekaid, eytam ve eramilden ii9 

ayhklanm maliye §Ubelerinden atall' 
larm bu ayhklarmm itasma diin bai ' 
lanml§tir. Tevziat on be§ giin zar:ftnd9 

ikmal edilecektir. 

Cumhuriyet 
Niisbas1 5 kurulltur. 

Abone ~eraiti { Tur~iye 
Y i~;m 

Senelik 1400 Kr. 
Alt1 ayhk 750 • 
Uc: ayhk 400 • 
Bil" aybk 150 • 

Baric 
i~;iD 

2700 Itt• 
1450 • 
800 • 

Yoktut 
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h· Ar§idiik Otto Von Habs"' 
.;1 burg ihtililci lspanyada 

Son bir hafta zarf1nda 
14,000 

bazi 
asker ge~ti. 
yeni zaferler 

Fastan ispanyaya yeniden 
kuvvetlerin 
bildiriliyor 

Hiikumet~i 

[Ba$tara!1 1 tnct sahttede I kete gec;mek istiyen Almanyamn bu 
nin Tanca'dan aldtgl malumata gore, haklan tecaviiz eden taleblerde bulun • 
son ii<; gun ic;inde lspanyol Fasmdan maga niyeti olup olmadigi heniiz rna • 
ntilliyetperver ispanyaya takriben on lum degildir. Bununla beraber ihh!at 
dort bin asker nakledilmi~tir. Bunun yakmda halledilemiyecek kadar miihim 
11,500 ii yeni kaydedilen gene !spanyol degildir. 

efrad1d1r. Diger cihetten Almanya ile italya ko-
Ar,idiik Otto lspanyada miteden ~ekilmege karar vermi~ olsay-

Saint-Sebastien 7 (A.A.) - Ar§idiik dllar bu fikirlerini ac;1kc;a soylerlerdi 
Otto Von Habsburg'un miitenekkiren denilmektedir. ' 

'1
3 

asi ispanyada bulundugu teyid edil - Almanyamn muayyen bir mukabele-
~ bl ntektedir. Ar~idiik hergiin Bask cep - i misil plam haz1rlanmasml teklif ede-
en hesinde yaralamp San ignacio hastane- c~gi hakkmdaki haberler dogru degil
isi sinde tedavi edilmekte olan daytSI prens d1r. Fransamn cevabmm ise ingiliz pla
jki Gaetan de Parme'i ziyaret etmekted·ir. mna mugay1r miitalealar ihtiva etmiye

Ar§idiikiin validesi imparatoric;e Zita cegi bedihidir. rO' 

jpl 

edi· 

da ispanyaya gelerek oglunun yamnda Doy~land1 bombardtman eden 
birkac; giin kald1ktan sonra gitmi§tir. tayyareler 

Kontrol hakktnda ltalyanlarzn Paris 7 (A.A.)- Paris Soir gazetesinin 
fikri Valencia hususi muhabiri, Deutschland'! 

Roma 7 (A.A.) - c Voce d'italia~ ga- bombard1man eden iki hiikumetc;i tay
zetesine gore ispanyamn kontrolii hak- yareden miirekkeb filonun kumandam 
kmdaki ingiliz tekliflerine kar~1 veri - Yiizba§l Arcega ile bir gorii§me yapmi§
len italyan cevab1 cmukabele bilm1sil hr. Muhabir, Yiizba§Idan, Deutschland·1 

tedbirleri ittihaz etmeden evvel dort bomdardtman eden tayyarecilerin mil
devletin birbirlerile isti§are etmeleri liyetleri hakkmda malumat istemi§, bu 

n3' hakkmda miitemmim teklifleri ihhva suale cevaben ctayyarecilerin heps·i is
eden prensip itibarile miispet bir ce - panyoldu~ demi~tir. Iki tayyarenin ne 
vabd1r.~ ic;in oralarda dola§hg1 hakkmdaki suale 

cGiornale d'ltalia~ gazetesinde Gay- yiizba§~ §U cevab1 vermi§tir: 
da !?Un!an yazmaktad1r: c - Ibiza iizerinde bir taras.sud u~U§U 

a pi' 

tS! 

o& 
vet' 

cisti§are ~iiphesiz faydah, hatta la • yapmak i<;in emir almi§tlm. ibizaya yak
:~:~mdir. Fakat, taarruza ugnyan bir dev- la§hgimtz zaman, Deustschland z1rhhs1 

letin tek ba~ma derhal harekete gec;me- tayyareler tizerine ate§ a~ml§hr. Bunun 
sine mani olmamahd1r. Bu vaziyette iizerine tayyareler de dcrhal hiicuma 
bulunan bir devlet derhal emniyetini gec;mi§lerdir. Bu esnada takriben saat 
temin edebilecek tedbirler alabilmeli ve alb idi.. 

ba§kalarmm rey ve miitaleasmt bekle- Barselon'da yeni kargafalzklar 
nteden §erefini miidafaa edebilmelidir.~ Saragosa 7 (A.A.) - Barselondan bu-

Ademi miidahale i~in nikbinlik raya gelen haberlere gore Katalonya11m 
Londra 7 (A.A.) - Reuter'in 6gren - bir<;ok ~ehir ve koylerinde komiinistlet 

digine gore ltalyan ve Alman cevablan tar_?fmdan kan§Ikhklar <;Ikanlmi§hr. 
itilat iimidlerini kesecek mahiyette de - Binnefis Barselonda bir polis otomobi
gildirler. Yeni hadiseler vukuunda ah - line ate~ ac;llmi§ ve iki polis memuru 
nacak tedbirler hakkmda yeniden nok- olmii§tiir. 
tai nazarlarm tcati edilmesi Iaz1m gele- Diger taraftan zab1ta Barselona - Ge-
cektir. rona yolu uzerinde bir kamyon yakala-

Kendi miidafaalan ic;ir. harb gemile - IDI§tlr. Bu kamyon Geranodaki anar -
rinin baz1 tedbirler almaga haklan bu- §istlere 4 kamyon mitralyoz 189 ti.ifek 
Jundugu malfundur. Miistakillen hare - ve bir~ok tabanca gotiiriiyordu. 

-"''"""""""'""'"'"'""'"'IIIIIIUIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIJIIJIIIIIIIIIIUIIIIIIU>UUUoooou"""'"""""• 

Leh Cumhurreisi 
Biikre'e geldi 

T iirk denizcileri 
Akropolii gezdiler 

pj: M. Moscicki'yi ista'syonda Ak~am iizeri Tiirk el~i
bizzat Romanya Krah liginde ~ereflerine bir 

Carol karstladi ziyafet verildi 
' 

oriif 

'b3' 
ak' 

nda~ 

md' 
tak: 

i§)erl 
ndall 
utiill 

ar3' 
j~iP 

unall 
. )'v1i' 
cak' 

Bukre§ 7 (A.A.) - Polonya Reisi

cumhuru Moscicki, refakatinde Hari -
ciye N azm Beck oldugu hal de, buraya 
gelmis ve istasyonda biiyiik merasimle, 
kral Karol ve V eliahd Prens Mihail ta· 
tafmdan kar§IIanmi§tlr. 

Gece verilen ziyalet 
Bukre§ 7 (A.A.) - Bu ak§am Po· 

lonya Reisicumhurunun §erefine bir ziya

fet verilmi§ ve Kral Karol ile Reisicum • 
hur Mosciski cok dostane nutuklar teati 
etmi~lerdir. Her iki taraf da nutuklarm
da Polonya ile Romanya arasmdaki it
tifabn gerek iki millet, gerekse sulh ic;in 
haiz oldugu buyiik ehemmiyeti tebariiz 

ettirmi§tir. 

zete' 1ngilterede 10 giinde 25 
p3 tayyareci oldii 
"e Londra 7 (A.A.) - Son hafta tatili 

tngiliz tayyare alemi i~in felaketli ol -)mesl 
tnuiitur. Iki askeri tayyare Cumberlana 

I 
... .,. ~ 

" .l\.Ontlugonda dii§erek 4 ki~inin oliimii-
<{t b.e sebebiyet vermi~tir. 

ulm3' Diger iki askeri tayyarenin dii~mesi 
l'Liziinden 3 ki!ii telef olmu~tur. 

kar~l Bir sivil tayyareci de tayyaresinin 
araf' l3romley Kent mezarhgma dii~mesi yii

ostet' Ziinden telef olmU§tUr. Son on giin zar-
tmda 25 tayyareci olmii!;tiir. 

Hitler'in soyledigi nutuk 
Ratisbonne 7 (A.A.) - Fuhrer, Bav

Yera mmtakast nasyonal - sosyalist 
ltongresinde haZir bulunmU§ ve kongre
Ye i§tirak eden 150 bin ki§iye hitabcr, 
bir nutuk soyliyerek nasyonal sosyaliz-

ii~ lnin tahakkuk ettirmi~ oldugu mllli 
laJl' \>ahdeti tebcil etmi§tir. 

bai ' Habe§istanda linyit madeni 
flnd

3 
bulundu 

Roma 7 (A.A.) - Addis-Ababa'dan 
hildiriliyor: 

l Gallas Sidamo vilayetinde Omo bol
' ~esinde iki linyit madeni bulunmu§tur. 
1 ~unlardan Girdo koyiiniin yakmmda 

~e bulunan birincisi bir kilometro uzun -
0 Itt• lugunda ve 400 metro geni~liginde ve 

A.gallo yakmmda bulunan ikincisi de 
takriben ayni viisattedir. Yap1lan tab -
li!, madenin iyi evsa£1 haiz oldugunu 
~ostermi§tir. 

, 

tut 

Atina 7 (Hususi) - Turk deniz za
bitleri ve deniz talebesi bu sabah Akropo) 
ile diger miizeleri ziyaret etmi§lerdir. 
Kendilerine miize direktorleri tarafindan 
e~ki eserler hakkmda izahat verilmi§tir. 

Turk zabit ve talebeleri grup halinde 
ogleden sonra Mara ton' a gitmi§ler ve ora
daki turizm §ubesinde ~ereflerine bir c;ay 
ziyafeti verilmi§tir. Mara ton' dan ak§am 
donen misafirler Tiirkiye elc;isi Ru§en 
E§ref !arafmdan §ereflerine Kifisia' da 
Sesil otelinde verilen ziyafette ham bu
lunmu§'lard!f. 

Bir F rans1z kruvazorii 
Almanyaya gidiyor 

Kiel 7 (A.A.) - Frans1z Jeanne 
d'Arc kruvazorii Alman bahriyesini zl
yaret etmek i.izere Kiel'e gelecektir. 
Frans1z kruvazoru Kiel'de sekiz giin 

kalacakhr. Bu esnada gemi subaylar1 

tayyarelerle Berline gelecekler ve ora

da bir giin gezeceklerdir. 

Titulesco iiniversite miinaka· 
§asmdan ~ekildi 

Londra 7 (A.A.) - Titulesco, Cam

bridge iiniversitesinde talebe birligi riya

$etine bir mektub gondererek oniimiizde

ki ic;timada «kollektif emniyet» mevzuu 

uzerinde cereyan edecek miinaka§alara 

i§tirak edemiyeceginden dolay1 teessiir • 

lerini bildirmi§tir. Titulesco. bu ic;timada, 

birlik daiml azahgma tayin edilecek o -

!an Negusun de bulunacagm1, bu sebeble 

her tiirlu sui tefehhumun oniine gec;mek 

iizere bu karan vermi§ oldugunu tebariiz 

ettirmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 7 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan ~unlard1r: 

Londra 110,73, Nevyork 22,44 3/4, 

Berlin 900, Briiksel 378,12 1/2, Amster

dam 1234,50, Roma 118,15, Lizbon 100,75, 

Cenevre 513,25, bak1r 63 - 65, kalay 

253,12,6, altm 140,8 1/2, kur~un 24,1,3, 

~inko 22,16,3. 

CUMHURiYET 

Hidise!er aras1nda 

Onlar ermi' muradma ... 
If=\\ iik do Windsor ve arllk 
l!:::::U Madam Simpson degil, asd 

Felsefeye dair 

Descartes' In hayah 
----------------

3 
-

18 bin do lara bir kedi! 
o~ renkli kedinin 
ba~Ina gelenler adile Mrs. Wallis Warfield 

evlendi. 
Canh bir romanm son sahifesi ka

panml§ oluyor. 
Be,eriyet i~in saadet te mevuddur, ve 

ancak ruhi bir haz ve tazmin de 
bu saadet Kedi ticaretinden anh-

Fakat objektiflerini bususi baya
tm en mahrem ko§elerine kadar uzat
mak illetinden kurtulam1yan gazete
ciler, bu §ahane ve il§Ikane mevzuun 
tiikenmesine razt olacaklar mt? 

Hi~ oyle goriinmiiyor. 
A vttupa gazeteleri, bali., rabib ve 

nikab memuru buzurtmda me§bur 
~iftin agiZlanndan ~Ikan iki tarihi 
«eveb> in akislerini kaydetmekle 
me§gul. Hi~biri bu bahsi «onlar er
mi§ muradma ... » diye kapatmak ni
yetinde degil. 

Se§eri tecessiisiin bududu yoktur. 
Bundan sonra da, gazeteler, balkm 
zibninde kimtldtyan yeni istifhamla
ra cevab arayacaklar: «Nasil ya§tyor
lar?», «Hangisi daha mes'ud gorii
niiyor 7», «Sabtk Kral tahtma basret 
~ekecek mi?», «Zamammtzda ·§aba
ne bile olsa- a§klann omrii ne ka
dar ?», « Y aZI nerede ge~irecekler ?», 
«(:ocuklan olacak mi ?», «Erkek mi, 
ktz rm doga.cak ?» ilab .. 

Gozler, hala onlann iistiinde. Za
mammtzdai biitiin qtkane izdivacla
nn sembolii baline gelen bu macera
nm ibresini dikkatle takib ediyor. 
Onlar ermi§ muradma... F akat A v
rupada ne matbuat, ne de balk daba 
muradma ermedi: Diik do Windsor
la Wallis Warfield'in dogacak ~o
cuklan evleninciye kadar, balta on
lar da ~oluk !(Ocuk sabibi olunctya 
kadar bu tecessiis devam edecek gibi 
goriirruyor. 

PEYAMI SAFA 

olabilir 
Yazan: Mehmed Karahasan 

Ekseriyetle, bir filozofun sistemini izab 
etmek ic;in hayatmm hususiyetlerini tetkik 
ve akhmlZln ermedigi tefekkiir kudretin!, 
fiziyolojik ve bilhassa sosyolojik §artlar
da aramak gibi bir hastahga rasge)iyoruz. 
Bu pek basil ve pek kolay izah tarzmm 
bizde her yerden daha fazla hakim oldu
gunu son gunlerde, Hamid hakkmda ya
pilan bayag1 tenkidlerde pek iyi goriiyo
ruz. Hemen biitun canhlar a§agl yukan 
ayni biyo)ojik zaruretlere tabi olduklan 
gibi, biitun insanlar da az veya c;ok «i~
timal bir hayvan>> d1r. Halbuki tefekkii
run meziyeti bunlarm ustunde ve otesinde, 
ba§ka bir plan iizerinde yeni bir nizam 
kurmaktad!r. v e o, ancak mutefek kirin 
eserile izah edilebilir, hayatile degil. 

F elsefenin gayesi, bilhassa Descartes 
ic;in, hikmet olduguna gore, biz filozofta 
ideal bir hakim, bir ahlak sistemini biz
zat ya§Iyan bir adam gormek istiyoruz. 
V e ekseriyetimiz, kendi emegimizle ken
dimize bir hikmet edinemedigimiz ic;in, 
ba~kalarmm hikmetini kendimize mal edi
yor, ve onlarm ya~ay1~ tamm taklid edi
yoruz. Boylece, biiyiik bir filozofun ha
yatlm tetkik, belki, daha ziyade kendi
sinden sonra gelenlere bir model ve misal 
te§kil etmesi bak1mmdan enteresan olabi
lir. 

Rene Descartes 1 596 senesinde, Fran
sada, Touraine eyaletinde dogmu~tur. 
Cocuklugunu <<F ransamn Bahc;esi» deni
len bu mmtakada gec;iren filozof, daima, 
ku hayatmdan zevk alacak, etrafmda bol 
hava ve serbest bir saha, gozlerini dinlen· 
dirmek i<;in ye§illikler anyacak, ve bunun 
ic;in Holanda' da bir k1r evinde oturacak· 
hr. 

Stokholm saraymda yap1lan bir merasim
de izhar etmi§ti. 

Vestifaliye muahedesinin yiidonumuy
du. Kralic;e Kristin filozoftan dansh bir 
balet yazmasm1 istedi. Manzum olan 
bu eser, yirmi tabloyu ihtiva ediyordu. 
Onu harbe, onu sulha aiddi. Harb ilah1 
Mars arkasmda harb ilahesi Pallas oldu
gu halde ilerliyordu. Bunlan panik kor
kusu takib ediyor, bunun iizerine firarlar 
gorunuyor. F akat, derhal gonulluler top
lamyor ve vaziyeti duzeltiyorlar. Bundan 
sonra zafer meydana ~1byor. Onu, sakat 
askerler, yagmagerler, sefil koyluler ve 
nihayet harab olmu§ diinya takib edi • 
yordu. F akat yeniden, Pallas sulh ilahesi 
olarak goriinuyor. Onu adalet takib edi -
yor. Sonra ilahlar Meclisi toplanarak 
Mars'! mahkum ediyor. Harbin felaket· 
lerini tamir, ilim ve edebiyah inki~af el -

tirmek ic;in Apollon ve onun arkasmdan 
dokuz mudes ilham perisi danslar yapa
rak Pallas'm, yani sulhun oniinde isilmek 
ic;in ilerliyorlar ve diinya daha guzel ve 
ne~· eli olarak ortaya c;1byordu. Boy Ieee, 
adalet, ilim ve san'at, zuliim, cehalet ve 
tahribe galib gelerek, be§eriyet sulha ka
vu§uyordu. 

Blomberg'in italyada 
resmi ikameti bitti 

Fa kat, onun ic;in, dogdugu yerden ziya
Roma 7 (A.A.) -Alman Hariciye de, ailesinin men~e'i ehemmiyetliydi. Ba

Nazm von Blomberg'in ltalyadaki resmi _ basi, parlamento azas1yd1. Gerek ana ve 

Butun filozoflar gibi inzivay1 seviyor
du. lnsanlan sevmedigi ic;in degil, fakat 
munasebetsizlerden kurtulmak i~in bekar
di. Fa kat kadmlara kar§I daima bir §O· 
valye merdligile muamele ediyordu. Her
gun «metafizikle pek az, fizikle biraz 
me§gul» oluyor, gununun diger kis!ffila -
nm hislerinin dinlenmesine ve zevkine 
hasrediyordu. Holanda' da papazlar her 
tarafta gayrime§ru evladlar biraktigmi 
soyledikleri Zaman, «Eve!, demi§ti. Fa
kat <;ocuklanmi tamyorum.» Hakikatte 
bir kiZI oJmu§tU. 0 da dort ya§mda olmii~
tiir. Prenses Elizabet' e yazd1g1 mektub
larda ve «Ruhun infialleri» eserinde a§
ka dair yazd1klan uzun zaman klasik ol
mu§tur. Ye nihayet, butun kortizanlart 
kendisine c;eken, gene lsvec; Kralic;esinin 
saraymda olmii§tu. 

ikameti bitmistir. -
gerek baba tarafmdan ecdadmda doktor-

N apoli korfezinde yap1lan deniz rna- Jar vardi. Muhtelif vesilelerle, biihassa 
nevralarmda von Blomberg ~refine ter- Holanda' da, kendisini daima asilzade 
tib olunan askeri tezahurata nihayet ve • 

Gentilhomme olarak takdim etmi§tir. Ve 
rilmi§tir. 

eger, Holanda' da da yirmi sene felsefesiLii 
Blomberg Sicilyaya gitti kurmakla me§gul olduysa, bu ancak baba-

Napoli 7 (A.A.) - Alman Harbi- smdan kalan mulkuniin sayesindedir. 
Dindard1 denemez. Fa kat «memleke

tinin kavanin, orf ve adetine itaat ve Al
lahm kendisine lutfettigi dine riayet» et
megi birinci ahlak kaidesi olarak kabul 
ediyordu .«Namus ve §erefile ya§ami§ o
lanlara, bu diinyada oldugu gibi otekin
de de ne§'e ve mukafat vardm> diyordu. 
Daima akh imana tercih etmi§, ve ruhun 
bedenden ayn oldugunu isbat ettigi ic;in 
Cite dunyaya inanm1~t1r. 

ye Nazm von Blomberg Mussolininin 
Aurora yatma binerek bir mi.iddet istira
hat etmek uzere Sicilya adasma gitmi§ • 
tlr. Yon Blomberg, Mussolini ve Kont 
Cia!lQ ile fevkalade samimi bir surette 
vedala~ml~hr. Aoska zirhhsi von Blom • 
bergi N apoliden aynbrken top Ia selam -
lamJ§tlr. Mussolini de kendi tayyarelerine 
bmerek Romaya donmii~tiir. 

Tefti,e ~1kacak meb'us
larimiz 

Ankara 7 (Telefonla) - Parti Umumi 
Merkezince bu yaz tatilinde muhtelif 
mmtakalarda tefti§e gonderilecek alan 
meb'uslar aynlmaktad1r. Meb'uslar bu 
mmtakalarda Parti ve Halkevlerinin ~a
b~malan bak1mmdan tefti§lerde bulu
nacaklardtr. Raporlanm Parti Umum 
Merkezine vereceklerdir. Bu suretle 
Parti ve Halkevlerinin biitiin memle -
ketteki c;ah§malan etrafmda umumi bir 
yoklama yaptlmi~ olacakhr. Meb'uslar 
seyahat tarihlerini yaz tatili ic;inde ol
mak iizere kendileri tayin edecekler -
dir. 

Ortamekteb muallimi 
olacaklar 

Ankara 7 (Telefonla) - Ortamekteb 
muallimi yeti§tirmek maksadile Gazi 
Terbiye Enstitiisiinde a~1lan kurslara 
devam eden Muallim mektebi mezunu 
muallimler bu kurslann devaml mud -
detince maa§ almamak ~artile mezun 
sayilacaklardir. Bu gibilerden ilkmekteb 
muallimliklerine d6nenlerle ortamek -
teb muallimiyken kursa devam eden -
lerin kursta ge~irdikleri miiddet mual
limlik k1demlerine zammedilecektir. 
Buna dair layiha Meclise geldi. 

Valiler arasmda tebeddiilat 
Ankara 7 (Telefonla) - Valiler ara -

smda degi~iklikler yapan kararname 
bugiinlerde alakadarlara bildirilecek -
tir. Bu arada istanbul Belediye reis 
muavini Nurinin Rize valiligine tayini 
teeyyiid etmektedir. Miilkiye miifet -
ti~lerinden Rifat Bitlis, $ehib Van, c;a
nakkale vali vekili Abdullah Fevzi Yo:
gad, Diyarbekir vali muavini Kanm 
Urfa, Urfa valisi Ahf c;anakkale, Yoz -
gad valisi Yahya Sezai de Trabzon va -
liliklerine tayin edilmektedir. 

Braddock Alman boksorii 
Schmeling' den ka~ti 

Nevyork 7 (A.A.) - Schmeling'in, 

dunya §ampiyonu Jimmi Braddok'un is
pall vucud etmedigi resmi tarhlmada ha
zir bulunmasm1 muteak1b Mac Heln'm 

ba~kanhg1 altmda toplanmi§ olan boks 
komisyonunun Broddock ile menecerine 
biner dolarhk para cezas1 ve aynca mu -

vakkat boykot cezas1 tayin etmi§tir. 

Sekiz ya§mda, o zamanm pek me§hur 
ilim miiesseselerinden biri olan Fleche 
Kollejine girdi. Dokuz sene, butiin eski 
ve yeni ilim ve felsefe meselelerini tetkik 
ettikten sonra 17 ya§mda mezun oldu. 
Bundan sonra, bir fakiiltede hukuk tah
sil ettigi de muhtemeldir. Bilahare, Ho
landada da bir tib fakultesine yaZilmi§· 
tir. Kollej, zamammn ilml ke§fiyatma, 
bilhassa Galile'nin icadlanna kar§l olduk
<;a liberaldi. 0 zaman ic;in harikulade 
olan bu §eyler, onda bilahare gordiigii 
~eylerden pek az gayret etmek itiyadm1 
dogurmu§tu. Muhtelif vesilelerle, hocala
rma ve mektebine kar~1 hiirmet ve §Ukia
mm izhar etmi§tir, gerc;i fikirlerine muha
lif olsa da. 

Babasmm 1srarile askerlige intisab et
mi§ti. F akat birkac; sene bu vesile ile bir
c;ok Avrupa memleketlerini dola§hktan 
sonra, meslegi terketmi§tir. Hayatmm en 
canh haliralanm ve kendisinde gun gec;
tikc;e artan be§erl duygulan bu zamana 
medyundur: 

Butiin hayatmca tam bir §Ovalye o!a
rak ya§ami§hr. En c;ok severek okudugu 
eser, Amadis de Ganle'in sergiize§tleriy
di. - Biliyoruz ki, Don Ki§ot'u ba§tan 
c;1karan da bu eserdir - N as!) Don Ki~ot, 
hakki, adaleti, ahlakl mudafaa etmek ic;iu 
zavalh Rossinanite'in mtmda, binbir se
falete katlanarak, fakat, hi<;bir zaman 
Sancho Pansa'y1 dinlemeden ve hic;bir 
mania oniinde korkmadan ve idealini ter
ketmeden mucadele ettiyse, tipkl onun gi
bi, fakat ondan daha talihli olan «Hdki
kat ~ovalyesi» de cehalete ve hataya kar§I 
oyle miicadele etmi~tir. Ciir' et, kararla
rmda kat'iyet, nefsine itimad, hiirriyet 

a~kl. ailesini ve memleketini ideali l<;m 

terketmek, biitiin bunlarda, §Ovalyelik ve 

Haricl hayatma aid bu birinci kaideyi, 
dahili hayatma aid ikinci kaide takib edi
yor: «Ef' alinde elinden geldigi kadar 
sebat gosterecek, ve teemmulden sonra 
verdigi kararda mar edeceb> tir. Buna 
bir uc;unciisu inzimam ediyor: « T alihten 
ziyade nefsini yenmege, ve nizaml alem
den ziyade kendi arzulanm degi~tirmege 
ah§tlracak» ve iradesine tabi olm1yan 
~yler hakkmda beyhude zahmet sarfet -
miyecekti. Boylece, ayni zamanda be~eri 
olan Epicure ile Seneque'in ahlaklanm 
birle~tiriyor ve bunlan ya~amak ic;in mu
vafik §eyler olarak kabul ediyordu. Mut
lak olarak degil. Ona gore mutlak bir 
ahlak, ancak tam ve miikemmel bir ilim
den sonra gelecekti. Halbuki o bu ilmi a
ramakla me~guldii. 

F akat, bunlan a~an, mutlak bir ahlak 
kaidesi bulmu§tu: Hakikati aramak. Bu 
faziletlerin en biiyiigiiydu. Hakikati ara
manm ruha verdigi zevk ve ne~'e, ya~amak 
ic;in kafi sebebdi. Halbuki Sokrat, felsefe 
olmasm1 ogrenmektir dedigi gibi, Sene
que ve onu takib edenler, intihan miibah 
buluyorlard1. insanm yegane i~i. mumkun 
oldugu kadar tabiate uymak, ve akh er
medigi ~Ye kan§mamakti. Hakim, ya§a
manm liiz_!lmsuzlugunu anhyan adJmdi. 

Be~riyet, yalmz Islirab c;ekmek I<;m 
diinyaya gel~emi~tir. Onun ic;in saad~t 
!e mevuddur. V e bu saadet, ancak ruhi 
bir haz ve tazmin de olabilir. Bu ise ha
kikati bulmaktan ba§ka bir§ey degi:.:!ir 

asilzadeligin tesirleri goruliiyor. Hayahm hakikati aramaga vakfetmek, 

Me~hur Subay1 terkederek memleketi- bunun ic;in her tiirlu be§eri endi~elen ter

ne donmek ic;in yola <;Iktigl zaman, Ham- ketmek ve yalmz «asbm verdigi ~eyle ru

burg'da bindigi bir gemi tayfasJ, kendis:- hu arasmda tam bir intibak» temin etmek 

ni bir tiiccar zannederek denize almak ve boylece dunyada memnun ve bahtiyar 

ic;in mii§avere ettikleri bir anda, derhal ya§amak, i~te ferdin evvela kendi, sani

kihcmi c;ekerek, onlara bir §ovalye ile yen be§erin saadeti ic;in yapacag1 ~ey. 
i~leri oldugunu gostermi§ti. V e gene bir Filozofun hayat1, bize onun kavlile 

duelloda hasmm1, k1hcm1 teslim ederek, fiili birbirine uygun nadir insanlardan biri 

tahkir goren Damen'den ozur dilemege oldugunu pek iyi gosteriyor. 

icbar etmi~ti. Mehmed Karahasan 
Otuz sene muharebelerinin zulum ve 

felaketlerini gormesi, onda harbe kar~1 

biiyuk bir istikrah dogurmu~tu. Bir gi.in 

hakikatin hatay1 yenecegine, ve binueti

ce, be§eriyetin ebedi bir sulha kavu~aca

gma kanidi. Bu husustaki duygulanm, 

ViY ANA DON0S0 , 
M. T urhan T anm bu me§hur eseri 
pek yakmda kitab halinde <;Ikiyor 

yan bir miiessese aran1yor 

Galatada lokantac1hk eden Ceki a • 
dmda bir Macar sirke satan Ahmed is • 

min de birine muracaat ederek kendisine: 
«- lstanbula bir Amerikah geldi, u«; 

renkli bir erkek kedi anyor. ~ayed bu • 
lursan 18 bin dolar verecek.» demi§tir 

Sirkeci Ahmed, Cekinin bu ifadesi 

iizerine derhal i§ini giicunii b1rak1p her 
taraf1 altiist etmi§ ve birc;ok aramalar • 
dan sonra nihayet siyah, san, beyaz 
renkte bir kedi bularak sevincle lokanta • 
c1ya ko§mU§ ve vadedilen mukafati iste
mi§tir. 

Ahmedin iddiasma gore, bu taleb uze· 
rine lokantaciyi bir dii§iinme almi§ ve 
«yarm gel, obur gun gel» diyerek ken • 
disini bir muddet atlatmi§, nihayet bir giin 
kendisine §Unlan soylemi§tir: 

«- Senin getirdigin kedi erkek degil 
di§idir, onun ic;in Amerikah kediyi alm1· 
yor.» 

Ahmed, bunun uzerine kedinin di~i de· 
gil erkek oldugunu soylemi§ ve kedinin 
erkek oldugunu ispata giri§tigi bir mada 
lokantaya bir kopek girmi§ ve kedi de 
korkudan kac;mi§ ve bir daha ele gec;me· 
mi~tir. 

Bu giili.inc vak'adan sonra sirkeci Ah
med ikinci ticaret mahkemesine miiraca -
at ederek lokantac1 Cekiden 500 lira 
tazminat taleb etmi§ti. 

Bu merakh davaya diin ticaret mah -
kemesinde devalJI edilmi§tir. Diinkii eel· 
sede, kedi ticaretinden anhyan ehli vu • 
kufun tayini ic;in alakadarlara yazilmi§ 
olan tezkerenin cevab1 okunmu§tur. Bu 
tezkerede lstanbulda kedi ticaretinden 
anhyan tek bir ki§inin bulunmad!gl bildi
rilmi§tir. Bunun uzerine heyeti hakime 
keyfiyeti Oniversite Hayvanat Enstiti.i • 
sunden sormaga karar vermi~tir. Enstitii
ye, yukanda zikredilen evsafta uc; renkli 
bir kedinin bir hususiyet arzedip etme • 
digi, beynelmilel sergilerde ve musaba • 
kalarda bir bvmeti bulunup bulunmadigl 
sorulacakl!r. Dava bu hususun sorulmas1 
ve iki §ahidin c;agmlmas1 ic;in ba§ka bir 
giine birakdmishr. 

Alman Haricive 
Naz1r1 Belgradda 
Belgrad 7 (Hususi) - Almanya Ha· 

riciye Nazm Baron von Neurath bugiin 

saat 11.45 te tayyare ile Belgrada gel· 
mi§tir. Alman Nazm tayyare meydanm· 
da BaFekil Stovadinovi~;, Harbiye ve 
Bahriye Nazm General Lubemir Marie;, 

Bel grad askeri valisi General T omic; ile 
Alman, Macar, Bulgar ve Avusturya el· 
c;ilerile Alman kolonisi tarafmdan kar • 
§Jlanmi§hr. Askeri bando Alman ve Yu· 
goslav mar§lanm c;almi§, bir ~1t' a asker 
de ihtiram vazifesini yapmi§tlr. 
Baron von Neurath Belgradda u~ gun 
kalacakhr. 

Diin ak$am verilen ziya/et 
Belgrad 7 (A.A.) - Ba~vekil Sto• 

yadinovi~ Alman Hariciye Nazm von 
N eurath §erefine biiyuk bir ziyafet ver· 
mi§ ve ziyafette hukumet erkam ve Ba • 
ronun maiyeti ve ecnebi siyasi miimessi). 
ler, Alman el~iligi erkam ham bulun • 
mu~tur. Ziyafette von Neurath ve Sto • 
yadinovic; ~ok samimi nutuklar teati et
mi~lerdir. 

Stoyadinovic; soyledigi nutukta, bey • 
nelmilel vaziyetin kan~tk ve muhim me -
selelerle dolu oldugunu ve fakat memle· 
ketler arasmda miismir bir tesriki mesai 
ile bunlann halledilebileceginden Yu • 
goslavyanm ~uphesi olmadlglfll soylemi~ 
ve demistir ki: 

«- Bunun er mukemmel msiali Yu· 
goslavya ile Almanya arasmdaki te§riki 
mesaidir. Yugoslavya bu faydah te§riki 
mesaiyi daha ziyade ~eni§letmek ve de
rinle§tirmek arzusundad1r.» 

Von Neuarth verdigi cevabda Alman· 
ya ile YuJ;~;oslavya arasmda iki anla§mayi 
bozacak hic;bir §eyin bulunmamasmdan 
dolay1 beyam memnuniyet etmi~ ve Fuh
rer tarafmdan takib edilen siyasetin son 
dort sene zarfmda sulhun takviyesine 
hadim oldugunu ve Hitlerin eserinde 
Yugoslavya ile samimi miinasebat tesisi· 

nin basiica noktay1 te§kil eyledigini ilave 
eylemi§tir. 
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Her vakitkilere hie; de benzemiyen 

muthi~ ve giirulti.ilii bir kavgadan sonra 
Sadiye, kocasmm Ni§anta§mdaki aparh
manml terkederek, annesinin Suadiyede -
ki kiicruk ko~kiine gitti. 

Bu kan kocaya son giinlerde ne oldu 
bilmem. Eskiden c;ok iyi gec;inirlerdi. Ali 
Vedad, kuk, k1rk iki ya~lannda kadar 
ciddi, vakur, evine dii§kiin bir adam .. 
Sadiye otuz ikisinde giizel, ~1k, bunlara 
ragmen halden anlar bir kadm ... 

Y edi sekiz sene huylan kadar fikirleri 
de birbirine uygundu. Halbuki ~u slralar
da yekdigerinin en kiicriik kusurlanna o 
derece tahammiil edemiyor, en kiic;iik ha
reketlerden 0 kadar crabuk ahmyorlardl 
ki aile hayatmda §efkat ve muhabbetin 
hi~ yeri olmad1gma, biitun kan kocalann 
kendileri gibi miitemadi bir rahats1zhk 
ic;inde ya~d1klanna hiikmedecek vazi -
yete girmi~ bulunuyorlard1. 

Binaenaleyh son creki~ede Ali Ve -
dad gozlerini biitiin kuvvetile acrarak, se
sine en yiiksek perdeyi vererek: 

- Haydi defol, seni burada gorme -
ge arhk tahammiil edemem! 

Diye bagirml~, Sadiye de: 
- Sen yalvarsan bile ben durucular

dan degilim ki! 
Cevabm1 haybrmi§h. 

*** 
Annesinin yanma s1gmdigl gunun ga-

liba haftas1yd!. Sadiye elinde bir kitab 
plajm en fazla giine~ alan bir yerine u
zanmi§h. Heniiz havalar tamamile ISln -
mam1~ oldugu ic;in maymn bu 1hk giinii 
oraya fazla kimseyi crekecek cazibede 
degildi. Birdenbire Sadiyenin yanmda 
gene bir adam peyda oldu: 

- Affedersiniz, dedi, sizi son derece 
rahats1z ettim. F akat birinin evini sorrnak 
isterim. Ko§kiin kap1s1 plajm yanmda de
diler .. <:ald1m, crald1m, cevab veren ol -
mad1. Acaba yanh§ m1 geldim. 

Gene adam iyi giyinmi§ti. Y aki§Ikh 
idi. F azla terbiyeli ve nazik de davran -
d1g1 i~in Sadiye ters bir cevab veremedi. 

- Valia hi efendim, dedi, ben de bu
ramn pek yerlisi sayilmam .. Annem bu
rada oturuyor, on a misafir geldim! 
Konu~ma bir arahk o derece hararet -

lendi k, hakiki mevzu ortadan kay1b bile 
olmu~tu. Gene adamm ismi, meslegi, hat
ta evlenmek istedigi arhk Sadiyenin mec;
hulii degildi, i§in tuhafi, mimar Necib 
F aikle Sadiye a§k ve izdivac meselesi 
iizerine derin bir miinaka§aya bile giri§ti
ler. F akat herkes gibi tabii bu felsefe u<;u
rumunun dibinden bir kan§ yukanya 
yukselemediler. 

Sadiye birden ortahgm serinledigini 
hissetti. V apura yeti§mek istiyen bir a -
dam aceleciligile arkada§ma veda edip 
aynld1. Y olda zihnen kocasma bir defa 
daha kiZd1. Bu aynhga sebebiyet verrne
seydi, boyle plaj ko§elerinde siiriiniip te
sadiifen tamd1g1 adamlarla sac;masapan 
musahabelere dalmiyacakti. 

Ertesi gun ayni yerde N ecib F aik ge
ne kaT§ISlna c;1kmasm m1? Sadiye soguk 
bir selam verdi ve hie; onun tarafma bak
madi. Lakin adam oralarda olmad1. So
gukkanhhkla yanma oturdu. Kumun ii -
zerinde parmagile bir takim miiphem i§a
retler c;izerek havamn, denizin guzelligin
den ba~lay1p Sadiyenin inceliginde, za -
rifliginde ve cazibesinde karar kiid1. 

- Emin olun, diyordu, biitiin bunlan 
nihayetsiz bir samimiyetle soyliiyorum. 
Herhalde halimden, tavnmdan siz de 
benim laalettayin bir goniil avclSl olma -
digimi, muvakkat bir miiddet ic;i., ho~c;a 
vakit gec;irrnek uzere bir kadm aramad1 -
g1m1 takdir edersiniz!.. 

Sadiye adamm iimidini birdenbire kes
mek i<;in evli oldugunu ileri siirdii. Fa kat 
giinler gec;ip de bu musahabeler devam 
ettikc;e kocasmdan ayn ya§adlg!DI, evlilik 
hayatmda <;ektigi Jshrablan biitiin tafsi -
latile anlatmaktan ~eri kalmad1. 

Maamafih bu §ikayetleri dokup sa -
yarken bala Ali Vedada aid sevgisinin 
bitmi§, tiikenmi§ olduguna kail degildi. 
Onun ic;in Necib F aika fazla iimid verici 

sozler soylemekten c;ekiniyor... Onun: 
- Hazu bu ftrsatJ kac;umaymiZ ... 

Kocamzdan aynlm, evlenelim, bakm ne 
kadar mes'ud olacag1z? 

Demelerine kat'iyyen miispet bir cevab 
vermiyordu. Adam, on be§ giinluk mar
dan sonra istedigi neticenin has1l olmadi
gmi goriince veda edip gitmi§, bir daha 
da ufukta goriinmemi§ti. Y almz aynhr

ken: 
- Y az1k, demi§ti, §U ktsa zamanda 

benim size kar§t duydugum asil hisleri 
takdir edemediniz .. Belki bir anda kara
nn!Zl verrnek size giic; geliyor. Dii§iiniin, 
ta§mm, sizin de akhmz bu i§e yatarsa 
Ifttfen ban a bildiriniz!. !~te karhm. Her 
zaman sizinle mes'ud bir yuva kurrn1ya 

hazmm! .. 
#f. #f.:{. 

Sadiye gitgide yalmzhktan sikilmaga 
ba~lami§tl. Hergun annesile ne konu~sun .. 
Kendi seviyesinde kom~u ve tamd1k da 
yok .. Heniiz mevsim de ba§lamadigt ic;in 
Suadiyenin kalababk zamam degildi ki 
bununla kendini avutsun!.. Halbuki o, 
aynld1klanmn iic;iincii, dordiincii gunu 
Ali Vedadm arkasmdan ko§up gelecegi
ni, onu operek, severek abp eve gotiirece
gini iimid etrni§ti. (:iinku §imdiye kadar 
birka!; defaki kavgalannda boyle olmu§
tu. 

Aynbk zamam bir aya yakla§hgl hal
de heniiz bir ses <;1kmami~h. Ne hain, ne 
kalbsiz adamd1. Su anda kendisi binbir 
endi§e ile klVTamrken, kimbilir o, belki 
de zevkinde safasmda gezip egleniyor
du. 

Madem ki vaziyet bu §ekildeydi. Ni -
<;in kar~ISlna <;1km1~ olan ve onu pek iyi 
anhyan N ecib F aik1 reddetmeliydi. Ha
yir .. Artlk bu i§e bir nihayet verl!!enin za
mam gelmi§ti. Cekmeceden iki kag1d zarf 
ald1. Bahcreye indi. Biiyuk ceviz agac1 -
nm dibindeki masaya oturdu. Zarflardan 
l:,:rine kocasmm, otekine de N ecib F ai
km adreslerini yazd1 ve kag1dlara da §U 
ciimleleri karalad1. 

«AramiZda her ~y bitrni§tir. Beni bir 
dab a gormege te§ebbiis etrneyiniz !» 

«Geliniz, sizi bekliyorum !» 
lifo lifo #f. 

Ertesi sabah erkenden kap! !;almd1. 
Ali Vedad sevinc ic;erisinde merdivenle
ri !;Ikiyordu. Eyvah, Sadiye mii§kiil va -
ziyete girmi§ti. Ona «aramtzda her §ey 
bitmi§tir» demi§ olmasma ragmen daya
namiyacakii. Zavalh Necib F aik ise og
leden sonra plajda ne biiyiik inkisan ha
yale ugnyacak, ko§kte onu bulmak te~eb
buslerine giri§ecek, belki de ta Ni§anta
~mdaki eve kadar gelecek, bir rezalet, 
bir :"cia <;Ikacakti. Yiiziinii ash ve du
vara dondu. Kocas1 yatak odasmm ka
piSlndan icreri ko§ar gibi girdi. 

- Haydi, dedi, nazlanma.. Bu bir 
ayhk ayr1bk sende bana «geliniz, S!ZI 
bekliyorum !» diye teklifli mektub yaza
cak kadar bir uzakhk yaratrn1~ olmasma 
ragmen benim sana kar~I olan sevgime 
zerre kadar hale] getirrnemi§tir. Y almz 
kahrolas1 bu izzetinefis! Ban§ma te§eb
biisiiniin senin tarafmdan olmasim bekli
yordum! .. 

Sadiye bay1hr gibi kocasmm kollan a
rasma du§tii. Kendine geldigi vakit diin
kii ceviz agacmm dibindeki sinirli halini 
goziiniin oniine getirdi. Mektublan yan
h§ zarflara koydugunu hattrladt. 

llfol(.l(. 

Kader ve tesadiirun Sadiyeyi tekrar 
aile yuvasma dondiirmesi ona izdivacmm 
ilk devirlerindeki saadeti iade edecek mi, 
yoksa son devirlerdeki felaket sahneleri 
devam edip gidecek mi? Orasm1 zaman 
gosterecek!. 

AHMED HJDAYET 

Miirebbiye aran1yor 
On ve yedi ya~larmda iki ~ocuga ingi

lizce ogretecek, bakacak ve onlarla ge
zip dola~abilecek iyi referansh bir mii
rebbiyeye ihtiyac vard1r. Mektubla veya 
~ifahen Cumhuriyet gazetesi idaresine 
miiracaat olunur. 

CUMHURiYET 8 Haziran 1937 
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Ekonomi siyasam1z1n 
yonleri 

cCihan ikhsad ve buhram oniinde 
Tiirkiye. adh iki cild eserin sahibi Yor
gaki Effimianidis, kom§U Yunanistal\m 
ekonomi hayati ve siyasas1 hakkmda 
bize pek miikemmel bir fikir verebile -
cek Qlan, Atina Universitesi Ekono -
mi Politik profesorii Ksenofon E. 
Zolotamn cEkonomi siyasamtzm yon -
leri. admdaki k1ymetli kitabmi Helen 
dilinden tiirk~emize c;evirmi§tir. <;ok 
degerli profesar bu eserinde memleke
tin ekonomi hayatmm her yoniinii ~ok 
giizel gosterrni§; alman tedbirleri; van 
Ian neticeleri tesbit eylemi§tir. 

T rakya mintakasi pamuk c Bu aksamki program) 
. . k I • I• d • isTANBuL: Bunda 12,30 plllkla Tiirk musiklsl - 12,50 ha.va• Ziraatine ~0 e veri§ I If ~~:~~~~ ~o~~~!t~y~~i~y~~~;e~~o~ tnobill 

den naklen. ih.san Arif (Cumhurlyet~;!ll}( 

Yapdan 
vasati 

tecriibeler bu mmtakada doniim ba~1na 
7-10 lira kar b1rakacag•n• gosteriyor 

.... 

ve Milliyett;illk) - 19,30 konferans: Emin6· 
nu Halkevl ne~riyat kolu namma Bay Nus• 
rat Safa - 20,00 Belma ve arkada§lan ta· 
rafmdan Tiirk musiklsi ve halk ~ark1lar1 • 
20,30 Orner RJZa tarafmdan arabca s()yle"V• 
20,45 Cerna! Kamil ve arkada§lan tarafln • 
dan Turk muslkl.si ve halk ~ark1lan (Saat 
a.yanJ - 21,15 radyo fonlk dram (HAM • 
LET) - 22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve 
ertesl giiniin program1 - 22,30 plakla. so • 
lolar, opera ve operet par~talan - 23,00 

Mahad 
illeselesi 
lanlar elb 
~diyorlar. 
~~ yap1y 

Benim 
ltasmda 
lt}'yah v 

wn. ld 
ViYANA: I ar ya 
18,35 ~AN KONSERi, PiYANO KON ." ltrdi. T e 

sERi _ 19,15 kar~•k yaym - 20,45 MUS!· ~oriiluyor 
Ki VE ~AN - 21,45 karl§lk yaym - 23,25 t 
KONSER: MOZART'IN ESERLERI - 23,50 lltlan ( 0 
kitablar~ dair, haberler, dans plaklan. '~liar. fst 

BERLIN: nun Ball( 
19,05 gramofon, haberler - 21,15 halt ~ik b 

musikisi - 21,55 plyes - 23,05 hava, haber· <;e u 
ler, spor - 23,35 eglencell konser. lok, pek 

PF.$TE: . Bu 0 

Miitercim Efimianidis, sadece tercii -
me ile iktifa etmiyerek, Yunanistanm 
ekonomik ve sosyal hayatl hakkmdaki 
§ahsi inbbalanm da kitabm ba§ma ge
~irmi§tir. cCihan ikhsad buhram oniin
de Tiirkiye• adh pek k1ymettar ki -
tabile ekonomi ilmindeki kudret ve iha
tasm• herkese tamthrml§ olan Efim1a -
nidis, §U yaz1larile de kendisinin, sos
yal hayat hadiselerini pek derin gorti§
le goren bir sosyolog oldugunu gaster -
mi§tir. 

Ye$ilkoy Nebatat Islah 1stasyonu.nda pamu.k tecriibe parse!leri 

18,50 gramofon, konferans - 111,55 PI~ II h . . d 
YANO KONSERi - 20,20 konu~ma - 20,35 lie T!miZ 
OPERA YAYINI - 24,05 dans orkestrasl • 

1 

ly bizi 
1,10 son haberler. Durdukl 

Filhakika, sosyal hayat hadiselerini, 
tezahiirlerini; ekQnomi ve psikoloji i -
limleri yard1mile izah ve tahlil meto
dunun kabul edildigi; hatta, ekonomi -
nin bile, psikolojiye tabi tutuldugu bu 
devirde, kendi sosyal hayatJmizda ol -

dugu kadar, az~ok bizlere henzer hayat 
ya§Iyan ve bu hayat i~in miicadele eden 
kom§U milletlerin hayatlanm tetkik ve 
tahlil etmek; onlarm mii.cadele tarz ve 
§ekillerini ve bunun ic;in ba§vurduklari 
tedbirleri gozoniinde bulundurmak bi -
zim i~in ~ok klyrnetli olacagmdan mil
li kiitiibhanemize, boyle her bak1mdan, 
degerli eserler temin ve ihda eden E -
fimianidis'i verimli ve duygulu ~ah§ma
smdan dolay1 takdir ve tebrikle hera -
ber, yurdumuzun ekonomik ve sosyal 
hayat evrim ve tezahii.rlerile alakah o
lanlara, ara§tlrmalanm geni§letmek ba
klmmdan, !YOk iyi bir ornek o}an §U ki

tabl bilhassa tavsiye eder ve Efimiani
disten daha boyle nice eserler viicude 

getirrnesini temenni ederiz. 

Diin aksam iki , 

gemi ~arp1~b 
Dun ak~amiizeri <;ubuklu iskelesi ci · 

vannda !talyan band1rah Riva Ligure 
vapurile Turk bandua!t Sami vapuru 
akmh sebebile miisademe etrni§tir. 

Neticede Sami vapurunun iskele ba§ 
bodoslamas1 hasara ugrami§ ve gemi ba§ 
bolmesinden su almaga ba§lamasi iizerine 
batmak ic;in kendi kendine karaya otur
mu~tur. 

italyan gemisinin ald1g1 yara, su kesi
minin iistunde oldugundan yoluna devam 
etmi§ ve limanda demirlemi§tir. 

Gemi kurtarma §irketinin Sasos kur -

tarma vapuru Sami vapurunu kurtarrnak 

it;in vaziyetin inki§af etmesini beklemek

tedir. 

Hara~ istemi§ 
Arabcamisinde oturan Ahmed, evvel

ki gece saat 12 raddelerinde Beyoglun -
da dola§Irken yamna Galatah Arab Ah
med yakla§ml§ ve: 

c- Bana bir paket sigara al. demi§ -
tir. 

Ahmed, Galatah Ahmedin yanmdan 
biraz uzakla§ml§, sonra geri donerek: 

c- Buras1 Tiirkiye, akhm ba§ma al. 

Hara~ ~oktan kalkh. $imdi polis !Yag1 -
nrsam giiniinii goriirsiin• diye bag1r -

mi§hr. 
isteginin yerine getirilmedigi gibi iis

telik bir de kendisine nasihat edildigini 
goren Arab Ahmed, kuvvetli bir yum -
rukla kar§lsmdakini sersem ettikten 
sonra sustah ~aki ile de Ahmedi iki ye
rinden yarahyarak ka!Yml§hr. 

Firari her tarafta aranmaktad1r. 
~--~~._--~--~~~ 

Bah~e Mimari I 
Mevh1d Baysal 

Dordiincii Vaklf Han dordiincil 1 
..... ~~!:.!.~.~~~.~~~~:.!.:!~~~~.= .. ~~~~~ ...... ~ 

Biiyiik ~ehir ve kasaba parklart; f 
Amt, meydan, ~ocuk parklar1 ve 
villa bah~eleri i~in modern proje 
ve pHinlar hazular; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide ~ 
tatbikahm deruhde ve taahhUd ~ 
eder. I. 

Biiket, ni~an sepeti ve c;elenkler k;. 

~ kin yapdan sipari~ler siir'atle ha- # 
Zirlamr. II~ 

<;ir;ek, sebze tohumlan; fide ve f 
fidanlar; sus, meyva aga~Y ve agar;
t;Iklan: bahc;e alflt ve edevati ve 
ehliyetli Bahc;ivanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru~tur. 

Alakadarlara paras1z gonderilir 

Pamuk aslen s1cak memleketlere mah
sus bir nebat ise de, ihtiyac; dolayisile, 
insanlar tarafmdan yava~ yava~ daha 
serin ve mutedi! §artlara ah§tmlmi§ ve 
normal hararetten daha soguk yerlerde 
bile muvaffakiyetle yeti~ebilen bir tak•m 
ticari «variete» ler elde edilmi~tir. 

Kom§u hiikumetlerden Yugoslavya ve 
Bulgaristanda pamugun iktJsadi olarak 
yeti§mesi ve Rusyada arz derecesi ( 45) 
ten yukan mmtakalarda pamuk zer'iya
tmm muvaffakiyetle ve rasyonel bir tarz
da yapiimasi bu nebatm mutedil ve se
rin mmtakalarda da yeti§ebildigini bize 
ac;1k bir surette gostermektedir. ~u hale 
gore evvelce iyi pamuk yeti§tigi bugiinkii 
izlerden belli olan Trakya ve hatta fs
tanbulda da bu nebatm iyi bir §ekilde 
yeti§ecegi kolayhkla anla§Ihr. 

Bilhassa T rakyada ibm a! edilemiye -
cek kadar biiyiik bir pamuk sahast mev
cud bulunmaktadir. T ekirdagt vilayeti 
baric; olmak iizere bu mmtakada a~agt 
yukan pamuk ziraatine musaid 13,500 
hektar arazi vard1r. ~u rakama gore 
T rakya pamuk sahasmda iki senelik mii
navebe takib edildigi farzedihse bu mm
tJkada her y1l 6750 hektar pamuk zira
ati yapi!abilir. Burada hektar ba§ma 300 
kilo has1lat almd1gi kabul ed1lirse Trak
yada senede I 0,125 balyede;t fazla pa
muk elde edilmesi miimkiin olur ve bu 
miktar pamuk, Trakyamn zira! kalkm -
masma ve Tiirkiye pamuk rekoltesinin 
artmasma miihim bir tesir yapabilir. Pa
muk ziraati memleketin her pamuk ekile
bilecek yerinde oldugu gibi Trakya -
da da faideli tesirini behemehal gostere
cektir. Pamugun Trakyaya sokulmasm
daki biiyiik zirai faideleri a§agiya ktsaca 
yaz1yoruz: 

T rakya muhitinde pamuk yeti§tirilirse 
munavebe geni§ler, bu suretle topragm 
crabuk yorulmasmm online gec;ilmi§ olur. 
Bundan maada pamuk ziraatinde yap1 -
Ian makine ve el <;apalan dolay1sile tar
!alarm temizlenip diger ziraat nebattan 
ic;in pek musaid bir hale gelmesi, topra
gm derin tabakalanndaki g1dalardan isti
fade edilmesi, ve pamuktan ~onra ekile
cek bugdaym az masrafla meydana ge -
lerek iyi rand1man vennesi temin ediimi§ 
olur ve nihayet toprag1 hububattan fazla 
yorm1yan bu nebatm ziraatile doniim ba
§Jna a~ag1 yukan 7 - 1 0 lira gibi yiiksek 
bir safi kazanc; elde edilmesi miimktin 
olur. 

Goriiliiyor ki memleketin it; ve di§m
da ki.illiyetli sarfiy atJ olan ve c;ok em in 
sat!~ ve istikbale malik bulunan bu kiy
metli neb at T rakya mmtakasmda yapl
hrsa, memleketimizin ekonomik vaziycti
nin az c;ok yiikselmesine ve T rakya zira
atinin daha ziyade Jslah edilmesine yar
dtm, c;iftc;ilerin kazanc;lanmn arttmlma
sma da tesir edilmi§ olur. 

Pamugun Trakya ve fstanbula getire
cegi miihim zirai ve ikhsadi faideleri 
boylece kisa bir ~ekilde gozden get;irdik
ten sonra, biz bu yazimizda yalmz !stan
bulun pamuk yeti§tirme kabiliyetinden 
bahsedecegiz. 

Pamugun arz uzerindeki ziraat hu -
dudlanm yagmur ve topraktan ziyade 
hararet tesbit eder. Buna nazaran lstan
bulun pamuga olan istidadmt anhyabil
mek ic;in hararet derecelerini gozden ge
c;Irmemiz icab eder: 

Matthews'e gore pamuk inta§tan !;i -
c;eklenmiye kadar vasati 17,5 ve ~i~ek
lenmeden kemale gelinciye kadar da va
sati 22,5 hararet derecesi bulursa nor -
mal olarak yeti§ebilir. Halbuki Istanbul 
rnuhiti, pamugun inta§mdan c;ic;eklenme
sine kadar vasati 19,5 ve c;i!;eklenmeden 
kemale gelmiye kadar da vasati 22,5 
hararet derecesi temin ettiginden bu mu
hitte kolayhkla pamugun yeti§ebilecegi 
anla~Ii1r. 

cud olmakla beraber maYJS ve haziran 
aylan soguk ve rutubetli olur ve geceleri 
de serin gec;erse pamuk ziraati biraz teh
likeye du§er. 

lstanbulda maYJS ve haziran hararet
leri tohumlann inta~1 ile gene fidanlann 
ag1r bir surette biiyiimesine miisaid 
bulunmakta ise de yaz harareti evvelce 
soyledigimiz dereceden pek az eksik bu
lunmaktad!r. Bu cuz'i hararet eksikligi 
Istanbul muhitinde pamugun yeti~mesi -
ne mani olmamakta ise de, nebatm hayat 
devresini; Adana ~;evresine nazaran; bir 
ay uzatmaktad1r. Maamafih biz !stan -
bul pamuklanmn biraz ge~ yeti§mesinden 
endi~e etmiyoruz. 

Bu hususta memleketimizin ~ok siste -
matik ve metodik <;.ah§an 1slah istasyon
larmdan biri olan Y e§ilkoy 1slah istas -
yonunda; klymetli pamukc;uluk miitehas
SISI Kemalden istanbul pamuklannm ge!; 
yeti~mesinde bir mahzur olup olmad1gmi 
sorduk .. Pamukc;uluk hakkmda c;ok esas
h ve derin bir vukufa sahib olan Kemal, 
bize §Un)an soyledi: 

«- fstanbulun, kuru. uzun ve mute
dil bir sonbahan vardtr ki pamuklann 
kolayhkla ac;1hp endi~esiz toplanmasma 
imkan verrnektedir. ;lu halde 1stanbul 
muhiti, son bahannm letafet ve kurulugu 
dolay!Sile pamuk ziraatmm emniyehm 
hamlamaktad1r. Istanbul pamuklan bi -
raz g~ yeti§mekle beraber gayet normal 
bir tarzda inki§af ve Amenkadaki vaslf
lanm tamamile muhafaza etmektedirler. 
istanbul pamuklannda bir kapsiiliin a -
g1rhgt, yiiz aded tohumun vezni, tellerin 
uzunlugu, rand1man gibi miihim vas1flar 
olc;iili.ip Amerikadaki as11lan ile muka -
yese edildiginde arada nazan dikkati 
c;ekmeye deger bir fark goriilememi§tir.» 

Istanbul pamuk ziraatinin kolayhkla 
yapdabilecegi hakkmdaki kanaatlerimizi 
Y e§ilkoy 1slah istasyonunun yap1Ig1 tec
riibelerden alman neticeler de takviye et
mektedir. Istanbul iklimi, tecriibe altma 
altnan alt1 aded Amerikan pamugunu 
bozu1maks1Zln ve emin bir surette yetir 
tirip ikincite§rinde son toplamamn icrasi
na ve bu suretle hububat ic;in vaktinde 
tarlamn bo~altJlmasma imkan vermi§tjr, 

lstanbulda pamugun hasilah iizerine 
yap1lan tecrubelerden alman sonun~lan 
de gosterdigimiz takdirde bu muhitte pa
mugun ehemmiyeti kendini daha ziyade 
belli etmi§ olacaktJr: 

Gerek Y e§ilkoy ve gerekse Erenkoy 
crevresindeki Merdivenkoyiinde yaptlan 
tecrubeler lstanbulda pamugun yiiksek 
basi! at verecegini gostermi§tir. Y e§ilkoy
de tecriibe altma alman Amerikan pa -
muklan vasati olarak hektara 562 kilo 

BUKRE§: .. L • 
18,05 ASKERt BANDO - 20,05 KORO '''~ll ic;m 

KONSERi - 21 konfera.ns - 21,15 AKfiJAM ~ar i§gal 
KONSERi - 22,35 hava, haberler, spor ve ~llardan 
saire - 22,50 GECE KONSERi - 24 son ha~ l lk I Ia mi§ a 
berler. 1 

BELGRAD: ~e Rom 
18,25 KORO KONSERi - 18,40 halk me • illi§ler. 

lodlleri, gramofon, halk ~ark1lan - 20,35 Evet 
ulusa.l yaym - 20,55 KEMAN KONSERI • 
21,25 §ARKILAR, gramofon, haberler • ~arnan h 
22,15 KONSER - 23,05 haberler. A.vrupan 

LONDRA: hg1 yerd 
18,05 <;ocuklarm zamam - 19,05 ASKE - b 

R1 BANDO - 20,05 haberler, hava ve sa.! ~ II nehir 
re - 20,35 HAFiF MUSiK.i - 21,05 konu§ ~ ltlnt bir 
rna - 21,20 ORKESTRA KONSER:i: - 22,05 ~~. gaz 
macera - 22,30 §AN KONSERi - 23,05 ka • L. 
n~1k yaym - 23,30 DANS ORKESTRASI " '1alecan 
24,35 haberler, gramofon ve saire. to8rafy~ 

PARis [P.T.T.J: l1t b 1 
· an u 18,05 ORKESTRA KONSERI - 18,50 ko• 1 

nu9ma, haberler - 20,05 l;lARKILAR - 20,20 'tllgiclD ' 
gramofon, karl~?lk yaym - 21,35 SENFONil( lerinde 
MUSIK:i: - 23,35 haberler, gramofon, hava. 

ROMA: lerine l 
18,20 DANS MUSiKisi - 18,55 kan~Ik ya.~ I A.taturk 

ym - 21,45 KARI§~K MUSiKi - 22,05 OR • 
KESTRA KONSERI - 23,15 haberler - 23 25 1lln 
ODA MUSiKisi - 23,50 DANS ORKESTRA~ 
SI. 

NOBET~i ECZANELER 
Bu ak~am :,ehrln muhtelif semtlerinde 

nobetQI alan eczaneler §unlardrr: 
Istanbul clhetindekller: 
Em!noniinde (Bensason), BeyaZidda. (A

sador), Kiigilkpazarda (Necat1 Ahmed), 
Eyiibsultanda (Mustafa Arifl, ~ehreminin· 
de (Hamdi), Karagiim.ri.i.k.te (Ari!), Samat
yada (Teofllos), §ehzadeba§mda (HamdD, 
Aksarayda (§ere f), Fenerde (EmtiyadU, 
Alemdarda (Esad), Baklrkoyde (HiHUJ, 

Beyoglu cihetindekller: 
istlkl8.1 caddeslnde <Della Sud a), Kara· 

koyde (Hiiseyin Hiisnii), Taksimde (LI .. 
monclyanJ, Pangalt1da Halaskar cadde ~ 
sinde (Nargileciyan), Kas1mpa§a.da <Mii• 
eyyed), Haskoyde <Nesim Aseo), Bellikta§" 
ta (Ali Riza), Sanyerde (Osman). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Uskiidarda iskelede (Merkez), Kad1ko -

yiinde Muvakkithane caddesinde (Saadet), 
Biiyiikadada (~!nasi RJZa), Heybellde 
<Halkl. ' 

c YENi ESERLER 
Dizel motorii ve pratik 

fabrika teknolojisi 
Milas elektrik miiteahhldi fabrlkator 

Kemal Siinnet~;ioglunun yaz1p bastlrdi~I 
bu kltab bilhassa mlha.nlki enjeksiyonlu di• 
zel motorleri hakkmda karakterl.stlk et -
raf!I malumat vermekte<ilr. 

Kitabda dlzel motorlerinde yakilan pet· 
rol mii~takkatile yaglama yaglannm fizi~ 
ki evsaf1, ve motorlerin rand1manlan bah• 
sine ayn fas1llar aynlml§, transl.syon ve 
temel kurma i§lerlle maliyet fiatlan ayr1ca 
etud edilmi§tir. Kitab iktlSad Vekaletin!Il 
yii.ksek takdirlerine mazhar olmu§ oluP 
maklnl.stlerle, fabrikacilarm ve motor i§le~ 
rile alakadar ola.nlarm ve biitiin teknlsyen 
i~'<ilerin lstifade edeceklerl blr eserdir. 
Tevzi mahalll ikbal kiitubhanesl. Fiat1 75 
kur~tur. 

saf pamuk vermi~tir. Merdivenkoy tee - Haydar Rifabn 
riibelerinden ise buna yakm bir netice a- eserlerinden 
lmmt§hr. Bu has1latm almd1g1 sene ic;in- Karagomlekliler !htilali lOO Kr. 
de kafi miktarda yagmur yagd1g1 ic;in Etriisk Vazosu 20 ,. 
pamuklara hemen hemen su vermege Ilic;in Oliimii 50 ,. 
luzum gorulmemi~tir. Efendi tie U§ak 40 ,. 

Goriiliiyor ki istanbulda hektara ah· Vikontun Oliimii 30 ,. 
nan pamuk hasilatJ, memleketimizde hek- Iklimler 100 ,. 
tar ba§Ina en fazla pamuk mahsulii ve - 1Ik A§k 100 ,. 
ren Sakarya, D enizli, fzmir mmtakala - Kii~Yiik Hikayeler 100 ,. 
nnda yeti§mi§tir. istasyondaki tecrubeler- Mevud Toprak 125 ,. 
de ihtimam yapt!digi ve parse!lerdeki ne· Stalin 150 • 
bat saylSimn tam olmasma dikkat edild1- Lenin Mezhebi 75 • 

Felsefe 35 • 
gi cihetle belki biiyuk tarlalardaki pa - Tarih Felsefesi 125 

10 
muklardan da daha fazla has1lat alma - 60 • 

bilir. Fakat her ne olursa olsun bu rakam· ~==~~~::~~::=~=== 
Jar bize bilhassa sulama sayesinde !stan· • Bugiioden ihbaren 
bul muhitinde vasati olarak heber dt~ka
ra 35 kilodan a§agt pamuk ahnmiyacagi 
hakkmda teminat verebilir. Bu sozden §U 

netice <;Ikar ki: istanbul pamuk zitaati 
yapan bir ~iftc;i doni.im ba§ma 7 - 1 0 lira 
safi kazanc; temin edebilir. Bu kazanc; 
t;iftc;inin, koyliinun her zaman yuzunu 
giildurebilecek, onun refahmt imkan da
hiline sokacakt1r. 

ViY ANA DONO~O 

SAKARYA 
Sinemasmda 2 tilim birden 

1-NE$'E iL E 
MAURICE CHEVALIER 

ve MARIE GLORY 

2 • BiZ DE iNSANIZ 
PRESTAN FORSTER 

Yaz fiatlan: 
20 • 25 - 35 kurut 

SUV ARE 8.30 da Dost Yugoslavyanm gene Krall S. M. !kinci Pierre her sene mutad ol
dugu iizere Hassa alay1 zabitamm tefti§ cdiyor. ~~~~~~~~----~ 

Meseleyi daha ameli bir §ekilde ifade 
edelim: Pamugun miikemmel bir suretie 
yeti§mesi ic;in soguksuz mevsimi 190 gun 
ve yaz zarfmdaki vasati harareti 25 de
rece olan yerler gerek.tir. Bu §artlar mev-

M. Turban T anm bu me~hur eseri 
pek yakmda kitab halinde <;.1k1yor 



CUl\'lHURiYET 

CiLiK KO~ESi 
.............. , ......... , .... 

• 
lktlsadi hareketler 
Alhn fiatlar1nda sukut Turizm i~i ne oldu? 

lptidai madde meselesi 
nas1l halledilebilir? 

Son giinler zarfmda Londra borsasm-
.... a~u..aa sonra olsun bir,ey yapmak istiyorsak, oto- da altm £iatlarmda buyuk bir sukut go - M I 

ze ~arpmaktad1r. Bu sukut Cemahiri i.istemleke erini 
lllobilli seyyahlar kJsmJndan ba,Iasak ~ok iyi olur Miittehidei Amerikamn bundan boyle 

kaybeden memleketlere bu top· 
raklar1n iadesi mii,ki.ilab halle kafi degildir Londra piyasasmdan satm alacag1 altm -

!ann mubayaa fiahm indirecegi hakkm- Yazan: Stephan Osusky 
Yazan: V. Birson 

M.aksad1m &u biiyiik Milli T urizm 
,illeselesi degildir. Bununla alakadar o
llllar elbette ki i&i inceden inceye tetkik 
~diyorlar. Kanun hamhyorlar. T e&ki • 

yap1yorlar. 
Benim maksad1m, her nastlsa digerleri 

memleketimize de ugnyan baz1 
!tyyah ve turistlerdir. Bunlar ~imdiye 
tadar yalmz vapurla veya trenle gelir -
l!rdi. T ektuk otomobil ile gelenler de 

Bu sene buyiik turizm oto
( otobiisleri) ile de gelmege ba,Ia

. Istanbul - Londra otomobil yolu
~Un Balkanlardaki ktsmt da itmam edil
dik<;e bu otomobilli ve otobiislii turistler 

pek c;ok artacakhr. 
Bu otokarlardan iki tanesi gi.inlerce 

gezdi. Geni§likleri kolay ko • 
bizim Beyoglu caddesine sigmiyor. 

an noktada tramvaya yer ver
ic;in yaya kaldmmm1 da yansma ka

dar i§gal ediyorlard1. OzerleriDdeki ya • 
ltlardan anlas1hyor ki ta Belc;ikadan 
laikmi§Iar, Fra.nsa, 1talya, Yugoslavya 
~~ Romanyayt dola§arak bize kadar gel
illiller. 

Evet gelmi§ler. Gelmeden evvel uzun 
~alnan haritalara bakm1~lar. Asya ile 
~Vrupanm birle§ir gibi birbirine yakla§ • 
~1 i1 yerde geni§ bir nehir aktyor. Hay!T, 
0\i nehir degil, Karadenizle Akdeniz su
larmt birle~tiren Bosfor. Mektebde, kitab
~· gazetelerde gordukleri Bosphore! 
'1alecan duymamak kabil mi! T arihte, 
tografyada bu kadar medhini i~ittikleri 

latanbul ~ehri Bosforun (Bogazic;i) ba§· 
~llgictnda bulunuyor. Daha harita ii • 
~erinde gordiikleri bu tabiat cazibe • 
lerine hergiin gazetelerde okuduklan 
A.tatiirk Tiirkiyesinden bir parc;asm1 ol-
1lln gorebilmek arzusu inztmam edince 

arhk dayanamami~lar, ilk fmatta kalk1p da ~Jkanlan §ayialardan ileri gelmekte • 
gelmi~ler. dir. Cemahiri Miittehidei Amerika ise - 2 - [•] 

Evet, memleket memleket dola~arak Londra borsasmdan en fazla altm satm Cenubi Afrika, biitiin diinyada istih - Bu degi§ikligin tesirile en fazla zarar 
gittik~e artan merak ve heyecanla, is - alan devlettir. Bu husus i~in Amerika ile sal edilen altmm yansm1 ve yiiniin yuzde goren Avrupa memleketleri Almanya, 
tanbula kadar gelmi~ler. Fa kat geldikten ingiltere arasmda bir de hususi anla§ma sekizini verir. Hindistan, butun dunyada italya, {,;ekoslovakya, Belc;ika, Lehistan, 
sonra duyduklanm, duygu olarak bura- vard1r. istihsal edilen jutiin hemen mecmuaunu isvic;re ve Avusturyad1r. Bu memleket • 
dan gotureceklerini ke~fedebilmek ve Bu ~ayialar iizerine hususi e§hasm, §ir- vermekle beraber pamuk, manganez ve lerin endustriyel mustahsalah, 1929 dan 
anlamak bizim lc;in nekadar miihimdir! ketlerin, bankalann ve sanayi miiessesele- tungsten hususunda ikinci dereceyi tut - beri, kuvvetli bir tenezzule ugrami§hr. 

Otomobillerile rahatc;a yana§lp ine - rinin kasalarmda en emin bir vas1ta ola- maktadtr. Goruluyor ki, dominyonlarla Bu tarihtenberi, 1932 deki endiistri 
bilecekleri geni~ cadde iizerinde bir tek rak depo edilmi~ olan altm stoklan tHindistan, ingilterenin iptidai maddelere istihsalatJ, (:ekoslovakyada yuzde 36,5, 
otelimiz yok. T uristleri otomobillerile birdenbire piyasaya arzedilmege ba§lan - alan. ihtiyacm1 tatmin etmektedir. Avusturyada yuzde 35,50, Lehistanda 
beraber alabilen garajh modern atelier mt§ ve bu arzlara Sovyet Rusyanm giin- U~iincii -derecede Sovyet Rusya gel- yuzde 46, ltalyada yiizde 32,50, AI • 
ise hayal ~eklinde bile daha mevcud de- den gune artan arzlan da inzimam etmi§- mektedir. Sovyet Rusyada iptidai mad- manyada yiizde 46,50 nisbetinde du§ • 
gil. hte lstanbulun goze c;arpan ilk hu • tir. Bu arzlar son birkac; giin i~erisinde o de istihsalatmm bu derece siiratle artmt§ mii§tiir. 1935 te, (:ekoslovakyada, bu is
susiyetleri... kadar fazla artml§hr ki 1 haziranda Lon- olmas1 hakikaten hayret uyand1rmakta • tihsalat, yiizde 32, Avusturyada yiizde 

flk geldikleri dakikadan aynlacaklan dra borsasmda altm satl§lan 1,165,000 d1r. Son senelerde, Rusyada istihsal edi- 27, Lehistanda yiizde 32,50, !talyada 
ana kadar hergun boyle bir tahm garib ingiliz lirasm1 bulmu§ken bu sah§lar her- len demir miktan, dunya istihsalatmm yuzde 10, ve Almanyada yiizde 7,50 
duygular duyduklanna ~iiphe yak. 0- giin biiyiik farklarla yiikselmi§ ve 4 ha- yuzde 3 iinden yuzde 18 ine, manganez azalml§hr. Bununla beraber, gene en faz
tomobillerile memleketi gezmek, memle- ziranda 4,200,000 ingiliz lirasma c;tk • yiizde 28 den yuzde 61 e, magnesite Ia marla §ikayet edenler Almanya ile 
kette para sarfetmek istemi~ler. Gidilecek mi~hr. Bu rakam artlk borsada hakiki yiizde 13 ten yi.izde 42 ye, krom yiizde ltalyad!r. Bunun sebebi, belki de sozle
yol, kalmak istedikleri yerde geceliyecek bir panik vucude getirmi§ ve altm fiatlan 7 den yuzde 28 e ve amyant yuzde 7 den rini dinletecek kadar biiyuk olduklandu. 
otel, para haTCiyacak kazino, bar, lo • unsiya ba§ma 4 pens dii§mii§tiir. yiizde yirmi yediye ~1kml§hr. Bu iki devlet, maruz bulunduklan ekono-
kanta, hic;bir eglence yeri bulamam!§lar. Bu fazla arzm altm i§leten §irketlerin Bu iic; memleketten sonra, dominyon - mik derde c;are olmak iizere miistemle • 

Carib, ~;ok garib bir vaziyetl Tabiat, aksiyonlan iizerinde c;ok buyuk bir te- Ian haric olmak iizere lngiltere mustem- keler istiyorlar. 
giizelliklerini esirgememi§. T arih zengin- siri olmu§ ve aksiyonlannm fiat! 62 §ilin lekeleri dahil olarak F ransa ile F elemenk F akat, rakamlar a~1kc;a isbat ediyor 
likleri mebzul. modern inki~af ·ve terak • olan en miihim bir altm §irketinin aksi • gelme1c.tedir. Diinya iizerindeki mevaddt ki, manda altmda bulunan memleketle • 
kisi diinya matbuatmda hergiin bahse - yonlan 35 §iline ve fiat! 20 liradan fazla iptidaiye taksimatmm anahatlan bunlar· rin Almanyaya iadesi, Alman endustri • 
dilen bir yurd. Dahill, harici siyasi ?a- olan diger bir ~irketin aksiyonlan da 8 li- dtr. Harbden evvel ~e bu boyle idi. Fa· sin in iptidai madde bak1mmdan takviyesi 
k1mlardan en emin bir memleket! l§te ra 13 §iline du§mii§tiir. Bu fazla sukut kat, 0 tarihte, biitun memleketlerin maz· meselesini halle asia kafi degildir. 
seyyah ve turistlerin aradtgl ideal §ehir ve yiiziinden ellerinde fazla altm aksiyonu har bulundnuklan refah dolayJsile, bu Biitiin bu miilahazalardan ~tkan ne • 
memleket! Bilhassa otomobil seyyahlart bulunanlar yanhz bir gun ic;erisinde mil- vaziyet hi~bir rol oynamiyordu. Muba • tice ne olursa olsun, teemmiil edilmege de
ic;in! T ek, bir tek kusuru var: Doya do- yonlar kaybetmi§lerdir. delelerde serbesti vard1 ve c;ah§an, istih- ger bir hadise vard1r ki, o da, endiistri-
ya giizelliklerini seyretmek ve c;ok kal- Cemahiri Miittehide Cumhurreisi Roo- sal eden, ihrac eden her millet, endus • ye] memleketlerin iptidal madde baki· 
mak ic;in kolayhk yok. sevelt'in Amerikamn yaptJgi altm mu • trisine laz1m olan iptidai maddeleri, iste • mmdan takviyesi keyfiyetinin, yalmz o 

Biiyiik turimi meselesini halletmek ic;in bayaalannda fiatJ dii§iirmiyecegine dair digi yerden satm alabiliyordu. memleketler ic;in degil, belki butun Av • 
yo!, otel, garaj gibi en sadelerinden ba§· verdigi kat'i beyanat iizerine borsaya Harb esnasmda ve harbden sonra va- rupa ic;in hayati bir nokta oldugudur. 
lamak mecburiyetindeyiz. Ba§lamak dt • biraz sukunet gelmi~se de Londra bor • ziyet son derece degi§mi§tir. Bu degi§ik- lptidai maddeler hayati meselesinin, 

I sasmda altmm mubayaa fiatlannm mu- b dd 1 d h I I k yorum, c;unkii ba§ladJglmiza dela et e- likte baz1 memleketlerin miistemlekelerini u rna e er en rna rum o an mem e et-
den ortada hic;bir eser, hic;bir faaliyet hakkak degi§ecegine dair mevcud kana- kaybetmi§ olmalarmm asia dahli yoktur. Jerde yapt1g1 akisler nelerden ibarettir? 
yok, denilse mubalaga saytlmaz. at tamamile zail olmami§tlr. Vukua gelen degi§iklikleri hahrlatahm. Bu gibi memleketlerde, insanlar, millet 

V. BiRSON - M. Tf:ZEL 1929 da ikhsadi buhran patlak verdi. kiitleleri zaruret ic;indedir. Zaruret ise, 
~· . ADLIY EDE iyiligin oldugu gibi fenahklarm da mi.i • 

,imendifercilerile miizakere Beyaz zehir ka~ak~dar1 
tevkif edildi 

Bu buhran, esasen engellerle kar§lla~an vellididir. insan yiiksek bir haleti ruhi • 
serbest miibadeleyi, daha ba§ka maniler 

yeye ula§hm ve ona birdenbire yarahct kar§Ismda b1rakh. Giimriik tarifeleri yiik-
bir kuvvet verir. Fakat, zaruret, sefalete seldi, ithalat miisaadeye vabeste kald1, 

Ge~en hafta Bi.iyiikdere yolu tizerinde 
bir eroin fabrikast bulunmu~ ve Avan -
gilos'la Aram ve Militadi yakalanm1~ -

' lard1. Bu ii~ beyaz zehir kac;akc;tsl istin
- tak hakimligi tarafmdan tevkif olunmu§ 

ve mahkemeye sevkedilmi§lerdir. 
Olume sebebiyet veren 

kaptan 

miincer olunca, yaman bir tahrib amili 
kontenjan sistemi ihdas edildi, kambiyo· 

haline gelir. 
lar kontrola tabi tutuldu ve klering tesis 
olundu. Denilebilir ki, bu himaye sistem· lptidai madde yoklugunun, Avrupa 
Jeri, iptida! madde ithalatmm Avrupa milletleri ic;in bir iyilik veya fenahk mem· 

ba1 olmas1 on! arm kendi ellerindedir. T amemleketleri i~in son derece elzem oldu-
dd I II I biatin vermekten imtina ettigi §eyi, insan gunu ve bu iptidai rna e erin mi et er 

arasmda nekadar miisavatS!Zhkla tak • kendi ellerile yaratJr. Fa kat, onun yara-

sim edilmi§ bulundugunu derhal gaster • 
mi~tir. 

lptidai lmaddelerden mahrum ~ndiis • 
triyel memleetlerin bu maddeleri tedarik 
ic;in iki vas1tast vardu. Ecnebi memleket
lerde kredi bulmak yahud, kambiyosu 
yiiksek memleketlerle ihracat ticareti ya
parak muhtac oldugu iptidai maddeleri 
satm almak. 

tlct ve icad edici dehasmm biitiin kudre· 
tini gosteri§i, zaruret ilcaatile degildir. 

Turk ve Bulgar ~imenc!lfer tarife komisyonu i!;tlma halinde 

Bundan bir miiddet evvel Amerikan 
band1rah Exhibitor vapurunda bir ka· 
za olmu§ ve amele ismail ambara dii -
§erek Olmti§tii. Bu hadiseye sebebiyet 
vermek sugundan dolaYI o s1rada sorgu 
hakimligi tarafmdan tevkif olunmu§ o
lan geminin ugiincii kaptam Jan hak -
kmda yaptlan ilk tahkikat diin bitmi§ 
ve Amerikah kaptan oliime sebebiyet 
su~ile dordiincii asliye mahkemesine ve-
rilmi~tir. 1929 senesine kadar iptidai madde it· 

haline mecbur alan memleketler bu iki 
c;areden istifade edebiliyorlard1. Maa • 
lesef, o tarihtenberi karadan kapanml§ 
lesef, o tarihtenberi krediler kapanmt§ ve 
ihracat ticareti son derece azalml§hr. 
Gerc;i, bu iptidai maddeler ticareti, bu
giin dahi, 1929 daki nisbetin yuzde 
93,50 si derecesinde ise de, buna muka· 
bil endiistri miistahsalah yiizde 68,50 ye 
dii§mii§tiir. Bu da, muhtac olduklan ipti
dai maddeleri haricden ithale mecbur a
lan memleketlerin buhran yiizunden §id
detle mutazarnr olduklanmn a§ikar bir 
delilidir. 

insan, mesela, sun'i ziyay1, sun'i hara • 
reti yaratmt~ttr. Bunun gibi, kendi ha • 
line: buak1lan tabiatin, onun miitemadi • 
yen artan ve miitemadi bir nufus bollu
gundan ileri gelen ihtiyaclarmt tatmin e
demedigini goriince, yeni icadlarda bu • 
lunmaga ugra§u,mutae oldugu her §eyi 
yapabildigi nisbette yarahr. Mesela men· 
sucat ipligi bu nevidendir. Bu saha be • 
§er ihtiralarmm biiyiik mikyasta inki§af 
ettigi bir sahadtr. Harbden once senede 
400 ila 500 ton soja istihsal edilirken 
1935 te 1 ,27 4,000 ton istihsal edilmi§tir. 
1930 da tabii yiil'l istihsali 1,716,000 
ton iken, 1935 te 1,656,000 tona inmi§ 
buna mukabil sun'i yiin. artml§, 1930 da
ki 3,300 tona kar§Ihk 1935 te 53,023 
tona c;tkmi§hr. T abii ipek 1930 da 
59,596 ton istihsal edilmi§ken 1935 te 
49,000 tona inmi§, buna mukabil sun'i 
ipek, ayni muddet zarfmda, 201,620 
tondan 462,200 tona c;tkmt§tlr. 

Deniz yolile memleketimizden Bulga· 
listana yaptlan ya§ meyva ve bahk ihra
~lbmn yolun uzamas1 yiiziinden istenilen 
~kitaft gosterememesini nazara alan ala-
ldarlar, kuru meyvalanmtzla bilhassa 

~a, meyva ve bahklanmtzm Bulgarista· 
~a siiratle ve ucuz bir tarife ile naklini 
lt~nin etmegi dii§unmii§lerdir. Bu mak
'•dla Devlet Demiryollarile Bulgar de
lllityollan idareleri arasmda bir anla§ma 
ternini ic;in §ehrimize gelen Bulgar mu
~~hhaslarile ilk konu§malara dun Sirke· 
~1 rannda hususi bir biiroda ba§lanmi§· 
~f. 

~ T oplant1da Bulgar demiryollan Ia rife 
•rnii~aviri fnc;ef ve Devlet Demiryolla-

r1 T arife hleri reisi Naki ve Munakalat 
reis muavini Serefeddin haZ!T bulunmu§· 
lard1r. Dunkii toplanh ak§am gee; vak • 
te kadar sunnu§ ve biitiin ihracat malla
nmlzm Bulgaristanm Yugoslav hududu
na kadar olan her yerine ucuz bir tarife 
ve siiratle nakledilmesi imkanlan ara§h • 
nlm1~hr. Bu meyanda iki ay evvel Sofya 
demiryollan konferansmda ihracat mal
lanmiZI alakadar eden nakliye iicretlen 
hakkmda almmJ§ olan kararlarm tarife 
halinde tatbiki meselesi de miisaid bir ha· 
va ic;erisinde gorii§ulmii§tiir. Bu toplanh· 
Jar bir hafta kadar siirecek ve komisyon 
hergun toplanarak meseleyi bir an evvel 
intac; edecektir. 

Hal miidiir muavini beraet 
etti 

l?ahsi hizmetinde hademe kullanmak 
su~ile asliye uguncu ceza mahkemesine 
verilmi§ olan Hal mlidiir muavini Fey
zinin on bir aydanberi devam eden mu
hakmesi bitmi~ ve bu sugu sabit gortil
miyerek beraet ettirilmi~tir. -···-F estivale gelecek Balkanhlar 

Balkan heyetlerinden Belediyeye ge
len cevablarda bu sene Balkanl1larm ge
c;en senekilerden daha biiyiik bir te§ • 
kilatla festival eglencelerine i~tirak e
decekleri bildirilmektedir. Bu arada Yu
goslavyadan da 34 ki§Hik bir koro he -
yeti gelecektlr. 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 95 
da hic;bir fikir aynhgt olmadt. Hep be
nim saadetimi dii~iindiigunii ve benim gi· 
bi dii~iindiigiinii gordiim. 

B iZ i NSANLAR Orhan V ediamn elini dudaklanna dog
ru gotiirdii, fakat opmedi; bu elin ince
cik teni iistiinden yukselen tsinmi~ gi.izel 

Y azan: P eyami Safa _u koku ic;inde teneffusu derinle§erek: 

Orhan sordu: 
t: - Y engenizin Rii§tii Bey hakkmdaki 
' 1tri nedir? 

- Sever onu r;ok. lster bizim birle§· 
:elnizi. Cok istedi. Sofi ve Besi T eyze 
e onun iistiinde tesir yaphlar. Fa kat 

tgem c;ok giic; karar verir, bilir misiniz? 
k giic; ... 

b' - Sizin karanmz iizerinde yengenizin 
lr tesiri var m1da? 

t - Oh ..• Bakimz ... Bu ince bir nok
~~· · • Benim yengemden ba§ka bakm hicr 
i 1~sem yok. Onu kaybettigim insanlarm 
~?'Ide ytgtlmt§ muhabbetile seviyorum. 
l' Ic; &iicendirmek istemem. Ve bilir mi -
~llil.) Yengem ... Biraz mustebiddir. 0-
t 111'1 Boziinden c;tkmak istemiyorum. Mii§· 
~rek b ~ . k . !"" 
~ egenmem1z ve arar vermem1z a-
ttn. 

mahzurlar say1yor. - Cesaret laz1m, diye mmldandt. 
- Aleyhinde mi? Halbuki onu c;ok Bunu kendi ken dine bir ihtar gibi soy-

seviyor degil mi? lemi~ti. Ba§Im Vediaya yakla§hrdt. Yii-
- F aka! ... Bu vaziyete gore aleyhin· ziinde, onun sa~! arm dan birkacr telin ha -

de. Hem dogru da dii§iiniiyor. Haks1z fif dokunu§unu hissediyordu: 
degil. - Bana cesaret tavsiye eder misiniz? 

Hava karanyordu. lc;eri girdiler. Ve • diye sordu. 
dia kanapeye oturdu. Orhan kar§tsmda, Vedia ba~m1 biraz c;ekti: 
ayakta durarak bir sigara yakmi§tl: - Madero ki erkeksiniz ... dedi. 

- Ne olursa olsun onun tevecciihiinii Salon iyice karanhk oldugu ic;in yiizii 
kazanmak epeyce giic; goriiniiyor, dedi. goriinmiiyordu, fakat sesinde bir tebes-

Bu sozile kendi kendisini de namzedler sum vard1. 
c;erc;evesi ic;ine sokmu~ olacagmt evvelden Orhan da gulerek sordu: 
biliyordu. Vedia k!Sik sesle bir: - T ehlike c;ok mu ? 

- Eve!, dedi. Vedia cevab vermedi. Orhan onun e-
Orhan yava§c;a onun yamna oturdu ve linin iistiine dudaklanm koyuyordu. Ktz 

bir elini avucuna ald1: yava§c;a elini c;ekti. 
- Size kar§l giizel bir emel besliyen- Orban tekrar sordu: 

ler ic;in iki tevecciihii birden kazanmak - Pek mi c;ok? 

(•) Birlncl makale diinkU ntishamtzda 
c1km~tlr. 

di olma.sma taraftard1r. Gec;en giin dedi 
ki: «Fikirleri ban a yakm degil amma, 
ba§kalarma, ba§kalannm dii~iincelerine o 
kadar hiirmet ediyor ki insan ona k1zmt • 
yor.» 

- Ben kendisile c;ok az konu§tum. 
- Konu§mamzt da methediyor. 0 • 

nun bir~ey begendigi zaman dilinden du
~iirmedigi bir soz vard1r: «Avrupah gi • 
bi>} der. Sizin ic;in: «Avrupah gibi du
§Uniiyor.>> diyor, Rii§tii ic;in de «Avru
pah gibi giyiniyor.» diyor. 

- Bu «Avrupah gibi» olc;iisii, bizde 
yanm amdanberi, • bizde, yani miinev
ver tabakada - medeniyet ve miikemmeli
yet olc;u ii oldu. Fa kat Samiye Harume
fendinin tasnifi ho§: Bir adam var ki 
Avrupah gibi du§iiniiyor, fakat Oskii -
darh gibi giyiniyor, bir adam da var ki 
Avrupah gibi giyiniyor, fakat kim gibi 
dii&iindiigii belli degil. B unlar ben ve 
Rii§tii Bey miyiz, bilmem amma, haki
katen bizde boyle iki ti.irlii adam var. 

Orhan merdivende ayak sesleri duya
rak ayaga kalkll. iclal lamba getiriyordu. 

( Arkali var) 

rupad1r. Fa kat, bilmiyorum, zannediyo • 
rum ki Vedia Hamm, Avrupada da bu 
iki ktymet, kiiltur ve zarafet bir adamda 
pek nadir birle~iyor. 

- Bizde oldugu kadar aynlm1yor. 
- Oyle mi? Ben Avrupaltlan pek az 

tamyorum. Sizce ikisi de §art mtd1r? 
- Oh ... «;lart» c;ok kuvvetli. ;;art, 

yalmz dii§iinii§ ic;in. F akat, tabil, oteki 
de laz1m. Oteki hence sade ktyafet de • 
gil. Bir adamm butiin stili... N as1l tiirk· 
c;esi? 

- Oslubu! 
-Butun... iislubu, bir adamm goru

nii§iiniin butun iislubu guzel olmalt. Hie; 
degilse c;irkin olmamah. Sade olmah. 

Orhan eline para gec;tikten sonra k1 • 
yafetine aid meseleleri dii§iinmek husu • 
sunda verdigi karan hatuhyarak salonda 
gezinmege ba§ladJ ve bu iimidinden aldi
gl kuvvetle: 

- Evet, dedi, pek tabii, goriinii~iin 
biitiin iislubu. 

Ag1r agtr yiiriirken kendini bir 
da gormek istiyordu. 

Vedianm oniinde durdu: 

ayna· 

. 5 

Radyum ve Tiirk kad1ni 

H erkes Radyumu bilir. Altmdan 
67 bin defa, k1ymetli olan bu 
cevherin ke§fi biirun diinyayt 

hayretler ic;inde birakml§ ve ilim alemi
nin de altm1 iistiine getirmi§ti. 0 hayret 
ve bu halet de tabii idi. (:unkii Radyu· 
mun bir kilogarmma yetmi§ milyon altm 
lira k1ymet bic;iliyor, bir kahve ka§tglnl 
giic;:liikle dolduran Radyum tozlan yanm 
milyon dolar mukabilinde ancak tedarik 
olunabiliyordu. Hulasa Ondokuzuncu 
asnn son senesi Radyum y1h idi ve onu 
ke§feden Madam Kurie kiireyi doldu
ran bir §ohret olmu§tu . 

Ben, bilmem neden, Radyumla Turk 
kadm1 arasmda daima bir benzerlik bu
lurum ve o cevherin ad1 an1ldikc;a yurdu
muzda ergec; yeti§ecegine iman besledi
gim Turk bayan Kurie'leri tahayyiile da
lanm. 

Radyumun Turk kadmmt hahrlatmast 
neden mi diyeceksiniz. Miisaadenizle 
izah edeyim: Radyum tabiatte ezelden· 
beri vardt, fakat bilinmiyordu. TUrk ka· 
dm1 da cemiyette bir cevherdi, lakin kad
ri takdir olunmuyordu. Radyum ke~fo-
lunmadan once ilim alemi bir nazariyeye 
baghyd1. Demir, kur§un, bak1r gibi un· 
surlarm birbirine inktlab etmedigi ve ede· 
miyecegi soyleniyordu. Bu nazanyeye 
gore demirden ancak demir, kur§undan 
da ancak kur§un «;1kabilirdi. 

Tiirk kadm1 ic;in de buna benzer bir 
kanaat besleniyordu ve onun ancak ka
feste ya§lyan zarif bir ku§a benzedigi, 
kendinden gene kendine benzer biilbiil
cukler teselsul edebilip medeni hayatta 
medeni roller oymyacak, vazifeler gore· 
cek, i§ler ba§aracak (kadm) m o di§iden 
dogam1yacag1 iddia olunuyordu. Uran· 
yomdan c;1kanlan Radyum, cevheri kty· 
met baktmmdan ashna gore iki milyon 
defa daha k1ymetli olmakla beraber bir 
unsurdan ba,ka bir unsurun c;Ikabilecegi
ne parlak bir biirhan oldu, kur§una inkt· 
lab etmek hassasma malik oldugu ic;in 
cevherlerde mevcud denilen k1ymet is
tikranm da baltalad1. 

Tiirk kadm1 da boyledir. Kafesten 
kurtuldu, cemiyet hayatma -biitiin §iimu· 
lile- girdi. Hakim oldu, doktor oldu, avu· 
kat oldu, hatib oldu,gaz:eteci oldu, hekim 
oldu, cerrah oldu, filozof oldu. 

F akat; kelimeyi elemle kullamyo
rum, fakat, bugiine kadar fen adamt ola
madt. 0, Radyum gibi goz kama§l!ra 
kama§hra gizlilikten ac;:tga c;Jkmt§h, agtr· 
hgmda altm degerinde bir hayat unsuru 
oldugunu yare de, agyare de kabul ettir· 
mi§ti, ne yaztk ki fen semasma dogru ka
nad ac;m1yordu, bagnndan bir Madam 
Kurie dogabilecegim iimid ettirerek ham· 
lelere giri§miyordu. 

Bayan Niizhet Toydemirin c;~k ince 
ve c;ok nazik bir tez; hazuhyarak Dniver· 
sitemizin beynelmilel §~hret ta§Iyan pro· 
fesi:irlerini meshur ettikten sonra fen 
doktoru unvamm almast benim Tiirk ka
dmile Radyum arasmda yiiriitegeldigim 
mukayeseyi -gene kendimce- miispet bir 
neticeye erdirdi. 

Evet. Madam Kurie Radyumu ke§· 
fetmi§ti, Radyum gibi inki§af eden Tiirk 
kadmhgmdan ise pek yakmda bin;ok Ku
rie'ler milnke§if olacakhr. Buna, candan 
ve yiirekten inanabiliriz. 

M. TURHAN TAN 

Zahire Borsasmda dUnkU 
vaziyet 

DUn tstanbula memleketln muhtellf yer
lerlnden 945 ton bu~day, 75 ton kepek, 111 
ton arpa, 60 ton c;avdar, 15 ton smam, 4:5 
ton un, 68 ton mJSJr, 59 ton beyaz peynir, 
18 ton ka~ar peynirl ve 13 ton da ketento
humu gelml~t!r. istanbuldan harlce 200 
ton arpa ve 1 1/2 ton ic; fmdtk gonder1l
mi~tlr. 

DUn istanbul Borsasmda §U flatta sa • 
ti§lar olmu§tur: 

YumU§ak bu~day kllosu 6,12 kuru§tan 
6,35 kuru§a kadar, sert buf:<lay 5,32,5 ku
r~tan 6,10 kuru~a kadar, sar1 m!Slr 4,27 
kuru~. ku§yeml 9,05 !kuru§, beyaz peyntr 
24,15 kuru~Jtan 28,20 kuru§a kadar, ka$ar 
peynirl 40 kuru,tan 47 kuru~a kadar, zay
tlnyait 54 kuru~tan 59.20 kuru§a kadar. 

DUn yabanct borsalarda §U flatta allvre 
sat1 Jar olmu§tur: 
Bu~day kllosu 5,10 kuru§tan 6,14 kuru

~a kadar, arpa 4,90 kuru§, mJStr 3,76 ku
ru§, ketentohumu 8,06 kuru§, ic; ftndtk 
94 ,41 kuru~. ---Kad1koy Su §irketi 

Kad1koy Su §irketinin hiikumete dev
ri hakkmda parafe edilen mukavelena • 
menin kat'i §ekli imza edilmek iizere 
~irket murahhaslan Ankaraya gitmi~ -
lerdir. Bu i~ esasen neticelenmi§ olup 
yaptlmakta alan k1stm formiilden iba -
rettir. Temmuzun birinden itibaren 
Kadtkoy suyu da Belediye Sular idare

,. - Rii§tii Beyde de tereddiid ediyor 
'QU) 

laztm, degil mi? dedi. - Hay1r. 
Vedia elini c;ekmek ic;in hic;bir hare- Orhan biraz daha ac;1ld!: 

Hizmet~i d1§an <,;Ikhktan sonra, Vedia 
gozleri kama~t1g1 i~in ba§mt lambamn 
aksi istikametine c;evirerek: 

- Demek bana cesaret 
yorsunuz I diye sordu. 

tavsiye edi - si tarafmdan idare edilecektir. 

~ - Evet. Hergiin fikrini degi§tiriyor. s:;. ~it§ey soylemiyorum. Be.simenin ve 
~·· 1 ~1n tesirlerinden kurtuldugu giin 

11}h.inun aleyhinde du§iiniiyor. Bir c;ok 

ket yapmadan: - Y engenizin benim hakk1mdaki fj. 
- Biri olunca oteki de olur, dedi. kirlerini merak ediyorum, dedi. 
Ve tasrih etti: - Sizi de sevdigini goruyorsunuz. 
- Simdiye kadar yengeml.!l aramtz· 1 Ciddiyetinizi c;ok begeniyor. Erkegin cid-

- Sahi, dedi, ben de bunu c;ok dii • 
~iindiim. ikisi neden bir araya gelmiyor? 

- Ciinkii bunlar bize kitablarla ve 
elbise modellerile ayn ayn gelen iki Av-

- Evet. 
!clal tekrar ic;eri girdi ve onlan yeme· 

ge davet etti. 
<ArkaSl var> 

ViYANA 
M. T urhan T anm bu me§hur eseri 
pek yakmda kitab halinde ~1k1yor 



CUMHURiYE':t 

iki Japon mekteb 
gemisi geliyor 

Balkan otomobil 
yar1'1 ba,byor 

Spor Kurumu ba§kani 
istifa etti 

Gemiler Japonyadan ay· Bu miisabakaya Tiirki
rdmadan evvel el~iligi
mizde bir ziyafet verildi 

General Ali Hikmetin sporculara 
Tokyo, Mayts (Hususi muhabirimiz

den) - Filipin, Singapur, Cibuti ve 
Siivey§ten ge~erek Ti.irkiyeye gidecek a
lan Amiral Koga kumandasmdaki i vate 
ve Y agumo mekteb gemileri kumandan
la erkamharbiyesine, Biiyiik El<;iligimiz
de mukellef bir ak~.!Jl ziyafeti verilmi§· 
tir. 

hazin bir 
Ankara 7 (Telefonla} - Turk 

Spar Kurumu ba~kam General Ali Hik
met, sthhi vaziyeti bu i~te daha fazla ~a
ll§maga musaid olmadtgmdan doktorla -
nn tavsiyesi iizerine ba~kanbktan istifa 
etmi§, ve istifast kabul edilmi§tir. Buyuk 
spar kongresine kadar, ba§kanbk vazife
sini, ikinci reis Aydm meb'usu Adnan 
yapacaktu. 

Parti Gene! Sekreteri $iikrii Kaya, 
General Ali Hikmetin istifanamesine 
cevab olarak §U mektubu gnodermi§tir: 

«Sthhi durumunuzdan dolayt Ti.irk 
Spor Kurumu gene! ba§kanhgt vazifeni
ze devam edemiyeceginize dair olan 
mektubunuzu teessiirle okudum. Kurum· 
da bulundugunuz ktsa bir zaman zarfm
da Tiirk spar gencligi muhitine a§IIadi
gmiz sempatiyi burada tebari.iz ettirmegi 
odev sayd1m. Turk sporunu k1ymetli ida
renizden uzakta tutacak olan bu mec • 
buri talebinizi teessiirle kabul ederken, 
Kuruma kar§I alan baghhgimzdan istifa
dede devam edeceginizi umar ve sizlere 
ikil saghklar dilerim.» 
General Ali Hikmetin tredanamesi 

General Ali Hikmet, Spor Kurumuna 
ve sporculara gonderdigi vedanamade 
kalbinden ve karacigerinden rahatSIZh -
gmdan dolayt filen ~h§amamak mecbu
riyetinde kaldtgmt, s1hhi zaruret ve ~ok 
samimi bir hisle vukua gelen bu aynh§ -
tan elem ve tsttrab duydugunu bildirmi§, 
«hte ben bu derin teessi.ir ve elemlerl~ 
S!Zhyan kalbimin maddi ve manevi bu -
tun tsttrablanml kendi ko§emde dindir
mege ~ah§trken, Tiirk sporunun terakkisi 
ve Turk gencliginin tekami.il ve tealisi 
i~in en samimi duygu ve temennilerimi 
yad ve tekrar ederek, biitiin Kurum men
sublanm bagnma basar, ciimleye arzt 
veda ederim.» demektedir. 

Rapiain bugiin yapacag1 rna~ 
Avusturyamn Rapid takum buglin 

ikinci ma~m1 Taksim stadyomunda Fe
nerbah~e - Giine~ muhtelitine kar§l oy
myacaktlr. 

Avusturyahlar, evvelki gunkli oyun
lannda yenilmiyecek bir taktm alma -
dtklarm1 gostermi~lerdir. Nitekim bu 
taktm on be§ giin evvel Yugoslavyada 
yaptl~ ma~larm ikisini de, Gradyanis
kiye 4 - 1, bir Belgrad taktmma da 3 - 0 
yenilmekle, kaybetmi§tir. 

Bugiin iyi §ekilde te§kil edilecek bir 
muhtelitin birinci maglU.biyetin actsml 
~1karacagma kaniiz. Mesela Cihad • Ya
§ar, Re§ad - Cevad, Angelidis veya Rl
za, Mehmed Re§ad - Niyazi, Salahaddin, 
Ali Rtza, Rebii ve Fikretten mlirekkeb 
bir takun Viyanahlan pekala yenebilir. 
Yalmz bu galibiyetin tahakkuku i~in e
sash bir §art laz1mdlr. 0 da tak1m1 te§
kil eden oyuncularm, yalmz ba§ma ku
liiblerinin ~erefleri mevzuu bahsolmadl
gl i~in, i§i miihimsememek hatasma 
dli§memelidir. 

Oniimiizdeki pazar giinli gerek Fe -
nerbahc;enin ve gerekse Giine§in milli 
kiime ma~1 oldu~ i~in bu iki kuliib 
idarecilerinin iyi oyunculanm btrpalat
mamak ic;in muhteliti ikinci derecede 
k1ymeti haiz oyunculardan terkib et -
meleri de muhtemeldir. 

Davet edilen sporcular 
Fenerbahc;e - Giine~ Muhteliti Tertib 

Heyet!nden: 
8/ 6/ 937 sal! gtinti saat 17,30 da Taksim 

stadmda yap1lacak Rapid - Fenerbahc;e, 
Gline§ muhtellti mac;t ic;in a§ag1da isim • 

vedanamesi 

General Ali H ikmet 

Jeri yaztlt futbolcularm saat 16,30 da Gii
ne§ ku!Ubtinde bulunmalan tebllg olunur. 

Cihad, Hti.sameddin, Re§ad, Faruk, Ya
§ar, M. Re~ad, RlZa, Aytan, ibrahim, Da -
n~, Melih, Nacl, SaHi.haddin, Rebii, Fik -
ret, Namtk, Billend, 

Rapid Ankaraya ~agu1ldi 
Ankara 7 (Tel~fonla) - istanbulda 

bulunan Rapid tak1m1 ii~ rna~ yapmak 
iizere Ankaraya c;a~nlmt§tlr. Rapid, 
~ar~amba ak§aml buraya gelecek, per
§embe, cumartesi ve pazar giinleri ii~ 

miisabaka yapacaktlr. 

Dort §ehir arasmda bisiklet 
miisabakas1 yap1hyor 

T. S. K. istanbul BOlgesi Bisiklet A -
janhgmdan: 

T. S. K. Bisiklet Federasyonu tara -
fa1dan biilgemizde 13/6/937 pazar giinu 
Ankara, Bursa, Kocaeli ve istanbul b5l
geleri arasmda yap1lmas1 arzu edilen 
(60) kilometroluk miisabaka a1;1ag1da 
gosterilen yerde ve zamanda yaptlacak
hr. 

1 - Yarl§ yolu: Mecidiye koyil, Hacl
osman tepesi, Tarabya, Yenikoy, Kefe -
likoy, Tarabya, Mecidiye koyii, Hac1 -
osman tepesi, Mecidiye koyiidiir. 

2 - Yart§a tam saat 9 da ba§lanacak
hr. 

3 - Tak1mlar diirder ki§idir. 
4 - istanbul tak1mm1 te§kil edecek 

olan Siileymaniyeden Abdullah, Cevad 
ve Lambo, Galatasaraydan Muhsin, Fe
ner Yllmazdan Torkum ve Tana~m sa
atinden evvel yan§ yerinde haz1r bu • 
lunmalan. 

5 - Bolge adma yart§ hakemi olarak 
ismail, Fahri ve Dikran se~ilmi§lerdil'. 

Langaspor Kad1rgasporu 

Bi.iyiik el~i Husrev Gerede Tiirkiyeye 
tarihi baglarla bagh clan ] apon bahri -
yesinin k1ymetli erkamna ugurlar dile 
mi§ ve bu heyetin Tiirkiye bahriyesine 
J apon bahriyesinin selammt gotiiri.irken 
iki milletin dostlugunu takviye ugrunda 
pek k1ymetli ve §erefli bir gosteri yapml§ 
olacaklanm du§i.inmekle biiyi.ik bir se -
vine duydugunu soylemi§tir. 

Amiral verdigi oevabda Asyanm 
garbmda miistakil gene Atatiirk iilkesini 
ziyaret ederek §ereflenecek olan zabit ve 
zabit namzedlerinin uzaktan sevdikleri 
Tiirkiyeyi yakmdan gormekle malumat 
ve sevgilerini artmp donmek saadetine 
mazhar olacaklanm dii§iinmekle §imdi • 
den bahtiyarhk duyduklanm, Tiirkiyeye 
vardtklarmda Ankaraya giderek Ulu 
~eflerimize derin sayg1lanm sunacaklan
m ve kalacaklan k1sa zamandan azami 
istifade ile Tiirkiyenin muazzam tarihi 
eserlerini ve bugiinkii Tiirkiyenin her sa
hada gosterdigi bi.iyiik ilerleyi§leri gor • 
mege ~h§aea'klanm soyliyerek 48 ytl 
once Turkiyeden Nippon' a gelmi§ alan 
Ertugrul harb gemisinin ziyaretini her 
J apon bahriyelisinin sayg1 ve hi.iziinle 
habrladtgmt ifade etmi~tir. 

ihni Sinan1n 900 iincii 
dogum yddoniimii 

(Ba~taratt 1 inC'! sahttede] 

de Turk T arih Kurumu tarafmdan a~l· 
laeak ve muhtelif TUrk ve ecnebi alim· 
ler ibnisinamn ilme yaptlgt bi.iyi.ik hiz • 
metleri tebariiz ettireeek konferanslar ve· 
receklerdir. Bu alimler IJ!eyanmda bey· 
nelmilel T1b T arih Cemiyeti fahri rei· 
si M. Louvain, Ttb F akiiltesi tlb tarih 
profesorii Dr. T rieot-Royer'le ayni ce
miyetin fili reisi t>rofesor Dr. Gomoiu da 
vard1r. 

Bu miinasebetle Turk T an'h Kurumu 
ibnisina komitesi biiyiik filozofun hayat 
ve eserlerine dair bir eserle lbni Sinamn 
eserlerinin giizel bir katalogunu hazula
ml~tlr. Bu ihtifal yqunasebetile Bioloji 
Enstiti.iii.inde ibnisinanm yazma ve bas· 
rna eserlerinden miirekkeb bir sergi de 
a~tlacaktlr. Turk T arih Kurumu, bi.iyiik 
alimin Turk ve islam eserleri miizesinde 
bulunan orijinal bir minyatiiriinu renk • 
li olarak Devlet Bastmevinde bastumt~ • 
tlr. ihtifal program! aynca gazetelerle 
ilan edilecektir. 

yendi l' arifeleri Belediye tanzim 
Pazar giinii Karagiimriik stadmda ya· edecek 

pllan futbol miisabakasmda Langaspor Lokanta, bar, kazino ve bunlara ben-
A taklml Kadirgaspor A taklmml 3 • 2 zer yerlerin sahibleri tarifelerini ken • 
maglub etmi§tir. Ayni kuliiblerin B ta- diler-i tanzlm ederek Belediye ikttsad 
k1mlar1 da 2 - 2 berabere kalm1§lard1r. miidiirliigiine tasdik et'tirmektedirler. 

ltalyanlar lngilizleri Bu tedbir yalmz mii§terilerden tarife -
yendiler lerden fazla para almmasmm online 

ge~mektedir, fakat ihtiyac1 kar§tlama -
Paris 7 (A.A.) - Paris sergisi mii- maktad1r. Belediye; bu kabil yerleri 

nasebetile yap1lan futbol turnuvasmm fi- kendisi sm1flara taksim ederek tarife -
nalinde Londramn Chelsen taktmile Bo- lerini de kendisi tesbit ettigi takdi.rde 

daha dogru olacagm1 dii~iinmii§tiir. Bu 
lonya kar§Ila§ml§ ve !talyan tak1m1 hire bususta tetkikat yapllmaktad!r. 
kar§l dort say1 ile galib gelmi§tir. Oc;i.in- r------_,:-=-~-~-~~ 
eiiliik ve dordi.inciiliik ic;in yaptlan kar- ViY ANA DQNU~U 
§lla§mada Slavya Avusturyay1 s1f1ra kar§l M. Turhan Tanm bu me~hur eseri 
ii~ sayi[e yenmi§tir. pek yakmda kitab halinde c;Iktyor 

r l miriyor, Daha dogrusu i~inden ~1kama-

H A C I R A $-• D dJgimtz bir muamma kar§!smda herkesin I §uphesi 1rfanm iistiinde topland1gm1 bile
rek gayri ihtiyari «aeaba ?» diyoruz. 

'-~------- «Cumhuriyet» in milli sergiizefl romanr : 19 ====~) Bu muamma oniinde lrfam muttehem ad

Leyla, 1slanan gozlerini ba§ka taraf
lara ~evirerek : 

- Bilmem... diye cevab verdi. Um
muyorum. Siz ne dersiniz ~ 

- Ben bana bu kadar yakm alan bir 
gene hakkmda belki tarafgirlik ederim. 
Onun i~in sizin kanaatinizi ogrenmek IS

tiyordum. 
Leyla i~ini ~ekti. 
- Bana sormaym1z. Ben gece gi.in

diiz bir meezub gibi dola§tyorum. Hi~ 
bir§ey dii§i.inemiyorum. Hi~bir §eye ka • 
rar veremtyorum. 

- 0 halde ben de size hemen hemen 
sizin gibi oldugumu soylemeliyim. Ben 
de karar veremiyorum. Y almz, o gece 
sizin misafiriniz oldugundan dolayt og • 
lumun itham edilmesine ve bu kadarc1k 
bir delilin kafi gori.ilmesine raz1 olam1 -
yo rum. 

Bir arahk gozleri ya§aran gene ktz, 
kendisine kar§l son dereee nazik, son de
reee kibar hareket eden !rfan hakkmda 
en kii~iik bir §iipheyi bile ]aytk gorme -

digini, fakat hadise giinu memurlann gos
terdikleri tavu ve hareket, onu muteak1b 
a~tlan tahkikatm safhalan kendisini cid
di bir endi§eye du§iirdiigiini.i anlattl. 

- Ben, dedi. irfam tamyah ~ok za -
man olmad1. Fakat onun bir cinayet de
gil, en kiic;uk fenahgt bile ikaa muktedir 
olamad1gma eminim. Bana o, senelerin 
verdigi teeriibelerle arhk her tiirlii iddia
dan uzak, ~ok mi.itevazi, faziletli bir ya§h 
adam tesiri buakh. 

Smi Bey ba§Im sallad1. Dudaklanm 
endi§e ile biikerek: 

- K1Z1m, dedi. Benim oglum hakkm
da sizin kadar, belki sizden fazla emni • 
yetim var. Fakat oniimi.izdeki hadiselere 
ne diyelim? 

Leyla ayni endi§e ile nekadar musta • 
rib oldugunu gosterecek §ekilde ba§ml 
oniine egdi. N eden sonra tekrar sordu: 

- Nerede irfan? Neden gelmedi? 
- Ben ona saklanmasm1 tavsiye et -

tim ktztm. (:iinku biz onu tamyoruz. Oyle 
oldugu halde derin bir §iiphe i~imizi ke-

detmiyecek kim var? Hele zab1ta?.. E
ger hakiki katil ba§kas1 ise onu aray1p bu
lunctya kadar lrfan tevkif edilecek, taz
yik edilecek, binbir ezaya maruz kala • 
caktlr. Onun i~in bir miiddet lrfanm gizli 
kalmasmt mi.inasib gordi.im. 0 kabul et· 
mek istemedi. 

- Kabul etmek istemedi mi? N e di
yordu? 

- En masum, en kabahatsiz insanlarm 
cesaretile ortaya ~Ikmak ve hesab vermek 
istiyordu. Ben mani oldum. 

- Siz mi mani oldunuz? N eden? 
- Bunu §imdi size anlataeag1m. 
- A cab a iyi mi yaphmz? Bu suretle 

bugi.in ~iiphe halinde iken zabtta onun 
firar ettigini goriinee aleyhine kanaat ge· 
tirmiyecek mi? 

- Polis heniiz sabah karanhg1 sizin 
taraftmzdan arka kap1dan ugurlanan 
genein kim oldugunu bilmiyor. Ogrenmek 
i~in bugiin yaptlg1 §ey evinizi kontrol et
mek, sizin pe§inizi takib etmektir. T ahmin 
ediyor ki gece sizi ziyarete gelen gene, 

yeden de 3 otomobil 
• • giriyor 

!ik Balkan otomobil rallisi kin ac;Ilan 
kayid miiddeti hitam bulmu§tur. Ralli
ye 25 otomobil i§tirak etmektedir. Bun
lann 3 ii Tiirk, 11 i Yunan, 7 si Rumen, 
2 si Yugoslav, 2 si de Bulgardu. 

7 otomobil Yugoslavyada Osiyek'ten, 
8 otomobil Romany ada Brasov' dan, 5 
otomobil Bulgaristanda Varna' dan ve 
5 otomobil de lstanbuldan hareket ede
ceklerdir. 

Y artftn programz 
Osiyek'ten hareket 11 haziran saat 

20,46-20,52 No, 1 - ]. Yanulatos 
(Yunan) «Fiat» ile, No. 3 - Matma· 
zel Lukia Papu (Yunan) «Ford» Ia, 
No. 4 - lvan Rukavina (Yugoslav) 
«Aero» ile, No. 6 - Radovan Sava • 
ti~ {Yugoslav} «Skoda» ile, No. 9 -
Raul Torres {Y unan) «Krayzler» ile, 
No. 11 - Panayis Yanulates (Yunan) 
«Hoc;kis» le, No. 21 - Apos-Niko • 
laidis (Yunan) «B. M. W.» ile 

Brasov' dan hareket II haziran saat 
21,54 - 22,01. 

No. 7 - ]. Kacikopulos '(Yunan) 
«Ford» Ia, No. 8 - Prens Vitgkens ~ 
tain (Rumen) «B.M.W.», No. 10 -
Petro Kristea (Rumen) <<Ford» ile, No. 
12 - miralay Berleseo (Rumen) 
«Ford» la, No. 14 - M. Butkuleseo 
(Rumen) «B.M.W.» ile, No. 15 -
Rafait V ainberg (Rumen) «N a§» ile, 
No. 23- Madam Zaide Mer~ {Ru • 
men) «B.M.~'.» ile, No. 24 - Y. 
Kol~ak (Rumen) «Ford» ile, 

Varnadan hareket 1 1 haziran uat 
0,22- 0,26. 

No. 16 - E. lkonomu (Yunan) 
«Studbeyker» ile, No. 17 - T ulio 
Cedilli (Yunan) «Fiat» Ia, No. 18 -
A. Lazenbivova (Yunan) «Fiat» ile, 
No. 19- Likko Haim (Bulgar} «0-
pel» ile, No. 20 - Petar Pipe£ (Bul • 
gar) «Aero» ile. 

!stanbuldan hareket 1 1 haziran saat 
22,25 - 22,29. 

No. 22- Hikmet Ostiindag (Tiirk), 
No. 25 - Azize Krep (Tiirk} «Bu ~ 
yik» ile, No. 26 - Emil Antuan Bloes 
{Tiirk} «Adler» ile, No. 2 - Kostan· 
tin Moskof (Yunan) «Krayzler» ile, No. 
5 - Ye-Paeakof (Yunan) «Merse • 
des» le. 

Mi.isabakaya girenler arasinda bulu
nan Kristea 1936 da Montekarlo ralli
sini kazanml§b, Romanyah Butkaleseo 
da birc;ok otomobil yan§lan kazanmakla 
~ohret almt~t1r. 

Miisab1klar hareket mevkilerinden iti
baren 21 • 43 saat zarfmda Atinaya ka· 
dar fastlastz olarak 1600 kilometro ka -
dar yo] katedeeekler ve 13 haziran pazar 
gunii 16 • 20 arasmda Atinanm Akropol 
meydamna yeti§mi§ olaeaklardir. Bu 
miiddet zarfmda seferlerini bitiren biitiin 
otomobiller 500 derece alaeaklard1r. 
Miisabakaya i§tirak edenlerin en ~ogu 
cezas1z olarak intizam dahilinde sefer
lerini yapaeaklan tahmin edildiginden 
14 haziran pazartesi gunu Filotei' de ya
ptlaeak hareket, si.irat ve fren yart§tnda 
galibler tayin edileeeklerdir, 

Dilencilerle miicadele 
Fatih Merkez memurlugu hududlan 

dahilinde dilencilerle s1k1 bir miicadele 
a~1lm1§hr. Bu miicadele iyi bir netice 
vermi~, civarda hi~bir dilenci kalma -
mt§tlr. 

Yalmz Fatma admda iki kadm biitiin 
ihtarlara ragmen san'atlarmdan vaz -
ge~mediklerinden yakalanm1~ ve Ad -
liyeye teslim edilmi§lerdir. 

bugi.inlerde tekrar geleeektir. 0 zaman 
kolayea bulunacakttr. Halbuki ben lrfa
nt saklanm1ya mecbur ettim. Bu suretle 
izi bulunamiyacak. $ayed bir fena tesa· 
diifle benim oglum oldugunu ve onun 
miihendis mektebinde bulundugunu ogre
nirlerse o zaman kendisini bulamlyacak
lar ve o zaman oglum aleyhine ~i.ipheleri 
kuvvet bulaeak; beni isticvab edecek • 
lerdir. 

fhtiyar baba sustu. Gene ktzi tatmin 
ettigini zannediyordu. ' 

- K1Z1m, benim sizden ogrenmek is
tedigim bir nokta var. Bana her §eyi ol
dugu gibi soylemenizi rica ederim. (:iin
ku aneak sizden alacag1m bir kelime ile 
miisterih olabilir, oglumun masum oldu
guna kanaat getirerek daha biiyi.ik bir 
cesaret ve azimle ugra§mm. 

- Sorunuz, bildigimi soylemek vazi-
femdir. 

- frfanla evlenecek miydiniz? 
- Evet, muhakkak ... 
- Ne zaman~ 
- Mektebden c;1khktan ve bir yaz1 • 

haneye sahib olduktan sonra ... 
- Y az1hane acrmak iliin parasi var 

miydt~ 
- Hayir, yoktu. Bu parayi, nasil te· 

8 Haziran 1937 

Cande §atosunda ge~en ~ 
hidisenin hiki yesi 

Rahib «Bu kad1nla kim evlenmek istiyor ?» diye 
sordu, Diik metin bir sesle «Boyle hareket 

edecegim» diye cevab verdi 

1 

~· ,(' ... ? ~ 

Diik ve Dii§es izdivacdan sonra Cande ?atosunun merdivenlerinde 

«Biz, Legion d'Honneur ni§amnm - Oturunuz Altes; Madam Ia Dii ~ 
§ovalye ri.irbesini haiz, Monts belediye re- §es, oturunuz. 
isi doktor Mercier, T aurs eumhuriyet Dedikten sonra nikah mukavelesini 
miiddeiumumisi tarafmdan, diplomatik okudu. Altm kalemini evvela Windsor 
sebebe miisteniden veri! en salahiyet iize- Diiki.ine, sonra Dii§ese uzath; her ikisi de 
rine Cande §atosuna giderek, Dizhag1 ni- imzalad1lar. Onlardan sonra §ahidlet 
§anmm bi.iyi.ik s.alib ri.itbesini, Bain ni§a· imzalad1. Bundan sonra, Monts belediye 
mnm biiyi.ik salib rutbesini, Chardon ni- reisi giizel bir nutuk soy!iyerek yeni evli· 
§ammn salib ri.itbesini, Saint ~ George !ere saadet te.menni etti. 
ni§ammn biiyiik salib ri.itbesini, Victoria Bundan sonra, dini nikah merasimioe 
ni§anmm biiyiik salib riitbesini, Hind ytl- ma gelmi§ti, Windsor Di.iki.i, arkasmda 
d!Zl ni§anmm bi.iyi.ik salib ri.itbesini, ln ~ yaveri bulundugu halde, otuz ii~ davetl! 
giliz askeri madalyasml, Legion d'Hon- ile rahib J ardine'in bulunduklan musikl 
neur ni§anmm biiyiik salib ri.itbesini haiz salonuna ge~ti. $atonun bu k1smlna geyi• 
Britanya ordulan Mare§ali, Britanya de- Iince franSIZca, yerini ingilizceye terket• 
niz kuvvetleri amirali, hava kuvvetleri mi~ti. Anglikan papazlanna mahsus libaS 
mare§ali Son Altes Ruayal Edouard • giymi§ alan rahib Jardine, Di.ike, Di.i§ese 
George • Christian • Andre • Patrick • ve sagdt~a hitaben: 
David Diik de Windsor ile Madam 
Wallis Warfield'in nikahlanm ... » - Bu kadmla kim evlenmek istiyor? 

hte Windsor Diikii ile Mrs. War- Diye sordu. Sagd!~hgl yapan Mr. 
Roggers Dii§esin elini tuttu. Papaz, so

field'in nikahm1 akteden noterin beyanna-
zi.ine devam etti: 

mesi bu sozlerle ba§hyordu. 
- Bu kadmla bu erkegin me§ru su 4 

0 giin sabahm saat sekizinde, Londra- • 
rette birle~melerine m_ ani olacak hakh bit I 

dan ilk trenle gelen Diiki.in hususi berberi " 
ve Mrs. W arfield'in kovaforii, faaliyete sebebin mevcudiyetini bilen varsa ya 
ge~mi, bulunuyorlardt. §imdi bildirsin, ya ebediyen soylemesin. 

Y emek salonundaki yirmi ki§ilik sof-
ranm iistiinde, bir metro biiyiikliigunde, 
80 santimetre yiiksekliginde, koskoea bir 
diigi.in pastast duruyordu. 

Cande §atosu iizerinde u~U§ yasak e
dildigi i~in, bu emre muhalefet etmesi ih
timali olan miiteeessis fotografc;t!an takib 
etmekle miikellef bir polis tayyaresi, ~ato 
iizerinde dola§tyor, §atonun civan, davetli 
otomobillerile vesika ibraz edebilen mat
buat mumessillerinin otomobillerinden 
ba§kastm ge~irmiyen jandarma kordonile 
~evrilmi§ bulunuyordu. 

Nikah merasimi pek az davetli huzu
runda eereyan edecekti. Windsor Di.ikii· 
ni.inMonts belediye reisini bekledigi sa • 
lana be§ gazeteci ile iki §ahidden ba§ka 
hie; kimse kabul edilmiyecekti. 

Belediye reisi doktor Mercier, iki gi.in 
evvel, ni§anhlara metnini ve terciimesini 
okuyup anlathgt kanunun §U maddelerini 
tekrarlad1: 

<<Zevee, zevcine itaatle ve onun gittigi 
yere birlikte gitmekle miikelleftir. Zevc, 
zeveesine yard1m edecegini ve sad1k ka
laeagml vadeder.» 

Di.ik ve Dii§es, bu yabanei dildeki 
metni dinledikten sonra ba§larile tasdik 
ederek frans1zea: 

- Evet. 
Diye eevab verdiler. 
Bunun iizerine, belediye retst, gene 

franstzea olarak: 

darik edeeegini dii§i.iniiyordu. 
- Beni te§yie geldiginiz giin halinde 

hi~bir fevkaladelik gormediniz mi? 
- Ne gibi? 
- Sevine veya tela§... Size laztm a-

lan paray1 bulmak iizere oldugunu temin 
etmedi mi? 

Gene hz bir lahza durdu. Y ere baktt. 
Sonra geni§ bir nefes alarak: 

- Hay1r, dedi. Halinde hi~bir fev • 
kaladelik yoktu. Hic;bir tela§ eseri gor
medim onda. Her zamamki gibi sakin, 
her zamanki gibi samimi idi. Para mese· 
lesinde de bana en kUc;i.ik bir iimid verme
di. 

- Zavalh oglum... Yeryi.izi.inde iki 
dostu, iki candan sevdigi ve sevildigi a
dam var. Onlann tarafmdan bile act bir 
§i.ipheye, bir ithama maruz kald1. Ne 
haksJZhk... Hakikatihalde sizinle beraber 
yola ~tkttgimlz, buraya gelmek uzere ol
dugumuz zaman onu kablelvuku bir hisle 
yoldan ~evirip kumaindanhga gonderen 
ve bu eve gelmesine mani olan ben ol • 
dum. 0 tereddiidsiizce geleeekti. Degil 
mi~ 

- Evet.. Cinayet i§liyen bir adam hili 
olmazsa biran tereddiid ve endi§esini iz· 
har etmez mi ~ 

Sonra, ;v'indsor D~kiine donerek ila• 
ve etti: 

«- Bu kadm1 zeveelige kabul etmek. 
Allahm kanunlan dairesinde, ve izdiva ,. 
em mukaddes baglarile bagh olarak o .. 
nunla ya§amak istiyor musunuz? OntJ 
sevecek, teselli edecek misiniz? Ona hut
met edecek misiniz? Saghgmda ve has~ 
tahgmda ona itina ile bakacak miSiniZ?. 
Her ikiniz de hayatta oldugunuz mi.id • 
detcre yalmz ona nefsinizi hasredecek mi• 
siniz ?>> 

Di.ik, metin bir sesle, ingilizce olarakl 
- Boylece hareket edeeegim. 
Dedikten sonra, papaz, ayni suali Dii' 

§ese sordu. Dii§eS, heyecandan kiSilaJl 
bir sesle: 

- Boylece hareket edecegim, cevab•• 
m verdi. Rahib, Di.ikiin sag elini Du§esi~ 
sag elinin i~ine koyduktan sonra, yePI 
evlilere §U sadakat yeminini tekrarlattl: 

«Ben Eduard, ben Wallis, seni saa ,. 
dette ve felakette, zenginlikte ve fakir ~ 
likte, saghkta ve hastahkta zevclige ka' 
bul ediyorum. Cenabt Hakkm emrile ve 
oli.im bizi birbirimizden aymnctya kadat 
seni sevecegime yemin ediyorum.» 

Nikah halkalan teati edildi, erganon• 
hafif sesle yalmmaga ba§lad1 ve Dukie 
Dii§eS, beyaz satenden iki yastlga dit 
~okerek rahib tarafmdan takdis edildile~· 

Medeni nikah saat 11,47 de, dini n1" 
kah ondan uc; ~eyrek saat soma bitmi~ 

- Hele sab1kah olmtyan ve iyi kalbll 
olarak tamnan bir gene.. Ben de zab1tll 
meslegindeyim ve fenahk eden insanlar• 
senelerdenberi takib etmekle omrii ge~en• 
onlarla giinlerce, haftalarca kar§t kar§IY'~ 
bulunuyorum. Bunlann haleti ruhiyesin~ 
az~ok bilirim ... Bu emniyetle diyorum kl 
miicrim alan adam ci.irmiinu bu derece 
mahirane sakltyamaz. Hele eiirmi.in ika 
edildigi eve dojru giderken ve hele ba' 
basm1n ve sevgilisinin yanmda... • 

Gene k1z, Sami Beyden bir noktaY'l 
gizlemi§ti: lrfamn yakmda kii<;iik bir ser• 
vet sahibi olacag1 hakkmdaki iimidini ve 
bu iimidi haber verirken babasmdan gi~~ 
lemesini kendisine tenbih etmi§ olmas!D1 

soyliyemiyordu. Leyla ic;in en ag1r §iiP~~ 
de buradan geliyordu. Onun i~in verdtgl 
teminatla, soyledigi birka~ sozle bu zll' 
valh babamn adeta ic;i a~tlml§ oldugu~11 

gorerek sevindi. Fa kat onun sevincine ~~· 
tirak edemiyerek bir§ey soyliyemedi. sa• 
mi Bey: 

- Emin olunuz; diyordu. Ben !rfa" 
. d'ktell nm masum olduguna kanaat gehr 1 

ll ' sonra ne yap1p yapacag1m; onu kurtar 

cagtm. 
- Nastl? 
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Asr1n fen ve sanat harikalari
hi bir araya tophyan me~her 
Paris sergisinde medeni hayat1n biitiin levazi· 

biitiin kesiflerin mile akla gelen ve gelmiyen 
safhalarini ve son sekillerini 

' 

' 
gormek kabil 

Parise, evvelce 
lleyahat etmi~ olan
lar, bugiin Seine 
nehri kJyJlanm tek
tar gorseler tamya
lnazlar. Nur bd
desinde, Seine neh -
rinin iki sahili iize
tine, 1 00 hektarhk 
bir sahayJ i~gal e -
den ikinci bir nur 
beidesi kurulmu~tur. 
l-Ier biri birer sa -
tay ihti~amile yiik -
selen zarif paviyon
larm, iic; misli bii -
Yiiltiilerek yeniden 
in§a edilen eski T ro
cadero binasmm, 
Seine nehrine kadar 
\lzanan ve birle~tiri
len bahc;elerin, iena 
caddesinde in~a edi
len Naf1a saraymm 
Ve gene yeni yap1lan 
iki modern San' at 
lni.izesinin siisledigi 
bu yeni belde, kuk dart milletin i§tirak1le 
kuru ian 193 7 Paris sergisidir. 

Be§er zekasmm Yirminciamda en~h
gi yiiksek merhalenin en muhte§em ve en 
be!ig ifadesi olan Paris sergisini, biitiin 
bir medeniyet tarihini sinesine s1gduan bu 
~heserler me§herini ba§tanba§a tasvire 
ka!kJ§mak cildler dolusu yaz1 yazmak de
l'nektir. Bu itibarla, 25 may1sta a~Jh§ to
teni yap1lan sergiyi, okuyuculanmJza, sii· 
tunlanmlZln miisaade ettigi nisbette ve 
kabil oldugu kadar etrafhca anlatmaga 

~ah~acag1z. 
Sergi, ba§hca iic; biiyiik k1s1md ~n mii

rekkebdir. Fen, ilim ve san' at paviyon
lan; F ransa eyalet ve miistemleke pavi
Yonlan; ecnebi memleket paviyonlan. 
Her biri ayn ayn k1ymetler ifade eden bu 
kJsJmlann ic;inde, fen ve san' at paviyon· 
Ian, fennin derin esaslanm ve kaideleri
ni, herkesin anhyabilecegi basit §ekiller· 
de ifade eden vesaitin me§heridir. Sergi 
haz1rhklan devam ettigi mada, gene bu 
siitunlarda okuyuculanmiZa takdim etti
gimiz yaZilarla, fen paviyonlannm ihtiva 
ettigi hazineler hakkmda baz1 malumat 
Vermi§tik. 0 yazdarda bahsettigimiz 
Cam adam, Planetarium ve electrosta
lique makine i§te bu paviyonlarda te§hir 
tdilmektedir. Cam adam, malum oldugu 
Uzere Almanyadan getirtilmi§tir. Seffaf 
~cudiiniin ic;i, bir insan viicudiinde bu
llnan biitiin azay1, biitiin damarlan, si
~irleri aynen ihtiva etmektedir. Bir tak1m 
~izli tertibatla hareket eden cam adam, 
t!ta ile yamp sonen elektrik ampulleri
bin aydmlattJgJ viicudiinde dola§an ka
ltJ, ya~1yor hissini verecek kadar canh 
~Otiinii§ile, cidden bir anatomi §aheseri
dir. 

Electrostatiqw; makine, M. Joliot'nun 
~tnmetile viicude getirilmi§ bir §aheserdir. 
Viinyanm en kuvvetli elektrik makinesi 
olan bu makine, esas itibarile iki biiyiik 
tiireden ibarettir. ic;i bo§ olan bu kiireler, 
'~:Yn ayn iki yiiksek mesned iizerine ko
~lllmu§tur. Kiirelerin mahmul bulundu -
~~ elektrik be§ milyon volt kuvvetinde 
lt §erare husule getirmektedir. 

b Planetarium'a gelince, bu isim, ba§h· 
. a§Jna bir paviyonUJi ismidir. Bu binamn 
1Sinde, profesor Banersfeld tarafmdan 
"iicude getirilmi§ olan ve seyyarelerin ha
~ekahm gosteren gayet biiyiik bir pro
leksiyon makinesi vard1r. Paviyonun ta
~bnt sema vazifesi goren bir ekrandan 
1 arettir. A§ag1da oturan seyirciler, gii
besin, aym, yiidJZ!arm, bir sene zarfmda 

Bergiye Eyfel kulesin den bir bak~: inea kopriisii, sagda Alman, 
solda Rus paviyonlan, ileride Trocadere saray' 

yaptJklan devirleri, bir saat i~inde, bu I dugu zamanlar, salon iic;te iki nisbetinde 
ekran iizerinde biitiin teferruatile gorebi- kiic;iilebilecektir. Bizzat sahne, icabmda, 
liyorlar. 8,50 metro geni§lige, 6 metro derinlige 

Fen paviyonlannda, televizyona ve kadar kiic;iilebiliyor. Sergi dahilinde, bu 
rasada dahi biiyiik bir yer ayn!mJ§hr. muazzam salondan daha ba§ka tiyatro 
Heniiz emekliyen televizyon, Paris sergi- 'binalan da viicude getirilmi§tir. 
sinde, bugiine kadar gec;irdigi tekamiil Sinemaya tahsis edilen bina, Eiffel ku
safhalanm, ziyaretc;:ilerin gozleri onune lesinin §imal ve §ark ayaklan arasmda 
ve onlann anhyabilecegi §ekilde sermek- k1rk metro uzunlukta ve 10 metro geni§
tedir. likte bir binad1r. Zemin katJ, artistik fo-

Seine nehrinin sol k1y1smda, c;ic;ekler tografa, konografa ve bellinographieye 
ve c;imenler ortasmda yiikselen sanayi tahsis edilmi§tir. Sinema, binamn birinci 
paviyonlan, giizel san'atla teknigin nefis katmdad1r. Onun bulundugu cephenin 
bir imtizaCJdir. Bu paviyonlar, seramik, mukabilinde Fransadaki biiyiik sinema 
camcJhk, porselen, hah, mobilya sanayii- firmalarm~. terbiyevi sinemaya, amator 
ne tahsis edilmi~tir. Bilhassa Sevres'in sinemasma ve saireye aynlmJ~l!r. Gene 

Ke§ifler saraymda diinyantn en 
biiyiik ikt ampulii. 

nefis porselenlerile Gobelins hahlan 
kuma~lan, sanayi paviyonlannm en 
yiik ziynetini te§kil etmektedir. 

zemin kahnda, biiyiik bir salon vard1r ki, 
muhtelif memleketlerdeki beJiiba§h sine
rna stiidyolarmm her birine aid tipik fi -
limleri gi:istermektedir. Nihayet, «filmin 
hayab» ismi verilen diger bir salonda, si
nema endiistrisi, biitiin safahatile ziyaret
c;ilere gosterilmektedir. Burada, peliko • 
liin nasi] imal edildigini, negatif filmin 
nasi! yJkandigmJ, pozitif kopyalann nas1l 
elde. edildigini, hulasa filmin dogdugu 
dak1kadan beyaz perdede gordiigiimiiz 
§ekle gelinciye kadar gec;irdigi biitiin sa
fahah gormek kabildir. 

Radyo ic;in de ba§hba§ma bir paviyon 
a~nlmJ§hr. Bu radyo saraymda, Yirmin
CJ asrm bu en cazib ve en harikah ihtira
J?m biitiin esran gozler oniine serilmi§· 
hr. 

Paris sergisinde, kadm ve c;ocuk ic;in 
de yer aynlmJ§hr. Kadm paviyonunda, 

ve ~~adm1 siisliyen ve giizelle§tiren ne varsa, 
bii- 1.gneden siirmeye kadar, her§eyin bir ko§e 

!§gal ettigini goriiyoruz. F aka t, kadma 
aynlan k1smm en §ayam dikkat kii§esi 
~ad1.n san' atian sara}'JdJr. Bu sarayda, ei 
!§len, i:irgiiler, dante! alar, birer san' at be
v~ c;ocu~» paviyonunda da, 193 7 sergi
~JaSJ ha~m~e te§hir edildikten ba§ka, «aile 
51~e gelmcJYe kadar hic;bir sergide goriil
miyen ~iihim bir yenilik mii§ahede edil -
mektedJr. Bu yenilik, sosyal eserlerdir. 

M:~el.a, b~ kis~mda, emzikteki ~ocuklan 
degi§hrmege, bJberonlanm lSJtmaga mah
sus yerler, gene c;ocuklan muayene etme
ge, hastahklanm te§hise memur doktor • 
!ann, sosyal mah~ette her sualine cevab 
veren memurlann bulundugu daireler var
dJr. Sergide, c;ocuk bahc;esi, c;ah§an ka • 
dmlann ~ocuklanm sabahtan ak~ama ka
dar emanet edebilmelerine mahsus c;ocuk 
baklm evi de unutulmam1§l!r. 

F ransa eyaletlerine ve miistemlekeleri
ne tahsis edilen paviyonlar, mimari tarz· 
l~n, harid ve dahili dekorasyonlan itiba
r~le, Fransamn muhtelif vilayetlerini tern-
51! ede~. birer binahk mahalleler halinde
dJr. Mustemleke paviyonlan ic;in ele ah
nan esas, sahamn darhgi, ve tahsisatm 
1.931 sergisi ic;in verilen tahsisat derece
sm~en fazla olmamasJ dolayisile, kiic;iik 
san allan? temsiline miinham kalmt~llr. 

Paris sergisinde, tiyatroya, sinemaya 
ve radyoya c;ok biiyiik bir ehemmiyet ve
rilmi§tir. Yeniden bina edilen Trocade
ro'nun orta tarac;asmm altma tesadiif eden 
k151mda I 0,000 metro mikab1 hacmi olan 
bir salon viicude getirilmi§tir. Eu salonun 
parter k1smmda 1700, balkonlannda 
1300 ki~i istiab edebilecek yer yapJ!mJ~
tJr. Bu tiyatro salonunun sahnesi Paris 
operasmm sahnesinden daha geni§, yani 
19,80 metro uzunlugunda ve 8,60 metro 
derinligindedir. Sahnenin oniindeki or
kestra yeri 150 ki§iliktir. Bu tiyatro salo
nu ba~tanba§a miiteharrik y_apJ!mi§tlr. 
Orkestra mahalli miiteharriktir; sahne ar
kasmda biiyiik organonlar vard1r ki, mu
siki miisamerelerinde sahnenin en on kls
mma kadar getirilebilecek ~ekilde terti
bath yap!lmJ~tlr; seyirci kalabahg1 az ol-

~cnebJ memleketlerin paviyonlanna 
geh.nce: bunl.~r, Seine nehrinin sag ve sol 
sah11lennde uc; biiyiik grup halinde ser
pilmi§tir. Her biri aid oldugu memleketin 
mill! mimarisi tarzmda in~a edilmi§ olan 
bu paviyonlann hepsi ayn bir giizellik 
ta~ImaktadJr. Bilhassa, Sovyet Rusya ve 
Almanya paviyonlan, bunlann hepsinin 
fevkindedir. 

.Serainin gece manzaras: 

Serginin J§Jk, donanma ve eglence kt
sJmlan ha§hba§Jna !,ir §aheserdir. I§Jgm, 
suyun ve musikinin imtizacmdan husule 
gelen parlak bir gece alemi, sergiyi, tam 

• 
Tiirk - Iran 

dostlugu 
[Bautaraft 1 tncf sahf/ede] 

yeniz ,Sehin§ahm Ankara ve Tiirkiyeyi 
ziyaretlerinden sonra has1l olan biiyiik ve 
viisatli hava ic;inde biran evvel kendine 
dii~en vazifeyi ifa etmekle miikellef bir 
heyeti T ahrana gonderdi. 

Heyetimiz iki tarafh miizakerelerde 
mutad olan mii§kiilatla kar§Jla§madJ. Her 
iki heyet vazifelerinin en iyi ifa §eklini 
yekdigerine miitekabilen yard1mda arad1 
ve arama tesadiif edilen mii§kiilah da 
miizakerah yakmdan takib buyuran ,Se
hin§ah Hazretlerinin miidahaleleri ber -
taraf etti ve on mukavele imzalandt. 

Bu muahede ve mukavelelerin miiza
kere ve tanzimi esnasmda iki taraf heyet
lerinin gostermi~ olduklan faaliyet ve 
gayretleri sitayi§le, ,Sehin§ah Hazretleri -
nin alakalanm da §i.ikranla yadetmegi 
vazife bilirim. Bu defa hukuki baglarla 
tarsin edilmi§ olan fran ve Turk dostlu
gu hakiki manasm1 alml§ bulunuyor. Bu 
mukavelelerin kabuliinii Biiyiik Meclis
ten rica ederken iki devlet Relsi arasm -
daki §ahsi ve s1k1 dostlugu sayg1 ile se
lamlanm.» 

Bundan sonra Halil Mente§ iki mem
leket arasmdaki miinasebetleri tanzim e -
den bu mukavelelerin akdindeki muvaf -
fakiyetlerden dolay1 hiikumeti ve T ah -
rana gitmi§ olan murahhas heyetimizin 
reisi Bolu meb'usu Cerna] Hiisniiyii teb -
rik etti. 

ikamet, havai seyriisefer, telefon ve 
telgraf anla§masJ, baytari mukavele, 
transit anla§masJ, iadei miicrimin, muza
hereti adliye, Turk ve iran giimriikleri -
nin faaliyetini tanzim eden anla§ma, hu
dud mmtakasmm emniyetine clair muka· 
velelerin tasdikt layihalan ayn ayn ko
nu§ularak alkt§lar arasmda kabul edildi. 

Bundan sonra ,;liikrii Ko~ak, General 
Kaz1m, ,;lefik ve Abdiilhak F1rat imza -
larile verilen takrir alki§lar arasmda ve 
ittifakla kabul olundu. Bu takrir muci -
bince Meclis ba§kanhgJ Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisinin selam ve muhabbetini 
karde§ iran Meclisine bu ak~am bir tel -
grafla bildirdi. 

<;in Maliye Naz1r1 Briikselde 
Briiksel 7 (A.A.) - Dr. Kung'la Qin 

heyeti §erefine verilen ziyafette bir nu
tuk soyliyen Hariciye Nazm Spaak, es
ki <;in - Bel~ika dostlugundan bahset -
tikten sonra Bel~;ikada tahsil etmekte 
olan <;inli talebenin sitayi§e lay1k bir 
§ekilde ~;ah§bgmt soylemi§, 1936 sene
sinde 200 alan <;inli talebe adedinin 
<;in - Bel~;ika iiniversite komitesinin 
te§kilinden sonra artmakta oldugunu i
lave eylemi§tir. 

Meksikadaki grev 
Meksiko 7 (A.A.) - Petrol i§c;ileri 

verilen bir emre itaat ederek i§e ba;~ia
maga ve ihtila£1 hakeme havale etmege 
karar vermi§lerdir. Kanun mucibince 
patronlar hakeme miiracaat tekliflni 
kabul etmege mecburdurlar. Halbuki 
grevci amele i~n boyle bir mecburiyet 
yoktur. 

manasile bir nur diyan haline &etirmek
tedir. Seine nehrinin sulan iistiinde elele 
veren san' at ve teknik, geceleri, suyun 
ortasmdan ft§kirmi§ gibi goriinen pml 
pml binalarla, havalara yiikselen, etrafa 
yay1lan, yagmur gibi, yahud nurani bir 
toz bulutu gibi serpilen fiskiyelerle, sergi
yi, bir renk ve ziya ci.imbii§ii ic;inde c;al
kalandmyor ve Seine nehri, yollanna 
J§Jktan ta~lar do~enmi§ bir riiya bahc;esi 
gibi uzamp gidiyor. Karada, Eiffel ku
lesi ve T rocadero, ziyadar hirer kaftan 
giymi§ gibi panltiiar sac;arak, suyun ve 
l§Igm bu dragu§una i~tirak ederken, goze 
goriinmeden u~u§an tayyareler, yiiksek -
Jerde gene 1~1ktan resimler c;iziyorlar. 

Sergi, geceleri, efsanevi bir beldedir 
ve orada her bina, maddei iptidaiyesi J§Ik
tan ibaretmi§ hissini veriyor. Bu peri di
yarma, dort taraftan i~itilen musiki sesle
rini de ilave ederseniz, Paris sergisinin ge
celerini goziiniiziin online getirmi§ olur
sunuz. 

Serginin eglencelerine de birka~ sa!Jr 
tahsis etmek gerektir. Karada ve suda, 
halk1 akm akm ~eken eglence vasJtalan 
saymakla tiikenir gibi degildir. insam 
yerden yakalay1p 60 metro havaya kal
dirdJktan sonra J?irdenbire bo§luga bua
kan demir eller; havada yJ!dmm siiratile 
giden, ic;i mii~teri dolu ufak trenler; bir 
demir kola tak1h §eylerin ic;ine oturan 
insanlan, a§ag1dan yukan dogru fml fml 
di:indiiren makineler; ath karaca §eklin
de tayyareler ve bu neviden daha bir sii
rii eglence vasJtalan, heyecan, korku ve 
c;arpml! amatorlanmn nobet bekledikleri 
hirer zevk memba1du. Daha sakin, he
yecana ve korkuya daha uzak kalmag1 
sevenlere gore de eglenceler tertib edil -
mi§tir. Sergide, su sporlan da dahil oldu
gu halde her nevi spor merakhlan i~in yer 
vard1r. 

Hulasa, Paris 1937 sergisi, her saha
daki en son tekemmiilleri nefsinde toph
yan, her itibarla miikemmel bir aan'at ve 
bir giizellik sergisi olmu§tur. 

liiCumhuriyetJII 
IFfi ca n k s lYI 1i: \YI lFil lYI 
.. Bir hamahn ~ikayeti 
Uskiidarda Bagdad iskeleslnde esnaf 

kahvesinde hamal 6641 sayJll Ramazan og
lu Osman matbaamlZa gelerek bize §U :;;i
kayette bulundu: cBa~rm1zda bulunan int1-
za.m memuru sebeb.siz olarak bana be~ gful 
~ vermemege karar verince kaymakamllga 
§ikayet ett!m. iklmizt dinlediler, haklr c;;rk
tJgrm ic;ln cezaffil kaldll'd!lar. Fakat aradan 
uzun mtiddet ger;meden gene bir sebeb lle
ri stirerek tekrar i~ vermemege karar ver
di. Kaymakamm tekrar ba~m1 agntmamak 
i~;in kalk1p buraya kadar geldim. Llitfen 
derdimi yazm da bu sefer de nazan dik -
katinl bu suretle celbedeyim ve boyle key
!i muamelelerin online gec;;sln.• 

Bir koyliiniin memnuniyet ve 
te~ekkiirii 

Malatyamn Keferdlz nahiyesl Bahara -
mh kiiyi.inden Tiirkoglu Abbas bztiirk na -
mmda bir koylti dun matbaamiza gelerek 
blze :;;unlan siiyledi: cDevri sab1kta Malat
yadan istanbula 22 gfulde ve 150 lira sar
federek gellrdlm. Halbuk1 §lmdi 2 giinde 
ve yalnlZ 17 llracJk masraf1m olunca da -
yanamad1m, matbaanlZa kadar geldim. Bi
ze bu kolay!Iklan gosteren Cumhuriyet hti
kilmetimizle onun demir elll idarec!lerine 
sonsuz minnet ve §iikranlanm1 biitiin Jtoy
lii karde~lerim namma armagan ederlm., 
Bir senede gelmiyen soy ad1 evrakt 

Galata.da Arabcaml Ala.camescid sokak 
18 numarada inebolulu Salih imzaslle al
digmuz mektubda deniliyor ki: «28/4/936 
tarihinde soy adl lc;;in Gala.ta Nahiye Mii
diirliigune miiracaat ettim. 0 vakit yanl 
bundan bir seneden fazla bir zaman evvel 
evrakJ..m. ineboluya gonder!ldigt halde ce -
vab gelmedigi ic;;in i§imi lnta~ etmiyorlar. 
Soy ad1m1 niifusa yazdrramadl~Im ic;;tn 
her i§te mii§kiilata. ugr1yorum. Alakadar 
makamlarm alkkat nazarlarml ~ekmenizi 
dilerim..• 
Bir fimendifer memurunun ricas1 

Adananm Karalsall kazasmda oturan 
Abdullah Gorioglu !mzasile a!dJg!IDIZ mek
tubda denillyor kl: c Cenub demiryolla -
rmda. 1 senedenberl fen memurlugu vazife
s!ni yaparken b!r giin vazife ba.!$Inda de
rezinden yuvarlandrm. Sag bile~im iic;; ye
rinden ve burun kemigim kmldtlar. Vii -
cudfuniin diger kJSlmlarl da yarabere ic;;ln
de kald1. Yap1lan tedavLde sag bileglm ig
rlbiigrti kaldi. Bu vaziyette daha 6 ay mud
detle c;;alt§amJyacagim. Doktor raporlarm
da musarrah !ken §irket beni kap1d1~ar1 et
tl ve Fevzlpa~a duragma brrakti. 

Kurdugum evin el}yaslm satarak Gazl 
Antebe geldlm. Niyetim FranslZ ~lrketinl 
dava etmektlr. Fakat bu uzun siirecek, ben 
de belki mali noktadan buna dayanamiya
cagiiD. Naf1a Vekilimlzln hukukumu ara -
mak lc;;in bana yard1m etmeslnl goz ya_:;;la
rimla yalvarJnm., 

Fatih kaymakamhgmm 
nazart dikkatine 

Fatthte iskenderpa~a mahallesinde is -
kenderpa.§a caddesl sakinlerinden Ali Ek· 
rem imzasile aldtglmlz mektubda denlli -
yor ki: cQ1r~1r ve Sangiizel yangmlarmdan 
sonra uzun miiddet bir harabe halinde ka
lan KlZta~a ve Lskenderpa:;;a semtleri bu -
gtin Fatlhin en mutena ve mamur kii§ele
ridir. Buraya biraz zay1f olan lki c;;ocugu
mu dii~fulerek ta§ltlffii§ken biiyiik ve ol
dukc;a korkunc bir derdle kar§tla§tlm. Mu
hltin tam gobeginde ku.lf.lllan bir lstim ve 
boya fabrikasl hergiin sabahtan ak§ama 
kadar sac;;tlgl dilmanlar ve islerle kimseye 
pencere ar;mak lmkii.mm vermemektedir. 
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GONON BULMACASI 
2 s 4 5 6 7 8 \} 10 

8 I I I I IBI I I 
4 I I I I ,., I I 
~ •I I I I 1•1 I I• 
6 1•1 1•1 I 1•1 I , I 1•1 1•1 I I I 

I I I I 1•1 I I 
I I I 1•1 I I I ., J•l I _I 1_1•1 .L. ll 

Soldan saga: 
1 - Derhal. 2 - Faydah bir hayvan 

frarunzca ca~k~. 3 - Amer!kada bir mem~ 
Ie_~e~, avuc ic;;i. 4 - Vaktlle Yunanlstanda 
h~kum stirmu~ Tiirkler, hlle. 5 - Frans1zca 
b1r adam 1smi, bir emir. 6 - Oturdugumuz 
yer, alf_abede bir harf!n okunu§u, .sonra
d.an Have o!unan parc;;a. 7 - FranslZca 
cmek»,. m1marm yapt1g1 §ey. 8 - Bir ku -
rna~. b1r sua! edat1. 9 Hayslyet birc;;ok:. 
10 - I§Ik, vilayet. ' 

Yukandan a~a.g-1ya: 
1 - Liit!feden ho~lanan. 2 - Uzak, yurd. 

3 - Su membal, Suriyede bir t;iehlr. 4 - A
te§ten Qilrnn, bir yemi~. 5 - Kaba Ameri
kadak1 uzun bir nehrln yarJS!, 6 ~ Eskl -
den bedava yemek daglti!an yer. 7 - Bir 
i:;;aret stfatl, arabca cbaba,, ekseriya c~ _ 
~e~ kelimeslnden evve! gelen blr tii.bir. 8-
Insam sevkeden kuvvet, bir saYJ,. 9 - Bir 
nevi ayakkabJCI. 10 - Erkek hlzmetc;;l, al -
manca ve lngilizce cdeve,. 

Evvelki bulmacanm hallt!dilmi~ §ekU 
1 2 3 4 5 6 1 8 II 10 

KlofMIUITfAlNT•lFTA 
AIBiiiDIEI•IAIVIAIL 

8 BIOIKI•IPIAINIAIMIA 
4 AISIAILIEITI•ILI.IM 
b LI•IDIAILIAIVIEIRIE 
6 AILioi•IEIBIEI•IAIT 
i MIII•IAIMIE IRI t IKI•' 
s i AI•I•I~IEIYI•IKI I lz 
$ .• 1AIRIIIKI•Isl i I•IAI 

to AIKI I IKI•IBIAIZlAlJ':Il. 

ist. Borsas1 7/6/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 

: Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 

. Florin 
Kron Cek 
Silin Avusfurya 
Mark 

Alts 
621.-
123.50 
110.'-
120.-
80.-
18.-

580.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-

Sabf 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
23.-

580.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-

Zloti 
Pen2'o 
Ley 
Dinar 
Kron isvee 
Altm 

20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

23.-1 
24.-1 
14.-
52.-1 
32.-1 

1053.-
Banknot 

1 

Halkm slhhatini ihlai eden bu fabrika
nm mahalle ortasmda kurulmasma ka - ' 
nunlar!IDIZ mti.said olmasa gerektir. Bu -
nun ba:?ka bir yere nakledilmesi hususun
da Beledlye ile Slhhiye Idaresinin dikkat 
nazarlarrm ~ekmenizl dllerlm., 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 

1052.-
254.

CEKLER 
Acths 

625.50 
0.7890 

17.695 
H.9999 
4.6866 

87.37 
3.4560 

63.9488 
1.4350 

22.6314 
4.2160 

255.-1 

I 
Kauams 

625.-
0.7875 

17.7125 
15.-
4.6864 

87.44 
3.4575 

64.-
1.4356 I 

22.65 
4.2192 

S1vas belediyesinin 
nazar1 dikkatine 

SIVasta mlsafireten mukim Elaz!zll kun
duracl Mahmud Nedlm lmzasile aldJgl -
m_lZ mektubda denillyor ki: cStvasa bir 1~ 
lc;;m geldim. Tatil gfulii buramn mesire 
yerini sordum, Pa§afabrlkasrdll', dedller. 
Buras1 blr saatlik mesafedeymi~. Bir ara
b_acl ile 1 llraya pazarllk ettlm, oraya git
tlm. Mesire kap1smda duran birkac;; polls 
ve . jandarma i~;erlye maaile gelenler gire
blllr, sizin gibl bekii.rlar klYJ. taraflara gi -
din dediler. 
. Meslre, seyran yeridir, seyir lc;;in gidi -

Ill'. ~u hareketi taassubla tav.sif etmek ls
tem~yorum. Fakat ba§ka bir m!na da ve
~e~nyorum. Ai!esinl ba.!$kasma gii.stermek 
JStiyen varsa oraya getlrmesin. Fakat u
muma aid ve a.c;;1k olan mahallere baz1 va
tan.da§lann girmek haklar1 kend!lerinden 
almmasm., 

Moskovada iki ilim ada~m 
tevkif edildi 

Moskova 7 (A.A.) - Ulfun Akademi
si biirosu, Akademi azasmdan Dr. Jal
vin'le muhabir azadan Obnorski'nin 
mes'uliyetlerini tayin etmek iizere blr 
komisyon tesis etmi§tir. Bu iki zat Rus 
lisam kamusunu tanzime memur ~dil -
mi§lerdi. Bunlar, milletin dii§manlarJm 
kamusun tanzimine i§tirak ettirmi~ler 
ve kamusu ihtilal aleyhtan bir vesika 
ha_line get-irmi§lerdir. 

Inti§ar etmi§ olan ilk cildi, Tro~ki -
den, Biiharin'den ahnma bir~ok sozleri 
ihtiva etmektedir. 

Pravda gazetesi diyor ki: 
cKamusta - akaid - kelimesine sahi -

feler tahsis edilmi§ oldugu halde -san
atkarane- tabirinin bir iki sahrla izah c
dilmi§ olmas1 dikkate §ayandrr. 

Halk Komiserleri nezdindeki giizel 
san'atlar komitesi, Repertuar komitesi 
§efi Litovski ile Moskova tiyatrosu mii
diirii Arkadiev'i memuriyetlerinden az
letmi§tir. Bunlardan birincisi repertuar 
hakkmda yanh§ malfrmat vermi§ ol -
makla, ikincisi ne Parise gidecek san -
atlar tiyatrosu trupunu te§kilindeki yol
suzlugu dolaytsile itham edilmektedir. 
ler.• 

· Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pra~ 
Vi van a 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Belerad 
Yokohama 

'Moskova 
Stokholm 

13.9888 
1.9696 
4.1662 
3.9810 

107.4340 
34.5325 
2.7464 

24.04 
3.10 

ESHAM 

14.-
1.9714 
4.1696 
3.9840 

107.52 
34.56 

2.7486 
24.02 

3.1032 

Acdts Kanams 
Asian Cimento 13.50 13.45 

• iSTtKRAZLAR 
Ac;dt$ Kapanu; 

Tiirk borcu I Pesin .. "' I Vadeli 19.- 18.95 .. ,. D Vadeli 18.70 18.70 
Er2'ani 95.- 95.-

TAHVILAT 
Acths Kanants 

l.nadolu I Pe$in 40.- 40.-
• I Vadrli 40.- 40.25 .. D Pesin 40.- 40.-
,. D Vadeli 40.- 40.25 

• Miimessil Pesin 44.- 44.-
• • Vadeli 44.20 44.25 

Te§ekkiir 
KlZlffilZ Giilnihalln acJkll olfuniinden 

miiteveliid kederlerimize gerek blzzat ve 
gerekse mektub ve telgrafla llltirak eden 
dostlanmiza ve bilhassa aziz ogretmenle
rlne ayn ayn te~ekkiire teesstirfuniiz m~
ni oldu~undan te§ekkiirlerlmizin iblagma 
gazetenizin tavassutunu dllerlz. 

Anas1 Babasl 
Sara Tiryakl Nejad Tlryakl 

BARTINDA 
Azim Kitabevi, 

ibrahim Cemal - Ahmed Kemal 
Cumhuriyet Gazetesini.n ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Norasteni, 

ozaflyet -ve 
Chlorose 

benizsi;dik ldn yeg~ne deva kanl ihya eden SIRQP DESCHIENS p S 
En muntahip etibba tarafmdan tertip edilmi~tir. • :ARI 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__/' 'Uski. 
•1.7C 
tni.id 
tesli: 
ftkrc 

NASl~llACl 
KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak buldugu 

bir formUidUr. 

KANZUK NASIR HACI en 

eski namlan bile kokiinden ~1kanr. 

Ciddi ve §ayam itimad bir nasu 

ilac!d1r. 

iGiliZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - iSTANBUl I -------Beyoglu birinci sulh hukuk hakimli -

gin den: 
Zulale, Hamid ve Semihamn ve Akil 

Muhtarm mu§tereken mutasarnf ol -
duklan Kasrmpa~a Nahnca yoku§unda 
69 numarah ev 600 lira muhammen kry
meti evin tamamr §Uyuun izalesi i~in 

a~1k artbrmaya konuldugundan 12/7/. 
937 pazartesi giinu saat 15 ten 16 ya ka
dar Beyoglu sulh mahkeme&i ba§katib -
ligince mi.izayede ile satiiacakt1r. 

Arthrma bedeli muhammen bedeli -
nin % 75 ini bulursa o glin ihale edile -
cektir. Bulmadr~ takdirde 15 inci glini.i 
gelen 27/5/37 sah saat 15 ten 16 ya 
kadar icra olunacak ve en c;ok artbrana 
ihale edilecektir. 

1 - Gayrimeukullin evsaf1 mahkeme 
ba§katibi nezdindeki 937/19 numarah 
dosyada yazrh oldugundan anlamak is
tiyenler orada okuyabilirler. 

2 - Ihaleye kadar birikmi§ Maliye, 
Belediye vergileri, Vak1f icaresi, tella -
liye, 20 senelik Vakrf taviz bedeli mli~ -
teriye aiddir. 

3 - Arttrrmaya girmek istiyenler mu
hammen bedelin % 7,5 u nisbetinde te
minat akc;esi veya ulusan bir bankanm 
teminat mektubunu getirmeleri §arttrr. 

4 - Arttrrma bedeli ihaleden itiba -
ren 7 giin i~inde mahkeme kasasma ya
tmhr. Aksi takdirde ihale bozularak 
fark1 fiat, zarar ziyan ve faiz bilahi.ikiim 
kendisinden almacaktir. 

5 - 2004 numarah icra ve iflas kanu
nunun 126 ncr maddesine tevfikan gay
rimenkul uzerindeki ipotek sahibi ala -
cakhlarla diger alcakhlar gayrimenkul 
uzerindeki haklanm hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialanm ispat ic;in 
ilan guni.inden itibaren 20 giin i~inde 
evrak1 mlisbitelerile birlikte sah§ me -
muruna mliracaat etmelidir. Aksi tak -
dirde haklarr tapu kliti.igile sabit olmr
yanlar sah~ parasmm payla~masmda 
baric kahrlar. 

6 - $artname mahkeme divanhane -
sinde herkesin gorebilecegi yerde a.:nl
ffil§hr. Fazla malumat almak istiyenle -
rin 937/19 sayrsile ba~katiblige mlira -
caatleri Han olunur. 

r- Her seye elveri~li 'I 
Satal1k arsalar 
Bulgar <;ar~ISlnda lzzetpa~a soka 
g1nda 51, 53 numarah ve 10X23 
metrelik 3 par~a arsa, ~i§lide Ki
~Ithane ve Sabuncu soka~mda 
9 X 25 metre 4 par~;a ve 9 X 21 
metre 4 par ~a arsa satJhkhr. Ala• 
cakhlarm Beyoglunda !Vis soka-

1 gmda 28 No. da Bay Martin'e 
miiracaatleri 

•r-• Kiilliyetli miktarda - ••• 

HAKiKi 

lngiliz Kuma~lari 
Galatada, Karakoyde 

J. MOTOLA 
kuma§ ticarethanesine gelmi~tir. 

EN ALA CiNS, 
EN NnJNTEHAB DESENLER 

Fiatlar her yerden ucuzdur. 
Hemen satrlan bu kuma~lan gor
mek uzere lutfen magazay1 ziya • 
ret ediniz. 

FIRSATTAN ISTIFADE EDINiZ 
... ! ................. . 

• Sabhk Ariel motosikleti 
Be.$ bu~;uk beygir kuvvetinde, 

sepetli, ~ahll r motosiklet ucuz sa
tJhktJr. Kadtkoy M·snoglu bisik· 
ltttci Fahrive miiracaat. 

~irketi 
D 

Hayriyeden : 
i K KAT 

Fevkalide tenzilitlt 2 ve 1 ayhk 
KartlanmiZm ikinci tertibi de 11 hazirandan itibaren mer'i • 

yete ge~ecektir. istitade etmek istyenlerin Galatada Fermene· 
crlerdeki idare merkezine veya Koprii Istanbul crheti enspek • 
torliik dairesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

BA$KURT 
<;A f ALKA~IK ve BI<;AKLARI 

Avrupanm en yiiksek markah <;ATAL KA~IK ve 
BI~AKLARINDAN farkstz ve hatta onlara faiktir. 
Alpakadan yapllan BA$KURT mamulah en yi.iksek 
sofralara si.is verecek kadar zarif ve kullam§hdrr. 
KARARMAZ, BOZULMAZ. EGiLMEZ, KIRILMAZ. 
PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye 
ve yerli i~?<;ile Be~ikta~?ta iske]e yanmdaki fabrikada
d.rr. Dunyanm en giizel <;ATAL KA$1K ve 

BI<;AKLARr Y APILIYOR. 
Balkanlarda dahi e~i olm1yan 

fabrikamrza buti.in mekteblileri grup halinde tetkikat 
yapmaga davet ediyoruz. 

BAfiKURT, BAfiKURT, BAfiKURT ... 
Bu adr unutmaymrz, yabancr markada ~atal, ka§lk ve hlctak verirlerse 

teddediniz ve rsrarla B A $KURT mamu]ahm araymrz. 

De viet 
. 
1$1etme Mtidiirliigiinden J Demiryollar. Umum 

A~agrda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazrh 
muhtelif malzeme 23/7/1937 cuma giinli saat 15,30 d~ ayn ayn srra ile ve 
kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm almacakbr. 

Bu if!e girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettigi 
vesikalan, Resmi Gazetenin 7,5 1936 giin ve 3297 numarah ni.ishasmda in
ti~ar etmiey olan talimatname dairesinde ahnmr!j vesika ve tekliflerini ayni 
gun saat 14.30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazrmdrr. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesind.en, H. Pa~ada 
Tesellum ve Sevk $efliginden dag1hlmaktadrr, (3247) 

Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

1 - 4 aded elektrikli bagaj araba 
ve teferriiati 9000 

12000 

4000 

675 

900 
2 - 14 aded elektrikli el matkap 

makine ve teferruah 
3 - Bir aded boru ucu daraltma 

tezgah1 300 

I - 450 kilo Piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metil alkol pazarhkla sa
tm almacakhr. 

II - Pazarhk 10/VI/937 tarihine rashyan per1jembe gi.inii saat 14 te Ka -
bata~ta Levazrm ve Mubayaat ~besindeki Alrm Komisyonunda ya
ptlacaktir. 

III - ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge<;en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte yi.izde yedi bu<;uk 

glivenme paralarile birlikte adr ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (3104) 

IIIWW 

I - <;amalh tuzlasl i~in «15,000· kilo ki.il~e kur§Un pazarhkla satm ah
nacaktrr. 

II - Pazarhk 15/VI/937 tarihine rashyan s:oh glinli saat 16 da Kaba
ta~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

III - $artnameler parasrz olarak hergiin sozli ge<;en ~?Ubeden ahnabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen gi.in ve saatte yi.izde yedi 

buc.uk gi.ivenme paralarile birlikte adr ge<;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3204) 

10 haziran PER~EMBE giiniinden itibaren 

TAKSiM Belediye BAH~ESi a~Il1yor. 

SA FiVE 
Bayanlar 

Siizan 
Dlirdane 
Birsen 
Muazzez 
Melahat 

Bestekar tanburi 
Okuyucular 
Ya~ar 
ibrahim 
Artaki 

SELAHADDiN 
Saz heyeti 

Necati Tokyay 
$efik 
Ahmed 
Hasan 
$likri.i 
Nihad. 

Kernan 
Piyano 
Kanun 
Ban~o 
Klarnet 
Ney 

Bayan Ltitfiye tarafmdan milli oyunlar, biiyiik si.irpriz i~in 

masalarrmzr temin ediniz. Telefon: 43703 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Yenikaprda 

Eskikiirkc;i.iba~1 

Galatada 

Arnavudkoy 

Bliyiik~ar§l 

Beyoglunda 

Biiyi.ik~ar~1 

Tophanede 

Tophanede 

Tophanede 

Eski Katibkasrm yeni Yah mahallesinin Albo -
yacrlar sokagmda eski 46 yeni 60 sayrh 82 
metre murabbat arsanm yan hissesi. 
Ahmed~emsedd.in yeni Yah mahallesinin eski 
Bostanderuni.i yeni Atmaca sokagmda eski 161 
yeni 30 sayrh 25 metre murabba1 arsanm ta
mamr. 
Bereketzade mahallesinin Yuksekkaldmm cad
desinde eski 67 sayrh otel ile altmda 69 - 71 ve 
Ziirefa sokagmda 26 saytlr dukkanlarm 1/4 
payr. (Mi.ibadil ikinci tertib tasfiye vesikasile). 
Kire<;hane sokagmda eski 12 yeni 20 saytlr evin 
tamamr. 
Gazazlar Orta sokagmda eski ve yeni 5 sayrh 
diikkanm tamamr. 
Pangalh mahallesinin <:;ayrr sokagmda eski 5 
yeni 11 sayrh evin 8/16 payt. 
Gelincik sokagmda eski ve yeni 22 sayrh dlik • 
kamn 1/4 pay1. 
Karamanhoglu sokagmC.a eski yeni 40 sayrh 
dukkamn tamam1. 
Hacrmimi mahallesinin YaziCl sokagmda eski 
87 yeni 97 sayrh ve 45 metre murabbar arsanm 
tamamr. 
Hacrmimi mahallesinin Yazrcr sokagmda eski 
.89 yeni 99 say1h ve 234 metre murabbar arsanm 
tamam1 . 
Hacxmimi mahallesinin Yazrc1 sokagmda eski 
91 yeni 101 sayrh ve 75 metre murabbar arsamn 

Lira Kr. 

41 00 

30 00 

3125 00 

650 00 

120 00 

400 00 

15 00 

200 00 

180 00 

468 00 

138/240 hissesi. 129 63 
Yukanda yazrh mallar 15/6/937 sah giinli saat 14 te sahlacakhr. Sat!§ 

bedeline istikrazr dahili ve % 5 faizli bazine tahvilleri de kabul olunur. Ta · 
liblerin % 7,5 pey ak<;elerini vakti muayyeninden evvel yatrrarak Defter -
darhk Milli Emlak Mi.idiriyetinde mi.itesekkil Sati~ Kpmisyonuna miiracaat-

·~ . •M.. (3039) 

Kire~lik Komiir Madenleri ,. .. 

Tiirk Anonim ~irketinden: 
$irketimiz heyeti umumiyesi yirmi dart haziran 1937 peqembe gunu 

saat on altida istanbulda Bah<;ekaprda Ta~handaki idare merkezinde fevka -
lacl.e surette toplanarak a~agrda yazrh hususatr mlizakere edecektir. ~irket 
esas mukavelenamesinin 65 inci maddesi mucibince bu i<;timada bir hissesi 
olan hissedaranm da miizakereye i§tirak ve rey vermege hakkr bulundugun
dan saym hissedarlarm o gun ve o saatte te§rifleri rica olunur. 

Kad1n, ka~ ya,•nda 
daha giizeldir? 

'iap: 
zan, 

RUZNAMEi MUZAKERAT: 

7,5 1 

mull 
bani 
tihi1 
top] 

--.;.._ 

1 - Yuzde elli biri nama, yi.izde krrk dokuzu hamiline muharrer ol • 
mak uzere beheri yirmi$er lira krymetinde 7500 imtiyazh hisse senedi ih • 
racr suretile ~irket serm8j'esinin dort y:iz elli bin liraya iblagr ve esas mu • 
kavelenamenin 7, 83, 100 unci.i maddelerinin tadili. 

2 - Esas mukavelenamenin 26 ncr madcl.esine tevfikan ihrac edilecek 
imtivazh hisse senedlerinin ihrac ~ekil'erinin ve bu hisselere kayid ve i~ti
rak( ~?ekil, muddet ve fiartlarmm tesbitidir. 

3 - Teklif olunan tadilatm metni: 

Eski metin MADDE 7: $irketin sermayesi beheri yirmi Ti.irk liras1 kry
metinde <15,000• hisseye munkasem c300,000• Tiirk lirasmdan ibarettir. 
Risse senedatmm ylizde elli biri nama muharrer ve Tiirklere aid olacakhr. 
Bu hisseler mecmuunun mevaddr atiyede munderi<; ~ekil dahilinde hisseCI.ar 
s1fatile i~tirak edecekler tarafmdan i~tirasmm taahhud ve imza ve bedelle
rinin tesviyesi me&ruttur. Bundaa ba~ka miiessisler arasmda hisseler nis
betinde tevzi olunmak iizere bilabedel nama muharrer li~ yi.iz aded mliessis 
hisse senedi ihrac olunacakhr. 
Teklif olunan tadile gore maddenin alacag1 !jekil: 

MADDE 7: ~irketin sermayesi beheri yirmi Tiirk lirasr krymetind.e 
c 15 000• adi hisseye taksim edilmifJ u<; yuz bin lira ve gene beheri yirmi 
Tli~k liraSl krymetinde c7,500· imtiyazh hisseye taksim edilmi~ yuz elli bin 
lira olmak uzere cem'an c450,000• Ti.irk lirasrdrr. Gerek adi ve gerek imti -
yazli hisse senedlerinin yi.izde elli biri nama muharrer ve Ti.irklere aid ola
cak ve yiizde krrk dokuzu hamiline muharrer olacakhr. 

Hisselerin mevaddr atiyede mlinderi<; ~ekil dahilinde hisserlarlar srfa -
tile i~tirak edecekler tarafmdan i§tirasmm taahhud ve imza ve bedellerinin 
tesviyesi me!lruttur. · 

Bur.dan ba§ka miiessisler arasmda hisseleri nisbetinde tevzi olunmak 
i.izere bilabedel nama muharrer lie; yi.iz aded miiessis hisse senedi ihrac olu
nacakhr. 
Eski metin: 

MADDE 83: ~irketin masarifi umumiyesile ba mukavelename mi.i<lli -
riyete ve yahud herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumi veya 
hususi temettuattan tahsis edilen yi.izdeler ve muhtelif amortisman bedel -
Ieri gibi !jirket<;e tediye veya tefriki m~cburi olan mebalig 1jirketin hesa~ se
nesi nihayetinde tanzim olunan senehk mevcudat ve muvazene deftermde 
tesbit olunan hasrlatmdan badettenzil baki kalan miktar temettuah safiyeyi 
te~kil eder. Bu suretle hasrl olacak t:.m;ttiiah .safi~eden ~~rmucibi . ~artn.a
me Kire~lik imtiyaz mmtakasmdan hukumet hrssesr badellfraz bakryyenm 
evvela % 10 ihtiyat ak<;esine tahsis ve saniyen itfa edilmemi~ olan hisse se
neCJerinin bedelieri tesvi.ve olunan krsmma % 5 nis!:>etinde birisci temetti.i 
itasma kifayet edecek meblag ifraz edildikten sonra baki kalan krsmm: 

% 10 u Muessislere 
% 10 u Meclisi idare azasma 
% 5 i Meclisi idarenin tesbit edecegi ~ekilde ikramiye olarak memu-

rin ve mi.istahdemine. 
% 75 i ikinci hissei temetti.i olarak hisse senedleri eshabma tevzi 

edilir. 
Teklif olunan tadile gore maddenin alacag\ ~ekil: 

MADDE 83: $irketin masarifi umumiyesile bamukavelename miidiriyete 
veyahud herhangi bir vazifeye memur edilen ki'?selere :xmumi veya h~su.
si temettiiattan tahsis edilen yiizdeler ve muhtehf amortrsman bedellen gr
bi !jirket<;e tediye veya tefriki mecburi olan mebalig §irketin h~sab sene~i 
nihayetind.e tanzim olunan senelik mevcudat. ve muvaze~.e defte~md~ tesb~t 
olunan hasrlattan badettenzil baki kalan mrktar temettuab safryeyr te1jkil 
eder. Bu suretle hastl olacak temettiiah safiyeden bermucibi 1jart~ame Ki
re<;lik imtiyaz mmtakasmdan hi.ikum~t hi~sesi b~del'if~az baki_Yy~nm ev~ela 
% 10 u rhtiyat ak<;esine tahsis ve samyen rtfa ~drln:emrfi ~~~ .rmhyazl~ hrsse 
senedlerinin bedelleri odenmi~ krsmma % 5 msbetmde brrmcr temettu v.e -
rilmesine kif a yet edecek meblag aynld1ktan sonra; baki kalan klSrmdan. ttfa 
edilmemi~ olan adi hisse senedlerinin bedelleri od.enrni~ krsmma % 5 msbe
tinde birinci temettii verilmesine kifayet edecek meblag aynhr. 

Bundan sonra kalan krsmm: 
% 10 u Mi.iessislere, 
% 10 u Meclisi idare azasma, 
% 5 i Meclisi idarenin tesbit edecegi §ekilde ikramiye olarak memur-

lara dagrhhr. . .. . .. 
Geri kalan % 75 in ii<;te biri imtiyazb hisse senedlen e~habma, u<;te. tkrsr 

imtiyazh hisse senedleri de dahil olmat" i.izere, bihimum hrsse senedlen es • 
habma, ikinci temettu hissesi olarak d.agrtlhr. 

Eski metin: 

MADDE 100: $irketi mi.infesihanm mevcudu diiY'7.nu tesv~ye edildik
ten ve infisahm ii<;lincii ilanmdan itibaren bir sene murur etbkten sonra 
his~edaran arasmda hisselerine gore taksim olunur. Def~erl.~rden veya ma~
bul sair vesaikten dain olduklan anla!jrlan efihas taahhudlu mektublarla ts
tifayl hakka daTet edilirler. Icabet etmiyenlerin veya hakl~n henuz muhte
lifi.infih bulunanlarm alacaklan muteber bir bankaya tevdr olunur. 

Teklif olunan tadile gore maddenin alacag1 !lekil: 

MAD DE 100: Sirketi mlinfesih anm mevcudu bor<;lar.r ?<Ie?dikten. ve in
fisahm ii<;i.incli ilanmdan bir sene gec;tikten sonra ~v:Vt;la .rm~ryazh h_rsse se
necl.lerinin bedelleri odenmi§ olan krsmmm tediyesJ .l<;In. m~tiyazh hrsse. s~
nedleri eshabma hisselerine gore dagrtihr. Bakiyyesr. ad1 hrsse s~nedlermm 
bedelleri odenmi~ olan krsmmm tediyesi i<;in ~di . hlsse sene~ler_r eshabma 
hisselerine gore daihtrhr. Fazlasr kahrsa bu da Imby.'l.zli ve adr hrsse sened
leri arasmda farksrz olarak hisselerine gore dagrhhr. 

Defterlerden veya makbul sair vesaikten alacakh oldukla.rr anla~Ila~ 
e!;lhas taahhiidlii mektublarla haklanm almaga c!.avet edilirler. Icabet etm.l
yenlerin veya haklan :beniiz ihtilafh bulunanlarm alacaklan muteber btr 

bankaya tevdi olunur. 

Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankas1 istanbul ~ubesinden: 

Karsta Hafrzpa~a Piyade alayr 6 ncr Bl. Kumandan veki.li I Mlz. Bay 
Bedi adma yazrh D smrfmdan 16989 numa~a.h Bankamrz aksryonu k~ybe . -
dildiginden arhk hiikmu kalmadrgr ve sahrbme ba~ka numarah yem aksl
yon verilecegi bildirilir. (3345) 

Samsun Belediyesinden: 

Bu sualin cevabtm, kimse
ler veremiyordu. Fakat yap1lan 
tecriibeler ~u neticeyi verdi: 

- Kadm her ya!fla giizeldir! 
Yalmz, VENUS KREMt, VE

NUS PUDRASI, VENOS RU· 
JU, VENOS BRIY ANTINI, 
VENUS RIMELI, VENUS E-

SANSI kullanmak ,artile ... Ill 

istanbul dordiincli icra memurlugun• 
dan: 

Fatihte Sarrgiizelde Mustafabey rna • 
hallesinin Pazarmeydam sokagmda es· 
ki 8, yeni 27, 29 numarah hanenin pa • 
raya c;evrilmesi karargir olmu~ bulun • 
dugundan evsafr a§agrda yaz1hdrr. 

Zemin kat: Kaprdan girilince zemini 
tahta bir koridor i.izerinde bir oda, ze • 
mini krrmlZl ~in.j adi ocakh bir mutfalt, 
mutfaktan merdivenle inilir zemini 
toprak bir bodrum ve sofa i.izerinde bit 
merdivenaltr, bir hala ve arka taraitll 
kuyulu bir bahcre vardrr. 

Birinci kat: Bir sofa i.izerinde ik~si 
yiikli.i 3 oda, bir haladan ibarettir. 

ikinci kat: Bir sofa lizerinde iki oda, 
-birinde yuk vardrr- bir hala. 

~ati: Krsmen zemini ~inko ufak bit 
tarac;a mevcuddur. Bina ah§ab ve cep· 
henin iki kah cumbahdrr. Sagmda yan· 
gm duvan ve sol tarafmm birinci kat1 
da gene tugla duvarhdrr. Hane tamire 
muhtac olup elektrik tesisah mevcud • 
dur. 

Hududu: Sag tarafr Mehmedin 955' 
harita numarah mahalli, arkasr Bahri· 
nin 1007 har·ita numarah arsasr ve ba·1 
zan Emine Mkbule ve Fatma Zehrantn 
2008 harita numarah arsasr, sol tarafl 
Emanet mall, cephesi 9 metroluk tank· 
le mahduddur. 

Sahasr: 54 metro murabba1 olup yir· 
mi alb bu~uk metro murabbar bina, ka· 
lam bah~edir. 

Yukanda evsaf ve hudud ve sahast 
gosterilen hanenin tamamr a~rk arttrr
maya vazedilmi§tir. 

Arttrrma pe§indir. Arthrmaya i§tira!C 
edecek mli~terilerin krymeti muham • 
menenin % 7,5 u nisbetinde pey ak~esl 
veya milli bir bankanm teminat mektu• 
bunu hamil olrrialan icab eder. Miitera' 
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vak1! 
borclan borcluya aiddir. Arthrma §art• 
namesi 7/6/37 tarihine musadif pazar • 
tesi giinli dairede mahalli mahsusunll 
talik edilecektir. Birinci artbrmasr 8/7/ 
37 tarihine musadif per§embe giinli da' 
iremizde saat 14 ten 16 ya kadar icra e• 
dilecek, birinci arthrmada bedel, kry • 
meti muhammene (1400 liranm) % 75 i• 
ni buldugu takdirde i.iste brrakrhr. A~~ 
si takdirde en son artbranm taahhiidil 
baki kalmak uzere on be~ gun dah11 

temdid edilerek 23/7/37 tarihine musa• 
dif gi.inil saat 14 ten 16 ya kada:' 
dairede yaprlacak ikinci arttrrma neW 
cesinde en c;ok arthramn iistunde bl • 
rak1lacakhr. 2004 numarah icra ve if • 
las kanununun 126 ncr maddesine tev • 
fikan haklan tapu sicillerile sabit olm1' 

yan ipotekli a~cakhlarla diger alaka • 
daramn ve irtifak hakki sahiblerinin ve 
haklanm ve hususile faiz ve masari£6 

dair olan iddialanm ilan tarihinden iti· 
baren 20 gi.in zarfmda evraki musbite: 
lerile birlikte dairemize bildirmele:l 
lazrmdrr. Aksi takdirde haklan tapu Sl' 
cillerile sabit olmryanlar satr~ bedeli.: 
nin payla§masmdan baric kahrlar. Nfil' 
terakim vergi, tenviriye ve tanzif.iye~e~ 
ibaret olan belediye riisumu ve Vatt1 

icaresi bedeli mi.izayededen tenzil olU • 
nur. Daha fazla malumat almak istiyen• 
lerin 934/4845 numarah dosyada me" : 

d'fl cud evrak ve mahallen haciz ve tak 1 

krymet raporunu gori.ip anhyacakla'1 

ilan olunur. 
Elektrik 1jubemizde <;ah~?tmlmak iizere 100 lira i.ic~etle. bir l?e~ mon~or ah

nacakhr. San'at mektebi mezunu olmak ~arttrr. Tahblenn ves1kalanle Be-

~le~d~iiy~em~i:ze~m~u~··r~a~c~a:a~tl~e~ri~il~a~n~ol~u~n~u~r~ . ............................ (.32· 4· 0·) ................................. .. 

Istanbul Gayrimilbadiller Komisyonundan: 
TARSUS SATI~I 

M evkii Cinsi ve hissesi 

Homurlu 891 dekar 550 metro 2 
'tarlamn tamami 

M uhammen K. 
T. L. 
17620 

Yukanda evsaf1 yazrh tarla kapah 
Tarsus Malmiidiirliigiinde yapilacaktJr. 

zarf usulile sat1~a ~lkanlmi§tlr. 1halesi 24/6/937 per§embe gunii saat 15 te 

Sat!$ miinhaman gayrimiibadil bo nosiledir. 
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8 Haziran 1937 

leocaeli inhisarlar Bafmiidiilriigiinden: 
1daremizin Hendek Miid.i.ittli.igii ile Diizce Miidiirliigii, Giindo~du ve 

tiskiibii memurlugu ambarlarmda rnevcud kabili tezayii~ ve tenakus 
•1.700 000» kilo yaprak tiitiinlerin Adapazar1 tarikile 1zmitte Inhisarlar Ba~
tniidi~iyeti Tran:sit amban iskelesinde bulundurulacak idare rno!o~lerine 
teslirr. ~artile yaptlacak nakliyah 2490 say1h kanunun 46 nCJ rnaddesmm (L) 
f1kras1 ve olbabdaki ~artname rnucibince l?azarhkla. eksiltmiye kon~l~u~~~:.· 

1 - Sartname suretleri Kabata~ta Istanbul Inhisarlar Ba~mudurlugu 
Yaprak T'iiti.in ve Ziraat !lubelerinden, Kocaeli Ba§miidiirliigiinden, Adapa
Zan Henc.ek ve Diizce Mi.idi.irliiklerinden bilabedel ahnabilir. 

'2 - Eksiltmiye istirak etmek istiyen taliblerin rnuhammen bedelin % 
7,5 nisbetindeki giivenme paralan olan 1310 liray1 idare veznesine yatJrarak 
Jnukabilinde alacaklan vezne makbuzu veya hiikii.met~e rnuteber milli bir 
bankanm bu rniktan ihtiva eden teminat mektubile beraber 21/6/937 ta • 
tihine rnusadif pazartesi giinii saat 15 te Kocaeli Ba~miidiirliigii rnerkezinde 
toplanacak olan Komisvon Riyasetine rniiracaat etmeleri. (3234) 

,... __ Ticaret Dershanesi 
Haft ada iki ak§am deJSe ge. erek, 4 ay sonra muhasebeci sahadetname· 

sini almak i~in, Sultanahmed, Alemdar daddeainde No. 23 Amerikan Ti 
caret dersane~ine ba~vurup bir program ahmz. Hususi ders de verilir. 

Tauu ve Kadastro Genel 
Miidiirliigiinden: 

1 - Umum Mi.idiirliik Fen Heyetleri ic;in a~agtda cins ve adedleri yazth 
15~ aded ve 3172 lira muhammen bedelli alet ve levaztrni fenniye a~tk ek • 
siltme ile almacakhr. 

2 - Eksiltme 21/6/937 pazartesi giinii saat ii~te Ankarad.a Umum Mi.i -
diirli.ik Zat i$leri ve Levaz1m Miidiirliigiinde toplanan Komisyonda yap1la· 
caktir. 

3 - ~artnamesi Umum Miidiirliik Zat i~Ieri ve Levaztm Miidiirliigiin • 
den ve lstanbulda Grup Tapu Sicil Miidiirliigiinden almabilir. 

1stekliler 2490 sayth kanunun iki ve ii~i.incii maddelerinde yazth beige • 
ler ve muhammen bedelin yi.izde yedi buc;uk teminatJ muvakkate makbuzu 
veya banka kefalet mektublarile birlikte miiracaat eylemeleri Han olunur. 

c1417• (3153) 
•Be~ bin kiisur liraya gore• 

A d e d Aded Liradan 
600 
20 

Lira 
Sangt Takeometresi ch 4 
Prizma 4 
Balastro 13 
Triliny 20 
G. Koradi Planimetre 3 
Koordinatograf 1 
~effaf minkale gradh 12 
Verniyeli minkale 2 
Celik ~erit 7 
Jalon Avrupa 20 

,. sehpas1 20 
Mika gonye 60 hk 12 

" " 45 • 12 
Mubayaas1 mali kaytdlar dolay1sile imkan 
dirde «Otto Foneh 

5 I 

2 
35 

100 
5 

50 
20 
2,10 
1 
1 
1 

dahilinde bulunmad1g1 tak • 

.. .. Verilecek takaometrelerin kendi miralan beher takeometre i~in iki!;er 
tan e. 

Ankara Cezaevi Direktorliigiinden: 
1 - Ankara Hapis Evinin haziran 937 iptidasmdan may1s 938 sonuna 

kadar bir senelik ihtiyac1 clan beheri 960 gram itibarile ~artnamede mez • 
kur ~erait dahilinde birinci nevi ekmek 21 gun miiddetle ve kapah zarf usu· 
lile miinakasaya <;tkanlrnt~tir. 

2 - ihale 21 haziran 937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te An
kara Cumhuriyet Miiddeiumumiliginde toplanan Komisyonc!.a yaptlaca"k'ttr. 

3 - !stekliler muhammen bedelin yiizde yedi bu~;uf(u olan 2424 lira 33 
kuru~luk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden miitevellid riisum, tekalif ve damga resmile ilan fie· 
retleri ve indelhace ekmegin tahlil iicret masarifi vesair bilciimle masarif mii
teahhide aiddir. 

5 - Teklif mektublari 21 haziran 937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Sl· 

ra numarah makbuz mukabilinde ikinci maddec!.e yazth Komisyon Reisligine 
verilecektir. 

6 - ~artnamevi gormek ve fazla izahat almak istiyenler mesai saati 
zarfmda Cebecide Hapis Evi Miidiirliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

(3080) 

istanbul C. Miiddeiumumiliginden: 
4 haziran 937 tarihinde Cumhuriyet gazetesile Han olunan 418,720 kilo 

ikinci nevi ekmek ilamJlda muhammen bedeli sehven 418,721 lira olarak 
.,;;,,t, .. n,..,i~tir. Aslmda 41.872 lira oldugu tashihen ilan olunur. 

MEMU R ARANIYOR 
ADA..t\1 .. ~ ELEKTRiK SiRKETiNDEN: 

' Adanada)..i ~ih"t~r;a;.t:~:& istihdam edilmek iizere muhasebeden anh · 
yan ve icabmda Tlltkc;• - Ahnanca, Almanca - Tiirk~e terciime yapacak 
kadar lisan bilen bir merour .;.l•nacakhr. isteklilerin terciimeihal vara • 
kalarmt gonc.ermek ve taleb etm1eri maa~ miktanm bildirrnek suretile 
Adanada 78 numarah posta kutusu 'tiresine yazmalan ilan olunur. 

Merkez 
Bankas1 istanbul Subesinden: • 

Ankarada Maliye Miifetti~i Bay Hakk1 Kamil ac,ma yazth D. stmfm • 
dan 4090 numarah Bankam1z aksiyonu kaybedildiginden artik hiikmii kal· 
l11ad1gt ve sahibine ba~ka numarali yeni aksiyon verilecegi bildirilir. (3238) 

Di' macunlar1n1n incisi 

KO HiNOR 
Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk ayn lamazlar. 
kul1anmam1~ olanlar bir denesinler. 

b:mir satJ, ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 
Kamp ba~hyacagmdan kampa tabi talebenin 17 haziran 

bah1 saat 8 de mutlaka okulda bulunmalan. 
per§embe sa • 

(3231) 

Direktot"liiiili ~ .. s.e•v•o•g···~.u .. V•a• k• t•f•Ja.r ............. i.Ia•n•l•ar.• ... l 
Pangalh Cumhuriyet caddesi 69 No.h ev. 

» • » 71 » » 
,. " • 81 ,. evin birinci dairesi. 
" » • 87 • apartlmanm 8 inci dairesi 

Yukanda yazth vaktf akar kiraya verilmek iizere a~1k arthrm1ya konul
l)"Ju~tur. 

1 .. , }steklilerin 14/6/937 pazartesi giinii saat 3 te Beyoglu Vakiflar Miidiir -
~ Mulhaka kalemine miiracaatleri. (3147) 

l\1. M. v. Hava Miistesarhg1ndan: 
' lh . Eskieyehir Tayyare fabrikas1 i~in iicretle c;ah&tmlmak iizere bir doktora 

~ 1Yac vard1r. istekhlerin evraklarile Milli Miidafaa Hava Miiste§arl!gma 
tr~uracaatleri. cl394» (3102) 

CUMHURlYET It 

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

HE SA NEVROL CEMAL FORTES TiN 
Amel!yats1z basur memelerlnl mahve
der, kam, agny1 derhal keser, biitiin 
diinyada $6hret bulmu~. yiizlerce pro· 
fesoriin takdirnamelerini kazanmt~tlr. 

Hiddet, merak ve korkudan bayllanlar, siniri, hafakam, t;arpmtisJ 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemal• almca hemen a~tltrlar. Evl· 
nizde buJundurunuz, onsuz yolculuga t;tkrnaymiZ. Bu me§hur 

Pek miiessir bir ilacdtr. Bel gev§ekliginl ge~i· 
rir. Vakitsiz ihtiyrrhvanlan gencle§tirir. Sui· 
istimaJ edilmi$ yorgun viicudlarJ dincle§tirir. 

cNevrol Cerna). i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. Yalmz ismine dikkat ediniz. 

Babkesir Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Bahkesir Memleket Hastanesi i~in liizumu clan 225 kalem eczayi 
hbbiye ve pansuman malzemesi ~artnamesi mucibince almmak iizere 3 ha
ziran 1937 tarihinden itibaren ve 24 haziran 1937 tarihine rashyan per~embe 
giinii saat on be$te ihalesi yaptlmak iizere on be§ giin miiddetle a~1k eksilt -
rniye konulmu~tur. 

2 - Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 lira 19 kurw~ ve mu • 
vakkat teminah bedeli muhammenenin yiizde yedi bu~ugu clan 352 lira 14 
kuru~tur. 

3 - ihale Bahkesirde Vilayet makammda te§ekkiil edecek Vilayet 
Daimi Enciimeninde yaptlacakhr. 

4 - Buna aid evrak, $artname ve eczayi hbbiye listesini gormek isti
yenler Bahkesirc!.e Enciimen kaleminde ve Memleket hastanesinde, !stan 
bulda Sthhiye Miidiiriyetinde gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin yukanda miktan yaztlt muvak • 
kat teminatim Malsandtgma yahrdtgma dair: makbuz senedi ve yahud banka 
mektubile muayyen vaktinde Vilayet Daimi Enciimenine miiracaat etme • 
Jeri ilan olunur. (3239) 

Devlet Demiryollar1 
i,Ietme 

ve Limanlar1 
Umum Miidiirliigiinden: 

13/6/337 tarihinden itibaren Tuzla !~meleri i$letmiye ac;tliDI$hr. 
Hangi trenlerin ic;melere gidecegine dair clan ilan istasyonlarda mev • 

cud oldugundan fazla tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edilmesi muhte -
rem halka ilan olunur. (3220) 

Ankara Niimune Hastanesi 
Bastabibliainden: 

' -Ankara Niimune hastanesinin 2 haziran 937 tarihinde ihalesi mukarrer 
a~ag1da cins, miktar ve muhammen fiah ve muvakkat teminatJ yazth leva· 
ztmm ayni giinde muhtelif sebeblerle ihalesi yapilamamil! ve bunlarm bu 
kere pazarhkla tedariki karar altma almmi§br. 

Pazarhk 14 haziran 937 pazartesi g(inii saat 10 da Ankara Niimune Has
tanesinde te~ekkiil eden hususi Komisyonda yaptlaca 'I hr. Taliblerin o g(in 
ve saatte muvakkat teminatlarile beraber hastaneye miiracaatleri laztmdtr. 

Teminat nakit ve nakit mahiyetinde devlet~e teminat olarak kabul edi
lecek tahviller olursa bunlar Komisyonca kabul edilmiyeceginden daha ev
vel Maliye Vekaleti veznesine yatmlmas1 v.e makbuzunun ibraz1 icab eder. 

C t N S 1 

Birinci nevi 
Francala 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Slit 

has ekmek 

1 Operator 

c1471» (3236) 
Muvakkat Muhammen 
teminah Kilosu fiatt 
Lira K. Lira K. 

500 65000 6662.50 
54 5000 712.50 

997.50 38000 13300 
52.50 2000 700 

495 44000 6600 

MEYVA TUZU 
iNKQJAZI, HAZIMSIZLI(U, MfDE EK~lLtK 

ve YANMAI,ARINI 
giderir. Hi~bir zararli ve miishil maddesi yoktur. 

Seker hastahg1 olanlar bile alabilirler. 

Mide ve Barsaklar1 Ab~brmaz. 
i~ilmesi latif, tesiri kolay ve miilayimdir. Yerini 

hic;bir miirnasil mi.istahzar tutamaz. 
M A Z 0 N isim H 0 R 0 Z markasma dikkat. 

' Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, T op~ular cad. 37 

RIZA iiNVER 
Do~um ve kadrn hastahklar1 

m UtehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmanlye eaddes 

No. 22, Mavi yap1 
Teleton 22683 

150 - 200 lira ayhkla kontrolor 
al1nacakt•r 

ikbsad V ekaletinden: 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miistenid nizamname ve kararname 

hiikiimleri dahilinde ihracati murakabe te$kilatt ic;in memur ahnacaktJr. 
Taliblerin haiz olm.alan lazrm gelen vastflar §Unlard1r: 
1 - En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi fnezunu olmak, 
2 - Askerligini yapm1~ bulunmak, 
3 - 35 ya$Indan yukan olrnamak, 
4 - Memleketi!! her mmtakasmda vazife gormesine Slhhatc;e manii bu

lunmamak. Yi.iksek Ikhsad ve Ticaret, Yiiksek Ziraat veya Miilkiye mek • 
tebi veya Hukuk Fakiiltesi me.'l:unu olmak, yabanc1 dillerden bir veya bir
kac;mt bilmek tercih sebeblerindendir. 

Yukandaki vasif ve ~artla:n haiz clan talibler miiracaat istidalarma: 
1 - Degum tarihlerile bulunduklan i~leri ve son vazifelerini ve hak 

larmda kimlerden malii.mat almabilecegini de gostermek iizere k1sa bir t~r
ciimP.i hal varakas1, 

2 - Tahsil derecelerile askerliklerine aid vesikalann suretlerini, 
3 - Nihayet 1937 d.e c;ekilmi& iki aded kartpostal biiyiikliigiinde boy 

fotograflapm eklemelidirler. 
Talibler arasmdan istenen vasif ve &artlan en c;ok haiz olanlar Veka • 

let~e ihtisaFo kursuna devam etmek iizere se<;ilecek ve bunlara kurs miidde· 
tince 100 lira ayhk iicret verilecektir. 

Kurs 1 temmuz 1937 de ba§hyacak ve iki ay kadar siirecektir. Taliblerin 
ihtisas kursuna i$tirak ic;in hic;bir manilerinin ve serdedilecek her hangi bir 
mazeretlerinin bulunmamas1 $arthr. Kursa girmesi kabul olunanlardan, 
Vekalet~e t<~yin edilecekleri mahallere iti:r:azs1z gitmegi onceden kabul ey -
lediklerine dair taahhiitname istenecektir. ihbsas kursund.an ehliyetname 
alanlar kadrodaki iicreti 200 lira olan kontrol memurluklarma ba~lang~~ta 
150 lira iicretle almacaklar ve memleketin rnuhtelif ihrac rnerkez ve liman -
larmda istihdam edileceklerdir. 

15 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek clan miiracaatlerin iktJ • 
sad Vekaleti lc; Ticaret Umum Miidiirliigiine yaptlrnas1 liizumu ilan olunur. 

c1442• (3193) 

SEBZE VE ELBiSE iLANI 
Dariissafaka 

' ' 
Direktorlil giinden: 

Mektebin bir senelik sebze ir;in a~1lan eksiltmede fiat mutedil goriilme
diginden 10 haziran 937 per~embe giini.i yeniden pazarhkla ihale olunacak
br. Taliblerin o giin saat 15 te ve mektebi bitirrni§ olan 38 talebeye sivil 
elbise ihalesi de ayni giinde yapilacagmdan buna da Nuruosmaniyede Tiirk 
Okutma Kurumuna miiracaatleri. 

0 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

' SIN I 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocaSiz kendl kendu.e 

bi~ki, dik~ ogrenrnek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i~in $iikrii Canal 
tarafmdan yanlmt~tlr. 

Kadm elbiselerine aid clan bi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Se§ikta§ Diki§ Yurdunda satlhr. 
Her evde bulunmasJ lanmdt.r. TB§
raya pasta paras1 ahnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii~iin 
cii cildi de basllmaktadtr. 

Adres • Be§ikta§ Diki§ Yurdu • 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

Dr. ihsan Sami 
1ST AFILOKOK A!fiSI 

tstafiJokoklardan miitevellid (Er· 
genlik. kan ~tbam, koltuk alt1 ~ • 
bam, arpactk) ve biitiin cild hasta
liklanna kar$1 pek tesirli bir astdtr 

Dlvanvolu No. 113 

TARLADIR 

, ··-
•• 

-• 
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1937 

S A H i B i N i N S E S i Beyoglu ve acentalar1 
ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKi~EH!R 
!ZM!R 

- Vehbi Kor; Ticaret Evi 
- $. R1za I§r;en, Yeni Magaza 
- Mehmed Hiizmen 
- Hasan Alanya 
- Artur Vetter 

EN BOYOK HAKiKAT 

0 
L 

Oi§ 
sthhat, 

macununun 
cazibe ve 

yaratbg1 
giizelliktir ! 

ccRadyolin» harikulade miiessir giizelliginde parlak neticeler ve· 
terkibi, daima tazeligile temayiiz 
etmit ve on binlerce kitinin tercih 
ettigi yegi.ne di, macunu haline 
gelmi,tir. Di, hifZll!lnhhasmda ve 

ren «Radyolin» sizi terkibi me!rhul 
ve birka!r misli pahah ecnebi 
miistahzarlarmdan da miistagni 
ktlmi,br. 

Samsun Belediyesinden: 
Elektrik santralmda 65 lira licretli bir tablo memurlugu a~rkhr. Talib -

lerin vesikalart ve bonservislerile Belediyemize muracaatleri ilan olunur. 
(3241) 

Son gelen 100 model cocuk arabalanm 
. Gelip goriiniiz ! 

SARK PAZARI · BAZAR Ou LEVAN 
T optan ve perakende sah~ - Beyoglu 

lstlklal caddesi 3 14 

KAYSER! 
KONYA 
ANTEB 
MER SiN 
SAM SUN 

- ismail ve ogullan Cmgilh ZONGill..DAK- ismet Agartan, Ahmed Yi.iksel. 
DIY ARBEKi:R- Celal Ayyild1z 

- A. Mlicib Dolen 
- N aci ve Ahmed Dai karde§ler 

BANDIRMA - Ahmed ve Bahaeddin Bereketkarde~ler. - Jorj Satel 
- C. Celal Ozlli, S. Kemal Sezen. TRABZON - Dedeoglu Sami, Rami ve Pulatanah Karde§ler. 

Beyoglu dordlincli sulh hukuk h3. -
kimliginden: 

Mahcur Osman Saidin mutasarnf bu
lundugu Harbiyede Te§vikiye mahalle
sinde Kag1dhane sokagmda bir taraf1 
Mar;ka tramvay caddesi bir taraf1 Hay· 
dar Rifat ve inayet aparhmanlar1 bah
r;esi, bir taraf1 Halide arsas1, bir taraf1 
Osman Saidin diger arsasile mahdud 
seneden 422 metro 40 santimetro murab
bal olan 89/8 say1h arsamn sahlmasma 
mahkemece karar verilmi§tir. 

Beher metro murabbama ehlivukuf 
tarafmdan 25 lira takdir edilmi§tir. 

Sah§ bedeli pe§indir. 
Ar;1k arthrmaya i§tirak etmek isti -

yenler k1ymeti muhammenesinin 
100/7,5 u kadar pey akr;esi vermeleri 
laZJmd1r. 

Rlisumu belediye, tellaliye, 20 senelik 
Evkaf taviz bedeli, ferag harct mli§te· 
riye, diger vergi ve Evkaf icaresi mah
cura aiddir. 

Sah§ 12/7/937 gi.inli saat 14 le 16 a • 
rasmda Beyoglu dordlinci.i sulh mah • 
kemesinde icra edilecektir. 

Kanunu medeninin 388 inci maddesi 
mucibince verilen k1ymet mahcurun 
menafiine muvaf1k gorlildiigli takdirde 
ihalesi icra k1lmacak ve aksi takdirde 
satl§ geriye h1rakilacaktlr. 

ihalenin icrasmm tebligi lizerine en 
r;ok yedi giin zarfmda bedeli ihalenin 
mahkeme veznesine yatlnlmast mec -
buridir. 

Aksi takdirde ihalenin feshme karar 
verilerek teminat akr;esi bilahliklim §ar
b cezayr ve maktu tazminat olarak mah
cur nami.i hesabma irad kaydolunacak, 
gayrimenkul yeniden mlizayedeye ko
nulacakhr. 

Yeni mlizayedede verilen bedel kty
meti 100/75 ni buldugu takdirde talibi 
uhdesine gayrimenkul ihale edilecek 
ktymetle bu yeni bedel arasmdaki fark 
da teminattan fazla oldugu takdirde a
radaki bedelle §arb cezayt ve maktu za
rarli ziyan olarak mahcur nami.i hesa -
bma birinci mli§teriden tahsil oluna -
cakhr. Daha fazla malumat almak is -
tiyenler mahkemenin 931/434 say1h dos
yasma mliracaat etmeleri ilan olunur. 
(931/434) 

Or. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mUtehass1s1 

Beyoglu Y1ld1z sinemasJ kar!JlSJ 
Lekler~o Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere parastz 
Tel· 43924 • 

Sah.to ve fla$mttn.arnn: Yunu• Nadr 

Umumt ne8rt11att tdare ede11 Yazt 111«1 

Mildilril: H ikmel Miinil 

Cumll.~ravet matl!aa.n 

,·f .-.. .. .. ~ -· ... ~- ...... ·-· ·· . :~ ,-:. ....... , · ,.f. -,~v- · - · u ,· ·*·~~~¥-~-..;a,;;... . . . 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKR M 
BAYANLAR ~OK uzucu 
F E M i L nedir? 
FEM!L kadmm ayhk ihtiyac;larmda kullanacag1 yeni ve slhhi 

bir tuvalet cserviyeti• dir. Hususi bir bagla kullamhr. En ince ve en 
s1k1 elbiseler altmda gori.inmez. C1kmtl ve biroimsizlik vermez. 

F E M 1 L s1hhidir. 
FEMiL serviyetleri s1hhi ve fenni bir ~ekilde hususi bir pamukla 

hazlrlanml§hr. Emici kuvveti fazlac.tr. Kam derhal emer. Asia ku
rumad1g1 gibi, 1slakhk ta vermez. Gayet hafif ve yumu~aktJr. Cilde 
yap1~maz ve deriyi tahris etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN 
VE MiKROPLARDAN KORUR. 

F E M i L pratiktir. 
<;unkli glinlin faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Ta~rmas1 

ve kullanmas1 c;ok kolaycJr. Bilhassa i1;e giden Bayanlara §ayani tav
siyedir. El c;antalarmda ihtiyat bulunduraJilinir. Cama§lr zahmet -
lerini tamamile ortadan kaldmr. 

FEMiL ve baglanm bir defa ayba~1 ihtiyacmda denemek, biitlin 
doktarlarm bunu neden tavsiye ettiklerini anlamaga kifayet eder. 
Siz de tecriibe ediniz. 
Her Eczanede, Parfiimori ve biiyiik Tuhafiye magazalarmda bulunur. 

SiZ DAHi 

BiR DERTTEN 
KURTULDUNUZ! 

SERViETTE 
HYGlENiQUE 

FE MiL 

• 
' Kokusnz, dumansaz, tulumbas•z, sessiz 

MAVi ALEVLi ve HARARETi PEK KUVVETLi 

HE DEN • 
I A • 

I 
Mazotlu ocaklar1 

k ullanarak mutbah,nmn ma,raftnl miihi m miktarda eksi ltebilirsiniz. 

Sarfiyab : Saatte yalmz bir kuru~tur. 
Temin edeceginiz tasarruf savesinde, az zaman zarfmda mubayaa iic• 

retini ~1karm1~ olacaksmtz. 
Yegane merkez deposu: 
istanbul - Galata, yolcu salonu kar!ilSIDda No. Zll 

Telefon 43828 - posta kutusu: 1543 
izmir sah!j yeri: Gazi Bulvan No. 12 
Telefon: 3737 -'}>osta kutusu 275 

~ehrim)zin ba~hca semtlerinde muhtelif bayilerde 
perakende sattlmaktadu 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di§ agrdar1, Artritizitl 


